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admite abandonar causa
gas dc Medeiros, dcscobnram como

I 0 advogado Evaristo de Monies particulars do ex-presidente. Evaristo aquecer esse niercado informal: vio-
I Filho aineagou on tern abandonar a afirma que a defesa ficara nurna posi- lam o lacre do controlador do sinal de
I defesa do presidente afastado Fernan- gao 

"muito tragi!" se o documento transito e o regulam para ficar fecha-
I do Collor se Claudio Vieira, ex-secre- nao for submetido a uma pericia im- (j() f desejam. Urn
I tario particular de Collor, nao apre- parcial. 

"Vou reflelir sobre minha po- vendedores revelou aue a desrenu-
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I 0peiwh Uruguai, o suposto empres- guardado pelo senhor Claudio Vieira lagem taz parte de esh-ategia p. <

I timo feito em Montevideu que leria ou por seu advogado, Roberto Del- enfrentar concorrentes deoutros pon-

| sido usado para eobrir as despesas man to", disse Evaristo. (Pagina 2) tos das proximidades. ("agina 15)

Brasilia — Luiz Antonio

Oiiom unta nn LuizDacosia/ArteJB '
«Mimd!hirnA 

:r' 1 ! Af iando OS caninos
® . ... 

''••«^,»' ¦'$&&¦¦ : Nestasexta-feira 13,osamericanos
Oeleitorquese absteve no ©^t^ TOio^el^ne ^ijptt0s^ ;i « | conhecerao a versao de Coppola para
primeiro turno das elei?oes com 1 sali^o mlnlmo) ... A \^;. j a historia do condc Dracula. O filmc.
poderavotarnosegundo, 3f0 Aa—I VIS®, /j. chcgaemjanei.roaoBrasil. . .

justificado sua ausencia. 240 ^

^^^5cSL 70* 80* 90 9'1 jjS^^ j I letrascheiasdedividas,comsotaque
desdeocisma de 1534. -055553 *»*&&&< ^ . \ §^EnSSSh3

'

I MIN.
/MAX>xl

| 33° r^Z'/^

,y,

'X\J^h'*#
>'P'\*ÍVÍ-X'.

Marcelo Régua
CIDADE
Ruddy está viva
A cabeleireira transexual e atriz de teatro
Ruddy não morreu. O anúncio publicado v
ontem no JB, pelo Clube Comercial,
homenageava outro Rudy — Rudolf
Salomon —, engenheiro de 75 anos morto
há um mês. (Página 16)

Marco Antônio Cavalcanti

CIDADE

Hidrômetros
com defeito
Os cariocas estão
assustados com o valor das
últimas contas de água. A
causasé um defeito em cerca
de 18 mil hidrômetros.
(Página 15)

Luiz Oacosta/Arte JBQuem vota no
segundo turno
O eleitor que se absteve no
primeiro turno das eleições
poderá votar no segundo,
mesmo que não tenha
justificado sua ausência.
(Página 14)

INTERNACIONAL
MuBheres no
sacerdócio
A Igreja Anglicana da
Inglaterra aprovou a
ordenação de mulheres em
sua mais importante decisão
desde o cisma de 1534.
(Página 12)

com 1 salário mínimo)
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? O dólar voltou a disparar e che-

gou a ser cotado ontem a Cr$ 11
mil em algumas casas de câmbio
do Rio. No fechamento, recuou pa-
ra Cr$ 10 mil, uma alta de 5,26%
no dia, elevando o ágio para
15,22%. Houve também uma cor-
rida por parte de empresas e ban-
cos no mercado do dólar flutuante,
negociado a Cr$ 9.760. O ouro fe-
chou em alta de 3,24%. Esse movi-
mento, de acordo com analistas,
reflete a apreensão com o ajus-
te fiscal e criação de novos impôs-
tos. (Negócios e Finanças, página 6)

Polícia mata

3 ao libertar

empresário

Trinta policiais da Divisão Anti-
Seqüestro libertaram na madrugada
de ontem em Vila Aliança (Zona
Oeste) o empresário Sérgio Vieira da
Costa Lobo, 49, presidente da Wor-
thingtòn do Brasil, seqüestrado ter-
ça-feirá da semana passada. Três se-
qüestradores foram mortos. (Pág. 17)

ESPORTES
Vôlei ganha outra
A seleção brasileira de vôlei masculino
voltou a mostrar-se ontem como a de
melhor forma na atualidade. No Top
Four, no Japão, conseguiu sua
segunda vitória ao derrotar os donos
da casa por 3 a 0. (Página 19)

Nu Rio e lto Niterói, céu
parcialmente nublado a
claro, com nevoeiros es-
parsos ao amanhecer.
Temperatura em ligeira
elevação. Máxima regis-
Irada no Maracanã e mi-
nima 110 Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade boa.

Fotos do satélite e mapas do tempo, página 18.
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Advogado de Collor 
já

admite abandonar causa

O advogado Evaristo de Moraes
Filho ameaçou ontem abandonar a
defesa do presidente afastado Feman-
do Collor se Cláudio Vieira, ex-secre-
tário particular de Collor, não apre-
sentar o original do contrato da
Operação Uruguai, o suposto emprés-
timo feito em Montevidéu que teria
sido usado para cobrir as despesas

particulares do ex-presidente. Evaristo
afirma que a defesa ficará numa posi-
çào 

"muito frágil" se o documento
não for submetido a uma perícia im-
parcial. 

"Vou refletir sobre minha po-
sição na causa se o original continuar
guardado pelo senhor Cláudio Vieira
ou por seu advogado, Roberto Del-
manto", disse Evaristo. (Página 2)

? Os longos engarrafamentos na
Lagoa, perto do Estádio de Remo,
têm uma explicação inusitada: pive-
tes e ambulantes que exploram o

ponto de venda de limões, balas e
biscoitos no cruzamento da Rua
Mário Ribeiro com a Avenida Bor-

ges de Medeiros, descobriram como
aquecer esse mercado informal: vio-
Iam o lacre do controlador do sinal de
trânsito e o regulam para ficar feclia-
do por quanto tempo desejam. Um
dos vendedores revelou que a desregu-
lagem faz parte de estratégia para
enfrentar concorrentes de outros pon-
tos das proximidades. (Página 15)

¦ Brasilia — Luiz Antônio

FernandoHaddaKrause enrique Cardoso com Kissinger (C), em almoço no Itamarati

Os aluguéis residenciais com
reajuste em novembro sofrerão au-
mentos máximos entre 130,68%
para os contratos quadrimestrais e
1.188,90% para os anuais. Os con-
tratos semestrais vão subir no ma-
xirno 246,16%. As taxas resultam
do 1PCA (índice de Preços ao
Consumidor Ampliado) de 25,24%
divulgado ontem pelo IBGE.

As variações acumuladas foram
inferiores às registradas pelo índice
Geral de Preços do Mercado (1GP-
M), opção mais freqüente de indexa-
dor para os contratos de aluguel. Na
variação quadrimestral, o IGP-M su-
biu 141,12% e 258,95% em seis me-
ses. A inflação medida pelo 1GP da
Fundação Getúlio Vargas caiu 2,5
pontos percentuais, atingindo 24,8%.

Apesar da recente proibição da
cobrança da taxa de contrato e da
taxa de cadastro, muitas imobiliá-
rias do Rio continuam onerando
os custos de locação com essas exi-
gências. Quando não as cobram,
várias administradoras exigem que
os interessados paguem o trabalho
de checagem de dados cadastrais.
(Negócios e Finanças, página 3)

Pesquisa já

mostra avanço

de Benedita

DataFolha e Uerj apontam uma re-
cuperaçào de Benedita da Silva, do PT,
a quatro dias das eleições. Segundo o
DataFolha, Benedita tem agora 41%
dos votos, contra 40% de César Maia,
do PMDB. A Uerj registra queda de
Maia, de 48% para 42%, e ascensão de
Benedita, de 37% para 39%. (Pág. 14)

Comissão votará

reforma fiscal

até o dia 20

A Comissão de Ajuste Fiscal votará
a reforma tributária proposta pelo go-
verno até o próximo dia 20. O acordo
foi fechado ontem em reunião entre o
ministro da Fazenda, Gustavo Krau-
se, o líder do governo na Câmara,
deputado Roberto Freire (PPS-PE), e
os membros da comissão. Na ocasião,
ficou clara a oposição dos deputados
ao Imposto sobre Ativos, mas o IPMF
recebeu o apoio da maioria.

Na próxima semana, o governo en-
caminhará projeto de lei com altera-
çôes no IR das empresas, uma reivin-
dicação dos parlamentares, mas
Krause rejeitou a mudança do ano
fiscal para abril, embora tenha aceita-
do a proposta dos deputados de man-
ter os benefícios fiscais da Zona Fran-
ca de Manaus e dos produtores de
açúcar do Nordeste. O Ministério da
Fazenda dará apoio técnico á comis-
são. (Negócios e Finanças, página 7)

Afiando os caninos
Nesta sexta-feira 13, os americanos
conhecerão a versão de Coppola para
a historia do conde Drácula. Ó filme
chega em janeiro ao Brasil.

As caras da cidade
Ilustres ou anônimos, 30 moradores'.
do Rio estão em Alguns Cariocas,
exposição que o fotógrafo Sérgio Zalis
inaugura hoje no Museu de Arte •
Moderna.

As dúvidas do rock
Recados políticos; baladas de amor e.
letras cheias de dúvidas, com sotaque
gaúcho: está nas lojas o sétimo disco
dos Engenheiros do Havvaii.
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disse Evaristo. tos das proximidades. (Pagina 15)
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Marcelo Règua
CIDADE

Hidrômetros
com defeito

t
Os cariocas estão
assustados com o valor das
últimas contas de água. A
causii é um defeito em cerca
de 18 mil hidrômetros.
(Página 15)

CIDADE
Ruddy está viva
A cabeleireira transexual e atriz de teatro
Ruddy não morreu. 0 anúncio publicado 1
ontem no JB, pelo Clube Comercial,
homenageava outro Rudy — Rudolf
Salomon — engenheiro de 75 anos morto
há um mcs. (Página 16)

Marco Antônio Cavalcanti
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Quem vota no
segundo turno
0 eleitor que se absteve no
primeiro turno das eleições
poderá votar no segundo,
mesmo que não tenha
justificado sua ausência.
(Página 14)

INTERNACIONAL
Mulheres no
sacerdócio
A Igreja Anglicana da
Inglaterra aprovou a
ordenação de mulheres em
sua mais importante decisão
desde o cisma de 1534.
(Página 12)

Luiz Dacosta/Arte JB
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O Estimativa

Aluguéis sobem de 130% a 1.188%

? 0 dólar voltou a disparar e che-
gou a ser cotado ontem a Cr$ 11
mil em algumas casas de câmbio
do Rio. No fechamento, recuou pa-
ra Cr$ 10 mil, uma alta de 5,26%
no dia, elevando o ágio para
15,22%. Houve também uma cor-
rida por parte de empresas e bati-
cos no mercado do dólar flutuante,
negociado a Cr$ 9.760. 0 ouro fe-
ehoii em alta de 3,24%. Esse movi-
mento, de acordo com analistas,
reflete a apreensão com o ajus-
te fiscal e criação de novos impôs-
tos. (Negócios e Finanças! página 6)

Polícia mata

3 ao libertar

empresário

Trinta policiais da Divisão Anti-
Seqüestro libertaram na madrugada
de ontem em Vila Aliança (Zona
Oeste) o empresário Sérgio Vieira da
Costa Lobo, 49, presidente da Wor-
ihington do Brasil, seqüestrado ter-
ça-feira da semana passada. Três se-
qiiestradores loram mortos. (Pág. 17)

Advogado de Collor 
já

admite abandonar eausa

0 advogado Evaristo de Moraes
Filho ameaçou ontem abandonar a
defesa do presidente afastado Fcman-
do Collor se Cláudio Vieira, ex-seerc-
lírio particular de Collor, não apre-
sentar o original do contrato da
Opehm| Uruguai; o suposto emprés-
limo leito em Montevidéu que teria
sido usado para cobrir as despesas

particulares do ex-presidente. Evaristo
afirma que a defesa ficará numa posi-
çào 

"muito frágil" se o documento
nào for submetido a uma perícia irn-
parcial. 

"Vou refletir sobre minha po-
siçào na causa se o original continuar
guardado pelo senhor Cláudio Vieira
ou por seu advogado, Roberto Del-
manto", disse Evaristo. (Página 2)

? Os longos engarrafamentos na
Lagoa, perto do Estádio de Remo,
tem uma explicação inusitada: pive-
tes e ambulantes que exploram o
ponto de venda de limões, balas e
biscoitos 110 cruzamento da Rua
Mário Ribeiro com a Avenida Bor-
ges de Medeiros, descobriram como
aquecer esse mercado informal: vio-
Iam o lacre do controlador do sinal de
trânsito e o regulam para ficar fecha-
do por quanto tempo desejam. Um
dos vendedores revelou que a desregu-
lagem faz parte de estratégia para
enfrentar concorrentes de outros pon-
tos das proximidades. (Página 15)

Os aluguéis residenciais com
reajuste em novembro sofrerão au-
mentos máximos entre 130,68%
para os contratos quadrimestrais e
1.188,90% para os anuais. Os con-
tratos semestrais vão subir no má-
xiiíio 246,16%. As taxas resultam
do 1PCA (índice de Preços ao
Consumidor Ampliado) de 25.24%
divulgado ontem pelo IBGE.

As variações acumuladas foram
inferiores às registradas pelo índice
Geral de Preços do Mercado (1GP-
M). opção mais freqüente de indexa-
dor para os contratos de aluguel. Na
variação quadrimestral, o 1GP-M su-
biu 141.12% e 258.95% em seis tne-
ses. A inflação medida pelo IGP da
Fundação Getúlio Vargas caiu 2,5
pontos percentuais, atingindo 24.8%.

Apesar da recente proibição da
cobrança da taxa de contrato 1? da
taxa de cadastro, muitas imobiliá-
rias do Rio continuam onerando
os custos de locação com essas exi-
gências. Quando não as cobram,
várias administradoras exigem que
os interessados paguem o trabalho
de checagem de dados cadastrais.
(Negócios c FinançM página 3)

Pesquisa 
já

mostra avanço

de Benedita

DataFolha c Ucrj apontam uma rc-
cuperaeao do Benedita da Silva, do PT,
a quatro dias das eleições. Segundo o
DataFolha. Benedita tem agora 41%
dos votos, contra 40% de César Maia.
do PMDB. A Ucrj registra queda cie
Maia. de 48% para 42%. e ascensão de
Benedita, de 37% para 39%. (Pág. 14)
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Afiando os caninos
Nesta sexta-feira 13, os americanos
conhecerão a versão de Coppola para
a história do conde Drácula. O filme
chega em janeiro ao Brasil.

As caras da cidade
Ilustres ou anônimos, 30 moradores
do Rio estão em Alguns Cariocas,
exposição que o fotógrafo Sérgio Zalis
inaugura hoje no Museu de Arte
Moderna.

As dúvidas do rock
Recados políticos, baladas de amor e
letras cheias de dúvidas, com sotaque
gaúcho! está nas lojas o sétimo disco
dos Engenheiros do Hawaii.
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ESPORTES
Flamengo fora
O Flamengo foi eliminado da decisão
da Supercopa ao perder para o Racing.
ontem, na Argentina, por 1 a 0. Mas o
Cruzeiro, atual campeão, garantiu seu
lugar na final ao empatar com o
Olímpia em 2 a 2. (Página 21)

Hotos do satélite e mapas do tempo, página 18.

Comissão votará

reforma fiscal

até o dia 20

A Comissão de Ajuste Fiscal votará
a reforma tributária proposta pelo go-
verno até o próximo dia 20. O acordo
foi fechado ontem em reunião entre o
ministro da Fazenda. Gustavo Krau-
se, o líder do governo na Câmara,
deputado Roberto Freire (PPS-PF). e
os membros da comissão. Na ocasião,
ficou clara a oposição dos deputados
ao Imposto sobre Ativos, mas o lPflF
recebeu o apoio da maioria.

Na próxima semana, o governo In-
caminhará projeto de lei com altera-
çòes no IR das empresas, uma reivin-
dicação dos parlamentares, mas
Krause rejeitou a mudança do ano
fiscal para abril, embora tenha aceita-
do a proposta dos deputados de truin-
ler os benefícios fiscais da Zona Fran-
ca de Manaus e dos produtores de
açúcar do Nordeste. O Ministério da
Fazenda dará apoio técnico à comis-
são. (Negócios e Finanças, página 7)

No Rio e cm Niterói, céu
parcialmente nublado a
claro, com nevoeiros es-
partos ao ámanliowr.
Temperatura em ligeira
eleva®. Máxima a'gis-
trada no Maracanã e mi-
nimit no Alio da Boa
Vislti. Mar climo! ema
visibilidade boa.
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Krause, Haddad e Fernando Henrique Cardoso com Kissinger (C), em almoço no Itamarali
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A turismo ou

negocios

7 NOITES NO
HOTEL DORAL INN,
um dos melhores 4 Estrelqs
de New York, situado no
coracao de Manhattan |
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A MELHOR DECISÃO
AGORA TURISMO PROGRAMADO IAPOIO BANCO NACIONAL

A turismo ou

negócios

7 NOITES NO
HOTEL DORALINN,
um dos melhores 4 Estrelas
de New York, situado no
coração de Manhattan j

Jantar no famoso
Alfredo di Roma
Traslados Aeroporto/
Hotel e City tour §

Deide

US$1.195;
P/PESSOA EM APTO. DUPLO

Saídas: 2?', 4?', 6?'e sábs.
\VOANDO
VARIG

Em turismo a número 1
1 CENTRO: Quitando. 20/SI, • Tel: 211 -4499 <£" TIJUCA: Soeni Peno, 45/lj. 101 • Tel.': 264-4893 *
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Evaristo ameaça deixai* causa de Collor

a Advogado exige documento original para provar que houve empréstimo no Uruguai
LCOLUNA DO

f 
CASTELLO^J

WM 
CARLOS CASTELLO BRANCO

A quem intei

Apresentando projeto
de lei complementar de
disciplina da quebra do si-
gilo bancário, diz o depu-
tado João' Paulo Pires, do
PT. que só com liberdade
pode a fiscalização fazem
daria impedir ou reduzir a
sonegação. "Esta sonega-
çào. que teve sua razão de
ser durante o Brasil Colô-
nia, atravessou o Império
e a República, instalou-se
em nosso cotidiano como
uma recompensa, um prê-
mio aos mais espertos, aos
que alcançaram sucesso, é
responsável, junto com a
recessão, pela depaupera-
çào dos programas so-
ciais."

ssa o segredo

João Paulo cita o mi-
nistro Nelson Hungria:
"Não é indevassável se-
gredo algum, desde que,
atrás dele, ou no seu bojo,
haja ilícito penal ou civil,
ou ilícito administrativo."
E invoca também Alio-
mar Baleeiro, para quem
o segredo devido pelos
banqueiros difere do se-
gredo devido pelos padres
e advogados: "Banqueiros

não estão adstritos às
mesmas regras éticas e ju-
rídicas de sigilo pois, em
princípio, só devem acei-
tar e ser procurados para
negócios lícitos e confes-
sáveis."

O livro de Gibson

O embaixador Mario
Gibson, ex-ministro das
Relações Exteriores, está
lançando por estes dias
seu livro de memórias,
sob o titulo Na diplomei-

cia, q traço lodo da vida.
Esse título é inspirado em
conhecida frase de outro

pernambucano, Joaquim
Nabuco.

Pernambuco

reage a corte

em Xingó

BRASÍLIA — Ao assumir ontem
a presidência da Legião Brasileira
de Assistência. Leonor Barrei o
Franco, 43 anos, disse que não pre-
tende fazer da LHA um órgão de
clientelismo eleitoral. "Acredito
mais no emprego do que na ajuda
ao desempregado", afirmou. Leo-
nor disse que a LBA não estará a
disposição de um estado mas a ser-
viço de toda a população. Ex-su-
perintenden-
te da LBA
em Sergipe,
Leonor é
mulher do
presidente
de CNI. Al-
bano Fran-
co, e foi cs-
colhida pelo
próprio Ita-
mar.

Sem ajuste voltam os

problemas 
com o FMI

T T m "galanteio de lide-
LJ res" teria levado o

presidente Itamar Franco
e o ministro Gustavo
Krause a ampliar a idéia
do ajuste fiscal para uma
reforma mais ampla
abrangendo outros itens
da pauta tributária. Já
agora o governo volta á
realidade e negocia com
lideranças mais avisadas a
redução das suas preten-
sões para viabilizá-las.

Retorna-se ao começo,
ao primeiro movimento
da equipe econômica e até
mesmo à realidade ante-
rior, a velha realidade dos
tempos do professor An-
tônio Kandir e do minis-
tro Marcílio Marques
Moreira. O Congresso só
dá ao governo o indispen-
sável para sobreviver e re-
serva-se o direito de dis-
c u t i r reformas
substanciais para o perio-
do da revisão constitucio-
nal, que se procura agora
antecipar para um perio-
do entre maio e outubro
do próximo ano.

O otimismo desenca-
deado pela posse de Ita-
mar Franco não resistiu â
força dos fatos e a reação
do Congresso fez com que
seus ministros, notada-
mente Gustavo Krause, se
preocupassem com obter
já um ajuste de emergèn-
cia que reforce o caixa e
dê relativa tranqüilidade
ao governo no começo do
ano A idéia de suspender
por dois ou três meses a
anualidade dos impostos,
sugerida pelo senador
Marco Maciel, não resol-
ve. O governo ficaria sem
caixa nos primeiros meses
e, pior ainda, a não apro-
vaçào este ano de um
ajuste fiscal, qualquer que
seja. dificultaria a nego-
ciação com o FMI.

Essas preocupações fo-
ram transmitidas ontem
às lideranças parlamenta-
res e ao presidente e rela-
tor da comissão especial
da Câmara, deputados
Righetto e Bonito Gama,
pelo próprio ministro da
Fazenda. Krause quer ne-

gociar. tal como era inten-

ção de Marcílio, a apro-

vação do essencial para
sair das suas dificuldades
e evitar outras. Ele não
pode correr o risco de fi-
car sem dinheiro no co-
meço do ano e ter proble-
mas com o FMI.

Não há mais qualquer
ilusão quanto à aprova-
ção este ano do projeto do
governo, mesmo cavai-
gando a garupa das emen-
das já em exame pela co-
missão especial.
Reiterou-se mais uma vez
que emenda constitucio-
nal deve ser votada em
dois turnos em cada uma
das duas câmaras, coisa
materialmente impossível
de ocorrer até o dia 31 de
dezembro. Queimada esta
semana, o Congresso
ta a se reunir dia 18 com o
quorum precário de fim
de ano. Não há dúvida
também de que depois de
22 de dezembro não se
conseguirá na Câmara e
no Senado presença de
três quintos de deputados
e senadores para votarem
as emendas, cuja aprova-
ção dependeria ainda de
que os três quintos, sem
exceção, estivessem de
acordo com o projeto do
governo.

A reunião de ontem dos
ministros de Itamar com
os líderes parlamentares
deve ter confirmado a
avaliação do senador
Marco Maciel de que a
sugestão para ampliar o

projeto não passou mes-
mo de um galanteio de co-
meço de governo, pelo
qual ninguém de respon-
sabilidade responde.

Dificuldades de toda
ordem têm sido levadas
ao presidente da Repúbli-
ca. O senador Raimundo
Lira, por exemplo, tentou
provar-lhe que no Brasil
imposto sobre ativos não
pode dar certo, pois one-
rando pesadamente as
empresas inviabilizaria
grande parte das ativida-
des econômicas. A quebra
do sigilo bancário tem si-
do criticada a tal ponto
que o próprio presidente
já admitiu publicamente
retirar a proposta.

LU1IZ ORLANDO CARNEIRO ,
BRASÍLIA — O advogado do

presidente afastado Fernando Col-
lor. Evaristo de Moraes Filho, ad-
mitiu, ontem, que poderá abando-
nar a causa se não for apresentado
pelo advogado de Cláudio Vieira,
ex-secretário particular de Collor, o
original do contrato da Operação
Uruguai. A acusação, em suas ale-
gaçòes finais entregues terça-feira
ao Senado, considerou o documen-
to forjado, tendo em vista não estar
demonstrada "a contemporaneida-

de do papel e da tinta com as datas
exaradas nos documentos".

Evaristo de Moraes Filho nega
que tenha dado um ultimato a seu
cliente, nias afirma que a defesa
ficará numa posição 

"muito frágil"
se o original do documento não for
submetido a uma perícia imparcial."Vou refletir sobre minha posição
na causa se o original continuar
guardado pelo senhor Cláudio Viei-
ra, ou por seu advogado, Roberto
Delmanto"! acrescentou.

Na última sexta-feira, depois de
tentar, sem sucesso, ter acesso ao
original do contrato da Opejfflçãó

Uruguai, em gestões junto ao advo-
gado de Cláudio Vieira, Evaristo
fez uma petição ao ministro-relator
do processo criminal, limar Gal-
vão, solicitando uma perícia com-
parativa do documento, a partir
dos tipos das máquinas do escrito-
rio da empresa ADS, do empresá-
rio Alcides Diniz, da qual Sandra
Fernandes era secretária. O advo-
gado criminal de Collor vai
o despacho do ministro limar Gal
vão c suas conseqüências
para "refletir" sobre sua posição na
causa. Evaristo: cm posição 

'j>uk»

O movimento nas contas banca-
rias do presidente afastado Fernan-
do Collor e de seu ex-secretário
particular, Cláudio Vieira, não será
incluído como prova no parecer so-
bre a procedência da denúncia. O
relator da Comissão Especial do
Impeacliment, senador Antônio
Mariz (PMDB-PB), revelou que as
quatro contas de Collor e as cinco
de Vieira apresentam movimento
pequeno. A cortta em que Collor

Comissão não acha irregularidade em contas
movimentava grandes volumes de
dinheiro era a da secretária Ana
Acioli. .

Mariz explicou que a Comissão
pediu a quebra de sigilo fiscal e
bancário para tentar esclarecer a
origem dos recursos gastos pelo
presidente afastado, que segundo
Vieira é o empréstimo de USS 5
milhões contratado no Uruguai. As
declarações de renda e as contas
bancárias não registram movimen-

to compatível com os gastos nas
obras da Casa da Dinda nem indi-
cam a existência dos dólares da
Operação Uruguai.

O relator disse que, para formar
um juízo sobre os depósitos em no-
me da secretária Ana Acioli, "é cru-
ciíil demonstrar a lisura da origem
desses recursos". Mariz informou
que tanto a conta de Collor na
agência do Banco do Brasil 110 Pa-
lácio do Planalto, quanto as duas

que mantém na Caixa Econômica
Federal e unia caderneta de pou-
pança em Maceió movimentaram
quantias modestas. O mesmo oeor-
re com as contas de Vieira no Ban-
co do Brasil, Bancrj, Bamerindus,
Itaú e BMC. Assim mesmo, o Cen-
tro de Processamento de Dados do
Senado (Prodasen) está. desde 011-
tem, cruzando as informações ban-
cárias de ambos com as informa-
çòes da CPI do caso PC.

Leonor 
já 

é

presidente

da LBA

RECIFE-— O governador de Per-
nambuco, Joaquim Francisco, rea-
giu contrariado á possibilidade de a
Hidrelétrica de Xingó ser atingida
pelo corte de investimentos a ser
divulgado pelo presidente Itamar
Franco. "Recebo essa notícia com
tristeza. E algo lamentável", disse o
governador, que viaja amanhã para
Washington com seis outros gover-
nadores nordestinos para tentar
conseguir dólares do BID para in-
vestimentos 11a região.

Numa carta de 22 linhas enviada
a Itamar á noite, via fax, o gover-
nador manifesta sua "apreensão"

por um possível corte nos investi-
mentos da Hidrelétrica de Xingó e
encerra afirmando que confia "na
sensibilidade e 110 discernimento de
Vossa Excelência 110 sentido de
considerar a questão nordestina co-
mo uma questão nacional". Sandra não curtir Li via

Sandra comemora

SÃO 
PAULO — A secretária

Sandra Fernandes de Oli-
veira comemora esta semana as
duas melhores coisas que acon-
teceram na sua vida: o nasci-
mento da filha Lívia, na última
terça-feira, e a apresentação hoje
da denúncia pelo procurador-ge-
ral da República, Aristides Jun-
queira, do presidente afastado
Fernando Collor. Sandra des-
montou na CPI do PC a farsa da
Operação Uruguai montada pe-
lo governo no escritório do seu
patrão e amigo de Collor, Alei-
des dos Santos Diniz.

O pai de Lívia, Fidcl, chegou
a pensar no nome de Vitória
para a filha, já que Sandra acre-
dita estar nascendo neste 1110-
mento uma nova fase 110 país.
Lívia nasceu às 7h24 de cesaria-
na pesando 3.630 kg na mátérni-
dade do Hospital Santa Catari-
na. O parto foi pago pelo
convênio médico a que Fidel
tem direito como funcionário do
Banco do Brasil.

Licenciada da ASD.-Sandra
deveria ler recebido 70% de seu
salário de CrS 950 mil referente
aos meses de agosto, setembro e

outubro pelo INSS. Mas recla-
ma que até agora não ganhou
nada. Desde terça-feira, ela vol-
tou a estar 11a folha de pagamen-
to da ASD. com direito á licen-
ça-maternidade. A empresa
chegou a ameaçar dc suspender
seu pagamento, mas ela disse
que está negociando diretamente
com o departamento de pessoal
da ASD sem problema.

Sandra diz que não pretende
voltar à empresa, mesmo tendo
direito à estabilidade por três
meses. Ela quer aproveitar ao
máximo este momento. Apesar
de achar que todas as crianças
recém-nascidas são iguais, San-
dra encontrou semelhanças da
filha com o marido: a mão. as
unhas e a boca. Gostou de Lívia
ser cabeluda e moreninha.

Três meses após as denúncias
na CPI. Sandra afirma não te-
mer as ameaças telefônicas que
ainda recebe em casa. Ela não
quer ter mais filhos e por isso
promete fazer o que for neeessá-
rio para proteger Lívia. E conta
com a ajuda do marido Fidel,
que entrou de férias para ficar
ao lado da mulher.

ASSINATURAS

JORNAL DO BRASIL

Demais Estados

(021) 800-4613 Ligação gratuita

PSTR apoia

proposta 
de

ajuste fiscal

BRASÍLIA — A bancada do no-
vo bloco parlamentar integrado pe-
lo PRT e o PST (que formarão o
futuro PSTR) reuniu-se ontem com
o governador Joaquim Ròriz. para
debater a proposta de ajuste fiscal
apresentada pelo presidente Itamar
Franco ao Congresso. Durante o
encontro. Refiz destacou que a
"reforma fiscal e a questão mais
importante nó Brasil hoje". Para o
governador do Distrito 1 edcral, ca-
so a reforma não seja aprovada,
"corre-se o risco de enfrentar 1111193
pior do que 92. cm termos dl finan-
ças públicas".

O futuro PSTR decidiu, durante
a reunião, lutar pela aprovação dó
projeto apresentado pelo deputado
Luiz Carlos Hauly (PST-PR). em
tramitação há 11111 ano 110 Congres-
so. Esse projeto propõe a existência
de apenas cinco impostos, mais
uma contribuição previdenciária,
enquanto a proposta do governo
fala na existência de 16 impostos,
além de duas contribuições provi-
deneiárias.

De acordo com o projeto, se-
riam criados os impostos cie Co-
mèrcio Exterior. Rendas e Proveu-
tos. Transações Financeiras.
Circulação de Mercadorias e Pm-
priedade. além tia contribuição pre-
videnciária. Para Luiz Carlos
Hauly. a proposta do governo é
muito complexa. "Consideramos

que é necessário "optar 
por uma

mais simples", afirmou.
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Função com 30 memóriasCuidado com a saúde nas
24 horas do dia

Display gráficoFunção de medições
consecutivas

ATENÇÃO: CUIDADO COM AS IMITAÇÕES. EXIJA NOTA FISCAL E CERTIFICADO NACIONAL DE GARANTIA CASIO.

14 dias no melhor cruzeiro

da temporada, por apenas

us$ 3.450

«Você vai de navio(cat.4) e volta de avião.
RIO - RECIFE - ANTIGUA - SAN JUAN - SANTO DOMINGO

FREEPORT- CAPE CANAVERAL- MIAMI
EMBARQUE NO RIO: 08/01/93

DESEMBARQUE EM MIAMI: 22/01/93.
RETORNO: MIAMI/RI0 ou SÃO PAULO.

GRÁTIS: PASSAGEM AÉREA em classe econômica.

Promoção válida até 30/11/92.

CARIBE TOTAL-30 dias
RIO - RECIFE - ANTIGUA - SAN JUAN • SANTO DOMINGO
FREEPORT • CAPE CANAVERAL - MIAMI • NASSAU ¦ ST. THOMAS
T0RT0LA - SAINT LÚCIA - GRENADA • MACEIÓ - RIO
SAÍDA: 08/01/93 CHEGADA: 07/02/93
A partir de US$ 4.820 e 3® ou 4° leito GRÁTIS.
Consulte também os outros roteiros:
REVEILL0N, PRATA, TERRA DO FOGO. CARNAVAL

Consulte seu agente de viagens ou1

^A3®<TUR-LINEAC

RIO DE JANEIRO

| Consórcio AGAXTUR-LINEAC
: Ruj Santa Lu/ia. 651 • 29" andar

Gnipo 2903 04 - Td: 1021) 240-6117

Freire 
'absolve' 

fisiologistas

A o ser surpreendido com a
l\ formação de um superblo-
co de conservadores na Câmara,
que vai disputar cargos no Con-
grosso e no governo, o líder do
governo, deputado Roberto
Freire (PPS-PE). chocou os cole-
gas do PFL e PTB com suas
opiniões sobre fisiologismo."Não condeno a disputa dos
cargos. Política é ocupação de

espaço. Não vejo como fisiolo-
gismo a disputa pelos cargos de
poder", observou para uma pia-
teia espantada, reunida na lide-
rança do PTB. Ninguém prestou
atenção, porém, no resto da fra-
se de Freire: "Que esses cargos
sejam ocupados por quem repre-
sente linhas políticas"."Este rapaz nasceu vocacio-

nado para a política", ironizou o
deputado Gastone Righi (PTB-
SP), numa roda de parlamenta-
res. "Como aprendeu depressa",
emendou outro, também petebis-
ta. Quem se sentiu absolvido foi
Roberto Cardoso Alves que, des-
de o governo Sarney, carrega o
estigma de ser símbolo do fisio-
logismo do político brasileiro.

Um desenho arrojado e atual.

Já que seu relógio fica em seu pulsoodè todo— Armazena 30 conjuntos òedados diános - ptessáo
é possível dat uma rápida olhada em sua saúde a sangüínea aWbaixa e pulso. Cada dado pode ser
qualquer hora e em qualquer lugar. recuperadode modo a auxiüéJoa entender as

tendências.

JOKWI DO BKASIÍ POLÍTICA E GOVERNO

CASIO Lança

o Primeiro Relógio

de Pulso que Mede.

a Pressão Arterial. j|g
Estar de olho na sua pressão arterial é um hábito
saudável — algo que se torna fácil com um relógio
CASIO, não importando o que você esteja (azendo.

CASIO

Utilízealunçãode medições consecutivas portrês minutos como um guia para relaxar.

CASIO também
coloca o biorritmo
em seu pulso!

Biográfico
BH-100W

Display do biorritmo
Display grálico do
ritmo tísico/sensitivo
/intelectual4 memórias de
aniversário

Monitor de pressão
sangüínea
BP-100

Função de manutenção
do tempoDisplay com dados e
gráficos dos valores
sistólicos/diastólicos
e do pulso30 memórias de dados30 memórias paramedições consecutivas

O display mostra os dados memorizados em forma
de gráfico de barras.

Bloco conservador 
garante

194 deputados na Câmara

HfBlocãcTquer reforma ministerial com expurgo da esquerda

da Frente Parlamentarista

BRASÍLIA— Dezessete dos 23
ministros do governo líainar Friin-
co fazem parte da diretoria da
Frente Parlamentarista Nacional
Ufysses Guimarães, eleita ontem
por aclamação no plenário do Se-
nado. cedido para a solenidade.
Com representantes de todos os
principais partidos, a diretoria co-
meça seu trabalho com apoio maci-
ço do primeiro escalão de Itamar.
Além deles, os líderes do governo
na Câmara e no Senado, deputado
Roberto Freire (PPS-PE) e senador
Pedro Simon (PMDB-RS). também
integram a diretoria. "O 

governo
Itamar Franco pretende implemen-
tar o parlamentarismo branco",
confirmou o ministro Fernando
Henrique Cardoso, das Relações
Exteriores. Outros quatro ministros
de Itamar prestigiaram a eleição da
nova diretoria.

O clima entre os pariamentaris-
tas era de vitória antecipada para o

plebiscito. Em seu discurso, o sen a-.
dor José Richa. eleito presidente da
Frente, lembrou: "Depois de 100
anos de malfadada experiência pre-
sidencialista. mais do que nunca es-
tamos próximos do triunfo." Para
o deputado Paulo Delgado (PT-
SP), eleito secretário de mobili/a-
çâo. "a idéia inicial do governo é de
ajudar muito". Segundo ele. a po-
pularidade do novo governo vai in-
fluir diretamente no sucesso da
Frente. "Vai ser um desafio mútuo,
já que a imagem da Frente vai estar
associada à do governo,"

De acordo com emenda consti-
tucional aprovada pelo Congresso
Nacional em julho, o plebiscito que
indicará o novo sistema de gover-
no. previsto para 7 de setembro, foi
antecipado para 21 de abril de 93,
quando o eleitor optará entre presi-
dencialismo. parlamentarismo e
monarquia constitucional. A Fren-
te pretende iniciar campanha nacio-

uai.para. esclarecer o eleitorado v3.- ¦¦
bre o que significa parlamenta- ;
risniOJ Hoje. a I reme Parlamenta- ;
lista Nacional Ulysses Guimarães ;
será lançada oficialmente em São !
Paulo, com a presença do g.nerna-
dor Luiz Antonio Fleury. no Pala-
cio Bandeirantes.

A Frente dispõe de 25u parla-
memares. entre senadores e depu-
tados, favoráveis a mudança do sisí
tema de governo. Ontem, o
presidente da Câmara, deputado
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS). aplau-
diu o engajamento do deputado
Maurílio ferreira Lima (PMDB-
PEi. ex-presidencialista. "As lide-
ranças políticas mais sérias estão na
Frente", justificou Maurílio. Richa
elogiou Ulysses Guimarães, morto
em acidente aéreo no Rio. "Vamos,

pois. â vitória, com Ulysses e por
Ulysses". encerrou o senador.'
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Esquerdas foram

surpreendidas

O lançamento do novo bloco,
que só perde em tamanho para o
ceima'0 que uniu a direita na
Constituinte, pôs em pânico o
PMDB. o PSDB e os partidos de
esquerda. Até mesmo o atual pre-
sidente da Câmara, deputado Ib-
sen Pinheiro (PMDB-RS), consi-
dera imbatívej no próximo ano, a
candidatura de Inocêhcio Oliveria
à sua sucessão.

Num almoço. Luís Eduardo
deu a notícia tanto para o líder do
PMDB, Genebaldo Corrêa (BA),
quanto para o do PSDB. José Ser-
ra (SP), que sequer desconfiavam
da união da direita. "Vai ter rea-
çào do outro lado", ameaçou o
tucano, falando de uma possível
articulação dos dois partidos com
o PT e PDT. que poderia resultar
numa bancada de 213 deputados.
Mas a direita aposta na eterna
divisão da esquerda. Esse racha
ficou evidente ontem mesmo,
quando Roberto Freire falou na
formação de um bloco apenas
com os partidos de esquerda, ex-
cluindo o PMDB e o PDT.

O pânico tem uma explicação:
a presidência da revisão constitu-
cional no ano que vem. O depu-
tado Gastone Righi (PTB-SP) já
defende que o sucessor de Ibsen
acumule este cargo, o que seria a
alegria dos conservadores. Até
agora, o PMDB briga e não tem
um candidato para substitutir Ib-
sen. A morte do deputado Ulysses
Guimarães tirou o único cândida-
to de consenso que o partido tinha
na disputa. E. de quebra, o blocõo
terá o privilégio de indicar os pre-
sidentes das comissões permanen-
tes da Câmara — cargos que hoje
estão nas mãos do PMDB.
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"O 
presidente Itamar terá de

fazer uma escolha", advertiu uma
das lideranças do PFL, convenci-
da de que seu grupo sairá vitorio-
so. Mesmo os deputados do PFL
que apoiaram o pedido de m-
puaclmtenl desde o início da CPI e
apoiam o governo Itamar são fa-
voráveis ao blocão. Irritados com
a indefinição do segundo escalão
e temendo uma verticalizaçâo dos
ministérios — ou seja. os cargos
seriam controlados apenas pelo
ministro e seu partido —, esses
deputados do PFL acham que a"fase da governabilidade" já se
esgotou. Agora. Itamar terá de
escolher com quem pretende go-
vernar.

Numa conversa com o ministro-
chefe tia Casa Civil. Henrique Har-
greaves. um dos articuladores do
blotiio saiu animado. "Ele 

próprio
admitiu: não existe base parlamen-
tar possível de 450 deputados",
contou o informante, comentando
que o ministro sabe que a base
atual é artificial e apenas transito-
ria. Ontem a noite, o presidente do
PFL. deputado José Múcio, mar-
eou para a próxima semana um
encontro dos integrantes do partido
com Itamar. para expor a nova

BRASÍLIA — Os partidos con-
servadores do Congresso inicia-
ram ontem a formação de um
grande bloco parlamentar para
disputar poder no governo Itamar
Franco e fazer valer suas teses
liberais na revisão constitucional.
Ao PI-L. PRN e PSC juntou-se o
PTB. somando 146 deputados e,
após o segundo turno cia eleição,
o bloco cresce com a entrada da
bancada do PDS, totalizando I94
deputados. "Vamos ser a maior
força da Câmara", disse o líder do
bloco. Luís Eduardo Magalhães
(PFL-BA), que negocia a adesão
dos 19 deputados do PDC. A pri-
meira investida do blocào é forçar
a saída dos esquerdistas com uma
reforma ministerial.

situação da Câmara e suas conse-
qüências futuras. Pondo de lado o
PDS, os outros partidos já admitem
a criação de um novo partido que
abrigará toda a direita. "Esse bloco
une pessoas que acreditam na força
da economia de mercado", opinou
Luís Eduardo, diante da bancada
do PTB e do espantado líder do
governo. Roberto Freire (PPS-PE),
que foi pego de surpresa.

De imediato, o novo bloco já dá
como certo o fim da hegemonia do
PMDB na presidência da Câmara.
Ao anunciar a adesão ontem do
PTB. os líderes já asseguraram a
candidatura do deputado Inocêncio
Oliveira (PFL-PE) à presidência da
Câmara no ano que vem.
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Freire 
'absolve' 

fisiologistas

A o ser surpreendido com espago. Nao vejo como fisiolo- nado para a politica", ironizou o
r\ formagao de um superblo- gismo a disputa pelos cargos de deputado Gastone Righi (PTB-co de conservadores na Caniara, podef , observou para unfa pla- SP), numa roda de parlamenta-
SSSS BfS *¦ TS^JT^"" *"• T01"0
govcrno. deputado Roberto ra'Kad° PTB' N,nSuem Pff" ™dou outro, fambem petebis-
Freire (PPS-PE). chocou os cole- utcn(r'ao- P°i'em. no resto da Ira- ta. Quem se sentiu absolvido foi
gas do PFL e PTB com suas se.de Freire: "Que esses car£os Roberto Cardoso Alves que, des-
opinioes sobre fisiologismo. seiam ocupados por quem repre- de o governo Sarney, carrega o"Nao condeno a disputa dos sente |nha|politicas". estigma de ser simbolo do fisio-
cargos. Politic! e ocupagao de "Este rapaz nasceu vocacio- logismo do politico brasileiro.
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Alice Maria: "Elespensam 
que sou doida. So ijueria unias telluis e urn millieiro de tijolos"

^^^Hprovas contra]
Aldori Sllva — 26/6/91 "^5
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Quércia: punido como beneficiárioontorois compara com Maluf

CPI da NEC

condena

ação de ACM

BRASÍLIA — 0 relatório final da
CPI que investigou denúncias de
irregularidades na transferência do
controle acionário da NEC do Bra-
sil conclui que o então ministro das
Comunicações, governador da Ba-
hia, Antônio Carlos Magalhães,
agiu de maneira ilegal ao determi-
nar a suspensão dos pagamentos de
equipamentos encomendados pelo
Sistema Telebrás e entregues pela
NEC. em abril de 1986.

Segundo o relatório, de 40 pági-
nas, finalizado ontem, Antônio
Carlos "ultrapassou os limites de
sua autoridade, os preceitos da lei e
os termos contratuais". O relatório
não menciona Roberto Marinho,
presidente das Organizações Glo-
bo, que assumiu o controle da NEC
em lugar de Mário Garnero, do
Grupo Brasilinvest. O texto afirma
que não foi constatada qualquer
irregularidade no negócio entre
Garnero e Marinho.

Contrato —O relatório confir-
ma que não havia previsão (no con-
trato) de interrupção do pagamento
pelas encomendas feitas à NEC. O
procedimento correto, segundo uni
integrante da comissão, seria o de-
pósito em juízo do valor das fatu-
ras, equivalente a USS 30 milhões.
Depois de aprovado, o relatório se-
rá encaminhado á Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática da Câmara para
que sejam propostas mudanças na
legislação.

O documento defende a criação
de nova lei para 

"impedir 
que auto-

ridades com poder de decisão sobre
processos de radiodifusão estejam
ligadas, diretamente ou através de
familiares, a empresas de rádio e
televisão". Uma cópia do docu-
mento será enviada ao ministro
Hugo Napoleão.

O deputado Paulo Ramos
(PDT-RJ), integrante da CPI da
NEC. disse que considerou suspeito
o fato de Roberto Marinho ter sido
excluído do relatório e criticou o
relator da comissão, deputado Luís
Carlos Santos (PMDB-SP). 

"O re-
latório não enquadra o Roberto
Marinho em nada e transforma o
Mário Garnero em algoz", acusou
Ramos. O relatório acusa Garnero
de ter mentido em seu depoimento
à comissão, ao assegurar que per-
deu dinheiro no negócio, e de tentar
se promover.

Viagem — O ex-presidente da
Telebrás Almir Vieira Dias foi acu-
sado de ter desrespeitado a lei e o
contrato com a NEC ao executar a
suspensão dos pagamentos das
obras. O ex-secretário-geral do Mi-
nistèrio das Comunicações Rômulo
Villar Furtado foi citado por ter
permitido que Garnero pagasse
despesas de viagem aos EUA.

Durante os trabalhos da CPI da
NEC. a bancada ligada ao governa-
dor da Bahia derrubou todos os
requerimentos de novas convoca-
çòes e quebra do sigilo bancário de
Antônio Carlos Magalhães. Tam-
béin não foram aprovadas as con-
vocações de Roberto Marinho, do
ex-presidente José Sarney e do ex-
ministro da Fazenda Francisco
Dornelles, que determinou a liqui-
dação extrajudicial do Brasilinvest
Banco de Investimentos.

DPZ recorre contra decisão de

juiz 
favorável a ação do PDS

n_: ook/oo Luiz Antonio — 7/8/91
são PAULO — A agência de pu-

blicidade DPZ entrará com recurso
na 6a Vara de Fazenda Pública con-
tra a decisão do juiz Wanderley
José Federighi, que condenou os
ex-governadores Orestes Quércia e
Franco Montoro, o ex-chefe da Ca-
sa Civil Bresser Pereira, seu asses-
sor Chrisóstomo de Oliveira Neto e
a DPZ a devolverem CrS 2,6 bi-
lhões gastos em propaganda do go-
verno do estado, durante a campa-
ilha de 86.

O juiz acatou ação popular do
PDS e considerou o material, que
comparava o governo Montoro
com a gestão anterior, de Paulo
Maluf. uma propaganda eleitoral
para Quércia, candidato do PMDB
na época.

Montoro considerou o fato uma
represália contra seu apoio ao ad-
versário de Maluf na eleição muni-
eipal. Quércia, incluído na ação co|
mo beneficiário, não comentou o
fato. Mas a DPZ pretende recorrer
da decisão por considerar-se vítima
de disputa política. A assessoria de
imprensa da agência explicou que
prestou serviços ao governo Mon-
toro por 45 meses e participou de
licitação com mais 20 concorrentes.

Raimundo Valentim — 26/4/88

Brasília — Josemar Gonçalves
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Alice Maria: "Eles 

pensam que sou doida. Só queria umas telhas e um millwiro de tijolos"

Um mergulho 
para pedir 

ajuda

BRASÍLIA — Desesperada e
aparentando distúrbios mentais,
Alice Maria da Paixão, de 35
anos, entrou ontem no espelho
d'água em frente ao Palácio do
Planalto para chamar a atenção
e pedir ajuda para construir 11111
barraco em uma vila de Brasília.
"A 

gente vem pedir ajuda e eles
pensam que a gente é doida",
repetia sem parar. Imcdiatamen-

te. os guardas do Palácio a reti-
raram da água e a levaram para
a garagem, de onde unia umbu-
lância do Corpo de Bombeiros a
transportou para a clínica de
doentes mentais do Hospital de
Base de Brasília. Uma hora mais
tarde, Alice Maria estava de vol-
ta ao Palácio do Planalto: "No

hospital já me conhecem. Me de-
ram um remédio. roupa e eu

voltei de carona", explicou, para
desespero da segurança do Palá-
cio do Planalto, que planejava
encaminhá-la ao hospital psi-
quiátrico da cidade satélite de
Taguatinga. Natural de Joatuba
(MGJjj ^''ce M;ir'a di|sè H110 c
epilética e. até o aparecimento
da Aids. "vendia o corpo" em
uma praça 110 Distrito Federal.
"Só 

queria umas 20 telhas e um
milheiro de tijolos", implorava.
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Legisla diz 
que 

houve

massacre no Carandiru

SÂO PAULO — O legisla Carlos
Delmont, do Instituto Médico
Legal, que fez a necropsia dos 111
presos mortos 11a rebelião de 2 de
outubro na Casa de Detenção,
afirmou ontem que muitos foram
assassinados sem resistência. Em
depoimento aos deputados da
CPI da Assembléia Legislativa
que apura o massacre, ele relatou
que vários cadáveres tinham tiros
na parte interna da mão. o que
significa uni gesto instintivo de
defesa.

"Pelo menos 10 casos de feri-
mentos em braços e mãos deno-
tam sinal de defesa", contou o
legista. Ele disse que três presos
receberam tiros á queima-roupa,
como comprova a pólvora que

ficou impregnada na pele, embora
a área dos ferimentos tenha sido
lavada com água antes dos exa-
mes. O perito confirmou ainda
que muitos Ibram mortos por ra-
jadas dc metralhadora, o que vem
sendo negado pelos policiais.

Dos 515 tiros encontrados nos
presos, 339 atingiram as vítimas
pelas costas, 110 tórax, cabeça,
pernas e mãos. O perito concluiu
ainda que em ,70% dos casos a
coincidência de tiros de trás para
a frente e de cima para baixo
prova que eles estavam rendidos,
agachados 011 deitados quando
foram mortos.

Hoje termina a fase de depoi-
mentos da CPI. O relatório final
ficará pronto dia ll).

Mineiro diz

por 
vôos da

BLLO HORIZONTE — O dire-
tor-presidente da Construtora de
Estradas e Estruturas S/A (Cee-
sa), Lincoln Sabino, prestou de-
poimento ontem nesta capital ao
delegado da Policia Federal Do-
mingos Pereira Reis — que invés-
tiga desde sexta-feira o possível
envolvimento de mineiros no es-
quema PC, pelo recebimento de
notas frias da Brasil Je(. Sabino
admitiu ter realizado cinco vôos
pela empresa. Segundo ele. cujo
depoimento durou quatro horas,
os \òos foram contratados de
março a maio de 1990. O valor
das notas foi de USS 60 mil.

O empresário afirmou que foi

que pagou

Brasil Jet
regular o pagamento de ser\ iços
da Brasil Jet. ao contrário: do que
suspeitam a Policia Federal e a
Recita Federal, que intimou a em-
presa em julho para prestar escla-
recimentos. Ele apresentou as 110-
t a s e g a r a 111 i u q ti e a
documentação referente aos vôos
é "perfeita". Perguntado sobre
outras relações comerciais que a
Ceesa teria com empresas ligadas
a PC Farias, nos últimos dois
anos. Ibi taxutivoj "Nunca tive-
mos contato com PC ou pessoa
ligada a ele". Sabino disse que a
polícia pediu outros documentos.-
que deverão ser entregues noa
próximos dias.

Coimbra nega no DPF

envolvimento com PC

BRASÍLIA — Acusado pela ex-
secretária de Rosane Collor. Ma-
ria Isabel Teixeira, de ter sido be-
neficiado com recursos do esque-
ma PC para redecorar sua
residência, o ex-secretário geral
da Presidência da República, em-
baixador Marcos Coimbra, negou
ontem na Polícia Federal que ti-
vesse qualquer envolvimento de
negócios com o ex-tesoureiro da
campanha presidencial de 1989.
No depoimento de quase três lio-
ras ao delegado Paulo Lacerda,
Coimbra reconheceu apenas que
contratou a empresa Síntese, onde
trabalhou Isabel Teixeira, para
fazer o serviço de decoração.

No início da noite, Coimbra
divulgou cópia do depoimento à
Polícia Federal, onde reconhece
que recebia várias ligações de
Paulo César Farias. Ele afirmou.
110 entanto, que tinha conversas
genéricas, 

"como, 
por exemplo,

sobre a tendência da situação po-
lítica". O embaixador contou ain-
da que em maio ou junho deste
ano foi informado por Cláudio
Vieira sobre o empréstimo 110
Uruguai em 1989. "Fui 

procura-
do por ter longa experiência 11a
área diplomática", disse.

"Desconheço as denúncias
dessa senhora, se ela tez algum

investimento lleve ter sido na \ ida
dela", rebateu o embaixador ao
ser indagado sobre a denúncia de
que parle dos USS 871 mil em
depósitos de cheques fantasmas
para Isabel Teixeira custearam a
decoração de ambiente de sua ca-
sa. Coimbra deixou a Policia Fé-
deral acompanhado do advogado
José Guilherme Villela. que tam-
bêm defende o presidente afasta-
do 110 processo de mpeucliiiwnt.

Sobre seu envolvimento] nas
transações da Petrobras com a
Vasp para renegociação de uma
dívida da empresa aérea. Marcos
Coimbra mais uma vez alegou que
não tinha nenhum interesse parti-
cular 110 assunto. Também negou
que o governo lenha sofrido inter-
lérència de PC Farias em favor do
cartel de transportes. Ao final,
tentou explicar o desaparecimento-
de um decreto para desrêgulamcn-
tar o transporte interestadual de
passageiros. 

"O assunto era polè*
mico e o presidente decidiu revê-
lo". argumentou. No mês passa-
do. o empresário mineiro Antônio
Carlos Honori, disse ao delegado
Lacerda que o decreto, já assinado
por Collor, teria sido rasgado pai a
atender aos interesses de grandes
empresas.

Junqueira não denuncia empresários

¦ Procurador-geral quer mais provas contra 25 que deram US$ 55,3 milhões a PC

BRASÍLIA — O procurador-geral
da República, Aristides Junqueira,
decidiu não denunciar ainda os 25
empresários que supriram com re-
cursos — USS 55,3 milhões nos
últimos dois anos e meio — as con-
tas de empresas de PC Farias e de
fantasmas do esquema PC, suposta-
mente como pagamento por tráfico
de influência. Segundo um assessor
da Procuradoria, não ficou sufi-
cientemente demonstrado se esses
empresários foram vítimas de ex-
torsão ou se tinham consciência de
que estavam praticando ato ilícito
com o objetivo de auferir vantagens
econômicas, já que todos os paga-
mentos estão calçados por notas
fiscais frias e contabilmente lança-
dos como "serviços de assessoria
econômica e fiscal". O executivo
Severino Nunes de Oliveira teve
também seu nome incluído na de-
núncia que o procurador geral da
República, Aristides Junqueira,
apresentará hoje no Supremo Tri-
bunal Federal por movimentar,
contas dos/iwfí/.vwtf.v.

No despacho que vai protocolar
hoje no STF, Aristides está denun-
ciando apenas o presidente afasta-
do, Fernando Collor, pela prática

'unqueira: denúncia hoje no STF

de crime comum, e nove envolvidos
no esquema PC, acusados de crimes
conexos. Caso seja acatada a de-
núncia, após aprovação da Câmara
dos Deputados por dois terços dos
votos, Collor responderá processo
criminal por corrupção passiva e
prevaricação. Há forte possibilida-
de de responder também pelo crime
de formação dc quadrilha. Com ele,
serão processados no STF os cone-
xos PC Farias, Cláudio Vieira (ex-

secretário particular de Collor), as
secretárias Rosinete Melanias e
Marta Vasconcelos, os pilotos Jor-
ge Bandeira e Ricardo Campos, o
motorista Roberco Carlos Maciel e
os executivos Severino Nunes e
Giovani Carlos de Melo.

Alívio — Incurso em nove arti-
gos do Código de Processo Penal,
que somam 30 anos de reclusão, PC
Farias, porém, ainda pode respirar
aliviado pelos próximos 30 dias. É
que Aristides Junqueira decidiu só
se manifestar sobre o pedido de
prisão preventiva depois que a Cá-
mara autorizar a instauração do
processo no STF, medida que de-
morará pelo menos um mês.

Caso a Câmara rejeite a denún-
cia de Junqueira, o processo contra
Collor se extingue e os acusados em
crimes conexos retornarão à esfera
da Justiça Federal, onde já há pare-
cer favorável â prisão preventiva de
PC, dado pelo juiz da 9a Vara, Má-
rio César Ribeiro, a pedido do dele-
gado Paulo Lacerda, da Polícia Fe-
deral. O pedido de prisão se estende
a Cláudio Vieira e ao motorista de
PC, Roberto Carlos Maciel. Os três
são acusados de obstrução às invés-
tigações e coação de testemunhas.

O executivo Severino Nunes de
Oliveira, não incluído na relação
divulgada ontem pelo JORNAL
DO BRASIL, depôs no fim de se-
tembro e será denúnciado porque,
junto com Rosinete Melanias, mo-
vimentava as contas dos fantasmas,
O desconhecido Giovani de Melo
foi incluído porque, nas apurações
de Junqueira, ficou constatado que
ele era o operador mais ativo nos
bastidores do esquema PC, cuidan-
do da organização contábil dos lu-
cros e das estratégias de atuação.
Os pilotos Jorge Bandeira e Ricar-
do Campos, da Brasil Jet Táxi Aé-
reo, participaram ativamente da ex-
torsão de empresários.

Por enquanto, Aristides Jun-
queira decidiu ignorar a Operação
Uruguai como peça de defesa. Mas
na fase de instrução criminal do
processo no STF, o suposto em-
préstimo de USS 5 milhões obtido
por Collor no Uruguai funcionará
como agravante contra o presidente
afastado. Se a operação for verda-
deira, Collor responderá por crimes
fiscais, já que não declarou os re-
cursos ao Imposto de Renda. Se for
falsa, responderá por falsificação
de documentos.
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Juiz ameaça

fechar jornal

de Sarney

BRASÍLIA — O jornal 0 Esta-
do da Maranhão, de propriedade
da família do ex-presidente José
Sarney, recebeu ontem prazo de
48 horas para que se enquadre nas
disposições da Lei Eleitoral, sob
pena de ser proibido de circular
entre os dias 13 e 15 deste mês.

A decisão, do juiz da 2a Zona
Eleitoral, Raimundo Liciano de
Carvalho, foi em conseqüência de
denúncia apresentada pela pro-
motora eleitoral. Selene Coelho
de Lacerda, que pediu a suspen-
são do jornal por estar benefician-
do o candidato do PFL à prelei-
tura de São Luis. João Alberto,
em detrimento de todos os demais
candidatos.

Em sua justificativa, a promo-
tora destaca que o jornal O Esta-
do do Maranhão "veicula matérias
onde exalta, de forma clara e dire-
ta. qualidades e vantagens do pro-
grama de governo do candida-
to ao cargo de prefeito de São
Luis. João Alberto, promovendo
propaganda eleitoral que exerce
influência sobre o eleitorado".
Destaca ainda que o jornal vem
"causando prejuízo iminente aos
demais candidatos, que não têm
igual oportunidade è apoio desse
veiei® de comunicação".

Sc a direção de Ü Esnulo do
Maranhão não prestar os esclare-
cimentos necessários, conforme
determinação do juiz Liciano de
Carvalho, em 4N horas, ficará ca-
rfeterizado "crime eleitoral" e.
em conseqüência, a suspensão de
sua circulação. O ex-presidente
José Sarney elegeu-se senador pe-
Io PMDB do Amapá.

Na petição dá promotora Sele-
ne Lacerda, acolhida pelo juiz
eleitoral, está assinalado ainda
que a campanha em favor de João
Alberto vem "desequilibrando o
processo eleitoral em São Luis.
em vista do direcionamento im-
gosto ao leitor". O prazo dado á
direção do jornal para as explica-
çòes expira hoje.

Apuração só

termina hoje

em Contagem
BELO HORIZONTE — O segun-

do maior município de Minas,
Contagem, na região metropolita-
na da capital, somente hoje deverá
conhecer oficialmente os resulta-
dos das eleições para vereador. A
recontagem de votos foi determi-
nada pelo TRE, após reclamações
de candidatos e partidos. Devido
aos custos, o processo foi repetido
manualmente. Segundo o juiz elei-
toral Joélcio Antônio Pereira, a
recontagem dos votos não deve
modificar o quadro. A recupera-
ção de votos foi da ordem de 2%,
um montante de. aproximada-
mente, 4 mil votos, insuficientes
para alterar a lista de eleitos. A
liderança na Câmara (de 21 parla-
mentares) deve ficar com o PSDB.
com cinco representantes, seguida
pelo PMDB, com quatro.

Jornalzinho

difamava

candidatos
TERlíSINA — Agentes da Poli-

cia Federal apreenderam ontem
na cidade de Timon um furgão
carregado de material de propa-
ganda eleitoral impresso na Gráfi-
ca do Povo. proprietária do jornal
Diário do Povo. em Teresina. Os
250 mil exemplares de tablóide
seriam levados para São Luiz.
Sob o titulo de Pinga Eogo. o
jornalzinho difamava a candidata
a prefeita de São Luiz. Conceição
Andrade, da coligação PDT/PSB.

Um dos artigos do jornal tinha o
título: Conceição abre o jogo: gosto
de mulher, e dai'!. Em outro, ataca-
va o candidato do PFL: João Al-
berlo. o cariará que mala e não
come. Ou ainda PRN (de Collor)
apoia Conceição. A denúncia che-
gou ao procurador eleitoral do Ma-
milhão na sexta-leira. que enviou
fax à Policia Federal em Teresina.
pedindo que investigasse o caso. O
trabalho de impressão foi interme-
diado por Donizetti Adauto. para-
naense que trabalhou durante cinco
anos na imprensa de Teresina e se
transferiu para São Luiz.

PT apela 
para 

mostrar fala

de Maluf em 89 sobre estupro

¦ Às vésperas da eleição, PDS reforça sua campanha nas ruas^ v,  Ed Vlggiani
SAO PAULO — No penúltimo

dia do horário eleitoral gratuito
, o PT partiu para o confronto
judicial com o PDS para manter
no ar a reprodução da fita de
uma palestra de Paulo Maluf em
1989 com a frase "estupra, mas
não mata". O deputado estadual
Rui Falcão, um dos coordena-
dores da campanha do senador
Eduardo Suplicy, acusou o juiz
Antônio Diogo de Salles, que
concedeu liminar favorável a
Maluf, de parcialidade na deci-
são.

Se o TRE paulista mantiver a
decisão, o PT recorrerá ao Tri-
bunal Superior Eleitoral e pode
garantir mais alguns minutos
amanhã, em caráter extraordi-
nário. Apesar de ter conseguido
liminar que proíbe o jornalista
Paulo Francis de fazer referên-
cias à eleição paulistana na colu-
na que escreve de Nova Iorque,
o PT perdeu quase todas as dis-
putas na Justiça. "Aquilo não é
jornalismo, é propaganda eleito-

-rui",-acusou o advogado do par-
tido uís Bueno. Hoje à tarde, o
tribunal julgará o pedido do PT
para voltar a reproduzir a fita do"estupra, mas não mata", que
tirou votos de Maluf, principal-
mente entre as mulheres.

Nas ruas — Apesar da luta
renhida nos tapetes do tribunal e
na televisão, a campanha para
sucessão da prefeita Luiza Erun-
dina esquentou mesmo foi nas
ruas. Maluf encheu a cidade, on-
tem, de manifestantes com bani
deiras. carros de som na Aveni-
da Paulista e distribuição farta
de material nos sinais de transi-
to. Depois do debate na Bandei-
rantes. quando Suplicy mellio-
rou seu desempenho (segundo
avaliação do PT) os militantes
do partido passaram a requisitar
mais material de campanha, que
se esgotou. O entusiasmo causou
um problema: o PT jura que não
tem mais dinheiro.

Maluf encheu as ruas de manifestantes com suas bandeiras

Polícia invade

sindicato da CUT
A invasão pela Polícia Federal

da gráfica do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo tumultuou
ontem a campanha paulistana,
com a CUT acusando o candida-
to do PDS, Paulo Maluf, de ter
pedido ao Tribunal Regional Elei-
toral a apreensão de suposto ma-
terial de propaganda apócrifo que
estaria sendo confeccionado na
gráfica. Pela manhã, agentes da
Policia Federal e da Justiça Fede-
ral invadiram a gráfica dos bancá-
rios para apreender o material.
No início da tarde, a central des-
mentiu boatos de que o presidente
da CUT, Jair Meneguelli, teria
sido preso por resistir à apreensão
do material.

Senna, o ídolo
ultrapassado

A Torcida Ayrton Senna
(TAS), a principal incentivado-
ra do tricampeáo mundial de
Fórmula-1, entrou em rota de
colisão com seu ídolo, que está
apoiando o canidato do PDS,
Paulo Maluf, na sucessão mu-
nicipal. Pesquisa realizada pela
TAS com 600 de seus associa-
dos mostrou que 68% deles
vão votar 110 senador Eduardo
Suplicy, do PT, e apenas 32%
pretendem votar com Senna."O Ayrton passa muito tempo
fora do Brasil e por isso não
deve conhecer bem o Maliif,
justificou Adilson Almeida,
fundador e presidente da TAS.

Luta de titãs em Juiz de Fora

FRANK.LIN MARTINS
T) RASÍLIA — Os palan-
Jjques dos candidatos a
prefeito de Juiz de Fora, terra
natal do presidente Ilaniar
Franco, correm o risco de de-
sabar com o peso de tantos
apoios recebidos de lideranças
nacionais. Numa combinação
insólita, Itainar, Mário Co-
vas, Lula e o atual prefeito,
Alberto Bejani, aliado do pre-
sidente afastado Fernando
Collor, estão ao lado do can-
didato do PSDB, Custódio
Mattos, que chegou em se-
gundo lugar no primeiro tur-
no, com 58 mil votos. Do ou-
tro lado, o pemedebista
Tarcísio Delgado, que obteve
68 mil votos em 3 de outubro,
é apoiado pelo ex-governador

Apoio ao PSDB

irritou 'xiitas'

do PT, que
chamaram Lula

de caudilho

de São Paulo Orestes Qucrõia
e pelo líder do governo na
Câmara, deputado Roberto
Freire.

As pesquisas indicam que
Custódio, velho amigo de Ita-
mar, de quem foi chcfe de ga-
binete no Senado durante vá-
rios anos, é o favorito para a
eleição de domingo. Seu pro-
grama no horário gratuito
exibe apoios tão amplos que

foi apelidado de "Arca dc
Noc". Para contrabalançar,
Tarcísio apelou para o presti-
gio do presidente da CPI do
impeachment. senador Am ir
Lando (PMDB-RO) e do pre-
sidente da Câmara, deputado
Ibsen Pinheiro (PM DB-RS),

Enquanto as lideranças na-
cionais ocupam espaços na
campanha, o PT preferiu la-
var as mãos. O diretório local,
controlado pelos xiitas. ficou
irritado com o apoio de Lula a
Custódio. Com uma nota cm
que chamou Lula de "caudi-

lKo| e o acusou dc "pisar no
pescoço" do PT de Juiz de
Fora para pavimentar sua
candidatura a presidente da
República, o diretório liberou
o voto dos militantes.
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O repórter de
"Veja" 

se enrolou

O repórter. Milton Abrucio Ir., da revista "Veja", se enrolou todo
ao procurar fatos comprometedores em minha vida. Após quatromeses de investigação, dezenas de entrevistas com adversários
meus, peregrinação por 25 cartórios e centenas de documentos
analisados, a reportagem de capa publicada no último fim de se-
mana não revelou um único fato comprometedor em minha vida:
pelo contrário, só conseguiu dar-me um diploma de bom admi-
nistrador público e privado, bem como um atestado de bons
antecedentes.

E a intenção obviamente não era essa, pois a reportagem é
uma enorme insinuação de nove páginas, que, de três horas de en-
trevista que dei, de boa fé, utilizou apenas umas poucas linhas.
O repórter sequer me mostrou a lista de bens que me atribui, pa-
ra que eu a confirmasse ou negasse — e isso não seria difícil, já
que todos os meus bens e os de minhas empresas estão declara-
dos à Receita Federal. Aliás, é um patrimônio construído em 35
anos de trabalho empresarial honesto e honrado: fui responsável
por consórcios de carros e caminhões e por centenas de negócios
imobiliários, de loteamentos a vendas de casas, apartamentos,
galpões e instalações industriais.

Embarcando oportunisticamente na venenosa campanha do
jornal "O Estado de S. Paulo" contra mim, o repórter de "Veja"
fixou uma premissa anterior aos fatos — a de que um empresário
não pode ser político e vice-versa — e escreveu uma matéria para
tentar demonstrar essa esdrúxula tese. Como nada encontrou, seu
trabalho resultou intelectualmente pífio, recheado de dados erra-
dos, informações falsas, conclusões toscas e ilações insustentá-
veis. Prova de suas intenções: apesar de estar fazendo a matéria
há quatro meses, só veio me entrevistar no dia em que a revista
seria impressa. Outra demonstração: para lhe provar que havia
vendido há mais de dez anos um prédio de 24 apartamentos e duas
lojas, além de dois grandes armazéns — que ele achava que ainda
eram meus — mandei buscar em Campinas, para lhe entregar na
Redação da revista, no mesmo dia, até o livro diário de minha
empresa, de 1982. E ele sequer alude a isso no texto.

Em sua frustrada ânsia de me comprometer, o repórter nem
mencionou, por exemplo, que eu já era empresário antes de me
tornar político; tanto, que um dos "slogans" de minha campanha
para prefeito, em 1968, era "Um empresário de sucesso para a
prefeitura de Campinas". Também não disse que, com 18 anos,
eu já era dono de uma mercearia, á Rua Camargo Paes, 138,
naquela cidade.

Vendem-se bens superavaliados
Sc o repórter de "Veja", seu companheiro Andrc Petry (que lambem partici-

pou da entrevista) ou qualquer outra pessoa me oferecer USS 700 mil por meu
sitio em Campinas, que a revista superavalia em USS 2 milhões, vendo na hora.
E declaro que esta oferta tem valor jurídico, podendo ser usada por qualquer in-
teressado. O mesmo se aplica a outros bens em cuja avaliação o jornalista se en-
rojou: por exemplo, o prédio de Campinas onde funoiemou o comitê do dr. José
Pinotti, que ele diz valer USS 4 milhões, eu ofereço ao primeiro comprador por
US$ 1,2 milhão; a casa da fazenda, em Pedregulho, que segundo o repórter vale
USS 1,9 milhão, eu daria na hora por USS 400 mil, sc pudesse isolá-la do restante
do imóvel; e os terrenos do "Diário do Povo", em Campinas, superavaliados em
USS 1,8 milhão, eu me daria por feliz, se pudesse vender a alguém por USS 400
mil! Esses poucos exemplos, que a reportagem apresenta com valor quase quatro
vezes maior que o real, mostram a que ponto se enrolou o moço da "Veja" e por
que não sc pode levar a serio o gráfico com a evolução patrimonial que ele me
atribui, com o evidente intuito de escandalizar, afirmando até que o jornal "Diá-
rio Popular" é inteiramente meu, quando só possuo 30% da empresa. Avaliações
assim, nem mesmo uni corretor em crise de apoteose mental assinaria, por medo
do ridículo.

Preferindo a ditadura
Além dc se enrolar com superavaliaçòes, o repórter comprometeu ainda mais

sua matéria — ca própria "Veja", que também foi vítima do totalitarismo e con-
tra ele lutou — ao aceitar a versão da ditadura militar sobre a investigação que
sofri a partir dc 1974. Ele preferiu assumir como verdadeira a versão que lhe pas-
saram, de que fui beneficiado por um "acordo político", sem sequer mencionar
a informação que lhe dei: face a uma Comissão Geral de Investigações que se
arrastava há anos, pairando ameaçadora sobre um senador da República, soli-
citei ao líder do meu Partido, o então MDB, senador Paulo Brossard — a mais
destacada personalidade oposicionista da época e hoje ministro do STF — que
pressionasse o governo militar para que concluísse o processo, fosse qual fosse
o resultado.

Tampouco interessou ao repórter de "Veja" divulgar ou sequer buscar con-
firmação da revelação que lhe fiz em primeira mão, na presença de meu assessor
de Imprensa, Nemércio Nogueira, que participou de toda a entrevista: o fato de
que, apesar dc nunca ter podido examinar o processo — porque as CClIs da dita-
dura eram tão parciais como certas reportagens — tive cm mãos, anos depois,
um ofício do então ministro Armando Falcão ao presidente: Geisel, informando
que o Ministério da Justiça nada encontrara, que me comprometesse.

Enrolado até nos trilhos
Ao invés de ir ao STF, para conhecer a verdade dc um antigo processo sobre

trilhos de bondes de Campinas, em que tentaram envolvcr-me com evidente obje-
tivo político, o repórter preferiu dar ouvidos a um campineiro que a matéria qua-
lifica como meu ex-amigo, mas que na verdade se tornou meu inimigo mortal
porque, quandoprefeito, demiti o sr. Eugênio Alati da Secretaria da Educação
— mesmo sendo ele vice-prefeito — por incompetência e desvios de conduta
pessoal.

O barracão que tenho até hoje em minha fazenda em Pedregulho, construi-
do com trilhos de trem (e não de bonde, sabidamente diferentes), foi adquirido
à FEPASA, com nota fiscal. Foi por essa razão que o STF arquivou o processo,
por "inexistência de crime a punir", e não porque eu fosse senador, como insinua
a reportagem. Os trilhos de bonde que, quando prefeito, mandei retirar das ruas,
foram todos doados a Prefeituras vizinhas, que tinham menos recursos que Cam-
pinas. Isso, porém, o repórter não foi checar, nem me perguntou, apesar de eu
ter todos os documentos para exibir, a qualquer momento.

A trapalhada do anel viário
Outra confusão em que se enredou o repórter, mesmo com as 20 viagens

que fez a Campinas, é a que envolve o anel viário da cidade. Segundo ele, eu teria
planejado essa obra quando prefeito, comprado terrenos próximos e enriquecido
ao construir o anel, quando já governador. Se ele me tivesse perguntado isso, ca-
so lhe interessasse a verdade, teria ouvido: a) o projeto do anel viário era do Cio-
verno do Estado, e não da Prefeitura; b) na época em que construi o anel, como
governador, já havia vendido há vários anos praticamente todos os terrenos do
ioteamento que fizera no local; c) portanto, a obra em nada me beneficiaria
pessoalmente.

"Veja": a terceira devassa
Apesar de sua má intenção, fico muito grato ao repórter de "Veja" por esta

terceira devassa que se faz em minha vida, sem encontrar qualquer fato que me
desabone, na conduta pública ou privada. Primeiro foram os militares, com sua
CGI secreta, que nada conseguiram. No ano passado, foi o sr. Fernando Collor,
que jogou sobre mim a Receita Federal, para investigar todos os meus anos de
mandato como governador e mais um ano subseqüente, acabando por me dar,
por escrito, um atestado de boa conduta. Agora é um repórter de "Veja", que pas-
sa meses esquadrinhando minha vida pela ótica da denúncia inimiga e nada en-
contra, conseguindo apenas enrolar-se na superavaliação dos meus bens e infor-
mar de maneira parcial aos leitores da revista. Como isso tudo não parece bastar,
porém, solicitei há dias à Receita Federal uma ampla e abrangente investigação
em minhas empresas. Essa atitude demonstra minha confiança no resultado de
tal investigação, porque tenho absoluta consciência de que minha conduta sem-
pre foi honrada, correta e proba. 10 de novembro de 1992

Luta de titas em Juiz de Fora

franklin martins === foi apelidado dc "Area dc
"D RASILIA — Os palan- Apoio ao PSDB Noe'\ fgnt contrabalungar,
I) ques dos candidatos irrifmi 'visas' Tarcisio apclou para o presti-
prcfeito dc Juiz de Fora, terra 810 do presidente da CPI do
natal do presidente Itaniar do PT, que impeachment, senador Amir
Franco, correm o risco de dc- I hIq Lando (PMDB-RO) c do pre-
sabar com o peso de tantos sidente da Camara. deputado
apoios recebidos de liderangas (le caudilho "3sen ^ 
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pelos aim. Hem
Collor, estao ao lado do can- . . ... irritado com o apoio de Lula a
didato do PSDB, Custodio „ As pesquisas indicam que Custodio. Com uina nota cm
Mattos, que chegou em se- Custodl°- vclll° am'8<? de Ita" que chamou Lula dc "caudi-

eundo lugar no primeiro tur- "iar' ^uem 0 Sa" lho" e o acusou dc "pisar no
no, com 58 mil votos. Do ou- binete n0 Senado durantc pescogo" do PT de Juiz de
tro lado, o pemedebista rios anos, e o favorito para Fora para pavimcntar sua
Tarcisio Dclgado, que obteve cleigao de domingo. Scu pro- candidatura a presidente da
68 mil votos em 3 de outubro, grama no horario gratuito Republica, o diretorio liberou
e apoiado pelo ex-governador exibe apoios tap amplos que o voto dos militantes.

Senna, o Idolo
ultrapassado

A Toreida Ayrton Senna
(TAS), a principal incentivado-
ra do tricampeao mundial de
Formula-1, entrou em rota de
colisao com seu idolo, que esta
apoiando o canidato do PDS,
Paulo Maluf, na sucessiio mu¬
nicipal. Pesquisa realizada pela
TAS com 600 de seus associa-
dos mostrou que 68% deles
vao volar no senador Eduardo
Suplicy, do PT, e apenas 32%
pretendem votar com Senna."O Ayrton passa muito tempo
fora do Brasil e por isso nao
deve conhecer bem o MaluP",
justificou Adilson Almeida,
fundador e presidente da TAS.

ATOBME

O reporter de

"Veja" 
se enrolou

O reporter. Milton Abrucio Jr., da revista "Veja", se enrolou todo
ao procurar fatos comprometedores em minha vida. Apos quatromeses de investigapao, dezenas de entrevistas com adversarios
meus, peregrinapao por 25 cartorios e centenas de documentos
analisados, a reportagem de capa publicada no ultimo fim de se-
mana nao revelou um unico fato comprometedor em minha vida:
pelo contrario, so conseguiu dar-me um diploma de bom admi-
nistrador publico e privado, bem como um atestado de bons
antecedents.

E a intenpao obviamente nao era essa, pois a reportagem e
uma enorme insinuapao de nove paginas, que, de tres horas de en-
trevista que dei, de boa fe, utilizou apenas umas poucas linhas.
O reporter sequer me mostrou a lista de bens que me atribui, pa¬
ra que eu a confirmasse ou negasse — e isso nao seria dificil, ja
que todos os meus bens e os de minhas empresas estao declara-
dos a Receita Federal. Alids, e um patrimdnio construido em 35
anos de trabalho empresarial honesto e honrado: f ui responsavel
por consorcios de carros e caminhoes e por centenas de negocios
imobiliarios, de loteamentos a vendas de casas, apartamentos,
gaipdes e instalapdes industriais.

Embarcando oportunisticamente na venenosa campanha do
jornal "O Estado de S. Paulo" contra mim, o reporter de "Veja"
fixou uma premissa anterior aos fatos — a de que um empresario
nao pode ser politico e vice-versa — e escreveu uma materia para
tenter demonstrar essa esdruxula tese. Como nada encontrou, seu
trabalho resultou intelectualmente pifio, recheado de dados erra-
dos, informapoes falsas, conclusoes toscas e ilapoes insustenta-
veis. Prova de suas intenp&es: apesar de estar fazendo a materia
ha quatro meses, so veio me entrevistar no dia em que a revista
seria impressa. Outra demonstrapao: para Ihe provar que havia
vendido h£ mais de dez anos um predio de 24 apartamentos e duas
iojas, alem de dois grandes armazens — que ele achava que ainda
eram meus — mandei buscar em Campinas, para Ihe entregar na
Redapao da revista, no mesmo dia, ate o livro diario de minha
empresa, de 1982. E ele sequer alude a isso no texto.

Em sua frustrada ansia de me comprometer, o reporter nem
mencionou, por exemplo, que eu ja era empresario antes de me
tornar politico; tanto, que um dos "slogans" de minha campanha
para prefeito, em 1968, era "Um empresario de sucesso para a
prefeitura de Campinas". Tambem nao disse que, com 18 anos,
eu ja era dono de uma mercearia, a Rua Camargo Paes, 138,
naquela cidade.

Vendem-se bens superavaliados
Se o reporter de "Veja", seu companheiro Andre Petry (que tambem partici-

pou da entrevista) ou qualqucr outra pessoa me ofcreccr US$ 700 mil por me'u
sitio em Campinas, que a revista superavalia em US$ 2 milhoes, yendo na hora.
E declaro que esta oferta tem valor juridico. podendo ser usada por qualquer in-
teressado. O mesmo se aplica a outros bens em cuja avaliagao o jornalista se en¬
rolou: por exemplo, o predio de Campinas onde I'uncionou o comite do dr. Jose
Pinotti, que ele diz valer USS 4 milhoes, eu ol'erei;o ao primeiro comprador por
US$ 1,2 milhao; a casa da lazenda, em Pedregulho, que segundo o reporter vale
USS 1,9 milhao, eu daria na hora por USS 400 mil, se pudesse isola-la do restante
do imovel; e os terrenos do "Diario do Povo", em Campinas, superavaliados em
USS 1,8 milhao, eu me daria por feliz se pudesse vender a alguem por USS 400
mil. Esses poucos exempl&s, que a reportagem apresenta com valor <|iiasc quatro
ve/es maior que o real, tnostram a (pie ponto se enrolou o mo^o da "Veja" e por
que nao se pode levar a serio o grafico com a evolu£ao patrimonial (pie ele me
atribui, com oevidente inluilodeescandalizar, afirmando ate que o jornal "Dia¬
rio Popular" einteiramentemeu, quandosopossuo.W/o da empresa. Avaliagoes
assim, nem mesmo unt condor em crise de apoteose mental assinaria, por nialo
do i idiculo.

Preferindo a ditadura
Alem de se enrolar com superavaliaeoes, o reporter eomprometeu ainda mais

sua materia — e a propria "Veja", que tambem foi vitima do lotalitarismo e con¬
tra ele lutou — ao aceitar a versao da ditadura militar sobre a investigav*9o que
sofri a partir dc 1974. Ele preferiu assumir como verdadeira a versao que Ihe pas-
saram, de que fui bcneficiado por um "acordo politico", sem sequer mcneionar
a informafao que Ihe dei: face a uma Comissao Geral de Investigates que se
arrastava ha anos, pairando ameayadora sobre um senador da Republica, soli-
eitei ao Hder do meu Partido, o entao MDB, senador Paulo Brossard — a mais
destacada personalidade oposicionista da epoca e hoje minis!ro do STF — que
pressionasse o govcrno militar pari que concluisse o processo, fosse qual fosse
o resultado.

Tampouco interessou ao reporter de "Veja" divulgar ou sequer buscar con-
firmaf$0 da revelavao que Ihe I'iz em primeira mao, na prescnya de meu assessor
de Imprensa, Nemereio Nogueira, que participou dc toda a entrevista: o I'ato de
que, apesar dc nunca ten podido examinar o processo — porque as GCiIs da dita¬
dura eram tao pareiais como certas reportagens — live cm maos, anos depois,
um oficio do entao ministro Armando Falcao ao presidente Cieisel, informando
que o Ministerio da Justiya nada encontrara, que me comprometesse.

Enrolado ate nos trilhos
Ao inves de ir ao STF, para conhecer a verdade de um autigo processo sobre

trilhos de bondes de Campinas, em que tentaram envolvcr-me com cvidente obje-
tivo politico, o reporter preferiu dar ouvidos a um campineiro que a materia qua-
lifica como meu ex-amigo, mas que na verdade se tornou meu inimigo mortal
porque, quandoprefeito, demit] o sr. Eugenio Alati da Secretaria da Educayao
— mesmo sendo ele vice-prefeito — por incompetencia e desvios de conduta
pessoal.

O barracao que tenho ate hoje em minha lazenda em Pedregulho, construi¬
do com trilhos de trem (e nao de bonde, sabidamente diferentes), foi adquirido
a FEPASA, com nota fiscal. Foi por essa razao que o STF arquivou o processo,
por "inexistencia de Crimea punir", e nao porque eu fosse senador, como insinua
a reportagem. Os trilhos de bonde que, quando prefeito, mandei retirardas ruas,
foram todos doados a Prefcituras vizinhas, que tinham menos reeursos que Cam¬
pinas. Isso, porcm, o reporter nao foi checar, nem me perguntou, apesar de eu
ter todos os documentos para exibir, a qualquer momenta

A trapalhada do anel viario
Outra confusao em que se enredou o reporter, mesmo com as 20 viagens

que fez a Campinas, e a que envolve o anel viario da cidade. Segundo ele, eu teria
planejado essa obra quando prefeito, comprado terrenos proximosccnriquccido
aoconstruir oanel, quando ja govcrnador. Seele me tivesse perguntado isso, ca¬
se! Ihe interessasse a verdade, teria ouvido: a) o projeto do anel viario era do Go-
verno do Estado, e nao da Prefeitura; b) na epoca em que construi o anel, como
govcrnador, ja havia vendido ha varios anos pratieamcnte todos os terrenos do
loteamento que fizera no local; c) portanto, a obra em nada the beneficiaria
pessoalmentc.

"Veja": a terceira devassa
Apesar de sua ma intenpao, fieo muito grato ao reporter dc "Veja", por esta

terceira devassa que se faz em minha vida, sem encontrar qualquer fato que me
desabone, na conduta publica ou privada. Primeiro foram os militares, com sua
CGI secreta, que nada conseguiram. No ano passado, foi o sr. Fernando Collor,
que jogou sobre mim a Receita Federal, para investigar todos os meus anos de
mandato como governador e mais um ano subscqiiente, acabando por me dar,
por escrito, um atestado dc boa conduta. Agora cum reporter de "Veja", que pas¬
sa meses esquadrinhando minha vida pela otica da denuncia inimiga e nada en-
contra, conseguindo apenas enrolar-se na superavaliafao dos meus bens e infor-
mar de maneira partial aos leitores da revista. Como isso tudo nao parece bastar,
porem, solicitei ha dias a Receita Federal uma ampla e abrangente investigated
em minhas empresas. Essa atitude demonstra minha confianva no resultado de
tal investigapao, porque tenho absoluta conlmencia de que minha conduta scm-
pre foi honrada, correta c proba. 10 de novembro de 1992

/V—
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que Luís Inácio Lula da Silva, presidente nacional
v/ do PT, mais adora é fazer refeições em paz.

Jamais o consegue, em suas viagens e em sua rotina
agitada, tantos são os militantes, os papagaios de pirata,
os puxa-sacos em torno dele.

Por isso, fez uma exigência para um jantar que teve
segunda-feira em Belo Horizonte: que fosse proibido para
menores de 70 anos.

Fartou-se de comida e de ensinamentos numa roda de
30 velhinhos petistas, numa casa no bairro de Sion.

Cabos eleitorais
Olho vivo com os ban-

queiros do jogo do bicho do
Rio, nesta reta final do se-
gundo turno da eleição de
prefeito.
Desespero

Há uni súbito entusias-
mo do PT nestes últimos dias
de campanha no Rio e em
São Paulo.

No Rio, desapareceu o
abatimento da militância sur-
gido com a história dos filhos
de Benedita da Silva.

Em São Paulo, a máqui-
na das Comunidades Ecle-
siais de Base da Igreja entrou
com todo gás na campanha
para tentar repetir com
Eduardo Suplicy o sucesso
eleitoral de Luiza Erundina
contra o mesmo Paulo Ma-
jujj em 1988.

Sufoco
O secretário particular de

Itamar Franco, Geraldo Fa-
ria| acusado pela defesa de
Collor de ter recebido cheque
de PC Farias, passou mal na
noite de terça-feira.

Foi socorrido pelo médi-
co Saulo Ramos, outro ami-
go e assessor do presidente
no Planalto.

Itamar comentou que
não sabe o que teria aconteci-
do com Geraldo se Saulo não
estivesse em casa.

O sufoco que viveu só
serviu para Itamar ficar ain-
da mais indignado. Acha que
seu amigo está sendo vítima
de uma injustiça.

Sem-teto
O ministro José Eduardo

Vieira está perdidào.-
Ganhou como gabinete o

que foi de Rosane Collor.
Sem móveis, porque ela

os carregou, e com a parede
toda marcada pelos quadros
também retirados.

Ficou lá apenas um que,
aparentemente, não interessa
a ninguém no novo governo:
o da foto oficial do presiden-
te Collor.

Linha cruzada
Houve uma brigalhada

dos infernos no Ministério
das Comunicações.

Por telefone.
Entenda-se: ao vivo mes-

mo e por aparelhos e linhas
telefônicas que o Ministério
dos Transportes queria levar.

O Palácio do Planalto te-
ve que intervir.

Arrocho
Decisão sábia do presi-

dente Itamar: só dá aumento
de tarifas públicas após exa-
me da planilha de custos da
estatal que faz a reivindica-
ção.
Cara a cara

Krause e Paulo Haddad
têm uma tourada na agenda
de hoje.

Enfrentarão Delfim Net-
to (PDS-SP), o maior adver-
sário da reforma fiscal no
Congresso.

Quem se habilita?
A livraria Eldorado, em

Belo Horizonte, importou e
está alugando o livro Madon-
na se.v.

Preço: Cr$ 15 mil por dez
minutos.

Ânimo, Dorô
O presidente Itamar não

morre de amores pela secre-
tária Dorothéa Werneck des-
de o episódio do aumento
dos remédios, autorizado por
ela e desautorizado por ele.

Mas a turma de Minas
no Planalto segurou-a no car-
go-

Acontece que Dorô, de-
pois do tranco, ficou só com
meio sorriso. E confessou a
amigos que perdeu 80% do
seu entusiasmo.

De véspera
Do relator da CPI da

Vasp e amigo "há 20 anos"
de PC Farias, deputado Pe-
dro Corrêa (PFL-PE), para
mostrar o desprestígio que
atinge os políticos brasileiros:

Meu pai era deputado
federal e em 1957 bateu um
recorde: ganhou 132 perus no
final do ano. Agora, vai che-
gando o Natal e todo mundo
acha que é sócio do salário
do parlamentar.

Em tempo: Pedro Cor-
rêa, estatura mediana, pesa
mais de 120 quilos.
Pra frente

Presidente do comitê or-
ganizador da Copa do Mun-
do de 1994 nos EUA, o ex-se-
cretário de Estado Henry
Kissinger disse onteni após
almoçar com os ministros
Fernando Henrique Cardoso
e Gustavo Krause, no Itama-
rati, que torce para que a se-
leção brasileira chegue às fi-
nais.

Na última copa, na
Itália, só vi a seleção brasilei-
ra em quatro jogos. Espero
vê-la mais vezes na copa dos
Estados Unidos — comentou
Kissinger.

Blocão do B
Começou ontem no Con-

gresso uma difícil conversa: a
formação de um bloco de
centro-esquerda (PMDB in-
cluído) para se confrontar
com o blocão que será forma-
do por PFL, PTB, PRN e
adereços.

Este ensaio foi tentado
antes e o bloco não saiu mes-
mo sem o PMDB.

Fundo
O ex-presidente do Ban-

co do Brasil Lafayette Couti-
nho e o ex-presidente da Cai-
x;a Econômica Federal
Álvaro Mendonça acertaram
suas demissões do Banco
Econômico.

Lafayette, que era vice-
presidente licenciado, recebeu
Cr$ 156 milhões e 944 mil.

E Mendonça, diretor-e-
xecutivo licenciado, Cr$ 153
milhões 215 mil.

LANCE-LIVRE

Não foi ontem a sabatina do futuro
embaixador do Brasil em Portugal, José
Aparecido de Oliveira. Despachado pela
Mesa. o processo está a caminho da
Comissão de Relações Exteriores do Se-
nado para entrar em pauta nos próximos
dias.

Na fiscalização da Inspetoria Geral do
Ministério da Previdência Social em 12
dos maiores municípios do Rio, 17 mil dos
250 mil benefícios urbanos foram cancela-
dos por irregularidades. A capital será o
próximo município a ser fiscalizado.

A Confraria do Garoto fará ccrimò-
nia no alto do Corcovado às I3h desta
sexta-feira, 13. pedindo ao Redentor
uma benção aos eleitores do Rio. A ceri-
mônia durará precisos 13 minutos.

Ipanema ganhará ainda este mês a pri-
meira loja da Greenpeace no Brasil. Será
também posto de informação sobre a or-
ganização e de inscrição de novos sócios.

Lula fará conferência dia 28. em Pa-
ris, a convite do ministro da Educação
francês. Lionel Jospin. Tema: a educa-
ção no Brasil. No dia seguinte, será a vez
do presidente das Organizações Globo,
Roberto Marinho. Os dois se encontra-
rào num jantar.

Convidado pelo Uniccf, o governador
do Ceará, Ciro Gomes, falará no Encon-
tro de Comunicadores da América Lati-
na e Caribe, hoje, às 15h, no Hotel Rio
Atlântica, sobre a redução da mortalidade
infantil em seu estado.

O filósofo Gcrd Borheim, da UFRJ, e
o economista Antônio Maria da Silveira,
da FGV, serão entrevistados hoje, às
I3h30. sobre o momento econômico, a
situação política e as teorias sobre o caos
no Encontro com a Imprensa, na Rádio
JORNAL DO BRASIL.

Tem cheiro de maracutaia no ar.

Trabalhador tumultua festa do PT

¦ Cobrador revoltado invade

PORTO ALEGRE — Um tumulto ocorreu on-
tem à noite no comício de encerramento da
campanha do PT de Porto Alegre, quando o
presidente do partido, Luís Inácio Lula da Silva,
o prefeito Olívio Dutra e o candidato Tarso
Genro chegaram ao palanque e se apresentaram
ao público. Sídnei Hildebrando Campos, de 28
anos, cobrador de ônibus, foi obrigado pela
Viação Petrópolis-Cavalhada a pagar de seu sa-
lário multa de Cr$ 1,191 milhão, aplicada pela
prefeitura por haver óleo no interior do veículo.

Ele subiu ao palco pela lateral e, gritando"ladrão, ladrão" — dirigindo-se ao prefeito Olí-
cio Dutra —, derrubou, sucessivamente, seis das
mais de 20 caixas de som, até ser agarrado pelos
petistas. Todos caíram ao chão. A polícia teve
dificuldade em sair do local, não só pela presença
de milhares de pessoas, como pelo temor de que
o cobrador fosse linchado pelo público.

Vestindo camisa vermelha e calça jeans, Sid-
nei pegou todo mundo de surpresa. À tarde,
circulavam comentários de que haveria tumulto
no comício, provocado por integrantes do extin-
to MR-8, mas Sídnei explicou à polícia que
estava apenas revoltado.

O presidente nacional do PT chegou a Porto
Alegre no final da tarde e, após carreata até o
centro, participou do comício no Largo Glènio
Peres, onde milhares de pessoas cantavam seu
nome e o de Tarso Genro. Faixas, cartazes e
centenas de bandeiras vermelhas eram empunha-
das pelos petistas, no comício iniciado com show
musical.

O candidato do PT à prefeitura, Tarso Genro,
tem mais de 25 pontos percentuais de vantagem
sobre seu adversário, César Schirmer, do PMDB,
a três dias das eleições. Ontem, os jornais Correio
<lo Povo e Zero Horu divulgaram pesquisas dos
institutos Perfil e DataFolha, ambos dando van-
tagem ao candidato do PT. Pela Perfil, Tarso
tem 55,9% da preferência do eleitorado, contra
28,65% de Schirmer. Pela DataFolha, que entre-
vistou 840 votantes na segunda-feira, Tarso tem
57%, contra 31 % de Schirmer.

o palanque, mas não atrapalha comício de Tarso Genro
Porto Alegro — Mauro Mattos
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Os petistas se esforçaram para agarrar Sídnei, que conseguiu derrubar caixas de som

Lula em Porto Âíegre só pensa no Rio
Embora estivesse em Porto Alegre, Lula

demonstrou ontem que a eleição do Rio não
lhe sai da cabeça. Convencido de que o PT
vencerá "na maioria das 13 cidades do país"
onde concorre, Lula dedicou boa parte de seu
tempo a falar da candidata do PT carioca,
Benedita da Silva. "Ninguém tira a eleição da
Bené, apesar da arrogância de César Maia",
disse. "Não 

preciso me preocupar com Porto

Alegre, porque a candidatura do Tarso está
amplamente vitoriosa, apesar do baixo nivel
do PMDB, como também ocorre com o
PMDB do Rio." Ele teme fraudes na eleição
carioca: o TRE tirou do Serpro — que apurou
os votos do primeiro turno — a incumbência
da apuração. "O Serpro fez um bom trabalho.
O PT vai redobrar a fiscalização."

PENA DE MORTE
Nelson Hungria, Heleno Fragoso,
Evandro Lins, Evaristo de Moraes,
Nilo Batista, Renê Dotti e outros. À
venda nas livrarias e na Editora
Destaque (Av. Alm. Barroso 90/206- CEP 20031.005 - Tel.: 240-0617 e
221-4418-RJ).

VOZ, FALA, INIBIÇAO
ORATÓRIA, IMPROVISO

ARGUMENTAÇÃO SOB PRESSÃO
CULTURA GERAI, CONSULTAS E CURSOSSalão com palco e vídeo RJ.Políticos, Executivos, ProfissionaisLiberais, Estudantes o Empresas

Prof. SIMON WAJNTRAUB 24 anos de experiência
RJ (021)236-5185 236-5223 9 às 22hADQUIRA AS 6 FITAS K7 COM APOSTILASexercícios de dicção. impostaçAo e oratoria

CONCURSO DE BOLSAS
PRÊMIO 93

1ã, 2* e 3ã SÉRIES DO 29 GRAU E PRÉ-VESTIBULAR
BOLSAS DE 10%, 20%, 30%, 50% E 100%
DESCONTOS ADICIONAIS PARA MORADORES DA ILHA,

NITERÓI E BAIXADA
INSCRIÇÕES ATÉ 21/11/92, PROVA NO DIA 22/11/92

COLÉGIO/CURSO
BAHIENSE

Seção Centro

Praça Ana Amélia, 9 / Sobreloja
Telefones:

262-9760 • 262-9858

\t

Ifabes

duração:
horário:
inform. e
inscr.

PÓS-íiRADl AÇÃO
LATO SENSU (360 H) •

DOCFNCl.VSUPERlOR

EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO
6 meses - Nov/92 a Abr/93
6as f, sábados e 5as f eventuais
Rua Frederico Silva, 86 - centro
Tel.: 224-5814 (14:00 às 21:00 h)

isim mm is

*
Empresa especializada em moda esportivo está ssledonando ven-

dedores de ambos os sexos, com os seguintes requisitos:
experiência anterior • ambição profissional• ser jovem e comunicatívo

Se você é assim, envie seu currículo ou uma ficha com nome,
endereço, telefone, data de nasdmento e foto até o dia 17/11/92

para a portaria deste jornal sob o código ESPORTE 92.

imillGOES.
J
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LICITAÇÃO PUBLICA

N9 20-0445/92
" FORNECIMENTO DE SODA CÁUSTICA EM SOLUÇÃO
COM DESTINO ÀS DESTILARIAS "LA PLATA", "LUJAN DE
CUYO" E "PLAZA HUINCUI" A GRANEL E COLOCADA EM
DESTINO POR CONTA E RISCO DO FORNECEDOR."

SISTEMA DE CONTRATAÇAO: Por meio do sistema de ORDEM DE COMPRA
GLOBAL ABERTA pelo termo de 12 (doze) meses.

DATA DE ABERTURA: 20/11/92, às 14:30 horas.

VALOR DO EDITAL: $5,000.
CONSULTA, VENDA DE EDITAIS, RECEBIMENTO E ABERTURA DE
OFERTAS: Na Sala de Abertura de Licitações. Avenida Presidente Roque
Sáenz Pena, 777 • P.B. - Capital Federal. REPÚBLICA ARGENTINA.
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^u-niüu Brasil. 500 ÇJCI' 20949-M00 faixa Postal 2.110(1 S;io ÇrislòUo ( LI' |()922-970Riu lie Janeiro Kl: (0211 585-4422 • Telex 10211 2.1 (>90 (021) 2.! 2<>2 (0211 21 55S

Áreas dc Comercialização
Rio de Janeiro: Noticiário (0211 585-4566

f lassificados ( 021) 5X0-4049
S3o Paulo (0Í 1) 284-81X1
Brasília (061) 22.1-5888
Classificados por telefone
Rio de Janeiro (021) 580-5522. Outras Graças ((121) H(HW<>I3
Avisos Religiosos v Fúnebres
I eis: (021) 585-4.120 (021) 585-4464

Sucursais
Brasilia Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 4. Bloco A.
Edillcio Israel Pinheiro. 5" andar CEIÍ 70.198-900 telefo-
ne: (061) 223-5888 telex: (061) I 011
São Paulo Avenida Paulista. 777. I5°-16" andares CLP
0I.HI-9I4 S. Paulo, SP telefone: (011)28® 133 (PBX)
telex: (011) 37 516. (011)37 518
Minas Gcruis Av. Afonso Pena. I 500. 7" andar
30130-921 B. Horizonte. MG tel (031) 273-2955
(031) I 262
R. G. do Sul Rua José de Alencar. 207 s 501 e
Menino Deus CUP 90880-481 Porto Alegre,
telefones: 33-3588 (Redação). 33-3118 (Administração)
telex: (0512) 1017

Preços dç Venda Avulsa em Banca

CLP
telex:
502
RS

Estados Dia util Domingo
RJ.MG.ES.SP 5 000.00 6 000.00
PR.SC.RS.DF.GO.MS.MT.AL.SE.BA.PE 7 000.00 9 000.00
Demais Estados 9 000.00 12 000,00

Bahia Max Center Av. Antônio Carlos Magalhães, n"
846. Salas 154 a 158 CEP 40852-900 telefones: (071)
359-9733 (mesa) .159-2979 359-2986
Pernambuco Rua da Aurora, 295. sala 1216 CLiP 50050-
901 Boa Vista Recife Pernambuco telefone: (081)231-5060 telex: (081» 1 247
Paraná Rua Pies. Paria, 51 conj. 505 Centro Ct:P
80020-918 Curitiba telefone: (041) 224-8783 telex:
415088
Correspondentes nacionais
Acre, Alagoas. Amazonas. Espirito Santo. Goiás. Mato
Cirosso. Mato Grosso do Sul. Pará. Piaui. Rondônia. Santa
Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires. Paris. Roma. Washington. DC
Serviços noticiosos
AFP. Tass. Ansa. AP. AP Dou ffSncs. DPA. El E. Reuters.
Sport Press. ÜPI.
Ser»iços especiais
BVRJ. The New York Times. Washington Posij Los Ange-
les Times. Le Monde. El Pais. L'Express.

Novas Assinaturas
Rio de Janeiro (021) 585-4321 Outras localidades (021)
800-4613 Discagem Direta Gratuita

Atendimento a Assinantes
Telefone: (021) 585-4183
De segunda a sexta, das 7h às |9h
Sábados, domingos e feriados, das 7h ás 11 h
Exemplares atrasados JB
De segunda a sexta d.is I Olí ás 17h
Telefone: (021) 585-4377

EmCrSI.OO Segunda/Domingo Executive (Sogunda/Sexta-Foira)
Entroga Domiciliar Mensal Trimestral Somestral Mensal Trimestral Semoslrat

Pre(;o Prego Prepo 3 Prego Prepo Prego 3
Avista Avista Parcelas Avista Parcotas Avista Avista Parcelas Avista Parcelas

RJ.MG.ES SP 154 000.00 462 000.00 261 130.00 924 000.00 391 368 00 110 000.00 330000.00 186 522.00 660 000.00 279 549.00
PR.SC.RS.PF.GO.MSMT.AL.SE.BA.PE 218000.00 654 000.00 369652.00 1 308 000.00 554015.00 154000.00 462 000.00 261 130.00 924 000.00 391 368.00
Demais Estadosc Entrega Postal  282 000.00 846 000.00 478174.00 1 692000.00 716662.00 198000.00 594 000.00 335 739.00 1188000.00 503 188.00

Assinaturas a PREÇOS PROMOCIONAIS. Consulte o
atendimento a assinantes, telefone: (021) 585-4321 ou o seu Agente

C.F.E. APROVA: VEIGA DE
ALMEIDA É UNIVERSIDADE

A transformação da Veiga de Almeida em Universidade foi aprovada nesta
terça-feira, em Brasilia, pelo Conselho Federal de Educação, em decisão unâni-
me. Vários conselheiros falaram, na oportunidade, sobre o trabalho que a
instituição vem desenvolvendo, ao longo dos anos, considerado "continuo o
honesto". O diretor geral da nova Universidade, professor Mário Veiga de
Almeida, recebeu felicitações de vários educadores e reitores.

Lojas de Classificados
AVKNIDA Av. Rio Bronco. 135 I | C. leis : 2.12-4.172 2.12-4.17.1
COPACABANA Av. N S. de CopiiSfilO.Lj. C. ffl. 2.15-55.10
lll .MAITÀ l< Voluntários da Pátria. 445 Ej. I). Tel.: f?(i-8| 70
IPANEMA R. Visconde de Pirajá. 580 SI 221. Tel.: 204-4191
MfclKK R. Dias ila Cra/. 74 1 j B. Tel. S'M I7I(,
NITERÓI R. da Cone . I8X t 120. fels 722-203IÍ717.0000
l l.lt CA Rj General Roea. 801 I | H. Tel 254-8002

Representantes Comerciais
BAHIA/SKRGIPK (071) 35l>-7773 351-17S4
CEARÁ ms5) 244-1772
ESPIRITO SANTO (027) 225-5018
1'ERNAMBL'CO/PARAlBA/AI.AGOAS/RIO GRANDE 00
NORTE (081)222-0.1.17
PARANÁ (041) 25.1-7221
PARÁ/AMAZONAS 11)01) 224-72fi2
RIO GRANDE DO SI L (051) 228-058.1
SANTA CATARINA (0482) 22-4.155 22-0455 24-2858
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MARCELO PONTES

que Luis Inacio Lula da Silva, presidente national
v/ do PT, mais adora e fazer refeigoes em paz.

Jamais o consegue, em suas viagens e em sua rotina
agitada, tantos sao os militantes, os papagaios de pirata,
os puxa-sacos em torno dele.

Por isso, fez uma exigencia para urn jantar que teve
segunda-feira em Belo Horizonte: que fosse proibido para
menores de 70 anos.

Fartou-se de comida e de ensinamentos numa roda de
30 velhinhos petistas, numa casa no bairro de Sion.

¦
Cabos eleitorais Q,uem se habilita?

Ollio vivo com os ban- A livraria Eldorado, em
queiros do jogo do bicho do qc|0 Horizonte, importou e
Rio, nesta reta final do se- eS(a alugando o livro Mcidon-
gundo tumo da eleiijao de nasf||
Pre^e't0- Pre?o: Cr$ 15 mil por dez
Desespero minutos.

Ha uni subito entusias- Animo, Doro
mo do PT nestes ultimos dias 0 presidente Itamar nao
de cam pan ha no Rio e em morre de amores pela secre-

10 
i, n*. taria Dorothea Werrieck des-
No Rio. desapareceu 0 epiSodio do aumento

abatimento da militancia sur- (jos remedios, autorizado por
gido com a historia dos filhos e|a e desautorizado por cle.
de Benedila da Silva. ^as a turma ^ |^jnas

Em Sao Paulo, a maqui- no p|angj\0 Segurou-a no car-
na das Comunidades Ecle- „0
siais de Base da Igreja entrou ' Acontece que So, de-
com todo gas na campanha p0js c]0 (,-anco^ fjcou Sq C0111
paia tentai jepetir com mejQ sorrjso j: confessou a
Eduardo Suphcy o sucesso amjgOS 

qUe perdeu 80% do
a' Luiza Erundina seu entusiasmo.

contra o mesmo Paulo Ma-
¦ 1988. Devespera

Sufoco re'alor m
O secretario particular de ^asP e am|g° ha 20 anos

Itamar Franco, Geraldo Fa- de PC Farias, deputado Pe-
ria, acusado pela defesa de c'r0 Correa (PFL-PE), para
Collor de ter recebido cheque mostrar o desprestigio que
de PC Farias, passou mal ha atin6e os politicos brasileiros:
noite de terga-feira. ~ Meu Pai era deputado

Foi socorrido pelo rnedi- federal e em 1957 bateu um
co Saulo Ramos, outro ami- recorde: ganhou 132 perus no
go e assessor do presidente ¦'na' do ano. Agora, vai che-
110 Planalto. gando o Natal e todo mundo

Itamar comentou que ac'ia I06 § socio do salario
nao sabe o que teria aconteci- do parlamentar.
do com Geraldo se Saulo nao . Em tempo: Pedro Cor-
ostivpssp pin ensri reel, cstcitiiiu nicdmnu, pesu

O^ufoco que viveu so mms de 120 quil<f
serviu para Itamar dear ain- Pra frente
da mais indignado. Acha que presidenle ^ LJJ
sea am,go esta sendo vmma iz.|dor da c do Mdeumamjuslna. dodcl994nosEUA,oex.sc.

Sem-teto cretario de Estado Henry
O ministro Jose Eduardo Kissinger disse ontern apos

Vieira esta perdidao.- almo?ar com os ministros
Ganhou como gabinete Fernando Henrique Cardoso

que foi de Rosane Collor. e Gustavo Krause, no Itama-
Sem moveis, porque ela rati, que torce para que a se-

os carregou, e com a parede legiio brasileira chegue as fi-
toda marcada pelos quadros nais.
tambem retirados. — Na ultima copa, na

Ficou la apenas um que, Italia, so vi a sele<;ao brasilei-
aparentemente, nao interessa ra em quatro jogos. Espero
a ninguem no novo governo: ve-la mais vezes na copa dos
o da foto oficial do presiden- Estados Unidos — comentou
te Collor. Kissinger.

Linha cruzada Blocao do B
Houve uma brigalhada Comegou onteni no C'on-dos infernos no Ministerio gresso uma dificil conversa: a
PorTle£eS' formaeao de um bloco de
Entcnda-se: ao vivo mes- centro-esquerda (PMDB in-

mo e por aparelhos e linlias cluido) paui se confrontar
telefonicas que o Ministerio c.oni 0
dos Transported queria levar. ° for ' ^|| e

O Palacio do Planalto te- aderCQOS. .
veque intervir Este ensaio loi tentado

antes e o bloco nao saiu mes-
Arrocho mo it o PMDB.

Decisao sabia do presi- —, ,
dente Itamar: so da aumento unao
de tarifas publicas apos exa- O ex-presidente do Ban-
me da planilha de custos da co do Brasil Lafayette Couti-
estatal que faz a reivindica- "ho e 0 ex-presidente da Cai-
?ao. x!a Economica Federal

Alvaro Mendonga acertaram
C-ara a cara suas demissoes do Banco

Krause e Paulo Haddad Economico.
tem uma tourada na agenda Lafayette, que era vice-
de lioje. presidente licenciado, recebeu

Enlrentarao Delfim Net- Cr$ 156 milhoes e 944 mil.
to (PDS-SP), o maior adver- E Mendonga, diretor-e-
sario da reforma fiscal no xecutivo licenciado, Cr$ 153
Congresso. milhoes 215 mil.

LANCE-LIVRE

Nao foi onlcm a sabatina do futuro « Lula fara confcreneia dia 28. cm Pa-
cmbaixador do Brasil em Portugal, Jose rjSi a convite do ministro da Educaijao
Aparccido de Oliveira. Despachado pela frances. Lionel Jospin. Tenia: a educa-Mesa. o proccsso esta a caminho da ^j0 no grasj| j^0 ^ seguinte, sera a vezConussao de Relates Extenorcs do Se- do pf^j(jente (jas OrganizaQoes Globo,nado para entrar em pauta nos prox.mos Robt,rlo Marinha 0s dois se encontra-dias.

Na fiscaliza^ao da Inspetoria C«ral do raonmnjan ar.
Ministerio da Previdencia Social em 12 * ^onv,d^° P^0 Lnlcrcf; 0
dos maiorcs municipios do Rio, 17 mil dos ^ca'a' 0 ^®mesi ja'ara I10 Encon-
250 mil bencficios urbanos foram cancela- lro Comunicadores da America Lati-
dos por irrcgularidades. A capital sera nj _L' Caribe, hojc, as 15h, no Hotel Rio
proximo municipio a ser flscalizado. Atlantica, sobre a rcdu^ao da mortalidade

A Confraria do Garoto fara ccrimo- infantil cm ^
nia no alto do Corcovado as I3h desta * 0 fllosofo Gcrd Borheim, da UFRJ, c
sexta-feira, 13, pedindo ao Redcntor o cconomista Antonio Maria da Silvcira,
uma bengao aos eleitores do Rio. A ccri- da FGV. scrao entrcvistados hojc, lis
miinia durara prccisos 13 minutos. I3h30, sobre o momcnto cconomico. a

Ipancma ganhara ainda este mes a pri- situatao politica c as tcorias sobre o caos
meira loja da Greenpeace no Brasil. Sera no Encontro com a Imprensa, na Radio
tambem posto de informa^ao sobre a or- JORNAL DO BRASIL.
ganizapio e de inscri^io de novos socios. • Tem cheiro de maracutaia no ar.

PENA DE MORTE
Nelson Hungria, Heleno Fragoso,
Evandro Lins, Evaristo de Moraes,
Nilo Batista, Rene Dotti e outros. A
venda nas livrarias e na Editora
Destaque (Av. Aim. Barroso 90/206- CEP 20031.005 - Tel.: 240-0617 e
221-4418-RJ).
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VOZ, FALA, INIBI^AO
S ^ 0RAT0RIA. improviso
1 KSk ARGUMENTACAO SOB PRESSAO
1 culturageral,consultasecursos

Solfio com palco e video RJ.
5 WO? Politicos, Executives, ProfisslonaisLiborais, Eatudantas o Empreaas
Prof. SIMON WAJNTRAUB 24 anos do experifincia
RJ (021)236-5185 236-5223 9 as 22hADQUIRA AS 6 FITAS K7 COM APOSTILASEXERCICIOS DE DICQAO, IMPOSTAgAO E ORATpRIA

Lula em Porto Alegre so pensa no Rio
Ernbora estivesse em Porto Alegre, Lula Alegre, porque a candidatura do Tarso esta

demonstrou ontem que a eleiijao do Rio nao amplamente vitoriosa, apesar do baixo nivel
lhe sai da cabega. Convencido dc que o PT ^o PMDB, como tambem ocorre com ovencera na maiona das 13 cidades do pais DunD An du . r j i -i i j r i .. PMUB do Rio. ble teme Iraudes na e eicaoonde concorre, Lula dedicou boa parte de seu „ . , v
tempo a falar da candidata do PT carioca, canoca-°TREtiroudoSerpro—-queapurou
Benedita da Silva. "Ninguem tira a eleigao da os vo'os primeiro turno a incumbcneia
Bene, apesar da arrogancia de Cesar Maia", da apuragao. "0 Scrpro fez um bom trabalho.
disse. "Nao 

preciso me preocupar com Porto 0 PT vai redobrar a fiscalizagao."

C.F.E. APROVA: VEIGA DE
ALMEIDA t UNIVERSIDADE

A transforma?ao da Veiga de Almeida em Universidade foi aprovada nesta
terga-feira. em Brasilia, pelo Conselho Federal de Educagao, em decisao unani-
me. Varios conselheiros falaram, na oportunidade, sobre o trabalho que a
instituipao vem desenvolvendo, ao longo dos anos, considorado "continuo e
honesto". O diretor geral da nova Universidade, professor Mario Veiga de
Almeida, recebeu felicitapoes de varios educadores e reitores.
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CPI 
gaúcha 

vai ouvir

2 chefões da repressão
 r>_:„ J „„ TTT /(ihinl /'"'rvmanHn MPORTO ALEGRE — Dois dos

principais personagens da repres-
são política durante a ditadura
militar — coronel Carlos Alberto
Brilhante Ustra, um dos criadores
da Operação Bandeirantes (Oban)
em São Paulo, e o delegado Pedro
Seelig, do Dops gaúcho — serão
ser convocados a depor pela co-
missão da Assembléia Legislativa
gaúcha que investiga a espiona-
gem política.
i Ontem o ex-secretário de Segu-
rança João Oswaldo Leivas Job
depôs e afirmou que durante sua
gestão, em 1982, foram queima-
das 14 toneladas de documentos e
papéis do Dops gaúcho, por or-
dem do governador Amaral de
Souza. Job alegou que foram inci-
nerados papéis 

"sem importân-
cia", explicando que a docuinen-
tação mais importante está
anexada aos inquéritos encami-
nhados à Justiça Militar. O pre-
sidente da CPI, deputado Antô-
nio Marangon (PT), vai oficiar

'todas as auditorias militares da
Região Sul, para ter acesso à
documentação..

0 coronel Brilhante Ustra será
convidado a depor por ter sido
citado ontem pelo presidente do
Movimento de Justiça e Direitos
Humanos, Jair Krischke, que
lembrou que em seu livro Rom-
pendo o silêncio ele apontava es-
treita ligação da Secretaria de Se-
gurança Pública e do Dops com o

III Exército (atual Comando Mi-
litar do Sul), motivo para que o
DOI-Codi gaúcho só começasse a
operar em 1974. Pedro Seelig, o

principal personagem da repres-
são política no estado, deverá de-
por sobre o período em que diri-
giu o Departamento de Informá-
tica da Polícia Civil, quando o
arquivo do Dops foi incinerado.

A CPI foi constituída para lo-
cali/ar os originais do arquivo do
Dops. Há uma série de indícios de
que ele ainda é mantido. "O ar-
quivo existe e está em órgãos de
segurança federal, como o Co-
mando Militar do Sul", disse
Krischke. Job, por sua vez, não
sabe se o arquivo do Dops loi
microfilmado.

|~1 "Viúva presumida" segundo
documento do Exército, que lhe

paga pensão, a mulher do ex-sar-
gento Onofrc Pinto, dona Idalina
Pinto, disse ontem em Porto Ale-
gre esperar que o "presidente

llamar Franco crie mesmo uma
comissão de investigação ofi-
ciai", para que possa localizar os
restos mortais do marido. Líder
da VPR (Vanguarda Popular Re-
volucionária), uma das organiza-
ções guerrilheiras que se insurgi-
ram contra a ditadura, Onofre
desapareceu em julho de 1974,
quando deixou a Argentina e en-
trou clandestinamente no país.

vemque

Guajajaras ameaçam bloquear

rodovia de novo em um mês

¦ Presidente da Funai diz que autoridades cumprirão acoido

BRASÍLIA — Os guajajaras pro-
metem bloquear novamente a ro-
dovia BR-226, se dentro de 30 dias
o Ministério da Justiça, o governo
do Maranhão e a Funai não cum-
prirem o acordo para retirada do
povoado de São Pedro dos Cacetes
da reserva indígena. A ameaça foi
feita por um grupo de caciques aos
sèrtanistas da Funai que participa-
ram da negociação com os guajaja-
ras. "Cumprir o compromisso fir-
mado é questão de honra", disse o
presidente da Funai, Sidney Pos-

suelo, que voltou ontem a Brasília.
Pára garantir o cumprimento

do acordo, o governo federal vai
liberar recursos para iniciar em
um mês o remanejamento de 2.400
habitantes do povoado de São Pe-
dro dos Cacetes para uma área
próxima à reserva pertencente ao
governo maranhense. Sidney Pos-
suelo foi indicado pelo ministro
da Justiça. Maurício Corrêa, para
presidir uma comissão — integra-
da também por representantes da
OAB e do Conselho índfgenista

Missionário (Cimi) — que acom-
panhará a desocupação das terras
dos guajajaras."A atitude dos índios em rela-
çào aos reféns foi um ato de deses-
pero de um povo que não tinha
mais a quem apelar", afirmou
Possuelo, criticando a omissão
dos governos federal, estadual e
da própria Funai, ao longo dos
anos, em relação ao problema.
"Os 

guajajaras não mataram nem
feriram ninguém", constatou.

Menino que

pai 
matou é

resgatado

BELO HORIZONTE — Depois
de ficar desaparecido durante cin-
co dias, o corpo do menino Leo-
nardo Rodrigues dos Santos, de 3
anos, foi resgatado, onteni á tar-
de, das águas do Córrego do On-
ça, no bairro Ribeiro de Abreu,
na periferia da capital. A criança
foi jogada viva dentro do córrego
pelo próprio pai, o pedreiro Anil-
ton Rodrigues dos Santos, 23, de-
pois de agredir a mulher, Ajeitara
Pereira, 22, sexta-feira passada. O
resgate do cadáver foi acompa-
nhado por um grande número de
moradores do bairro, num clima
de muita revolta e emoção.

O assassino foi preso por poli-
ciais militares anteontem à noite,
na cidade de Santa Bárbara, a 100
quilômetros de Belo Horizonte.

Na tarde da última sexta-feira
Anílton dos Santos se desenten-
deu com a mulher, Azeilma. e
passou a agredi-la, amarrando-
a, em seguida numa cadeira. De-
pois partiu para cima do filho
Leonardo e começou a tortura-
lo com pimenta nos olhos e na
boca. além de agredi-lo com so-
cos. De repente, pegou a criança
no colo e saiu correndo de casa,
dizendo que ia jogá-lo no Córre-
go do Onça, que passa perto da
casa. Acabou cumprindo a pro-
messá e fugiu, depois de atirar
Leonardo, vivo, no riacho.

Filho de Jango obtém

direitos no Uruguai

PORTO ALEGRE — O funcio-
nário federal aposentado Noé Sil-
veira, 56 anos — que já provou
judicialmente no Brasil ser filho

: natural do ex-presidente João
! Goulart — obteve agora, de for-' 

ma definitiva, direito também á
parcela da herança dos bens dei-
xados pelo pai no Uruguai, em

• sentença proferida pelo Tribunal
de Apelações, em Montevidéu,

f-v A herança deverá ser dividida
entre a viúva de Jango, Maria

TTeresa, seus filhos Denise e João
.^¦Vicente, e Noé, que espera "um

' 
acerto amigável para a dívida não'^aumentar com o tempo". Ele in-

4,'gressou com a ação de cobrança
,vhá três anos e está reivindicando

iio Paraguai sua parte em patri-1' mõnio composto por fazendas de
27 mil hectares.

Segundo Noé, o espólio no
Uruguai incluí a fazenda El Rin-
cón, de 6 mil hectares, avaliada
em USS 2,5 milhões, cinco empre-

' sas rurais, um lanifício, uma casa
luxuosa em Punia dei Este, um

Mercedes Benz, tratores, gado bo-
vino e ovino e dois aviões.

No Brasil, Noé conseguiu pro-
lar ser filho de Jango com uma
empregada do ex-presidente em
São Borja (RS). Ele fez um acerto
com os herdeiros ficando, entre
outros bens, com 2.180 hectares e
1.600 cabeças de gado de uma
fazenda em São Borja.

As Óticas Fluminense estão oferecendo um desconto rea
de 35% na compra de armações nacionais ou importadas
das mais famosas marcas. Venha depressa a uma de nos-
sas lojas e economize sem cair em armadilhas.

óticas fluminense ¦
Seus olhos merecem

Centro: 220/1906/220-7643 — Catete: 205-3548 — Botafogo: 266-7330 —
Copacabana: 521 -3043/255-6387 — Ipanema: 267-4695 — Barra: 493-5844 —

Tijuca 264-6151 /228-6855/273-0847 — Madureira: 390-3253 — Niterói: 717-1171

Terras desapropriadas

BELO HORIZONTE — O depu-
tado federal Nilmário Miranda
(PT-MG) solicitou ontem, em ofi-
cio enviado ao ministro da Agri-
cultura, Lázaro Barbosa, e ao su-
periniendente do Incra em Minas,
Geraldo Resende, a expropriação
de três fazendas no município
Malacacheta, no Vale do Mucuri,
onde a polícia localizou 2.300 pés

de maconha. Hoje ele vai fazer
representação ao Ministério Pú-
blico pedindo a aplicação da Lei
8.257, que determina a expropria-
çào de terra, onde for localizado
cultivo de plantas psicotrópicas.

Segundo Miranda, esta lei
nunca foi aplicada, embora tenha
sido votada e aprovada pelo Con-
gresso Nacional, há um ano.

Nosso novo 
programa.

A United lhe oferece um novo vôo do Rio de Janeiro para
Los Angeles, via São Paulo. E a partir de Los Angeles a United -

a companhia norte-americana número l para vôos no Pacífico - liga
você a 14 cidades em 10 países do Oriente com vôos para Seul,

Tokyo, Osaka, Beijing, Shanghai, Taipei, Singapura, Ilong Kong, Manila,
Bangkok, Sydney, Melbourne, Brisbane e Auckland.

A bordo de nosso 747, você vai desfrutar um serviço aclamado
internacionalmente e descobrir os prazeres de nossa First Class, da exclusiva
Connoisseur ClassSM e de nossa agradável Economy Class. Também vai aproveitar
as vantagens do programa Mileage Plus - o líder mundial dos programas para
passageiros freqüentes*. Cada milha voada pela United põe você mais perto de um
mundo de viagens grátis. Para informações e reservas consulte seu agente de
viagens ou ligue United, no Rio de Janeiro reservas (021) 532-1212, passagens
(021) 220-5046, Mileage Plus (021) 262-9655 - de segunda a sexta das 8 às 19h,
aos sábados e domingos das 9 às 13h - ou Discagem Direta Gratuita (021) 800-6171
e0800-136600.

Venha voar com a companhia que está unindo o mundo. Venha voar pelos
céus amigos da United Airlines.
* Para os inscritos no programa Mileage Plus, entre 3 de outubro c 15
de dezembro, a cada ida e volta no percurso Rio de Janeiro-Los Angeles, via
São Paulo, será dado um bônus extra de 5.000 milhas.
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fnvestigar um^casli ^r&Srn ITdi momentos antes do rapto. O delegado p^diu rejorfo a uopa de clioc/u^de Brasilia 

^queagiu 

p'ala conterosmoradores revoltados com o ^ww. servno
Sao Paulo — M Lembo/Diario Popular *¦"¦(*

5 4, P- 
Quebra-quebra 

agita cidade 
goiana

j if^y^ ¦ 
Revoltada, a populagao de Santo Antonio Descoberto destroi onibus e predios

, 
"Jlf - MflB BRASiLlA — Armadas de pe- tocar Togo na agenda do Banco do "A populagiio vai continuar res) e escoltaram o prefcilo e sen

¦ijajwr dras, paus, porretcs e barras de fer- Estado dc Goias, na casa do prefei- quebrando tudo ate que as auiori- pai para Cora da cidade.
ro, mais de quatro mil pessoas to Helio Mangabeira (PMDB) e ate dades resolvam colocar onibus em A revolta comegou por volta da

. transformaram ontem de rnanha a na delegacia. condigoes de seguranga para trans- 7^ qUando um onibus da Brasil Sul,
S cidade dc Santo Antonio Descober- Os manifestantes do municipio, porta-la ate Brasilia", afirmou An- dc propriedadc de Jose Augusto Pi-

¦> to (GO), a 35 quilometros de Brasi- de pouco mais de 40 mil habitantes, tonia dos Prazeres, contando que. nhciro, quebrou 110 initio da via-
| l'a»numa Pra|| de gucrra. Revolta- ^ nao Hncharam 0 prefeito e sens na semana passada, um dos veicu- „em qs biissageiros desceram e'if 

t'0S com as P^ss'mas condigoes dos parentes porque forarn recebidos los da Brasil Sul. sem freios. bateu. • eicnrcti \ |0 voltarim 'i ne m-
1 ¥rf had 6nibus clue 1em 0 Pcrcurso ate.a tiros de escopeta disparados pclo matando duas pessoas. 

' ' . ' .,' '' 
t 

'

;i V,V» ll^pl :fSm Mlliitii t ¦¥ 
kfJRJ 

'*SSfiL capl,al' 08 moradores deprcdarani e pai dele. Basilco Mangabeira. Os Para conter a revolta. o delega- rj J udadt. Junto com outros mo

j9R&;- IHEhH queimaram 30 onibus da empresa tjros atingiram dois manifestantes, do Jose Carlos Bezerraso dispunha l;ld0lcs 1,0 d,r,g!M Para a roUo"
Brasil Sul. quebraram as instala- Lorisvaldo A Ives, de 36 anos. de 12 policiais e pediu 0 apoio dc v,ana 01U'C havia centenas dc

I, ^ goes da companhia de aguas e esgo- Valdcrir Pcrcira da Cruz, de 29, que mais dc 400 PMs da tropa de cho- passageiros. Apos depredar a rodo-
AyJilpI<I tos de Goias (Saneago). destruiram forarn internados no hospital dc que de Brasilia c de Goias, que viaria. a multidao scguiu para a

'4 
Mpresas iomaram 0 pdiio antes denegociar a transfermciiulol:listrito parte da rodoviaria e ameagaram Samambaia (DF). prenderam 22 pessoas (scis meno- garagem da Brasil Sul.

I 
Policia domina rebehao ])eten^0 

tinha 
'ciirso' 

de seqiiestrador

1 temmina em distrito Q AO PAULO — A Delega- 0 delegado dcscobriu que ZHZ; la T- aZ ~n—I
__ .... O cia Especializada Anti-Sc- Donizcte e sen grupo escolhc- J\ Tjjlj J \SAO PAUl.o A policia preci- depois que as piesas inccndpiam qiiestro (Dcas) dcscobriu 0 lun- ram Monica por ser cla tuna

P sou de cinco boras para controlar a os colchoes. Scgundo os mcdicos. eionaniento de lima cscola de emprcsaria modesta, sem nuiita ^ rj&JX ^—] I 
" 

P^S^I
yj rcbeliao dc 89 piesas que se icvolia- ela teve sen estado agiavado poi- scqiicstro 110 pavilhao 5 da Casa influencia lora do municipio dc 'X j 1 9wjfr< k *' / j 1^5 ?n~f 1

ram contra a1 superlotagao das cin- que nao licou em repouso, como de Detcngao. Ao revistar a casa Osasco. Donizete conl'essou que ) Us-IV •! ( "

| 
co celas do _6 Distrito Policial, cmii rceomendado, para se recuperar de do seqiiestrador Jose Honorio. se esse crime desse certo 0 grupo 7 \T~ HF / /
Hpipnlns .H^nm rnno''io<!"rol- 

uma inJc?ao' . que morreu em tiroteio com a partiria para agoes mais ousa- Ji / \ \\ %
U rhnes miebr lVim 1 fcclviduri das ^ po''c'a ''m'lou*sc a cercar policia no restate da empresaria das, com risco e resgate niaio- I' \// 1 \ W 1 1 J—

I cehM ?om™AdfnrceS predio e a dar protcgao aos bom- Monica Strobcl. libertada dia 30 res, „ . . „ |
I ne m exiR iiido a tL lerencia das beiros que n5° U,veram Pa°f"™ dc outubro, 0 delegado Jose Al- • A Pa^ulha 101 escnla vcrs° Mflflllfll 

traZia COtaCaO
I gi ll uiginuo 4 luinsicanutt uas ^ apagilas chamas. Asjdetenj rI, >,nvife de papel imprcsso na gralica oil- lUOUUftl a^iu
S dctentas condenadas pelafustiga 1 1 ,, ves dos Keis encontiou uma de- . 11 <-
1 para a Penitenclria Feminimi. 110 las' Pore"1 rccuiram-st a ™llar talbada cartilha. cial do itado' 0 de e8ad9 dcs" Junto com a cartilha do se- mulher bonita. Pela cartilha, a

C'arandiru. e a rcmogao das docn- P;!ni as a'las sein a |re?n('a 
11111 Em bora scja manuscrita e cobrni que esse papel estava dis- qQestro, a policia encontrou uma melhor fonte de informagoes so-

tcs. entre ems cinco aidcticas. A jf'2 corregedor, 0 que so acontcccu n.-l0 gUardada na memoria dc ponivel na Casa de Detcngao. |jfia com 200 riomes de indus- pessoas famosas sao as colu-
M Poiicia Militar e 40 policiais civis cinco horas depois..Com a promes- um computador. a cartilha dos ondc Doniztc e Honorio cum- triais. comerciantes e artistas con- nas sociais e revistas como Vija,'% ccrcaram o local enquanto os bom- sa do juiz dc tiansleiu as doentcs sequestradores e tao sofisticada priram pena. A preocupa^ao da siderados vitimas ideais. O nomc r ,
In beiros apagavam 0 incendio. algumas condenadas, a rebeliao quanto o manual de corrupgao policia agora e com os forman- de cada um deles esta acompa- " 1 L L "

O tumulto comegou pouco dc- acabou- dc Paulo Cesar Farias. Depois dos que ja deix|ram a Detengao nhado de seu valor dc mercado. A Ha orientagao ainda sobre a
pois da mcia-noite, quando a presa Por- volta das lOh, loram trans- de ler a apostila, o delegado c podem estar plancjando novos quantia e calculada atraves da "forma 

de Invar e utilizar o di-
Maria Aparecida Felix, portadora Icridas para a Penitenciaria Femini- concluiu que o seqiiestro da em- seqiiestros. avaliagao dc varios itens, como nheiro do resgate. A cartilha re-

§| do virus da Aids, comegou a passar na dez das 43 presas condenadas. presaril havia sido apenas um Scgundo o delegado, a orien- fortuna e lacilidade de ser abor- comenda comprar casa num bair-
mat. Ela havia sido atendida no juiz optou por levar justamente as -(|cvei. dc casa- dos bandidos. tagao basica para os aprendizes dado |a rua ro de dasse me||i cm nome de

m Hospital Emilio Ribas no dia ante- que tern maior pena a cumprir e as apos o cuiwo na Detcngao. O e escolher vitimas compativeis . . nil „ P ,™ HininnM i om,.,
rior, mas fora devolvida ao distrito condenadas por latrocinio. Maria sequestrador preso no resgate. com sua experiencia. A cartilha 0 "ianual ensula que 

;qacni ,P 
" ?. ' 13

por falta de leitos no hospital. As Aparecida e outrasquatro aideticas Donizete Marcos dos Santos, recomenda distancia de politi- lor 
observar 0 se(l»Mravel deve do grau em escolas do Nordeste.

presas se revoltaram com a demora loram transferidas para o hospital confessou que durante o tempo cos, que podem ser ricos mas ser branco, usarjoupas boas e Entie as ap icagoes recomen a as

li no atendimento a Maria e inicia- cla penitenciaria e uma presa com de prisao teve aulas com pro/is- sempre estao acompanhados de agir com discrigao, sempre que estao a agropecuana e, numa lase

m ram um panelago. A doente so foi tuberculose seria removida no Inn siohais muiifexpericnte^ muitas pessoas. possivel acompanhado por uma posterior, o mercado financeiro.
¦'¦levada de volta ao hospital as 21i30, do dia: ——

| 
Juiz absolve 7 acusados de trafico

sSlSESl Suicidiosnocampo••>• .fHG9pp|;" ficiencia de provas sete dos dez l|
mHB I DDEDADE prcsos no trafico de 598 kg de co- wA URIT1BA — Nos ultinios ocorridohhapoucosmcses.de

i rWCrMlX^ caina, apreendidos no dia 16 de V_^ dev. anos, o niimero de sui- produtores que se mataram por-
jPSilp | mmm julho deste anos. Foram condena- cidios com agrotoxicos no Para- que nao rcccberam o seguro

hL rEII dos o motorista Laerte Penariol, na loi quase quatro vczes maior agricolaenaopuderam saldaras
XU que conduzia a droga em um cami- <** ** que o total de mortes acidentais dTvidas bancarias.

mi/^i¦ m JS nhao proce-'knte de Santa Helena Zm - * ™ »<»' causadas por venenos agricolas. Para o medico Zuhcr Han-
^HBr I I lllAl Al !• (60), a 8 anos e seis meses de " 

JSj - - o 
* 

O dado e considerado alarmante dar. do Centro de Informagoes

pl^' 

Wllft>fw« P^a°'0 
JuwndfJe P?U,S c J-oi^obtklo 

pelo Departrntiemo 

gxicologicas 

_da secreta^ Es-

Vi.__._jHi Hissil 
Hkntays. a novo anos. ihhofo'oJrKo 

pcriido toSrpSKoS
:-vi '>' 

II TI-iyiPri^HK O procurador da Rcpublica, panhasse o processo, suprimiu da- 1982-91. So no ano passado, no- Antplo acesso — O enge-
•V \r llJVn Joao Antonio Desideno de Olivei- dos dos promotores e acabou venta agricultores suicidaram-se nhciro-agronomo Reinaldo Ska-

¦ MnfZA VH ra. que antes havia obtido a anula- apresentando a Justiga um inqueri- com agrotoxicos. No mesmo pe- licz, da Secretaria da Acricultu-
IjA PA IA All •'••••• gao da sentenga que absolveu seis l0 baseado em provas precarias. riodo. onze pessoas morreram ra observa que a liscalizagao do
UH rHIAMV taOIIO prcsospelo traOco dc 646 Embora reconhesa honradez, in.olunlaria.

^^Hk$VV.. kg de coc^na, apreendidos em confiabilidade e imparcialidade dos Em dez tnos foram 553 suici- ... , ¦ •
FsTA if a?osto de 1991 • dl^' Hll.e dessafvez dois juizes", ele nao se conforma dios contra j42 mortes aciden- i°lCOni 

recf uan° agr°n0n1'"
W. nao vai recorrer- Desider10 1,lfor- com o fato dc nao terem sido indil ,ais ca nao impedc que as pessoas

|\r IfAITH ru, q?e va'enlregar 
r 

™ ciados no processo os responsaveis te"ham amplo acesso aos vene-
llt VllBIA -- da Justiga, Mauricio Correa, um (ie nn:0 do tr.',r1C0 "Nao tenho a menor duvida nos nos locais de armazenagem.
Uk VVlilnt 4HHKm relatorio no qual denuncia que as pelo.esquema de apoto do tratico dos^lsos 

de . ¦ t l ,^^¦hBpP"H "falacias e erros" da Policia Fede- em Fortaleza. dUme"t0 C',S0S> 
J Os produtos mais util.zados

a I ra| 
facilitam a impunidade dos tra- "Dois fatos reais mostram que suicidio c actio que tuao esta pelos sutcidas, scgundo a pesqui-

A pamr QG flcantes. Fortaleza virou um paraiso dos tra- ligado a condigao economica ca- sa da Secretaria Estadual de
' ' 

1# I Para Desiderio a aoreensao de ficantes", afirmou Desiderio ao cri- da vez pior do agricultor , diz o Agricultura. sao os inseticidas

lO 06 nOVeSTilDrO* duas partidas de cocaina — 646 kg ticar a atitude da Policia Federal presidente da Federagao dos Azodrin, Folidel e Nuvacron.

J 00 «L J 
'4H|i em agosto de 1991. a maior ja feita que nos dois casos apreendeu Trabalhadores na Agricultura Eles sao organofosforados. da

de IT Q SQDOuO* no pais, e 598 kg em julho deste ano droga antes que ela chegasse ao do Parana (1-etaep), Antonio c|asse toxicologica 1, extrema-

^ 1A AaL JlvV - comprova que Fortaleza e rota destino final. "So sao condenados Zarantoncllo, que representa mente perigosa por sua toxicida-

QS l/<JUOn ^pl do trafico internacional e que a Po- os encarregados pela aquisigao cerca de 900 mil pequenos pro- de. A Secretaria da Saude regis-
• ¦ ¦* 

* 
licia Federal vem cometendo transporte da droga. mas os res- dutores. tra um caso recente de

I 
'< 

A hora 00 DQIX00 juonferrora yu\ "grandes erroa:iia repres»H>.. O ponsaveis pela venda deixaram de Embora a Fetaep nao dispo- intoxicagao por BHC. um orga-
vj | r * /procurador disse que. no caso dos ser punidos. O normal seria deixar nha de estatisticas a respeito, noclorado proibido no Brasil ha

. | £ 
——— 

j^lSewn 598 kg. Policia Federal nao permi- o carregamento ir ate o final, e nao Zarantonello lembra dois casos. noveanos.
' •  tiu que o Mimsterio Publico acom- mtcrroper no caminho", disse. L_ —— —
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Santo Antônio Descoberto (GO) — Carlos Moura/Correio Braziliense

res) e escoltaram o prefeito e seu
pai para fora da cidade.

A revolta comegou por volta da
7h quando um ônibus da Brasil Sul,
de propriedade de José Augusto Pi-
nheiro, quebrou no inicio da via-
gem. Os passageiros desceram e
após depredá-lo, voltaram a pé pa-
ra a cidade. Junto com outros mo-
radores se dirigiram para a rodo-
viária onde havia centenas de
passageiros. Após depredar a rodo-
viária, a multidão seguiu para a
garagem da Brasil Sul.

"A 
populagào vai continuar

quebrando tudo até que as autori-
dades resolvam colocar ônibus em
condições de segurança para trans-
portá-la até Brasília", afirmou An-
tônia dos Prazeres, contando que,
na semana passada, um dos veicu-
los da Brasil Sul, sem freios, bateu,
matando duas pessoas.

Para conter a revolta, o delega-
do José Carlos Bezerra só dispunha
de 12 policiais e pediu o apoio de
mais de 400 PMs da tropa de eho-
que de Brasília e de Goiás, que
prenderam 22 pessoas (seis meno-As presas tomaram o pátio antes de negociar a transferência ao distrito

Polícia domina rebelião

feminina em distrito

Detenção tinha 
'curso' 

de seqüestrador

O delegado descobriu que
Donizete e seu grupo escolhe-
ram Mónica por ser ela uma
empresária modesta, sem muita
influência fora do município de
Osasco. Donizete confessou que
se esse crime desse certo o grupo
partiria para ações mais ousa-
das, com risco e resgate maio-
res.

A cartilha foi escrita no verso
de papel impresso na gráfica ofi-
ciai do estado. O delegado des-
cobriu que esse papel estava dis-
ponível na Casa de Detenção,
onde Donizte e Honório curn-
priram pena. A preocupação da
polícia agora é com os formem-
dos que já deixaram a Detenção
e podem estar planejando novos
seqüestros.

Segundo o delegado, a orien-
tação básica para os aprendizes
é escolher vítimas compatíveis
com sua experiência. A cartilha
recomenda distância de políti-
cos, que podem ser ricos mas
sempre estão acompanhados de
muitas pessoas.

SAO 
PAULO - A Delega-

cia Especializada Anti-Se-
qiiestro (Deas) descobriu o fun-
cionamento de uma escola de
seqüestro no pavilhão 5 da Casa
de Detenção. Ao revistar a casa
do seqüestrador José Honório,
que morreu em tiroteio com a
polícia no resgate da empresária
Mônica Strobel, libertada dia 30
de outubro, o delegado José Al-
ves dos Reis encontrou uma de-
talhada cartilha.

Embora seja manuscrita e
não guardada na memória de
um computador, a cartilha dos
seqüestradores é tão sofisticada
quanto o manual de corrupção
de Paulo César Farias. Depois
de ler a apostila, o delegado
concluiu que o seqüestro da em-
presária havia sido apenas um
"dever de casa" dos bandidos,
após o curso na Detenção. O
seqüestrador preso no resgate.
Donizete Marcos dos Santos,
confessou que durante o tempo
de prisão teve aulas com profis-
sioitais mais experientes.

depois que as presas incendiaram
os colchões. Segundo os médicos,
ela teve leu estado agravado por-
que não ficou em repouso, como
recomendado, para se recuperar de
uma injeção.

A polícia limitou-se a cercar o
prédio e a dar proteção aos bom-
béiros que não tiveram problemas
para apagar as chamas. As deten-
tas. porém recusaram-se a voltar
para as celas sem a presença de um
juiz corregedor, o que só aconteceu
cinco horas depois. Com a promes-
sa do juiz de transferir as doentes e
algumas condenadas, a rebelião
acabou.

Por volta das lOh, foram trans-
feridas para a Penitenciária Femini-
na dez das 43 presas condenadas. O
juiz optou por levar justamente as
que têm maior pena a cumprir e as
condenadas por latrocínio. Maria
Aparecida e outras quatro aidéticas
foram transferidas para o hospital
da penitenciária e uma presa com
tuberculose seria removida no fim
do dia:

SÃO PAULO — A policia preci-
sou de cinco horas para controlar a
rebelião dé 89 presas que se revolta-
ram contra a superlotação das cin-
co celas do 26" Distrito Policial, em
Saconià, Zona Sul da cidade. As
detentas atearam fogo aos col-
chòes, quebraram a fechadura das
celas e tomaram o*pátio da carcera-
gem exigindo a transferência das
detentas condenadas pela Justiça
para a Penitenciária Feminina, no
Carandiru, e a remoção das doen-
tes. entre elas cinco aidéticas. A
Polícia Militar e 40 policiais civis
cercaram o local enquanto os bom-
beiros apagavam o incêndio.

O tumulto começou pouco de-
pois da meia-noite, quando a presa
Maria Aparecida Félix. portadora
do virus da Aids, começou a passar
mal. Ela havia sido atendida no
Hospital Emílio Ribas no dia ante-
rior, mas fora devolvida ao distrito
por falia de leitos no hospital. As
presas se revoltaram com a demora
no atendimento a Maria e inicia-
ram um panelaço. A doente só foi
levada de volta ao hospital ás 2h30,

Juiz absolve 7 acusados de tráfico
Leltcia Calderon

Suicídios no campo

ocorridos há poucos meses, de
produtores que se mataram por-
que não receberam o seguro
agrícola e não puderam saldar as
dívidas bancárias.

Para o médico Zuher Han-
dar, do Centro de Informações
Toxicológicas da Secretaria Es-
tadual da Saúde, as indústrias
devem investir em pesquisa para
desenvolver produtos não letais.

Amplo acesso — O enge-
nheiro-agrônomo Reinaldo Ska-
liez, da Secretaria da Agricultu-
ra, observa que a fiscalização do
comércio de agrotóxicos, só ven-
didos com receituário agronòmi-
co. não impede que as pessoas
tenham amplo acesso aos vene-
nos nos locais de armazenagem.

Os produtos mais utilizados
pelos suicidas, segundo a pesqui-
sa da Secretaria Estadual de
Agricultura, são os inseticidas
Azodrin, Folidel e Nuvacron.
Eles são organofosforados, da
classe toxicológica 1, extrema-
mente perigosa por sua toxicida-
de. A Secretaria da Saúde regis-
tra um caso recente de
intoxicação por BHC. um orga-
noclorado proibido no Brasil há
nove anos.

CURITIBA 
- Nos últimos

dez anos, o número de sui-
cídios com agrotóxicos no Para-
ná foi quase quatro vezes maior
que o total de mortes acidentais
causadas por venenos agrícolas.
O dado é considerado alarmante
e foi obtido pelo Departamento
de Fiscalização da Secretaria da
Agricultura, que pesquisou os
óbitos ocorridos no período
1982-91. Só no ano passado, no-
venta agricultores suicidaram-se
com agrotóxicos. No mesmo pe-
riodo, onze pessoas morreram
por intoxicação involuntária.
Em dez anos. foram 553 suici-
dios contra 142 mortes aciden-
tais.

"Não tenho a menor dúvida
sobre o aumento dos casos de
suicídio e acho que tudo está
ligado á condição econômica ca-
da vez pior do agricultor", diz o
presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura
do Paraná (Fetaep), Antônio
Zarantonello. que representa
cerca de 900 mil pequenos pro-
dutores.

Embora a Fetaep não dispo-
nha de estatísticas a respeito,
Zarantonello lembra dois casos.

Juon Ferrara
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0 eateterismo reduz o tempo de internação e os riscos

Menina se sai bem em

cirurgia inédita no Rio

Foi um sucesso o primeiro ca-
ietensmoi jeito no Rio para fecha-
mcnlo do canal arterial do cora-
|ào. realizado no hospital Suo
Lucas. 0 procedimento fecha a
comunicação entre a aorta e a
artéria pulmonar, responsável por
insuficiências cardíaca e respira-
tória e congestionamento pulmo-
nar. além de reduzir o risco de
iníceçâo generalizada.

Esse tipo de eateterismo substi-
tui com largas vantagens a cirur-
gia leira nornialménte no Brasil
para curar esse lipò de problema,
que afeta cerca de §|J§ de todos
as pessoas c]ne nascem com algil-
ma cardiopatia e duas vezes mais
meninas do que meninos.

O eateterismo foi feito ontem
na menina Janaina de Oliveira
Silva, de fito anos. O canal urte-
rial (lambem chamado duto arte-
rioso) que loi fechado fica aberto
quando o feto ainda está no útero
e normalmente se lechà 15 dias
após o nascimento. O eateterismo
só Bode ser leito em criaiicas a
partir de seis quilos de peso. Ja-
naina passa bem.

Hoje. o cardiologista espanhol
Ignácio Herraiz Sarachaga. do
hospital Kamon Icajal, em Madri,
fará a mesma intervenção no co-
ração de outra menina, de sete
anos. Ana Beatriz Salgado. O mè-
dico foi convidado especialmente
para ensinar a técnica aos brasi-
leiros.

Técnica — O procedimento
exige apenas treinamento e equi-
pamento especifico, adquirido pe-
Io hospital por USS 6.500. Atra-
vès da perna do paciente, o
médico introduz o catéter, que le-
va na ponta um pequeno disposi-
tivo semelhante a um guarda-chu-
va. O processo é acompanhado
por raio X. Quando o catéter
atinge o canal arterial, o médico
solta o dispositivo. O catéter c
retirado e o dispositivo fica no
local, aberto. A presença de um
corpo estranho provoca a necrose
110 tecido do canal, o que miei -
rompe a comunicação entre os
dois vasos.

Epidemia 
já

contaminou

6 mil baianos
SALVADOR — Uma epidemia de

jeishmaniose visceral, doença tropi-
cal conhecida como calazar, conta-
minou seis mil pessoas em 24 muni-
cipios da Bahia só este ano.
Atualmente cinco pessoas estão in-
ternadas em estado grave no Hos-
pitai das Clínicas de Salvador, que
já registrou quatro mortes. O maior
número de casos está sendo regis-
trado em Monte Gordo e Praia do
Forte, município de Camaçari. Se-
gundo a gerente da Vigilância Sani-
tária do estado, Eliárià de Paula,
uma equipe de sanitaristas está
atuando nas regiões infectadas. A
Sucam iniciou aplicação de insetici-
das nas casas.

Eliel já teve alta
O operário Eliel Sabino da Luz,

que carrega dois corações, recebeu
alta do Hospital Beneficência Por-
tuguesa. Ele disse estar se sentindo
muito bem. ansioso para voltar a
trabalhar. Nem a máscara que é
obrigado a usar para sair ou rece-
ber visitas desanima o transplanta-
do. Operado há 18 dias. Eliel afir-
ma estar se sentindo muito bem.
Ele sofria de uma grave insulicièn-
cia cardíaca. A cirurgia foi feita
pela equipe do cardiologista José
Pedro da Silva.

Mãe aos 53 anos
Uma norte-americana de 53

anos. Mary Sherill. já avó. 11a me-
nopausa, deu á luz duas meninas,
gêmeas, fecundadas através de inse-
mi nação artificial, seis meses após
ter recebido o óvulo de uma doado-
ra de 20 anos. fecundado pelo es-
perma de seu marido, de 36 anos.
Os bebês, prematuros, nasceram
com pouco mais de 11111 quilo e
estão passando bem. Eles devem
ficai na incubadora nos próximos
três meses.

O ministro GoWinlw Jorge conheceu o primeiro satélite brasileiro

Satélite brasileiro está

pronto para 
o espaço

SAO JOSE DOS CAMPOS. SI> —
O primeiro satélite brasileiro,
construído pelo Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe),
em São José dos Campos, embar-
cará num avião Búlalo da FAB
depois de amanhã, para os Esta-
dos Unidos, de onde será lançado
ao espaço, entre 12 e 18 de dezem-
bro, pelo PegasiiM um foguete
descartável.

Projetado a partir de 1979, o
SCD1 — Satélite de Coleta de
Dados — cruzará os céus do Bra-
sil e dos países vizinhos a cada
duas horas, para colher informa-
çòes científicas, meteorológicas e
ambientais, navegando numa ór-
bita a 750 quilômetros da Terra.
O SCD1 custou USS 20 milhões e
deve durar um ano.

Embalado para a viagem o
SCD1 será transportado para a
Califórnia, onde passará por uma
revisão 11a base aérea de Edward.
antes de seguir para a Flórida.

O Pegasux usado para o lança-
mento, voará acoplado a 11111
bombardeiro B-52 partindo do

Centro Espacial Kennedy, em di-
reçào às Antilhas. Quando o
avião alcançar 13 mil metros de
altura, o foguete será disparado
para colocar o satélite em órbita.
O SCD1 deveria ter sido lançado
do Brasil, mas a falta de verbas
acabou prejudicando o projeto.

Foguete — "Infelizmente,

não loi possível investir 110 fogue-
te", lamentou o diretor do Depar-
lamento de Pesquisa e Desenvol-
vi mento do Ministério da
Aeronáutica, brigadeiro Carlos de
Almeida Batista. Ele espera que o
SCD2 possa ser lançado de Al-
cântara (MA), em 1994.

O Inpe investiu USS 150 mi-
lliòes 110 programa de satélites. O
SCDI, de 115 quilos, é o primeiro
de uma série de quatro lançamen-
tos da Missão Espacial Completa
Brasileira (MECB). cujo orça-
mento global è de USS 280 mi-
Ihòes. Na etapa seguinte serão
construídos o SSRI e o SSRI (sa-
télites de sensoriamento remoto)
mais sofisticados.

ONGs lançam

projeto para

salvar mogno

BRASÍLIA — Várias ONGs. à
frente a Greenpeace. o Conselho
Nacional dos Seringueiros (CNS).
o Núcleo de Direitos Indígenas e
o Centro Ecumênico de Doc.u-
meiitação e Informação (Cedi)
vão iniciai ações para combater o
corte predatório de mogno, uma
das mais nobres madeiras tropi-
cais da Amazônia, na lista das
espécies ameaçadas de extinção.
Centenas de indústrias madeirei-
ras vêm atuando na região há
mais de duas décadas na expio-
ração de mogno e. com o declínio
da madeira em vastas regiões, elas
estão voltando-se para a extração
do mogno em áreas indígenas, so-
bretudo na 'reserva Caiapol com
3.2 milhões de hectares. 110 Pará.

As ONGs envolvidas na cam-
panha divulgam] hoje. 11111 vídeo e
um manifesto de coalizaçâo con-
ira o corte predatório do mogno,
que serão encaminhados ao mi-
nfstro do Meio Ambiente. Couti-
11I10 Jorge, à Procuradoria Geral
da República e à Comissão de
Meio Ambiente da Câmara. A
ação será coordenada pelo d ire-
lojgexecunvo da Greenpeace 110
Brasil, Rubem de Almeida, pelo
presidente do CNS. Atánagildo
de Deus Mattos, pelo represen-
lante do Cedi, André Villas-Boas
e pelos líderes indígenas nambik-
wara Domingos e Moisés Kati-
taurlu.

A situação mais grave com rela-
çâo ao corte de mogno ocorre 110
sul do Pará onde grandes grupos
madeireiros, como Araguaia. Ban-
nach e Perachi vêm atuando há
mais de uma década. Uma das
grandes preocupações dos ainbien-
talistas refere-se aos contratos ile-
gais firmados entre madeireiras e
lideranças indígenas caiapós — co-
1110 os caciques Tato Pombo (já
falecido). Ctibe-I e Paulinho Paia-
can —. alguns deles com o cn-
dosso da Funai. Segundo a Asso-
eiação das Indústrias Exportadoras
de Madeira do Pará e Amapá (Ai-
mex), o mogno é a principal inadei-
ra de exportação da Amazônia.
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O Fio da Infâmia

A má-fé não tem valor jurídico nem legitimidade
política para confundir a verdade objetiva: o

presidente afastado por decisão da Câmara está sen-
do julgado por crime de responsabilidade no exercício
do cargo, e não pela campanha eleitoral como procu-
ram fazer crer os seus advogados.

A opinião pública vê com indignação a manobra
que, a pretexto de armar a defesa do sr. Fernando
Collor, atropela a ética e baralha o tempo que é
essencial para estabelecer onde acaba a campanha
eleitoral e começa o exercício do mandato presiden-
ciai suspenso. A decisão da Câmara consagra a pre-
missa que gerou a CPI a partir da denúncia do irmão
do presidente. Portanto, ele foi afastado e será julga-
do por prática de atos moralmente incompativeis
com a função presidencial.

Tudo que quiser alterar a cronologia e misturar
fatos perfeitamente datados — admitindo que apenas
o candidato de 89 cometeu ilícitos e isentando por
conveniência o empossado em 90 — confirma inspi-
ração escusa e objetivo inconfessável. Fernando Col-
lor elegeu-se sem tomar conhecimento dos gastos e da
prestação de contas entre o que arrecadou em nome
do seu partido e a fábula que gastou, já no governo,
em nome da sua famílias

Depois de empossado, o fio da suspeita começou
a alinhavar certas atitudes que destoavam dos pa-
drões da política e fugiam ao rigor moral da adminis-
tração, a pretexto da urgência invocada apenas para
transgredir ou contornar normas acauteladoras do
interesse público. Os primeiros escândalos dentro da
administração federal se passaram longe do nio de
ação presidencial, e o que se ouvia falar a respeito do
uso do seu nome não chegava a uma fração do que se
veio a saber pela CPI da Câmara.

Não há, portanto, elo entre a campanha presi-
deftcial e o governo Collor, senão aquelas pessoas que
se envolveram com práticas apuradas pela Polícia
Federal e indiciadas no leque de crimes comuns pelo
procurador-geral da República.

E torpe a manobra da defesa, tentando remontar
à campanha e confundir o candidato a presidente e o
candidato a vice nas mesmas práticas que erodiram a
credibilidade do governo. O governo Collor caiu por
absoluta incapacidade de entender a linha divisória
entre a campanha eleitoral e o exercício do poder:
uma coisa é usar as doações para custeio das despesas
e outra, muito diferente, é a utilização indébita de
recursos públicos.

Ou, ainda mais comprometedor, como foi levan-
tado em proporções alarmantes, a montagem de uma
rede clandestina de extorsão, à sombra do poder
presidencial, para o exercício de governo oculto den-
tro do governo. Entre o titular e o tesoureiro, prospe-
rou uma Mcieías facinonim.

A defesa do presidente afastado, enquanto espe-
ra o julgamento político pelo Senado, tenta apresen-
tar a campanha eleitoral como a origem da imorali-
dade que contaminou o governo Collor com o

objetivo de deixar sob a mesma suspeita o vice-presi-
dente chamado ao exercício do poder. O que houve
em comum, política e moralmente, entre o presidente
e o seu vice foi a campanha eleitoral. Com a posse,
separaram-se os destinos políticos pela diferença ética
que os distingue.

No plano do crime comum, o procurador-geral
concluiu, com base no levantamento da Polícia Fede-
ral, pela denúncia do presidente afastado por prevari-
cação e corrupção passiva. No Senado, o julgamento
político por crime de responsabilidade é específico:
pesam contra Fernando Collor os indícios abundan-
tes da relação suspeita com PC Farias, o gestor da
rede de influência que abasteceu de recursos as despe-
sas do presidente e dos seus. A Polícia Federal acaba
de comprovar, num levantamento exaustivo dos re-
gistros telefônicos, a natureza íntima dos contatos
pessoais entre Collor e PC, que foram constantes até
o dia da votação da licença do impeachment pela
Câmara dos Deputados.

Não conseguindo os elementos materiais para
opor ás evidências gritantes que assediam Fernando
Collor, sua defesa se afasta da ética e procura dissi-
mular-se atrás do sofisma de que os recursos que
custearam a campanha eleitoral foram compartilha-
dos pelos candidatos a presidente e a vice-presidente.

Não poderia ser de outra forma, desde que as
restrições constitucionais não permitiriam a eleição
separada de um e de outro. Sob a Constituição de 46
o vice poderia provir de outra chapa porque os votos
eram dados e contados em separado, como em 1960
foram Jânio Quadros e João Goulart.

A exigência da Constituição de 88, de que ambos
pertençam à mesma chapa, não implica, porém, soli-
dariedade nos atos de responsabilidade política de
cada um, e muito menos no exercício do poder.
Fernando Collor está sendo denunciado pelo procu-
rador-geral da República por prevaricação e corrup-
ção passiva, que são crimes específicos de funcionário
público.

Cai por si a farsa da defesa: insinuar que o
secretário particular do presidente Itamar Franco foi
abastecido com recursos provenientes da mesma fon-
te é má-fé, pois o sr. Geraldo Faria foi o sub-coorde-
nador da campanha presidencial em Minas e, portan-
to. teve a responsabilidade de administrar as
despesas. Mas sua responsabilidade se encerrou com
a prestação de contas no que lhe dizia respeito na
campanha.

A prova de maturidade política dada ao longo
desse processo que se aproxima do desfecho repele o
recurso espúrio com que a defesa do presidente afas-
tado apela para a fraude. O desrespeito ás normas
éticas tem um efeito agravante do crime de responsa-
bilidade política que afastou Fernando Collor para o
Senado julgá-lo em processo aberto. Mais uma vez a
opinião pública se convence de que não havia, fora
do impeachment, outra forma de salvar o regime
democrático.

Turbulência à Vista

A s atribulaçòes do comandante da Vasp, empre-
sário Wagner Canhedo, podem ser comparadas

às do piloto do avião que deveria voar para Belém,
no rumo Norte, e acabou em São Félix do Xingu, a
Oeste, onde foi engolido pela selva, depois de esgotar
o combustível.

A aviação comercial passa por uma crise sem
precedentes em todo o mundo. Gigantes como a
Air France e a SAS enfrentam turbulências nos
céus e na terra. Nem a alemã Lufthansa escapa de
prejuízos, devido à retração da demanda de vôos
causada pela recessão que atinge as economias do
Primeiro Mundo. A integração econômica dos pai-
ses, como corolário da expansão das multinacio-
nais, e o progresso das comunicações via fax e da
teleinformática, também reduziram as viagens de
negócios.

Nos Estados Unidos, a desregulamentaçâo das
atividades aéreas acelerou o processo de fusões e
incorporações, e amplificou a crise. Mitos da avia-
ção foram abatidos em pleno vôo. como a Pan Am
e a TWA. A América Latina também foi colhida
nesse turbilhão, que se manifesta com intensidade
no Brasil, o principal mercado da aviação da re-
gião.

E dentro desse cenário que pode ser traçado o
itinerário empresarial da Vasp desde o período que
antecedeu a sua privatização, no final de 1990, até
os dias atuais, quando a empresa, inadimplente no
pagamento das operações de jeasing, teve boa parte
da sua frota de novos aviões arrestada pelos credo-
res. As atribulaçòes pessoais de seu presidente di-
zem respeito ás suspeitas que envolvem o processo
de privatização da Vasp. no final do governo Ores-
tes Quércia.

Os estudos apresentados no primeiro semestre
ao DAC, quando se cogitou do apoio oficial à
fusão entre a Vasp e a Transbrasil, indicaram, no
minimo, o açodamento da Vasp em ampliar a frota.

num momento em que os mercados da aviação
brasileira e internacional estavam em retração. Se-
ria preciso muita competência para superar as nu-
vens carregadas nessa sensível área empresarial e
fazer um pouso seguro.

Os empresários mais afeitos às turbulências da
aviação desistiram de participar da privatização da
Vasp quando verificaram a impossibilidade de as-
sumir as dívidas da empresa, como constava dos
termos da licitação. Um único se apresentou para a
compra do controle, na parceria do consórcio for-
mado com a participação de 10% dos empregados
da Vasp, ficando o governo paulista com 40% do
capital: Wagner Canhedo.

Desconhecido nos grandes centros, Canhedo
construiu sua fortuna, como muitos no Planalto
Central, trabalhando para o governo. Nos gover-
nos militares, suas empresas de ônibus passaram a
levar e a trazer os funcionários públicos de casa
para os escritórios, em Brasília: um grande fatura-
mento, pois a tarefa dobra em relação ao Rio e
São Paulo, devido ao costume da maioria dos
empregados do governo de almoçar em casa.

Graças ás suas estreitas relações com pessoas
de influência no governo Collor, e que vieram â
tona no decorrer da CPI de PC Farias — que lhe
emprestou dinheiro, sem recibo, para a compra da
Vasp —, Canhedo. provavelmente, imaginou repe-
tir no ar a bem-sucedida experiência de conduzir os
funcionários do governo em missões pelo Brasil e o
exterior. A questão da dívida foi resolvida com o
refinanciamento do governo paulista já depois da
compra, em condições que estão sendo examinadas
por uma CPI.

Os problemas que se acumulam podem levar a
Vasp à asfixia. Será uma pena, porém, o desperdi-
cio da experiência acumulada pela empresa em
quase 60 anos de atividade.

O Imposto

do Carioca
Pesquisas realizadas no Rio e em

São Paulo apontam, invariavelmente,
para um nivel de renda per capim maior
do paulistano em relação ao carioca.
Espanta, portanto, o estudo realizado
pelo deputado estadual Eduardo Chu-
hay, do PDT. mostrar o Rio de Janeiro
como a capital brasileira de maior arre-
cadaçào tributária per capim em 1991.

O carioca arrecadou, em média,
140 dólares aos cofres municipais, en-
quanto o paulistano recolheu 122,61 dó-
lares aos cofres da prefeitura. A carga

TQPICO

fiscal municipal do carioca cresceu 37%
em termos reais, superando os 28% reais
de São Paulo, e o IPTU fez a diferença.

No Rio, o IPTU arrecada 47 dólares
per capim, contra apenas 34 dólares em
São Paulo. Como a população favelada
do Rio suplanta largamente os que mo-
ram em São Paulo em habitações sem
cadastro que escapam da cobrança do
IPTU. fica evidente pela arrecedaçâo ge-ral que a carga direta do IPTU do Rio è
muito superior à de São Paulo: o Rio
arrecadou 251 milhões de dólares, contra
323 milhões de dólares de São Paulo.

O alto preço do metro quadrado na
Zona Sul do Rio, onde se concentra a
construção de edifícios, explica a dife-

rença, mas não justifica a variação real
do IPTU do Rio de 105% no ano passa-do. contra 102% em São Paulo. Como
as favelas e loteamentos irregulares abri-
gam quase um terço da população cario-
ca, dá para perceber que a decisão do
prefeito Marcello Alencar de reduzir a
correção do IPTU para 1993 é antes a
reparação de uma injustiça. Nos últimos
anos. apesar da queda dos preços reais
dos imóveis nas grandes cidades brasilei-
ras. o IPTU sofreu aumentos abusivos.
Além de ser distorção inaceitável, a valo-
rizaçáo do IPTU acima da dos imóveis
comprimiu ainda mais as sufocadas fi-
nanças dos proprietários que dependem
de salários.

CARTAS

Imposto sindical
Vocês se lembram do que acontece

todos os unos no final de março? Isso
mesmo, somos descontados de um dia
de salário para o sustento dos sindica-
tos de cada classe.

Quanto isso representa'? Neste
mês, com o mínimo indo a Cr$ 715
mil, seriam Cr$ 23 mil. E o que se
poderia fazer com esse dinheiro? São
23 passagens de trem suburbano, ou
11 passagens de ônibus, etc.

Isto para quem ganha o salário
minimo, que é a maioria. (...)

E para quem vai esse dinheiro? Vai
para os sindicatos. E o que fazem os
sindicatos com esse dinheiro extorqui-
tio da gente? Cada um sabe o que o seu
sindicato faz. O lato é que, mesmo não
sendo sindicalizado, a gente é des-
contado desse dinheiro.

Esta lei vem da ditadura Vargas,
de 1943, e até hoje não nos pude-mos livrar dela. Por que? Por tem o PT
(...), que não quer perder essa mamata,
e não permite que o Congresso acabe
de vez com esse imposto. (...) Francisco
Klujsza — Rio de Janeiro.

Caderneta de poupança
Estou francamente desanimada

com este Brasil. A partir do governoCollor. o rendimento da caderneta de
poupança, antes depositária das pou-cas economias c esperanças das classes
pobre e média/pobre, passou a ser
abaixo da inflação. Por exemplo, en-
quanto o IGPM apontou uma inflaçãode 26,76 cm outubro, a caderneta com
data de 3/11 rendeu 22,97752. Agora
ainda querem taxar as aplicações queforem sacadas, num prazo inferior a
90 dias.

O governo Collor nos deixou um
legado sem precedentes. O pior é queeste novo governo, além de aderir a
tão doloroso legado, ao invés de modi-
ílcá-lo para corrigir tal injustiça, ainda
quer aperléiçoá-lo de maneira a causar
mais perdas. (...) Juraci Siqueira —
Rio de Janeiro.

Serviço bancário
O cidadão comum no Brasil está

lendo que aturar uma enorme quanti-
dade de situações de desrespeito e ex-
ploração. Uma delas é o serviço ban-
cá rio. O banco hoje se tornou uma
peça importante no dia a dia das pes-soas, e a grande maioria delas entra
em agências bancárias várias vezes por
semana, quando não algumas vezes
por dia. Assim, era de se esperar que o
tratamento dispensado pelos bancos
aos seus clientes e usuários fosse de
nivel cada vez melhor. Infelizmente
isto não acontece, principalmente no
Banerj.

Estive na agência Botafogo do Ba-
nerj no dia 5/11, e tive que enfrentar
quase duas horas de fila, com pratica-
mente um caixa funcionando) Geme
furando dia e sendo atendida; caixa
recusando aceitar pagamento de tribu-
tos com cheques de outros bancos
(contra as normas do Banco Central):
fila enorme de idosos sendo atendidos
somente em um caixa, etc.

O que revolta mais é que o protes-
to não tem qualquer valor. (...) O Ba-
nerj é um exemplo de como podemosser maltratados por funcionários esta-
tais. (...) Maria Luiza Fior Avant de C.
Loureiro — Rio de Janeiro.

Corruptos

tervalo de 36 meses — portanto, até
18/9/92. No decorrer desses 36 meses,
questionei em diversas ocasiões a Te-
lerj sobre a data da instalação, sendo a
resposta sempre a mesma: 3" trimestre
de 1992. Ou seja, na data limite con-
traluul.

/tn '
Entretanto, ultrapassado o prazoestipulado para a instalação, não rece-

bi qualquer notificação que explicasse
o não atendimento ao contrato. Pe-
rante mais essa demonstração de des-
caso por parte da empresa, escrevi ao
Sr. Luis Miguel, gerente do Centro de
Operações Telerj (responsável pelainstalação da linha), solicitando escla-
recimentos. Em resposta, fui orientado
a contatar a funcionária Valdete Pie-
dade Gonçalves. Ao telefonar para a
funcionária sofri dupla decepção: pri-meiro, por considerar ter sido ludi-
briado, ao ser comunicado que a data
para a instalação havia sido alterada,
sendo no momento prevista para o 3°
trimestre de 1993. Em seguida, ao ser-
me feita uma proposta indecorosa,
qual seja, enquanto não fosse instala-
da a minha linha, a Telerj se oferecia
para "puxar" uma extensão do telefo-
ne de algum vizinho para meu uso.
Cabia a mim, apenas, selecionar o vizi-
nho, convencê-lo a compartilhar sua
linha comigo e acertar-me com ele,
mensalmente, quanto à conta. (...) Ser-
gio da Conceição Loreto — Rio de
Janeiro.

Problema resolvido
(...) Quero agradecer ao JB peloespaço que me foi concedido nu seção

Canas, e ao Sr. Antonio Cunha, asses-
sor de Imprensa da Telerj, pelo prontoatendimento.

Ao ter meu problema solucionado,
pude constatar que não deveríamos
sempre fazer valer os nossos direitos.
Afinal para isso contamos com os veí-
culos de comunicação que rios dão
espaço para qual. Só precisamosaprender a usá-los. Christiane G.M.
Carvalho — Rio de Janeiro.
Prejuízo

Felizmente chegou a hora dos cor-
ruptos serem julgados pela Justiça.
Eles agora têm que acreditar e obede-
cer a lei.

Todos nós cariocas recebemos
com grande satisfação a noticia da
sentença proferida pelo integro juizDr. Fabricio Bagueira, titula da 29a
Vara Criminal condenando o:to verea-
dores e uma funcionária, componentes
de uma verdadeira quadrilha que asso-
lou a Câmara.

No momento não poderíamos dei-
xar de louvar a combativa deputada
Regina Gordilho rogando a Deus quecontinue dando a ela coragem e força
para expurgar os maus elementos. (...)Renan Gerin — Rio de Janeiro.

Telefone
(...) Em 1986 inscrevi-me no Plano

de Expansão 86 RJ 06 para adquirir
uma linha telefônica. Durante os três
anos seguintes procurei várias vezes,
sem lograr êxito, obter informações da
Telerj acerca do andamento do proces-
so de aquisição. Finalmente, recebi pe-
lo correio e assinei, em 18/9/89, o Con-
trato n° 00779809 do Plano 86 RJ 06,
através do qual adquiri a pretendida
linha telefônica, a ser instalada no in-

No dia 21/10 hospedei-me no Ho-
tel Ebony pura passar a noite, deixan-
do meu carro (pickup Fiorino LX
1990) na mão do manobreiro do hotel,
Valderi Silva dos Santos, para quefosse estacionado.

Passados 15 minutos, lembrando-
me de ter deixado os documentos no
carro, desci para apanhá-los, como
medida de precaução, e não mais en-
contrei-o, sendo informado pelo por-teiro que o manobreiro havia levado o
veiculo paru, supostamente, "calibrar
os pneus", sem minha autorização. Na
minha opinião, caracterizava-se um
furto.

Fechei o quarto e permaneci na
portaria do hotel por mais de duas
horas, ocasião em que um policial mi-
litur telefonou comunicando ter ocor-
rido um acidente na Rua Prof. Álvaro
Rodrigues, em Botafogo, com o em-
pregado do hotel de nome Valderi Sil-
va dos Santos, no veiculo de minha
propriedade.

Chamei uma rádiopatrulha e nela
fui levado à 5J D.P. para registrar o
furto do automóvel, o que não me foi
permitido. Dirigi-me então ao local do
acidente em companhia do gerente do
hotel, Sr. Elisio. O carro encontrava-se
totalmente destruído.

§32,

Fomos a seguir á 10J D.P., onde
foi registrado o sinistro, sem que per-
mitissem. mais uma vez, o registro do
furto. O gerente do hotel responsabili-
zou-se pela remoção do veiculo para a
oficina autorizada Vicauto Comércio
de Veículos S.A., pagando o reboque.

No dia seguinte recebi o orçamen-
to da autorizada para o conserto ape-

nas da parte de lanternagem e troca de
peças externas, num total de Cr$
29.528.538. Não foi incluído no orça-
mento o conserto da parte mecânica, a
ser ainda verificado.

No dia 26, fui chamado pelo Sr.
Elisio, gerente do hotel, que me ofere-
ccu CrS 15 milhões parti encerrar o
caso.

Utilizava o carro, uma pickup, no
exercício de minha profissão (souagenciador de obras de arte) transpor-
tando as peças para as feiras de anti-
giiidade promovidas pela Associação
Brasileira de Antiquários e Associação
Petropolitana de Antiquários. onde
podem ser obtidas 'referências a meu
respeito (...).

Diante de um prejuízo de CrS 50
milhões, valor atual de um veiculo
igual ao meu, e não me sendo possívelaceitar a quantia irrisória que me foi
oferecida, recorro a esse jornal, para
que me auxilie na defesa de meus direi-
tos. Luiz Alberto Viogt — Rio de Ja-
neiro.

Memória
No dia 10 de novembro de 1937.

há 55 anos eu, Antonio Franca! o
senador Mario Martins e o saudoso
poeta e deputado J.G. de Araújo Jorge
estávamos presos num "campo de
concentração" na Vila Militar aqui no
Rio de Janeiro. O comandante do
campo era o general Newton Cavai-
eanti que, neste dia, ameaçou-me de
fuzilamento. Foi um susto doído. O
general foi-se não sei se para o ccu ou
para o inferno, pouco me importa, e
continuo defendendo os mesmos
ideais, com 76 anos. Numa boa. como
dizem os caras pintadas. Maurício
Caldeira Brant — Rio de Janeiro.

Ri •médios contínuos
Apoio totalmente a carta tio Sr.

Sérgio Leite, de Teresópolis, publicadaera 7/11. Tem toda razão guando en-
foca as principais soluções para èonse-
guirmos conter os preços dos remédios
contínuos e permanentes. Os reajustes
desses medicamentos estão sem qual-
quer fiscalização por parle do gover-no. (...) Noemia Vasquez Sarmento —
Rio de Janeiro.

Previdência
A investidura de Antonio Brito nu

Previdênia Social restiluiti aos aposen-
tados a confiança e tranqüilidade de
que não serão mais vitimas de truques
e manipulações nas correções de seus
proventos. Esperamos, entretanto, queo ministro reveja o mais urgente põssi-vel o calendário de pagamentos de
aposentadorias e pensões, pois os se-
gurados com finais acima de 5. quasesempre recebem seus benefícios de-
pois do dia Kl. o que lhes causa grau-
des transtornos, mora cm seus paga-mentos de aluguel e condomínio, além
da perda tio poder de compra, consi-
derando-se a inflação de \"/$ ao dia.
Além disso, esperamos que o ministro
convoque logo o Conselho Nacional
de Seguridade Social para examinar as
perdas do poder aquisitivo de aposen-
tadorias e pensões, como estabelece o
artigo 41 § 2" da Lei 8.213. Roberto
Pires — Rio de Janeiro. J

?
Em atenção á carta da leitora Arei

Kempner, publicada na edição de 2/
11, informamos que sua pensão encon-
tra-sc concedida desde agosto/92, de-
vendo a interessada comparecer â Av.
Presidente Vargas, 418, para apanhar
a carta concessória. De posse dessa
carta ela deve dirigir-se ao posto da
Rua Santana, 124, onde receberá o
beneficio.

Quanto á reclamação sobre o pe-
riodo de aposentadoria a que o seu
falecido marido teria direito, esclarece-
mos que, por força da documentação
apresentada estar incompleta proce-
deu-se a pesquisas nas empresas onde
havia trabalhado, além da apresenta-
ção de testemunhas para "justificação
administrativa", o que acarretou um
maior tempo para a liberação do pro-
cesso.

Em face de informações na sua
carta de que fatos comprometedores
estariam ocorrendo na Av. Presidente
Vargas, 418. convidamos a Sra. Arei a
comparecer â sede desta Superinten-
dência a fim de darmos inicio à apura-
ção de tais fatos. André Vianna. asses-
sor-chefe de Comunicação Social INSS
— Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo o legi-
vel e endereço que permita confirmação pré-

D(
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Marketing não é

maracutaia

descobriu que a maioria das fami-
lias americanas dispunha de 500
dólares para comprar um auto-
móvel e ordenou aos seus engenhei-
ros que fabricassem um carro por
esse preço. Deixou, contudo, de fa-
zê-lo quando insistiu que todos os
carros tinham de ser do mesmo
modelo, "T", e na mesma cor, pre-
ta. Aí foi passado para trás pelos
concorrentes, que ofereciam carros
de várias cores e modelos.

Isso porque uma das coisas
sem a qual o marketing não existe
é a concorrência. Sem concorrên-
cia, não há marketing e se, no
Brasil, ainda há setores de merca-
do em que os consumidores não
têm escolha, ou que estão domi-
nados por monopólios e cartéis, é
justamente porque alguns empre-
sários espertos, bem-relacionados
com governos passados, consegui-
ram usufruir desses privilégios
por lei. Os que acreditam no mar-
keting desejam que esta situação
acabe — o quanto antes.

Uma das atividades do marke-
ting que a concorrência estimula é
a propaganda — que, aliás, no
Brasil é feita com rara cpmpetên-
cia e bom gosto. Gostaria de lem-
brar que uma das funções sociais
e econômicas importantes dessa
propaganda — além de trazer as
informações e novidades sobre os
produtos e serviços, que os consu-
midores desejam — é viabilizar a
existência de uma imprensa livre,
que não dependa de concessões,
favores ou verbas governamen-
tais. Esta mesma imprensa livre,
que foi capaz de descobrir e reve-
lar os fatos que estão levando to-
dos nós. brasileiros, a rever radi-
calmente nosso sistema de
democracia — e que trata tão mal
o ínarketing...

O que seria da liberdade dos
jornalistas de investigar e escrever

e das editoras de publicar os
fatos — se não houvesse concor-
rência e marketing? Se não liou-
vesse propaganda de diversas em-
presas e instituições disputando a
preferência do consumidor? E os
próprios meios de comunicação

TV, imprensa, rádio —prati-
cam seu marketing quando con-
correm entre si, procurando tra-
zer informações e serviços
melhores e mais confiáveis para
conquistar um maior número de
leitores/espectadores/ouvintes
fiéis.

Repito que não há país rico na
face da terra que não tenha, tam-
béiffl um marketing competente, e o
Brasil tem bons profissionais neste
setor, que podem dar uma colabo-
ração importante para o Brasil au-
mentar sua produção, valorizando
a competência e a qualidade, para
aumentar o mercado interno, ex-
portar mais e melhorar sua imagem
no exterior. E — em especial —
sem ter de se envergonhar de enten-
der de marketing.

Porque onde quer que exista o
verdadeiro marketing o mercado
não tolera os maus produtos. Se-
jam eles artigos de consumo, ser-
viços, idéias — oii. até mesmo,
pessoas.

uando Fernando Collor de
Mello chegou, da forma

qiuhrhegou, à presidência e falou-
se, pela primeira vez. na sua com-
petência de marketing, cheguei a
pensar que estávamos, (inalmen-
te, cm via de dar à palavra não-
traduzida, no Brasil, um sentido
de coisa moderna e desejável. Du-
rante algum tempo, quando me
perguntavam, em palestras e con-
ferências, sobre "o marketing do
presidente'1, respondia modesta-
mente que não tinha sido "o mar-
keting" que elegera Collor; ele é
que tinha sido um bom produto,
com o perfil que o eleitor brasilei-
ro dissera, nas pesquisas, que es-
perava: cara nova, jovem, simpá-
tico, bem-falante e bem-vestido,
mas, principalmente, com uma
promessa de que escorraçaria 11-
nalmente da nação os corruptos e
os inmijás.

Quando, contudo, as coisas fo-
ram ficando negras, comecei a fi-
car preocupado. Qualquer tolice
do presidente era chamada de
marketing. Camiseta, era marke-
ting. Jogging? Jet-ski? Marke-
tirim. As tentativas de desmentir
as falcatruas que estarreciam o
país, eram marketing. Seus (admi-
tidamente eficientes) discursos na
TV, mais marketing. E tome mar-
keting! Quando, finalmente, o
presidente foi afastado, em início
de iinpeacliment (outra palavra in-
glesa não-traduzida), todos os
veículos de comunicação referi-
ram-se causticamente ao marke-
ting do presidente, aparentemente
a única coisa que ele. numa in-
competência nacionalmente de-
cretada. soubera fazer. E. como se
fosse pouco, o presidente-em-e-
xercicio, para reclamar da bagun-
ça que encontrou, disse: "Era tu-
do marketing1"

Já é demais! Alguém precisa
explicar ao Brasil e aos brasileiros
que Marketing não é mutreta, não
é maracutaia. con.a não tira bi-
clios de cartola se eles já não esti-
verem lá dentro. Afinal de contas,
não vamos esquecer que — quan-
do se comprovou que o que pare-
cia um bom produto era, na ver-
dade, péssimo — ele foi rejeitado
pelo mercado! E é — felizmente
— isso o que acontece no marke-
ting da vida real.

Os verdadeiros profissionais de
marketing sabem que: para ter su-
ees.so nu mercado., deve-se qfere-
eer um produto de qualidade, por
um preço (pie o consumidor possa
pagar, bem distribuído e com uma
propaganda competente.

Pode haver coisa mais clara?
Marketing é simplesmente um mé-
todo testado e bem-sucedido. nos
mais adiantados países do mundo,
de organização democrática do
mercado, onde o consumidor "vo-
ta" todos os dias, preferindo alguns
produtos e rejeitando outros. Os
produtores pesquisam as preferên-
cias dos consumidores tentando
vender-lhes um produto que preen-
lha seus desejos e suas necessida-
cies. Não é uma coisa fácil; nem
para amadores.

O pioneiro Henry Ford estava
fazendo bom marketing quando

* Jornalista, publicitário e vice-presidente
da Escola Superior de Propaganda e

Marketing
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PROCESSUALISTICA & ÉTICA

PROCESSO I
Por direito insofismável — sem autorização, O GLO-

BO publicou anúncio de 1/4 dc página com meu nome —
movo ação judicial contra o grande jornal. No processo
há subprocesso que exige perícia cie uma frase, para
dizê-la plagiada ou não. O Juiz da 30a Vara Cível insiste
era perito da Academia Brasileira de Letras. A Academia,
há aproximadamente dois anos e meio — esse o período
em que o processo está parado! — tira o velho corpo fora.
Transcrevo petição que meu advogado enviou ao Juiz no
dia 15 de setembro último:

Millôr Fernandes, nos autos da AÇÃO ORDINÁ-
RIA que move contra a EMPRESA JORNALÍSTICA
BRASILEIRA LTDA. (O GLOBO), expõe e requer a
V. Exa. o seguinte:
1* — Em 31/10/90, a fis. 422, nomeou V. Exa. Perito
do Juízo ao Professor(*). O ilustre acadêmico, por
razões de saúde, ao que pôde saber-se, não prestou o
compromisso, marcado para o dia 26 de junho de
1991.
2* — Por tal razão, em 15 de agosto de 1991, o
AUTOR requereu a V. Exa. nomeação de novo Perito.
V. Exa. oficiou à Academia Brasileira de Letras para
indicar três acadêmicos, a fim de investir um deles na
função de Perito. O oficio está datado de 23 de outu-
bro de 1991.
3* — O ilustre Presidente da Academia, em 16 dc
janeiro de 1992, três meses depois, informou não poder
indicar nenhum acadêmico, por estar transcorrendo o
período de férias regimentais (fls. 466). O AUTOR
solicitou que V. Exa. reiterasse o oficio de fls. 458 — o
que foi deferido. E a 20 de julho de 1992 seguiu novo
oficio reiterando o de 23 de outubro de 1991.
4* — Até ao presente, todavia, a Academia Brasilei-

ra de Letras — certamente por justificadas razões —
não fez a indicação.
5* — Ora, face a toda essa demora, parece impor-se
que — sem prejuízo do muito respeito devido à
ilustre Academia, ao seu Presidente e Acadêmicos
— sejam reiterados os ofícios de fls. 458 e 478, mas
agora determinando V. Exa. um prazo para a res-
peciva resposta. Os Advogados.
(*) Omito o nome do acadêmico pm não prcjidgá-to.
CORRENDO POR FORA (COMO NO JÓQUEI), O
ACADÊMICO ANTÔNIO HOUA1SS APRESSOU-SE
EM SER PERITO DA PARTE CONTRÁRIA, REPRE-
SENTANTE DE O GLOBO. PERÍCIA A FAVOR, CLA-
RO, QUE NINGUÉM É DE FERRO.

PROCESSO II
Transcrevo, deste mesmo jornal, JB, 2.10.92., a nota de

Márcia Cezimbra:"Graças à Justiça (....) o cinema nacional descobre um
caminho milionário para fugir da agonia: as indenizações
judiciais. É claro que esse financiamento se destina apenas às
vitimas da falta de ética do mercado. A escritora Tânia
Lamarca, por exemplo, poderá socorrer a produção de seu
novo filme (....) com os milhões que receberá da REDE
GLOBO pelo plágio de sua novela Enquanto seu lobo não vem.
(....) O reparo por perdas e danos (....) chegaria a USS 2
milhões."

LI CUIDADOSAMENTE TODO O PROCESSO.
NÃO RESTA DÚVIDAS DE QUE TÂNIA LAMARCA
TEM RAZÃO. O ACADÊMICO ANTÔNIO
HOUAISS SERVIU DE PERITO NO PROCESSO E
OPINOU A FAVOR DE...

RESPONDA DEPRESSA: DE TÂNIA LAMARCA
OU DA REDE GLOBO?

M.F.

O 
preço 

da vida

NELSON SEN1SE *

A li uito acertadamente agiu o
1VX ministro da Saúde, Jamil
Haddad, ao dar absoluta priori-
dade a um dos problemas que
mais afligem a sociedade brasilei-
ra, principalmente as classes mais
desfavorecidas: o extorsivo e sis-
temático aumento do preço dos
medicamentos, na escalada da ga-
nância dos laboratórios farma-
cêuticos. Nada há que justifique
essa escalada, quando sabemos
que também as pessoas de mini-
mo poder aquisitivo estão conde-
nadas a padecer dê males que as
obrigam a usar diariamente pro-
dutos indispensáveis à própria so-
bre vivência.

Os laboratórios reivindicaram
do governo redução nas taxas de
importação de matéria-prima pa-
ra o fabrico de alguns remédios e
dos impostos internos que inci-
dem sobre industrialização e co-
mercialização de mercadorias.
Mas há também, quero lembrar,
outras medidas capazes de tornar
mais baratos os medicamentos, e
essas medidas deveriam ser toma-
das por iniciativa dos próprios
laboratórios: a supressão das em-
balagens de luxo, a dispensa das
bulas e redução do conteúdo de
cada droga.

Não dá para entender a razão
por que a embalagem dos remé-
dios deva ser tão atraente e sofis-
ticada como as capas de discos ou
de livros. Com a eliminação des-
ses artifícios, em muito cairiam os
preços de artigos imprescindíveis
à manutenção de tratamentos ri-

gorosos. E afastar-se-ia o perigo
das indicações de balconistas, que
costumam receitar com o apelo
de promoções.

Retirando as bulas, não só
economisariam os laboratórios
com os custos das confecções,
desde as redações competentes
aos custos industriais de impres-
são, como também restringiriam
aos médicos as indicações neces-
sárias a cada caso, evitando a
tentação da automedicação.

Como última sugestão, seria
oportuna medida semelhante a
já adotada, em alguns países: a
limitação às doses mínimas ne-
cessárias da quantidade dos pro-
dutos comercializados. O anti-
biótico Vibramicina, por
exemplo, traz no cartucho uma
carteia de 15 comprimidos,
quando deveria trazer número
par, já que a dose recomendada
é de dois comprimidos de 12 em
12 horas. Catorze comprimidos
seriam suficientes para o trata-
mento completo de uma semana.
Ao preparar a receita, o médico
determinaria a quantidade exata
do medicamento a ser consumi-
do, evitando-se os gastos desne-
cessários com as sobras que, em-
bora guardadas pelos pacientes,
acabam passando do prazo de
validade, num desperdício de
material e de dinheiro.

Essas medidas podem partir da
iniciativa dos próprios fabrican-
tes, mas o governo, através do
Ministério da Saúde, tem o dever
de intervir, de todos os modos a
seu alcance, para tornar acessíveis

às grandes massas os benefícios
da indústria de medicamentos.

Age muito bem o ministro Ja-
mil Haddad ao atacar problema
tão palpitante. Não se trata de
demagogia, mas de uma questão
de vida ou morte para a grande
maioria do povo. O pobre, como
o rico, está sujeito a contrair as
mesmas doenças e não tem como
atender às prescrições dos médi-
cos porque os laboratórios não
permitem.

Está na hora de dar um basta a
essa ambição desenfreada e, se for
o caso, punir os infratores. Na
sua megalomania de "modernída-

de" e "primeiro-mundismo", o
governo afastado abriu todas as
facilidades para a escalada de
preços, em todos os setores. Foi a
maneira que ele encontrou para
agradar os credores internacio-
nais e atrair investimentos para o
país.

Mas o povo não tem como
pagar a conta. O ex-ministro
Marcílio Moreira está dispensado
de ir pontualmente aos Estados
Unidos levar as economias do so-
frido contribuinte brasileiro para
saldar parte de uma dívida que
não termina nunca.

Atacando agora os abusos de
uma indústria poderosa, como a
farmacêutica, o governo Itamar
Franco está dando uma indiscutí-
vel demonstração de que real-
mente coloca em primeiro plano
os problemas básicos da popula-
ção, entre os quais emerge com
força o da saúde pública.

' Módico no Rio de Janeiro
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governo 

invisível
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Glinton 
Ibi eleito para substituir

George Busli. Mas cadê Clin-
ton? Anunciado por antecipação se-
gura o resultado da eleição, fez dois
pronunciamentos forçados e entrou
em silêncio justificado com o bom
argumento ético de que Bush ainda
governa e não deve ser perturbado
até o último dia de mandato.

No "ainda governa" é que está a
questão. Até que ponto o sucessor de
Busli governará, no sentido em que
os presidentes latino-americanos po-
dem usar este verbo na primeira pes-
soa? Desde a guerra mundial de 14-
18, a presidência norte-americana
vem perdendo tanto de sua expressão
real de comando que em 1988 John
Kenneth Galbraith não hesitou em
classificá-la como "11111 cargo sem im-
portância". Bush. naquele ano, esta-
va sendo eleito e tartamudeava nas
reuniões e nos encontros de campa-
nlia. com a imprensa, nada conse-
guindo definir do que seria o seu
programa e. menos ainda, seu pensa-
mento em relação aos grandes temas
da política dos Estados Unidos, tanto
interna como internacional.

O economista e humanista não
usava o seu jeito desdenhoso para se
divertir com 11111 excesso de lingua-
gem. Demonstrou o que dizia, em
trabalho extenso por ele mesmo con-
densado para o JB. observando que a
campanha daquele ano — tanto
quanto a deste, pelo que vimos —

estabelecera "novo nível de banalida-
de e mau gosto" porque o cargo em
disputa havia perdido muito de seu
significado, segundo os padrões usa-
dos, ao longo dos anos. para avaliá-
Io. A três fatores seria devido o fenô-
meno. O primeiro estaria na prolife-
ração das grandes organizações
executivas, a cujo conjunto se dá o
nome de burocracia, inadequado para
a natureza dos múltiplos núcleos de
ação governamental que operam de-
cisivamente ao lado do suposto "pri-
meiro mandatário".

Dois outros fatores eram constitui-
dos por circunstâncias controladoras
do processo decisório. que na prática
tiravam do presidente a faculdade
constitucional de se pronunciar, de
modo terminativo, em matéria de poli-
tica externa, atuando com o mesmo
nível de neutralização cm assuntos da
política interna Na segunda década
deste século. Woodrow Wilson teve
papel relevante na fixação dos famosos
14 pontos em que se resumiram os
objetivos do pais 110 período do pós-
guerra, de Fato incorporados à declara-
ção de armistício de 1918.

Nesse tempo! entretanto, o presiden-
te se sentava à máquina para escrever a
maior parte de seus discursos, tarefa que
na década de 30 passaria a ser confiada
a uma equipe de que fez parte o próprio
Galbraith. 11a campanha eleitoral de
Roosevelt. em 1940. E hoje cada um
daqueles 14 pontos seria resultado de
formulações de numerosa força-tarefa,
contando-se ainda com a revisão neces-
sáiia de cerca de 140 pessoas qualifica-

das antes que ao conjunto tivesse acesso
o chefe constitucional do governo.

Não foi só a notória rusticidade
mental de Ronald Rcagan que o lc-
vou. ao longo de dois mandatos, a
evitar entrevistas improvisadas. A
conselho de sua assessoria, o presi-
dente fugia â imprensa porque 

"cm
muitos dos assuntos sobre os quais
seria interrogado não teria tido parti-
cipaçâo de qualquer espécie", não
tendo portanto o que dizer.

Independentemente das observa-
ções de quase sarcasmo de Galbraith,
qualquer pessoa razoavelmente infor-
mada sairia com facilidade à busca
das causas do fenômeno, em incur-
sòes até divertidas pelo panorama das
instituições norte-americanas, voltan-
do com luzes suficientes para definir
o papel exato da figura presidencial
em nossos dias. Mesmo quando o
presidente merecia o título de "pri-
meiro mandatário", Eliliu Root de-
nunciava em 1915 um "governo invi-
sivel". É verdade que se referia
diretamente ao governo do estado de
Nova York, amaldiçoando o controle
rigido exercido sobre os movimentos
do governante por um sistema cen-
trado nas lideranças partidárias. Po-
deria estar se referindo ao governo da
União, se o caso fosse apenas de pro-
testo contra decisões tomadas "por
homens não escolhidos pelo povo".

Por questões de segurança que se
avolumaram através dos anos. os Es-
tados Unidos avançaram para a prá-
tica de um governo que se pode dizer

invisível, muito mais que o denuncia-
do pelo velho ex-secretário da Guer-
ra, ex-senador e prêmio Nobel da Paz
em 1912. Mas seria injusto omitir a
ressalva de que o sistema de controle
se estendeu ao nível da União 11a
mesma medida em que, exatamente,
se corrigiam as mazelas apontadas
pelo respeitado homem público, den-
tre as quais se incluía a existência de
organismos controladores estrutura-
dos com elementos de nomeação do
governador, mas de indicação impe-
rativa dos líderes partidários. A solu-
ção para o problema começou a ser
aplicada ainda em 1883, antes da de-
núncia, quando se criou em Washing-
ton a Comissão de Serviço Civil, desti-
nada a produzir os efeitos insinuados
nas queixas de Root: selecionar em
todo o país, de modo rigorosamente
impessoal, servidores qualificados
para cerca de 3 milhões de empregos
no governo, eliminando-se em todo o
país a política de nomeações.

Essa comissão é hoje, apenas, uma
de 15 "agências independentes", au-
tonomamente interligadas com 11 de-
partamentos executivos cujos chefes
são designados pelo 

"primeiro man-
datário", mas dependentes de apro-
vaçâo do Senado; e passam a atuar
com inteira independência em face da
Casa Branca, embora lhe prestem as-
sessoria eventual. Cada departamen-
to. com respaldo legislativo amplo,
verdadeiramente dirige as atividades
do governo em sua área especifica de
competência e responsabilidade.

Muito mais do que qualquer dos

países que praticam o sistema parla-
mentar, incluindo-se provavelmente a
própria Inglaterra, os Estudos Uni-
dos estão armados de um complexo
administrativo absolutamente capaz
de conduzir o governo, em todas as
esferas, com garantia dc racionalida-
de e continuidade, ainda que a Casa
Branca se converta repentinamente
em ninho de fantasmas, não daqueles
que se transferem do Planalto para a
Casa da Dindaf mas dos que nenhum
mal podem fazer a ninguém, muito
menos aos interesses atuais e futuros
da nação americana.

Daí a sobriedade com que passa-
ram a se comportar os presidentes
eleitos, cuja tendência é repetir certas
fórmulas genéricas usadas, em cir-
cunstâncias idênticas, pelos que os
antecederam. Quando o sr. Clinton
diz, com a meia voz ditada pela sín-
drome do day after eleitoral, que 

"os

governos mudam, mas os interesses
americanos fundamentais são perma-
nentes", não está repetindo apenas
11111 lugar-comum de patriotas que
nos insinuam ser, aqui. o patriotismo
uma velharia e uma vergonha.

Acima do lugar-comum, está ex-
pressando uma verdade bem mais am-
pia do que pode imaginar quem não
tenha noticia dos mecanismos estrutu-
rados para proteger eficazmente os Es-
tados Unidos, até contra seus presi-
dentes. O "governo invisível" começa
a perder o medo de se mostrar.

Jornalista e ex-professor da Faculdade de
Direito do Distrito Federal

¦ RELIGIÃO

Hipócrates ou

hipócritas?

DOM MARCOS BARBOSA *

A /í uita gente, que imagina a ciên-
JlVJL cia e a fé sempre em conflito e
jurava que Galileu havia morrido nas
fogueiras da Igreja por dizer que a
terra é que se movia, regozija-se agora
com o pedido de desculpas de João
Paulo II. Que não vê também difieul-
dade alguma em pedir perdão aos in-
dios c aos negros, que tanto devem ao
Evangelho anunciado por Roma. Mas
esquecem tais pessoas que a ciência tem
igualmente os seus "pecadilhos". Tal-
vez até mais graves que aqueles que,
segundo Jorge Luis Borges, teriam da-
do nome, na benévola classificação dos
jesuítas, a certo bairro de Londres: Pie
cadilly. Um desses pecados ocorreu na
França, cujos cientistas repeliram a tal
ponto o famoso médico Alexis Carrel,
por ter afirmado a veracidade de um
milagre em Lurdes que o levara à con-
versão, que o sábio teve de refugiar-se
por algum tempo não sob o manto da
Liberte, mas da sua estátua nos Esta-
dos Unidos, antes que o Prêmio Nobel
viesse consagrá-lo.

Foi justamente em Carrel que pen-
sei quando há pouco mais de um ano o
médico francês Jérôme Lejeune, convi-
dado a participar de um congresso so-
bre Medicina Fetal na Faculdade de
Medicina da Universidade de São Pau-
lo, teve a sua palavra cassada pelo
boicote de cientistas ingleses e france-
ses ali presentes, por sua conhecida
posição de condenação ao aborto. E,
comentando ser a "primeira vez cm que,
convidado para um simpósio daquele
tipo, via-se "desconvidado", declarava
também que sua aparição era tacita-
mente proibida 11a TV francesa. No
entanto observava igualmente ser uma
tolice considerá-lo o porta-voz antia-
borto, quando a maioria dos seus cole-
gas, embora a lei francesa favoreça o
aborto, é contrária ao mesmo, em de-
corrência do juramento de Hipócrates.
Que não deve ser (perdoem-me o infa-
me trocadilho) um juramento de liipó-
critas, pois se comprometeram a pre-
servar a vida e não a destruí-la. Hoje o
nosso ministro da Justiça nos surpreen-
de dizendo que hipocrisia é não oficia-
lizar o aborto e não colocá-lo ao alcan-
ce de todas as bolsas, embora contra
tantas vidas...

Declara Sua Excelência: "Sou contra
o aborto, mas não posso impor minha
convicção à sociedade." Perdão, essa
convicção não é só dele... Ou será tão
pouco robusta que não possa ser com-
parada á de que dois e dois são qualro,
imposta pelo Ministério da Educação a
todas as escolas? E o pior é que ele se
apresenta como católico praticante e ga-
rante que a Igreja acabará cedendo na
questão do aborto, como imagina que '
ela tenha cedido quanto ao divórcio,
uma vez que abusivamente o transfor-
maram em lei, como o decreto de César
tornou um cavalo... senador.

Sem dúvida o professor Jérôme Le-
jeune é contra o aborto por ser católico
praticante e saber o que seja isso. Mas
também o é por outros motivos, inde-
pendentes e até anteriores á sua fé, que
nem todos partilham. É contra o âbor-
to pelo simples motivo de não ser racis-
ta. Pois o aborto é racismo. Tendo
descoberto, por exemplo, que os porta-
dores da síndrome de Down têm um
cromossomo a mais que os outros, pro-
testa contra o fato de se dar a tal
doença o nome de mongolismo, que
considera ofensivo aos asiáticos. E pro-
testa, sobretudo, contra, isto sim, a
hipocrisia do chamado "aborto lera-
pêutieo" com que sonha o nosso minis-
tro, a ser pago, em muitos casos, com
nosso dinheiro.

Que terapia é essa, pergunta ele, que
mata cem por cento? O aborto terapêu-
tico devia ser chamado de "cotivenièn-
cia", ou melhor ainda, "aborto racista".
Sugerir que se elimine esle ou aquele ser
humano porque possui esta ou aquela
anomalia é um comportamento racista.
É ridículo acreditar que os pais peçam o
aborto por amor, porque o feto tenha
11111 problema irreversível. O que eles
querem é resolver o seu problema e não
o do filho... O que o Dr. Lejeune cons-
talou, ao longo de sua experiência, é
que o nascimento de uma criança com
problemas físicos ou mentais, que cons-
litui sempre um fato doloroso, tem pa-
radoxalmente contribuído para a rea-
proximação de muitos casais,
tornando-os extremamente carinhosos
para com aquele pequeno ser que é
carne de sua carne, coração de seus
corações. E declarou expressamente:"Conheço mais de dois mil portadores
da síndrome de Down, com nome e
sobrenome, cujos pais vivem bem e são
felizes, apesar de tudo."

Três dias atrás um amigo mostrou-
me uma página de Papini: almoçando
em Florença com Bergson, cujos livros
traduziu, procurou conversar com sua
jovem filha, até que o filósofo lhe con-
tou que era surda e muda. Mas natu-
ralmente apreciava a vida, mesmo com
aquelas limitações que Papini iria co-
nhecerde modo muito mais terrível nos
seus últimos anos, quando apenas con-
seguia comunicar-se com uma sobrinha
por leves toques na mão. E também me
contaram de um velhinho que dizia,
apesar de todos os achaques: "Enquan-
to sentir o gosto do açúcar, quero vi-
ver!" E há o caso que lemos em .1
correspondência de uma estação dc cura,
livro de João do Rio reeditado pela
Fundação Casa de Rui Barbosa: um
grupo de fúteis veranistas vai à misera
casa de uma doente paupérrima e ve-
lha, cega e paralítica, e se espanta com
aquela cristã que humildemente agra-
decia a Deus por estar viva.

Não nos arvoremos em juizes da
vida e da felicidade dos outros!

* Membro da Academia
Brasileira dc Letras

m
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Argentina 
pede prisão

de traficante ao Brasil
MARCO CIIIARETTI

BUENOS AIRES — 0 juiz federal
argentino Roberto Marqiievich pe-
diu às autoridades brasileiras a de-
tenção do ítalo-argentino Giuseppe
Viannini, 19 anos, filho de família
tradicional e acusado de participar de
um bando de narcotralicantes detido
no fim de semana, e do qual fazem
parte várias personalidades do jet-set
portenho. Viannini, que estaria es-
condido em São Paulo, é filho do
ex-corredor automobilístico Andréa
Viannini e de Dolores Blaquier, de
família tradicional argentina, e uma
das acusadas desde a balida policial
do fim de semana.

Ao todo, foram detidas 11 pes-
soas, apreendido um quilo de cocaína
e várias armas. Dolores Blaquier, pa-
rente da mulher do ex-ministro do
Interior argentino, Mera Figueroa
(que era o chefe da polícia), é casada
com o empresário brasileiro Lair Co-
chrane, com quem tem uma filha.
Blaquier é o sobrenome de uma das
mais tradicionais famílias do país. Os
primeiros depoimentos incriminaram
a senhora Bla- ________
quier. que foi leva-
da ontem, algema-
da, á frente do
juiz.

Depois de deli-
;da, Dolores Bla-
quier foi internada'numa 

clínica, em
conseqüência de
uma crise nervosa
provocada pela in-
visão policial de
sua casa em Paler-

mo Chico, um dos lugares mais chi-
ques da cidade. Outros envolvidos
viviam no famoso e caro bairro da
Recoleta e tinham casas de campo
nos arredores mais sofisticados de
Buenos Aires.

O juiz Marquevich teve uma difi-
culdade acessória causada pela greve
nacional de segunda-feira. Segundo
uma denúncia, um container estoca-
do no porto guardaria cocaína para
ser vendida pelo bando em algumas
cidades de veraneio. Mas não foi
possível investigar a informação, pois
os operários do porto não foram
trabalhar. A polícia deixou alguns
agentes tomando conta do container
e o juiz voltou ao tribunal. Quando a
polícia finalmente abriu as caixas que
estavam dentro do container só
achou brinquedos.

Marquevich investiga as possíveis
conexões do bando com os cartéis
colombianos. Um dos detidos, Ar-
naldo Branchini, é considerado o
chefe do grupo e se acredita que tem
estreita ligação com o narcotraficante
Germán Pinedo, detido há três sema-
nas perto de Buenos Aires.

Cochrane crê em engano
SÃO PAULO — Casado com Dolores Plaquier

há 20 anos, o fazendeiro Lair Wallace Cochrane
Filho disse que está vivendo uma "crise conju-
gal" e desconhece as causas da prisão de sua
mulher. "Não consigo telefonar para a Argenti-
na, sei que ela estava na Europa, descansando, e
tinha uma molecada lá em casa", contou. "Acho

que não é nem com ela a confusão." Garantiu
que não fala com Dolores há um mês.

Europa e EUA voltam

à negociação no Gatt

BRUXELAS — A Comunidade
Européia anunciou a retomada de
negociações com os EUA na próxi-
ma semana, numa tentativa de evi-
tar uma guerra comercial. Uma in-
tensa atividade diplomática
começou ontem para vencer o im-
passe que levou há 10 dias ao rom-
pimento das negociações da Roda-
da Uruguai do Acordo Geral de
Tarifas e Comércio (Gatt) que de-
batia um novo acordo sobre o co-
mércio internacional.

A insistência dos europeus em
manter os subsídios agrícolas levou
os EUA a romperem as conversa-
ções e a anunciar que a partir do
dia 5 de dezembro taxarão em
200% as importações européias de
vinhos e sementes oleaginosas. O
governo americano alegou que sua
indústria agrícola sofre prejuízos
anuais de USS I bilhão por causa
do protecionismo europeu.

O comissário agrícola da CE,
Ray McSharry, reassumiu a media-
çào das diferenças entre europeus e
americanos depois de ter se afasta-

do na semana passada, acusando o
presidente da CE, Jacques Delors,
de sabotar seus esforços para con-
seguir um acordo com o secretário
de Agricultura dos EUA, Ed Madi-
gani Na terça-feira, McSharry reu-
niu-se com a Executiva da CE, in-
cluindo Delors, e saiu reinvestido
nas suas funções.

Imediatamente seguiu para
Washington onde se reuniu com
Madigan e com a representante co-
mercial americana Carla Hills. No
outro front, o diretor geral do Gatt,
Arthur Dunkel entrou em cam-
po:Hoje ele estará em Bruxelas pa-
ra conversar com a cúpula da CE e-
com MacSharry e na segunda-feira
vai a Washington.

O primeiro-ministro britânico
John Major se reuniu ontem com o
chanceler alemão Helmut Kolil. Os
dois elogiaram o reinicio das nego-
ciações : "O 

que o mundo precisa
agora é de uma discussão tranqüila,
não de terçar armas e precisamos
de um acordo no abrangente no
GATT o mais rápido possível."

Inglaterra aprova mulher sacerdote

¦ Decisão histórica do sínodo da Igreja anglicana recebe dura crítica do Vaticano
LONDRES — A Igreja Anglicana

da Inglaterra, reunida em sínodo
geral, aprovou ontem a ordenação
de mulheres em uma votação histó-
rica, considerada a mais importante
desde o cisma que a originou há 450
anos. A decisão foi tomada após
cinco horas de acalorados debates

em que muitos participantes adver-
tiram para o risco de um novo ra-
cha, desta vez dentro da própria
Igreja Anglicana, caso a medida
fosse aprovada. Instantes depois da
votação, o Vaticano se pronunciou
considerando o resultado "um no-

Londres — AP
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vo e grave obstáculo" ao processo
de reconciliação das duas igrejas.

A decisão deverá provocar a saí-
da de milhares de membros da Igre-
ja Anglicana que se opõem à orde-
nação de mulheres. Ao defender a
medida, o arcebispo da Cantuária,
lider de 70 milhões de anglicanos,
advertiu que a Igreja corria o risco
de não ser mais ouvida "se as mu-
lheres, que desempenham papel im-
portante em todos os aspectos da
sociedade, não tiverem a possibili-
dade de se ordenar". A decisão be-
neficiará diretamente 1.300 diaco-
nisas da Inglaterra, que podem
celebrar batismos, casamentos e en-
terros, mas não a eucaristia.

Para ser aprovada, a ordenação
de mulheres precisou de dois terços
dos votos das três câmaras do sino-
do: dos bispos, dos clérigos e dos
leigos. A votação mais apertada
aconteceu nesta última.

Os opositores argumentavam
que não há justificação teológica
para tal decisão já que Cristo esco-Case)' advertiu que a Igreja corria o risco de não ser mais ouvida

No Brasil, mulheres são ordenadas há 8 anos

lheu apenas homens para seus
apóstolos. Os favoráveis, por sua
vez, afirmavam que a mulher deve
ser igual aos homens na Igreja, as-
sim como o são aos olhos de Deus.

O bispo de Durliam, David Jen-
kins, um dos líderes do sim. argume-
tou: "É vergonhoso ficar discutindo
como estamos sobre as mulheres na
Igreja enquanto o mundo inteiro está
assolado pela pobreza, discórdia e
perdição. A decisão não tem aplica-
çào imediata pois o Parlamento bri-
tânico deverá ratificá-la antes que a
primeira mulher seja ordenada no
início de 1994.

O Vaticano afirníou repetidas
vezes que a ordenação de mulheres
é uma das principais barreiras en-
tre as duas igrejas desde o cisma de
1534, ocorrido quando o rei Henri-
que VIII decidiu se divorciar de
sua primeira mulher, Catarina de
Aragão. Dez das 27 igrejas angli-
canas autônomas no mundo, entre
elas a dos Estados Unidos, Canadá
e Nova Zelândia, já permitem a
ordenação de sacerdotisas.

SÃO PAULO — Enquanto a or-
denação de mulheres para o sacer-
dócio ameaça provocar uma divi-
são na Igreja Anglicana da
Inglaterra, no Brasil, onde a medi-
da já foi adotada há oito anos, a
questão não cria polêmica. Ao con-
trário, suscita curiosidade. Existem
no país nove reverendas e, desse
total, oito estão no Rio Grande do
Sul — estado conhecido por postu-

ras tradicionais em relação â mu-
llier. Não é só. Em 1990, Brasília
quase ganhou uma bispa. "A maior
oposição â presença de mulheres
está entre os leigos", afirma o bispo
Sydney Ruiz, da Diocese Central,
sediada 110 Rio de Janeiro.

Segundo ele, a ordenação de
mulheres é unanimimente aceita en-
tre os bispos e tem a simpatia da

Budapeste — AP

maior parte dos reverendos. "Não
há fundamentação bíblica que im-
peça a mulher de ser ordenada",
afirma. A primeira a receber orde-
nação entre os anglicanos, segundo
bispo Ruiz, foi a chinesa Li Tini Oi,
11a época em que os comunistas
tomaram o poder naquele país. Li
foi ordenada pelo bispo Hall, de
Hong Kong, com o objetivo de pre-
servar os mandamentos anglicanos

porque o novo regime proibiu seus
ritos, prendendo ou exilando seus
representantes.

No Brasil, onde existem 70 mil
fiéis, concentrados basicamente no
Sul do país, a ordenação de inullie-
res é permitida há oito anos. Ainda
assim, além da reverenda do Rio
Grande do Sul, só existe uma outra,
em Rccilé.

Yeltsin chama europeus

a integrar o seu Leste

¦x v.<w.v ,/TfX w, W
lado da viúva, Yeltsin prestou homenagem ao Iwrói Iinre Nagy

BUDAPESTE — O presidente da
Rússia, Boris Yeltsin, pediu ontem,
segundo e último dia da visita ófi-
ciai que faz â Hungria, que a Euro-
pa acolha o antigo bloco socialista,
afirmando que apenas um conti-
nente integrado pode evitar "novos
choques e cataclismas"."Há muito tempo dizemos aber-
tamente que as maiores ameaças à
segurança e à estabilidade na Euro-
pa vêm dessa região. O objetivo é
bem claro — tornar o mais suave
possível a transição da Europa pós-
totalitarista para um continente nor-
mal e civilizado. Unindo os esforços
podemos salvá-la de novos choques e
cataclismas. Para isso precisamos de
boa sorte e esforços coordenados de
todos os países", disse Yeltsin ao
Parlamento húngaro.

Yeltsin aproveitou a viagem pa-
ra acertar com o primeiro-ministro
Jozsef Antall algumas contas her-
dadas da antiga União Soviética. O
presidente da Rússia concordou em
quitar metade da dívida comercial
de USS 1,7 bilhão, que será paga
cm equipamento militar e peças so-

bressalentes. O restante será acerta-
do até o fim do ano.

Yeltsin e Antall também chega-
ram a 11111 acordo em outro ponto
de discórdia. A Hungria aceitou re-
tirar o pedido de ressarcimento
(USS 759 milhões) pelos graves pre-
juízos ambientais que alega ter so-
frido com as tropas russas estacio-
nadas no país até junho de 1991 —
em troca, a Rússia renunciou ao
pedido de compensação financeira
(USS 638 milhões) pela enorme
quantidade de edifícios e bases que
os soldados deixaram para trás.

O presidente russo fez também
uma homenagem a Imre Nagy, li-
der da revolução popular anti-so-
viética de 1956 na Hungria, visitan-
do seu túmulo no Cemitério
Municipal dc Budapeste. Nagy foi
executado depois que os tanques
soviéticos invadiram o pais.

Segundo Yeltsin, os húngaros
podem estar certos de que o comu-
nismo está morto: "Não há retorno
possível ao comunismo, nem em
meu país nem na Europa nem em
parte alguma do inundo."

Os EUA envelhecem

JAMES ROC K
The Baltimorc Sun

O número de pessoas idosas
aumenta cada vez mais nos Es-
lados Unidos, e o segmento
dos de mais de 85 anes (boje, 3
milhões de pessoas) é o que
cresce mais rapidamente —
aumentou 38% nos anos 80 e
deve chegar a 4,6 milhões em
2000. Pelo menos três em cada
10 americanos hoje vivos co-
memorarão o 85° aniversário.
Mas a maioria dos 31 milhões
de idosos dos EUA tem boa
saúde e 11111 padrão de vida de-
centef"Mesmo 

que 11 ã o li a j a
avanços 11a medicina, a popu-
laçào de mais
de 85 anos au-
mentará muito
rapidamente, e
isso causará
um grande im-
pacto nos orça-
méritos das la-
111 i 1 ias e do
governo", diz
Cynthia Taeu-
ber, autora de Sixty-Five Plus
in America (Acima de 65 anos
na América).

Segundo o relatório do
Censo, a população idosa dos
EUA deve crescer muito entre
2010 e 2030. quando a geração
baby boomer — nascida entre
1946 e 1964 — chegar à velhi-
ce. Taeüber chama a atenção

para o problema do número de
pessoas entre 50 e 70 anos que
têm de tomar conta de mais
velhos.

O relatório mostra diferen-
ças significativas na população
idosa. Apenas 2% das pessoas
com 65 a 74 anos encontram-se
em asilos. Este segmento au-
menta para 7% entre os que
têm de 75 a 84 e pula para 23%
entre os mais velhos. Há mais
mulheres (2x1) com mais de
85.

Outra constatação é de que
o número de famílias de qua-
tro gerações — em que os fi-

lhos têm pais,
avós e bisavós
vivos — será
cada vez mais
comum. A fa-
mília de várias
camadas des-
crita no relato-
rio resulta do
rápido aumen-
to do número

de americanos com 65 anos ou
mais. Devido em grande parte
aos avanços da medicina e da
saúde pública, esse grupo cres-
ceu 22% nos anos 1980. E a
tendência continuará: daqui a
50 anos. os EUA poderão ter
mais pessoas acima dos 65 do '

que jovens de 20 anos ou me-
nos.

Dia do Armistício
O presidente François Mit-

terrand, que presidiu ontem, 110
Arco do Triunfo, Paris, as ceri-,
mônias do 74" aniversário do
Armistício que pôs fim à Primei-
ra Guerra Mundial, mandou
também colocar, em seu nome,
uma coroa de flores do túmulo
do marechal Pétain, herói da ba-
talha de Verduri (1916), mas co-
loborador dos nazistas como
chefe do governo de Vichy, na
Segunda Guerra Mundial, pelo
que foi julgado por traição
(1945) e condenado â prisão per-
pétua. Grupos judaicos trance-
ses protestaram contra a atitude
do presidente francês.

Libéria em guerra
Apesar da entrada em vigor do

cessar-fogo entre as facções envol-
vidas na guerra civil da Libéria,
exigido no fim da semana pela Co-
munidade Econômica dos Estados
da África Ocidental (Cedeao), fon-
tes diplomáticas informaram sobre
fortes combates nos arredores da
capital. Monróvia, entre o grupo
guerrilheiro Frente patriótica Na-
cional da Libéria (FPNL) e os mili-
tares. Segundo as fontes, houve vá-
rios mortos nos dois lados, e a
FPNL utilizou armamento pesado.
Os Estados Unidos se manifesta-
ram a favor de uma intervenção da
ONU no cnflito liberiano.

Família real
O brigadeiro Andrew Parker-

Bovvles desmentiu ontem que sua
mulher, Camila, seja amante do
príncipe Charles, marido da prince-
sa Diana. "Tolice. Pura ficção",
disse o brigadeiro sobre as histórias
dilvulgadas esta semana pelo jornal
Daily Mirror, de Londres, que des-
creve telefonemas e encontros se-
cretos dos dois. Camila e o príncipe
de Gales se conheceram em 1972,
foram namorados vários anos —
ela, como Charles, gosta de antro-
pologia e arte — e só não se casa-
ram devido â oposição da rainha
Elizabeth II. A crise agrava ainda
mais os problemas já vividos pelo
casal Charles-Lady Di.

Soldados nazistas
O Ministério da Defesa da

Alemanha anunciou ontem que
dois oficiais e 22 soldados do
Exército foram detidos recente-
mente sob suspeita de envolvi-
mento em atos de violência de
extrema direita, propaganda ra-
cista e participação em nove ata-
ques contra alojamentos para
estrangeiros em busca de asilo,
quando estavam de folga. Três
deles são acusados pela morte de
três alemães. Um porta-voz dis-
se que pelo menos duas mortes
ocorreram durante conflitos en-
tre skiimads (carecas) que ser-
vem ao Exército.

Picharão em Berlim pede 
"liberdade 

para Ericli Honecker

Processo contra Honecker começa
Começa hoje o julga- Berlim. A sessão será transmitidaBERLIM

mento de Erich Honecker, ex-presi-
dente da Alemanha Oriental acusa-
do de ser o mandante da morte de
13 pessoas que tentaram fugir para

a Alemanha Ocidental. Honecker,
80 anos, está gravemente doente. O
processo é considerado político, pe-
la dificuldade de provar que o ex-
secretário-geral do PC e chefe de
Estado foi responsável pela ordem
de atirar para matar. Serão julga-
das pelas mortes cinco outras auto-
ridades de seu governo, entre elas o
ex-chefe da polícia política (Stasi)
Erich Mielke e o ex-chefe do Esta-
do-Maior. Fritz Streletz. Honecker
vai depor numa sala do Tribunal
Criminal de Moabit. próximo a

por uma rede de televisão e somen-
te dois fotógrafos serão autorizados
na sala, apesar do protesto da dele-
sa de Honecker quanto á presença
da imprensa. Um dos advogados de
Honecker, Wolfgang Ziegler, disse
que o ex-presidente "não sente pie-
dade dos que morreram infrigindo
as leis da antiga Alemanha Orien-
tal." É o segundo processo contra
um ex-presidente comunista do
Leste Europeu: Todor Jivkov, 81
anos, foi condenado na Bulgária
em setembro a sete anos de prisão e
multa de USS I milhão por mau
uso de dinheiro público e abuso de
poder.
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Unidades de artilharia foram maciçamente deslocadas para a zona de segurança junto ao Líbano
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Fidel infiltrou espião

entre cubanos nos EUA

TKODOMIRO BRAGA
Correspondente

WASHINGTON — Os grupos de
exilados cubanos antipastristas em
Miami entraram em nervosa ebuli-
ção com a descoberta de que um de
seus mais notórios líderes era um
espião de Fidel Castro.encarregado
de investigar os 40 mais proeminen-
tes adversários do seu regime nos
Estados Unidos. A revelação, que
chocou a comunidade cubana, foi
feita pelo próprio espião, Francisco
Ávila Azcuy, em entrevista trans-
mitida por um canal de televisão de
língua espanhola na última fegun-
da-feira. A primeira conseqüência
do escândalo foi a expulsão pelo
Departamento de Estado, na terça-
feira, do diplomata cubano Carlos
Manuel Colazo Usallan, filmado
pela TV WSCV 
num almoço
com Azcuy em
Nova Iorque.

O outro lado
do caso, que
Usallan só veio a
saber pela entre-
vista de Azcuy à
TV WSCV, ò
que ele era um • 
agente-duplo,
trabalhando para o FBI há 13 anos
A decisão de Francisco Azcuy de
tornar públicas luas atividades se-
cretas reflete a excitação provocada
na comunidade cubana em Miami
peja eleição de Bill Clinton, que
prometeu apertai' ainda mais o cer-
co americano contra Fidel Castro.
Chefe militar do Alpha 66, o maior
grupo antiCastro de Miami, Azcuy
alega que resolveu esclarecer sua
situação antes;que ocorresse a que-
da do governo comunista coman-
dado por Fidel Castro.

O caso deve ter novos desdobra-
mentos nos próximos dias, quando
a WSCV apresentar outras partes
da série de entrevistas com Azcuy e
o seu almoço com Usallan. terceiro
secretário da missão cubana junto
às Nações Unidas. Os dois estavam
conversando no restaurante Queens
sobre operações de espionagem, se-
gitridó o porta-voz do Departa-

O Alpha 66, maior

grupo de exilados

de Miami recebia sem

saber dinheiro do

governo de Havana

inento de Estado, Richard Bou-
chcr, que atribuiu a expulsão do
diplomata cubano ás "atividades
incompatíveis com suas responsabi-
lidades nas Nações Unidas".

As revelações de Azcuy criaram
um incômodo embaraço para o go-
verno de Fidel Castro, sendo apon-
tadas ontem pelo jornal Tlw New
York Times como um exemplo "de

como Havana cria seus próprios
inimigos para justificar sua política
repressiva". Elas também compro-
meteram os grupos de cubanos exi-
lados em Miami ao mostrar que
sua maior organização era susten-
tada por dinheiro fornecido pelo
inimigo. O governo americano, co-
mo é de praxe em assuntos de es-
pionagem, recusou-se a comentar o
assunto, não confirmando nem ne-
gando a história de Azcuy.

 Segundo
Francisco Az-
cuy, ele foi re-
crutado pelo
serviço secreto
cubano, o DG1,
quando cum-
pria pena de 25
anos de prisão
na ilha por par-
ticipar de uma
missão de sabo-

tagem do Alpha 66 em 1967. Ale-
gou que concordou em espionar
em favor do regime cubano para
conseguir a liberdade e que tão
logo desembarcou nos Estados
Unidos entrou em contato com o
FBI, virando agente duplo. Con-
tou Azcuy que agentes do DGI
ajudaram-o a organizar uma mis-
são do Alpha 66 em Cuba. em
janeiro de 1981. A operação Ira-
cassou porque ele alertou o F BI,
que deteve os integrantes da mis-
são com base na Lei de Neuliah-
dade.

Uma das últimas missões con-
feridas pelo DGI a Azcuy loi a
coleta de informações sobre os 40
anti-castrislas mais destacados
nos EUA e a espionagem das ins-
talações dl Florida Keys usadas
pelo governo americano para
transmitir programas de televisão
para Cuba.

Aviação israelense ataca

base no setor sul do Líbano

h Bombardeio coroa duas semanas de violência na fronteira

JERUSALÉM — A aviação israe-
lense atacou ontem uma base do
grupo guerrilheiro Hisbolá (Partido
de Deus) em Saddikin, no setor
ocidental do sul do Líbano. O ata-
que contra a organização funda-
mentalista muçulmana, pró-lrã, foi
uma retaliação de Israel aos recen-
tes ataques perpetrados por milícias
do Hisbolá contra sua população
civil. O Hisbolá lançou, desde do-
mingo, 48 foguetes Katyucha em
território israelense.

Fontes militares de Israel disse-
ram que o alvo dos aviões era um
prédio usado como local de reu-
niões e base para operações do gru-
pò. 

"O alvo foi atingido. Todos os
nossos aviões retornaram em segu-
rança para suas bases", informou
um porta-voz do exército.

Desde cedo, Israel fez uma im-
pressionante demonstração de for-
ça, deslocando para sua zona de
segurança no sul do Líbano tan-
ques, soldados e caminhões com
mísseis. Oficiais do exército não

descartavam a possibilidade de ata-
car se os terroristas, que juraram
lutar até a morte, lançassem mais
foguetes. "Outra rodada de Kat-
yushas e nós entramos lá e quebra-
mos seus ossos", afirmou aos jor-
nalistas um oficial que pediu para
não ser identificado.

Na madrugada de ontem, o ga-
binete do primeiro-ministro Yitz-
hak Rabin autorizou-o a tomar to-
das as medidas, inclusive militares,
para restaurar a calma na fronteira.
Rabin também se reuniu ontem
com o chefe do Estado Maior das
Forças Armadas, general Ehud Ba-
rak.

Falando à imprensa em Kiryat
Shomana, onde um adolescente foi
morto por um Katyusha há duas
semanas, o general Barak justificou
o deslocamento das forças — "elas

são necessárias aqui agora, e por-
tanto estão sendo empregadas
aqui" — mas recusou-se a comen-
tar uma possível vingança de Is-
rael.

O ministro israelense do Exte-
rior, Shimon Feres, afirmou ontem
que, no que depender de Israel, a
tensão na fronteira não vai atrapa-
lhar as negociações de paz com os
árabes. "Nem nós nem os árabes
vamos deixar a responsabilidade do
processo de paz no Oriente Médio
ao Hisbolá; seria um absurdo", dis-
se. Para ele, Israel "só tem unia
opção" em relação aos ataques
contra seu território: "tomar as me-
didas necessárias contra o terroris-
mo e defender-nos; é esta opção
que poremos em prática".

Em Khan Youmis, na Faixa de
Gaza, território ocupado por Is-
rael, soldados israelenses mataram
ontem dois palestinos e feriram ou-
tros 13 ao reprimir uma manifesta-
ção contra a morte de Naliad Mo-
hamar, de 20 anos, membro de um
comando da Frente Popular de Li-
bertaçào da Palestina. Mohamar
foi morto durante um tiroteio com
uma patrulha israelense.

Guerra perturba

relações entre

Lisboa e Luanda

NORMA COURI
lisiioa — A guerra civil em An-

gola anda fazendo baixas também
nas relações internacionais do país.
O embaixador angolano em Lisboa
acusou a imprensa portuguesa de
fabricar uma "campanha de intoxi-
cação" venenosa para a opinião
pública e as negociações entre o
MPLA e a Unita, "Se continuar,
quando os portugueses quiserem
voltar a Angola, não encontrarão
sequer a porta do quintal aberta, o
país vai estar inteiramente ocupado
por empresários de outros países".

A acusação de Rui Mingas foi
feita durante debate com empresá-
rios, intelectuais e políticos na Rá-
dio Nova do Porto. "Muitas vezes,
escrever a verdade sobre Angola é
estar de acordo com o MPLA",
dizia ele.

O programa veio na seqüência
de um filme de TV que mostrou
generais da Unita estraçalhados.
Um irmão de Mingas, que foi mi-
nistro e embaixador do MPLA na
Escandinávia, morreu queimado vi-
vo pelos revoltosos da Unita dentro
de um furgão, no final dos anos 70.

A advertência de Mingas suce-
.deu à entrevista coletiva dada por
João Soares, filho do presidente
Mário Soares e deputado socialista,
depois das imagens dos corpos na
TV. João Soares disse que o MPLA
deu "um 

golpe stalinista". Os so-
cialistas reagiram, dizendo que as
posições de João eram isoladas.

O embaixador insiste: a Unita é
que ia dar um golpe de Estado.
"Foi a Unita que começou os con-
llitos, ao não aceitar o resultado
das eleições."

Angola está tentando formar um
governo, após as eleições interronl-
pidas, e empresários do mundo to-
do estão de olho no país, que pro-
duz 600 mil barris de petróleo por
dia e exporia USS 200 milhões em
diamantes, mais USS 300 milhões
contrabandeados A Espanha vai
investir USS I bilhão; o império
sul-africano dos diamantes De
Beers gastou neste ano USS 300
milhões, só para manter o produto
angolanolbra do mercado.

O SEU PRODUTO CABE
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Av. Franklin Roosevelt, 194 - Lojas G/H
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R. Almirante Baltazar, 62-A - Fones: (021) 248-9389/264-1496
R. Conde de Bonfim, 22-A - Fone: (021) 284-1593

CUPOM-RESPOSTA. Solicito maiores informações sobre
serviços da Varig Cargo.
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Remeta para a VARIG - Superintendência Geral de Cargas -
Av Pres Wilson, 231 - 6. andar - CEP: 20031 - Rio de
Janeiro - RJ. - FAX: (021) 217-4899 - (011) 241 -5502
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O transporte de cargas no Brasil está andando
a jato. Cada vez mais os ventos sopram na
direção da Varig Cargo. A Varig Cargo garante
mais rapidez e economia no transporte de cargas.
Por isso, antes de despachar os seus produtos,
consulte a Varig Cargo.

DE POUCAS GRAMAS A MUITAS
TONELADAS. DE PEQUENOS A GRANDES
VOLUMES. Operando com os mais modernos
paletes e containers, a Varig Cargo atende a
empresas de todos os portes e segmentos
transportando todos os tipos dé cargas, de
qualquer peso ou volume. Sempre com a mesma

xxSSgSKj rapidez e eficiência. Conheça ainda os
I&qSw serviços especiais que a Varig Cargo

oferece para você repensar o transporte
de cargas da sua empresa.

HORA CERTA. Um serviço exclusivo da Varig
Cargo para transportes de aeroporto a
aeroporto, com hora marcada para o
recebimento no destino até no mesmo dià, Icerta
e que utiliza embalagens especiais. Através
do Hora Certa, pessoas físicas e empresas

podem despachar cargas de até 10 kg. Hora
Certa atende a 33 cidades brasileiras.

PORTA-A-PORTA. Um serviço com coleta e
entrega de mercadorias a domicílio, que atende

pessoas físicas e empresas de todos os portes
6rK e segmentos. Porta-a-Porta entrega

diretamente em 45 grandes cidades e,
por redespacho, para mais de 5.000
localidades brasileiras.

REEMBOLSO AÉREO. Um serviço ideal para
empresas que não possuam organização de
distribuição e cobrança. Reembolso Aéreo leva
a mercadoria até o comprador, faz a
entrega mediente o pagamento e pjKÃXA
garante reembolso, em média, em 48
horas. Reembolso Aéreo é bastante M»®/
utilizado pelo segmento de Marketing Direto e
atende a 174 localidades no país.
A VARIG CARGO NÃO PESA NO SEU BOLSO.
A Varig Cargo opera com tarifas promocionais
especiais adequadas a cada necessidade e tipo
de carga. Com estas tarifas a Varig Cargo torna
o transporte aéreo cada vez mais acessível.

REFORCE SEU CAPITAL DE GIRO A JATO.
Graças à rapidez de operações da Varig Cargo,
hoje não é mais necessário ter grandes estoques.
Com isso, os recursos não aplicados em
estoque servem para reforçar o capital de giro
da empresa. Outra vantagem é o custo do
seguro. No transporte aéreo de cargas o seguro
custa, em média, cerca de 10% do preço do
rodoviário. Resultado: você paga menos.

NOS MODERNOS TERMINAIS DE CARGA,
MUITA AGILIDADE E EFICIÊNCIA. A Varig
Cargo possui os mais modernos terminais de
carga do Brasil, principalmente em Guarulhos e
no Galeão. Com amplos estacionamentos e os
mais avançados equipamentos, os terminais
da Varig Cargo garantem mais agilidade, eficiência
e segurança no manuseio de cargas de qualquer
tipo ou volume.

Conheça de perto as vantagens da Varig Cargo.
Consulte o seu Agente de Cargas ou a Varig Cargo.

Pça Sen. Salgado Filho s/n? - subsolo - Aeroporto Santos Dumont
Fones: (021) 220-1291/272-5223 - Fax: (021) 217-4899
Estrada do Galeão s/n? - Aeroporto Internacional do Galeão
Fones: (021)383-2640/383-2641/383-2650 - Fax: (021)217-4899
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O candidato visilou vcirias favelas da Zona Norte e parte da Zona Oeste, buscando votos do PDT

formal a
ABI,

acompa-
apura-

Benedita, no Morro dos Cabritos, afirmou que sua campanha jamais esteve em baixa e que só perderá a eleição se houver fraude

Pesquisas indicam recuperação de Benedita

¦ Números do DataFolha, Vox Populi e da Uerj mostram que a campanha petista ganha um novo fôlego perto da eleição

A candidata da Frente Feliz
Cidade, Benedita da Silva, afir-
mou ontem que as pesquisas di-
vulgadas há dois dias pelo Data-
Folha e pelo Instituto Vox Populi

que a colocam um ponto à
frente de César Maia, do PMDB

não conseguem expressar a as-
censão da campanha da Frente
Feliz Cidade. "Esta campanha
nunca foi caída e sempre esteve
em ascensão. O abraço de domin-
go na Zona Sul animou a militân-
cia e deu força e unidade à cam-
panha. Só perderemos a eleição
por fraude", disse ela.

¦ Os números das pesquisas di-
vulgadas nos dias seguintes ao de-
bate na TV Globo mostram que a
candidata do PT, a poucos dias
das eleições, está retomando a li-
derança com que saiu do Io turno.
O vereador eleito pelo PT e inte-
grande da executiva da coordena-
ção de campanha de Benedita,
Jorge Bittar, afirmou que a ten-
dência de ascensão do candidato
do PMDB, César Maia, foi estan-
çada, e mais do que isso, reverti-
da. "Em final de campanha, isto é
preocupante para o adversário",
afirmou Bittar.

O deputado federal do PT José

Genoíno, que esteve no Rio, em
campanha com Benedita, desta-
cou que toda a imprensa passou a
mostrar o empate técnico de uma
candidatura que estava em declí-
nio. "As 

pesquisas indicam uma
ascensão", disse.

Com relação à pesquisa do
DataFolha — que deu 41% para
Benedita e 40% para César Maia
no questionário estimulado, e
41% a 35% no espontâneo —,
Bittar disse que 

"a alteração ex-
pressiva na pesquisa espontânea
mostra o grande impacto da par-
ticipação de Benedita no debate
da Globo, assim como no abraço
à orla, maior evento de massa da
campanha do 2o turno". Na de-
claração espontânea de votos da
pesquisa anterior do DataFolha,
César estava com 40%, quatro
pontos a mais que Benedita.

A pesquisa divulgada ontem pe-
la Ueij mostra o candidato do do
PMDB com 42% das intenções de
voto, contra 39% de Benedita. A
novidade é que o levantamento
mostra nova tendência, se compa-
rado à última pesquisa da universi-
dade (28 e 30 de outubro), em que
César aparecia com 48% e Benedi-
ta com 11 pontos a menos.

pt lidera DataFolha 
TRE acusado de contratar digitador

iquisa divulgada ontem tados — um total de 1.080. Como Ç-7A pesquisa divulgada ontem
pelo DataFolha, realizada no dia
9 de novembro, coloca a candida-
ta da Frente Feliz Cidade (PT,
PPS, PSB e PC), Benedita da Sil-
va, de novo na frente de César
Maia, da Coligação Pensa Rio
(PMDB, PL). Ela pulou de 39%
— o percentual da pesquisa reali-
zada no dia 5 de novembro —

para 41%, enquanto César caiu
de 42% para 40%. O número de
votos brancos e nulos ficou em
9% e de indecisos, em 10%. O
empate técnico, no entanto, conti-
nua, já que a diferença ainda é de
apenas um ponto percentual.

Embora a pesquisa não tenha
abordado diretamente o debate
realizado domingo pela TV Glo-
bo, ela foi feita no dia seguinte a
esse último confronto entre os
dois candidatos, o que pode ter

•influenciado os eleitores entrevis-

tados — um total de 1.080. Como
em outras pesquisas divulgadas
no início da semana, a da Data-
Folha mostra uma interrupção na
queda da candidatura de Benedita
da Silva. Na declaração espontâ-
nea de voto — quando o entrevis-
tador não cita o nome dos candi-
datos —, Benedita também
ultrapassou César Maia em com-
paração à pesquisa anterior (5/
11), quando ele tinha 40% e ela,
36%. Nesta última, a candidata
do PT pulou para 41% e o peme-
debista caiu para 35%.

Apesar de a pesquisa colocar
Benedita na frente, na expectativa
de vitória César mantém larga
vantagem. Um total de 50% dos
entrevistados acreditam na vitória
do candidato do PMDB, contra
33% que apostam na candidata
da Frente Feliz Cidade.

A Federação Nacional dos Tra-
balhadores de Empresas de Proces-
samento de Dados, que reúne digi-
tadores profissionais, denunciou
que o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) está contratando — através
da firma CTIS Consultores — 48
profisionais de informática para
trabalharem na apuração dos votos
no segundo turno no Rio. Segundo
o secretário-geral da federação,
Luiz Antonio Gato, o TRE recusou
ajuda gratuita oferecida pelo Ser-
pro, que realizou a totalização no
primeiro turno. O presidente do
TRE, desembargador Décio Ita-
baiana] disse que não gostou do
trabalho do Serpro — que custou
Cr$ 4,9 bilhões — e que as contra-
tações estão sendo feitas pelo TSE.

A filial da CTIS no Rio confir-
mou que há mais de um ano man-
tem contrato de prestação de servi-

ços com o TRE, principalmente
para alocação de mão-de-obra. A
totalização dos votos será feita pela
Coordenadoria de Informática do
TRE, com programa próprio de-
senvolvido e aplicado no primeiro
turno, em 400 cidades do país, in-
clusive Campos, no Norte Flumi-
nense. Cada um dos 48 digitadores
vai receber Cr$ 75 mil por dia, du-
rante 12 dias (de 12 a 23 de novem-
bro), somando CrS 43,2 milhões de
despesa. A notícia das contratações
chegou à federação através do sin-
dicato do Rio, que foi procurado
pela CTIS para indicar os profissio-
nais.

No final de outubro, o TRE co-
municou ao Serpro que não usaria
mais seus serviços, por considera-
los de alto custo. "Pagamos ao Ser-
pro CrS 4,9 bilhões só para a apu-

Uerj dá queda do PMDB

ração no Rio, enquanto o TSE me
forneceu Cr$ 4 bilhões para distri-
buir por todo o estado", reclamou
o presidente do tribunal. No último
dia 3, o presidente do Serpro, Isaías
Custódio, esteve com o desembar-
gador Décio Itabaiana e ofereceu
digitadores, equipamentos e assis-
tência gratuitos, para que o TRE
realizasse a totalização por conta
própria. O tribunal não se manifes-
tou e, no dia 9, a CTIS começou a
recrutar pessoal.

Luiz Antonio Gato afirmou que
a entidade está preocupada com a
possibilidade de haver outro "caso

Proconsult, como em 82". Segundo
Gato, a CTIS não tem experiência
em eleições, como a Proconsult
também não tinha. A poucos dias
das eleições, não é mais possível
reverter a situação, porque os ma-

Alaor Filho

O candidato da coligação Pen-'sa Rio, César Maia (PMDB), caiu
Iseis pontos percentuais, de 48%
.para 42%, na segunda pesquisa'de intenção de votos realizada pe-
;ia Universidade do Estado do Rio
,de Janeiro (Uerj). A candidata da
'Frente Feliz Cidade, Benedita da
;Silva (PT), subiu dois pontos, de
,37% para 39%. Mas César ainda
•continua na frente de Benedita. A
•diferença entre os dois agora é de
ítrês pontos contra os 11 registra-
•dos na primeira pesquisa. O nú-
mero de votos brancos e nulos foi
de 13% e o de indecisos, 6%.1• A pesquisa foi feita nos dias 9 e

! 10 deste mês, depois do debate
realizado pela Rede Globo, quan-
do 1.077 pessoas foram entrevis-
tadas nas zonas Norte, Oeste, Su-

'burbana e Sul. Os dois candidatos
,só empatam com 39% na Zona
Oeste. César ganha de Benedita

¦ na Zona Norte e no Centro —
*43% contra 41% —, e na Zona

Sul com 52% contra 36%. Bene-
dita passa a frente na zona Subur-
bana com 41% a 38%.

Com relação ao rendimento
mensal familiar, o pemedebista
obteve os melhores índices nas
faixas salariais mais altas ou entre
eleitores que ganham entre cinco e
dez salários mínimos, com 48%
dos votos, e acima de dez salários,
com 47%. Já Benedita registrou
os melhores índices entre os que
ganham menos de um salário mi-
nimo com 50% das intenções de
voto, 47% na faixa de um a dois
salários, e 42% entre dois e cinco
salários. A pesquisa também reve-
lou que César tem melhor desem-
penho junto aos eleitores mais ve-
lhos, enquanto Benedita é bem
aceita pelos eleitores entre 18 a 29
anos, onde tem 49% das intenções
de voto contra 32%, perdendo na
medida em que aumenta essa fai-
xa etária.

Petista vai à Zona Sul
1

à procura de eleitores
JL

..... A candidata da Frente Feliz
"Cidade (PT. PPS, PSB e PC), Be-
Ifledita da Silva, visitou ontem o
jjospital Souza Aguiar, onde foi
'recebida pelo diretor da unidade,
Paulo César Afonso Ferreira. Ele
djsse à candidata que a adminis-
tração do hospital — que ela "re-
ceberá bem equipado e com re-
cursos humanos" — sempre foi
-suprapartidária, com a realização
de assembléias mensais para que
sejam ouvidas as opiniões dos
funcionários. "Gostei de você di-
zer que eu vou receber o hospi-
tal", disse ela, que estava acom-
panhada do presidente do
Sindicato dos Médicos, Luís Te-
nório.

À tarde, Benedita fez corpo a
corpo na Avenida Nossa Senhora
de Copacabana ao lado do depu-
tado federal José Genoíno (PT) e
em seguida subiu o Morro dos
Cabritos, no final da Ladeira dos

Tabajaras. Genoíno afirmou que
a campanha no Rio "já está ga-
nha" e que a direção nacional do
PT montará um plantão nos dias
14 e 15. "Senadores e deputados
federais e estaduais estarão reuni-
dos nos comitês do PT para cui-
dar da fiscalização da apuração.
O Rio nos preocupa, principal-
mente com a mudança da empre-
sa que iria contabilizar os votos.
A vitória está garantida", disse.

O comitê da Frente no Morro
dos Cabritos preparou uma gran-
de festa para Benedita. Logo que
chegou, ela foi cercada por 80
crianças com os rostos pintados,
faixas da candidata na cabeça e
retalhos coloridos de papel cre-
pon nas mãos. Ela ouviu as rein-
vidicações de cinco famílias — um
total de 32 pessoas — que estão
desabrigadas desde as enchentes
de 88 e moram na associação de
moradores.

O candidato visitou várias favelas da Zona Norte e parte da Zona Oeste, buscando votos do PDT

César Maia leva secretário na

corrida 
por 

votos do subúrbio

A agenda de César Maia
(PMDB) refletiu ontem a força do
compromisso que assumiu em troca
do apoio do filho do prefeito Mar-
cello Alencar, deputado Marco An-
tonio Alencar, que está angariando
para ele votos dos marcellistas.
Acompanhado do secretário de De-
senvolvimento Social, Marcos Ma-
ranhão, e de Marco Antonio, o
candidato correu atrás de votos nu-
ma turnê por favelas da Zona Nor-
te e parte da Zona Oeste onde os
pedetistas lhe mostraram as obras
de Marcello, seguidos por um carro
de som e militantes do partido.

Aos eleitores, muitos do PDT,
César Maia foi apresentado como
o candidato que não vai faltar
com a promessa de continuar as
obras. "Não vai ter nem que to-
mar decisão porque a continuida-
de é automática", reiterava ele a

cada cumprimento. Também
acompanharam César Maia os ve-
readores eleitos Ivanir de Melo, o
mais votado do PDT, Pedro Por-
fírio e Paulo de Aquino. Obras de
pavimentação, contenção e asfal-
tamento, entre outras do Projeto
Mutirão, estão em andamento nos
morros da Pedreira, Lagartixa,
Nova Esperança e Pio XII.

"Estamos deixando até material
estocado para os primeiros 30 dias
de obras. O orçamento do próximo
ano inclui todas as obras", afirmou
Marcos Maranhão. Ele disse que o
apoio a César se traduz no compro-
misso de continuidade das obras. A
agenda do candidato incluiu um
showmicio no Ricardo Country
Club, em Ricardo de Albuquerque.

César Maia aposta na conquista
dos votos e se diz entusiasmado

com o resultado da última pesquisa
do instituto Vox Populi, que lhe dá
39% das intenções de voto, um
ponto atrás de Benedita da Silva
(PT) com 40%: "Todas as pesqui-
sas são confiáveis. Comparada à
primeira pesquisa do Vox Populi,
que abriu o segundo turno, Benedi-
ta ficou no mesmo patamar com
alguma nuance, enquanto eu cresci
começando com 38%. Não há ra-
zão para pensar que os indecisos
não vão continuar a migrar para a
minha candidatura. A tendência é
de que Benedita continue no mes-
mo patamar", argumentou. "O PT
no Rio não tem nada a ver com a
sociedade organizada. Estranho
que até agora o partido tenha oeul-
tado a CUT. Ò PT representa a
bagunça, a desordem o movimento
dos marginalizadores", atacou.

pas já estão sendo impressos de
acordo com o sistema do TSE. No
entanto, a federação, apoiada pelo
PT, acha imprescindível a partici-
pação da equipe do Serpro, que tem
mais experiência no assunto. O ve-
reador eleito Jorge Bittar disse que
o PT vai solicitar explicações ao
TRE e lazer um convite formal a
entidades civis — como OAB, ABI,
Greenpeace — para que acompa-,
rilíem de perto o processo de apura-
ção.

O advogado do candidato César
Maia, Hamilton Barros, afirmou
que a Frente Pensa Rio não está
preocupada com a apuração, por-
que confia no TRE. "Não é preciso
contratar nenhuma empresa para
somar 120 parcelas", comentou o
advogado, lembrando o número de
juntas apuradoras.

Quem faltou

pode 
votar

no 2o turno
O eleitor que não votou no pri-

meiro turno poderá fazê-lo no se-
gundo, mesmo que não tenha justi-
ficado a ausência. O voto será
válido, já que o Tribunal Regional
Eleitoral não teve tempo de apurar
os nomes dos que não comparece-
ram ás urnas no dia 3 de outubro.
O TRE lembra, porém, que se o
eleitor não justificar sua falta, esta-
rá sujeito a multas de 1 a 30 Ufirs
(CrS 3.867,16 a CrS 116.014,80, cm
valores de novembro). O valor é
determinado pelo juiz eleitoral e o
eleitor deverá pagar no Banco do
Brasil.

O TRE lembra que se deixar de
votar por três vezes, o eleitor corre
o risco de ter seu título cancelado.
Os comprovantes de votação pro-
vam que a pessoa está em dia com
suas obrigações eleitorais e estes
documentos são exigidos pela Poli-
cia Federal para a emissão de pas-
saportes e por algumas empresas na
admissão de funcionários. Para re-
gularizar sua situação, o eleitor de-
ve procurar a Zona Eleitoral de sua
região.

Segundo o TRE, o juiz da Zona
Eleitoral a que pertence o eleitor
em débito com a Justiça Eleitoral
não emitirá avisos sobre sua situa-
ção irregular. Uma das possibilida-
des de saber que seu título perdeu a
validade, será quando quiser votar
na próxima vez: seu nome não
constará na listagem do TRE. De
acordo com o tribunal, o eleitor
pode justificar seu voto quando es*
tiver fora do domicilio eleitoral ou
em caso de doença. Na primeira
situação, ele deve comprar um for-
mulário de justificativa de voto nu-
ma agência dos Correios.

O Termina hoje o horário eleitoral
gratuito concedido aos candidatos á
prefeitura do Rio, em cadeia de rádio
e televisão. Durante o segundo turno,
deram entrada na Procuradoria de
Fiscalização da Propaganda Eleitoral
35 pedidos de direito de resposta, 17
dos quais foram deferidos e três não
chegaram a ser apreciados.
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Âos Clientes e Agentes de Viagens e de Cargas

Comunicamos aos nossos passageiros, agentes de viagens e
de cargas que, em virtude da redução da frota de aeronaves, a
Vasp reestruturou os seus vôos para continuar a oferecer os
mesmos bons serviços que vem prestando ao País nos últimos
59 anos.

Todas as alterações na malha aérea já se acham atualizadas e
disponíveis no nosso Sistema de Reservas.

Pedimos as mais sinceras desculpas por transtornos even-
tualmente causados aos nossos usuários em razão das dificul-
dades vividas nos últimos dias e manifestamos os mais profun-
dos agradecimentos a todos os clientes e agentes de viagens e
de cargas por sua compreensão e solidariedade e os convida-
mos a unirem-se a nós no esforço para preservar a concorrência

que a Vasp estabeleceu no transporte aéreo do País.

A Vasp acha-se estimulada pelo desafio das dificuldades e
fortalecida na determinação de trabalhar e de vencer.

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

Procure o seu Agente de Viagens e de Cargas ou a Vasp
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Pivete controla trânsito na Lagoa

AZEVEDO
. ; 'Uni grupo de pivetes e vende-
pores ambulantes, que se concen-
feíí.ho cruzamento da Rua Mário
Ribeiro com Avenida Borges de
Medeiros, perto do Estádio de
|&mo da Lagoa, descobriu um
J^eio insólito de incomodar moto-
tistas e aquecer o mercado infor-
liai de venda de chicletes, limões,
palas e biscoitos: viola o lacre do
controlador de sinais e o regula de
acordo com suas conveniências.
Resultado: o sinal fica fechado
um minuto e não se mantém aber-

sequer 15 segundos para quem
£stá na Rua Mário Ribeiro, rumo
m Lagoa. Foi o que constatou on-
tem à tarde o JORNAL DO
BRASIL. Anteontem, ao meio-
dia, o sinal não permanecia verde
ciiicojsegundos.
& Da turma que vendia artigos
Mtenrà tarde no cruzamento —
ambulantes e pivetes que implo-
iam esmolas aos motoristas —, o
único que deu seu nome foi Car-
Tos Eduardo dos Prazeres, que
disse vender chicletes há quase 30
ános naquele ponto — um dos
mais disputados da Zona Sul. Ele
culpou lavadores de pára-brisas
que ficam à noite no local. A afir-
mação de Carlos Eduardo é reba-
fida pela maioria dos frentistas do
posto de gasolina meiigào, que
têm visão privilegiada do ponto de
\¦aulas. "Sempre vejo os meninos.

durante o dia, mexerem no con-
trolador. Num dia desses, até o
guarda de trânsito estava contro-
lando o fluxo de veículos por
aquela caixa", apontou Marcus
do Nascimento.

Ontem â tarde, um guarda de
trânsito do 23° BPM se dispôs a
tomar conta do sinal e a esperar
que uma equipe de técnicos apa-
recesse para regular o controla-
dor, o que não aconteceu até ao
anoitecer. Para um vendedor de
biscoitos que não quis se identifi-
car. a desregulagem dos sinais faz
parte da estratégia de uma "guer-

ra" que existe há algum tempo

entre ambulan-
tes daquele cru-
zamento com os
de outros pon-
tos próximos."Tem uma pes-
soa do governo
que mexe nos
controladores,
porque tem in-
teresses aqui
por perto", acu-
sou. O cruza-
mento mais
próximo é o da
Borges de Me-
deiros com Rua
Gilberto Cardo-
so. Lá estariam
os inimigos da

"guerra" a que se referiu o vende-
dor de biscoitos.

A assessoria da Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET-Rio),
responsável pela manutenção dos
sinais desde julho, não tinha conhe-
cimento de nenhum problema com
os sinais da área, a não ser um que
ocorreu no último fim de semana.
A CET-Rio informou que o sinal
foi regulado na segunda-feira e o
lacre recolado. Mas a única prole-
çâo que havia ontem na caixa era
um fio de cobre encapado, coloca-
do anteontem por funcionários da
Rioluz, que pode ser retirado por
qualquer criança.

Marcelo RéguaAmbulantes mexem no controlador de tempo para reter motoristas no cruzamento que fica próximo ao Estádio de Remo

Irrigação de

solos abre o

debate hoje

Anúncio 
que pede 

socorro ao

Rio 
provoca 

reação indignada

O secretário de Polícia Civil,
Nilo. Batista, o prefeito Marcello
Alencar e o sociólogo Herbert de
Souza — o Betinho — fizeram
ontem críticas ao anúncio do Sin-
dicato da Indústria da Constru-
ção Civil no Rio (Sinduscon) e da
Associação dos Dirigentes de.Em-
presas do Mercado Imobiliário
(Ademi) publicado nos jornais
çom o título "Socorro, eu estou
morrendo", que analisava a crise
financeira e política da cidade.

"Se essas pessoas apresenta-

rem a lista com os nomes da me-
tade do número de seqüestrados
que publicaram (500) eu pago a
conta do anúncio", disse Nilo Ba-
tista. Betinho afirmou que o ma-
nifesto "mais 

parece um comuni-
cado da Falange Vermelha"!
enquanto para Marcello, a men-
sagem foi "muito dura e pode
comprometer a imagem da cida-
de."

Segundo o presidente da Asso-

ciação Comercial do Rio de Ja-
neiro, Paulo Protásio, foi um
"chamamento incompleto": "Fal-

tou apontar as soluções e elevar o
ânimo do carioca. Já para o presi-
dente do Sinduscon, Carlos Fir-
me, e o vice-presidente da Ademi,
Fernando Wrobel, o anúncio foi
um alerta para os cariocas pois
chamou a atenção para os proble-
mas que afetam a cidade, princi-
palmente a violência e a redução
dos investimentos.

Nilo é contra o Exército nas ruas
"O combate à criminalidade

não é uma guerra". O comentário
é do secretário de Policia Civil,
Nilo Batista, ao analisar o resul-
tado da pesquisa feita pelo Ibope,
revelando que 82% das 1.200 pes-
soas entrevistadas entre os dias 30
de outubro e 3 deste mês são la-
yoráveis à presença do Exército
ajudando no policiamento das
ruas. Ele se baseia nas constitui-
çòes federal e estadual ao afirmar
que a responsabilidade do policia-
mento de rua é das polícias esta-
duais. "Não sou a favor do Exér-
cito n;ts ruas, pois o papel das

Forças Armadas não é fazer o
policiamento de rua", avalia.

Já o presidente do Rio Con-
vention Bureau, José Eduardo
Guinle, concorda com a maioria
dos entrevistados. "O 

que o turis-
mo vem pedindo é um policia-
mento ostensivo que dê seguran-
ça", diz. Para a candidata do PT â
prefeitura, Benedita da Silva, po-
rém, a pesquisa é duvidosa: "A

população já viu o Exército nas
ruas, conhece seu papel e fez tudo
para tirá-lo de lá".

O sociólogo Herbert de Souza,

o Betinho, por sua vez, diz que os
resultados comprovam o descré-
dito da população nas polícias ci-
vil e militar. Para ele, desejar a
intervenção das Forças Armadas
não é uma opção política, mas
"uma solução imediata para a
violência". Na opinião do asses-
sor de comunicação do Comando
Militar do Leste, coronel Ronal-
do Portela, o Exército não está
aparelhado para tanto. "Recebe-

mos treinamento para saber como
atuar numa guerra e não para
atividade de polícia", afirma.

Küüline deve

Hidrômetro defeituoso

alimenta conta de água

CELINA CORTES
Defeito em cerca de 18 mil hidrò-

metros da cidade está provocando
um erro de leitura no consumo de
água fornecida pela Cedae e dando
um susto nos consumidores, que vêm
recebendo nos últimos meses contas
com valores astronômicos.

Acostumada a contas mensais
de CrS 30 mil, Pauline Louise Mi-
lex, publicitária, 31 anos, foi sur-
preendida, em agosto, com uma
conta de CrS 1 milhão, digna de
uma mansão com numerosa família
e não para uma modesta casa no
Humaitá, onde mora com o filho, a
empregada e um cachorro.

Em setembro a conta foi ainda
mais espantosa: CrS 4 milhões. Ela
reclamou e a Cedae enviou um téc-
nico â sua casa. "Ele olhou a cister-
na e disse que a bóia estava defei-
tuosa. Depois chamei um técnico
particular, que sugeriu a impermea-
bilização da cisterna. De nada
adiantou".

Com medo da próxima conta,
Pauline voltou à Cedae e disse que
seu hidrômetro, com mais de 20

anos, poderia estar com defeito.
Um técnico da Cedae foi à casa
dela e constatou o problema. Ele
disse que há muitos casos, como o
da publicitária, sem solução. Se-
gundo Pauline, uma funcionária da
agência da Cedae em Copacabana
disse que a empresa já contabilizou
18 mil hidrômetros com defeitos,
cujas contas estão arquivadas até o
problema ser sanado.

"Sempre bem atendida pelos
funcionários, esperei a troca do hi-
drômetro que não aconteceu. A
conta de outubro foi de CrS 135 mil
mas, em novembro, subiu para CrS
2 milhões. Me desesperei. Todas as
vezes que fui à Cedae tive que assi-
nar um documento me comprome-
tendo a saldar a divida se não liou-
ver defeito. Mas, desse jeito, vou ter
que me mudar", desabafou.

Os responsáveis pelo departa-
mento comercial da Cedae não fo-
ram encontrados ontem para escla-
recer o problema, confirmado por
vários técnicos e funcionários da
companhia, que não quiseram se
identificar.

A falta de irrigação dos solos e
a recuperação da cultura de café,
decadente desde a década de 40
na Região Noroeste Fluminense,
são alguns dos principais temas
do quinto encontro dos Fóruns
Regionais de Desenvolvimento do
Estado do Rio de Janeiro, que se,
realiza hoje e amanhã, na cidade
de Santo Antônio de Pádua. O
evento é uma promoção do JOR-
NAL DO BRASIL e do Governo
do Estado, com apoio do Banerj.

Para combater a seca, utn dos
principais obstáculos ao desenvol-
vimento da região, está sendo
montado o Programa de Irrigação
Orientada, com o apoio do Bar
nerj.

Também será discutido retlo-
restamento, com destaque para á
fruticultura. Um incentivo já exis-~
te a partir do trabalho da Pesqui-
sa Agropecuária do Estado (Pesa-
gro). A indústria não é um ponto
forte da região e a maior parte da
população vive em atividades pri-
márias. A base industrial é funda-
mentada cm produtos alimenta-
res.

Feema faz

palestra em

Teresópolis

A Associação de Moradores e
Amigos do Bairro Quebra-Fras-
cos, em Teresópolis, promove lio-
je, às 20h, no auditório do Sitio
Assunção, na Estrada Francisco
Smolka, palestra sobre a preser-
vação do meio ambiente. A Fee-
ma vai esclarecer a população so-
bre os problemas do lixo e di)$
queimadas, e o tratamento da
água para se evitar danos à saúde
da população do bairro.
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Ruddy, a cabeleireira, não

T3 uddy não morreu. A cabe-
XV leireira e transexual — ela
fez uma operação e mudou de
sexo —, trocou as cenas de todas
as noites no Teatro Cacilda Bec-
ker, na peça A fúria do corpo —
adaptação do romance de João
Gilberto Noll — por um drama
real: viu sua morte anunciada no
jornal. Clientes de seu salão em
Ipanema se descabelaram, a fa-
mília se assustou, mas tudo não
passou de urna coincidência. O
anúncio, publicado ontem no
JORNAL DO BRASIL, foi co-
locado pela Jahu Indústria e Co-
mércio e homenageava Rudolf
Salornon — apelidado de Rudy
— um engenheiro, de 75 anos,
que era membro do Clube Co-
mercial do Rio de Janeiro e
morreu há um mês.

A missa de 30 dias da morte
do engenheiro foi celebrada on-
tem na igreja do Carmo, no
Centro. Como os amigos da Ja-
hu não poderiam ir à cerimônia,
resolveram homenagear Rudy
com o anúncio. "Bem 

que achei
estranho. Meu nome tem dois
dês'", disse Ruddy Pinho, de 38
anos, que manteve o nome mas-
culino e chegou a pensar que o
anúncio havia sido obra de um
inimigo. "Desde a estréia da pe-
ça, tenho aparecido muito na
imprensa. Achei que era alguém Um anúncio assustou Ruddy e os clientes do seu salão de Ipanema

. . -. £ I--:
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Mirante fica

livre de favela iv
O Mirante do Leblon voltou ®

a ser o que era. A Secretaria pMunicipal de Fazenda se apres- ¦{,
sou e mandou instalar dois $'
quiosques num dos pontos turís-
ticos da cidade, que estava sendo
favelizado pelos donos dos anti-
gos trailers. Na semana passada,
os comerciantes utilizavam até
mesmo o parapeito do deck de
madeira recém-instalado para
apoiar garrafas, frascos de ket-
chup e mostarda e outras quin-
quilharias. Os quiosques já estão
em funcionamento, apesar de
ainda não terem luz e água. O
que vale é o improviso com a
utilização das velhas caixas de
isopor e lampiões.

Ato 
público pede que

quartel 
seja tombado

Um ato público reuniu ontem"'200 
pessoas em Vila Isabel em''"' defesa do tombamento do Quartel

• da Polícia do Exército — antiga
¦ ¦. sede do DOI-Codi. "Se for cotis-

.. truído um espigão, daqui a dez
jffi.anos ninguém se lembrará de que

, aqui funcionou um centro de tor-
tura", afirmou João Luiz de Mo-",','raes, do grupo Tortura Nunca
Mais. Reunidos em frente ao pré-¦|wdio da Rua Barão de Mesquita,

425, parentes e vítimas da ditadu-
ra militar se uniram a represen-
tantes da Associação de Morado-
res de Vila Isabel e pediram que o
local seja preservado e transfor-
mado em centro cultural e área de
lazer. As palavras de ordem eram
contra o Exército, que pretende
vender o quartel para que seja
erguido na área um shopping ou
condomínio.

Hospital é vítima de uni arrastão

A Clínica Nossa Senhora das
Neves, na Rua Floriano Peixoto,
em São Gonçalo, que ontem foi
interditada por uma comissão do
Cremerj. sofreu na madrugada do
último domingo um arrastão de um
grupo de cerca de 40 homens e
mulheres, que às 4h30 invadiu o
prédio para roubar material de ser-
viço (algodão, esparadrapo e serin-
gas) e instrumentos médicos, como
aparelhos de pressão e estetoscó-
pios. Segundo o diretor da clínica,
Eurídes Calmo Xavier, que regis-

trou queixa na 73a DP (Neves), o
prejuízo foi de CrS 6 milhões.

A ação dos assaltantes foi tão
audaciosa quanto inédita. De acor-
do com moradores da área, o grupo
chegou num ônibus da Viação
Mauá, que não tem linha regular
naquele trajeto. Para as quase 40
pessoas, que já desembarcaram fa-
zendo bagunça, não foi difícil ren-
der o vigia e o médico de plantão,
não identificados pela clínica.

Por sorte, os baderneiros não
subiram aos andares superiores,
onde estavam internadas várias

gestantes com seus bebês. Antes de
fugir, porém, o grupo deixou sua
marca: as paredes do primeiro an-
dar foram pichadas com várias ins-
crições do tipo Macumba do Urubu,
Vila Keimedy e até CV (Comando
Vermelho). Até ontem, mais de 72
horas depois do incidente, as picha-
çòes ainda estavam lá. Para confir-
mar a maré de azar da clínica, na-
quele mesmo domingo um pivete
entrou no prédio por uma janela e
roubou uma máquina de escrever e
duas calculadoras.

f~~1 Excesso de leitos nas enfermarias,
instalações precárias e poucos profis-
sionais qualificados — este foi o qua-
dro que representantes do Conselho
Regional de Medicina (Cremerj) cn-
contraiam ontem na visita à Clínica
Nossa Senhora das Neves, em São
Gonçalo. Além disso, cinco médicos da
casa de saúde — entre eles os três
diretores da unidade — já foram con-
denados por fraudes contra o Inamps,
por falsificação de laudos. A clínica foi
interditada parcialmente ontem.
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José Roberto Serra

? O Centro da cidade ganhou
um quiosque, do mesmo tipo dos
instalados pelo Projeto Rio-Orla."O modelo — colocado na praça
entre o Centro Administrativo

. ...São Sebastião e o novo anexo da
.... prefeitura, na Cidade Nova

será usado, a partir de segunda-
feira, para a venda de formula-
rios da Secretaria Municipal de
Fazenda e serviços de xerox e
plastificaçào. O ponto será ex-
piorado pela Imprensa Oficial.

Marechal tem espada de volta

Às vésperas da Proclamação
da República, a estátua do Mare-
chal Deodoro da Fonseca terá de
volta sua espada. Desde o fim do
ano passado ela não ornamentava
mais o grande monumento em
homenagem à proclamação, ins-
talado há 55 anos no Passeio Pú-
blico, no Centro. A arma, toda
em bronze, foi roubada da estátua
do Marechal Deodoro em dezem-

bro e, depois de alguns dias, fun-
cionários da Fundação Parques e
Jardins conseguiram encontrá-la
escondida dentro da base do mo-
númento] Pesando quase 10 qui-
los e medindo 1,5 metro de com-
primento, a espada foi restaurada
e será novamente empunhada pe-
lo proclamador da República, ho-
je, às 9h, quando voltará ao lugar
de origem.

Velhinhos ficam sem alimentos
Os 682 velhinhos do Abrigo

Cristo Redentor, em Bonsucesso,
podem ficar hoje sem alimentação
adequada, recomendada pelos nu-
tricionístas para os idosos, a
maioria de saúde frágil. Ontem,
seu estoque de carne e hortifruti-
granjeiros havia acabado, restan-
do apenas massas e leite em pó.
Também é considerado abaixo do

limite de segurança o estoque de
remédios, podendo faltar a partir
de hoje medicamentos de uso con-
tínuo, como controladores de
pressão arterial e aspirinas. A si-
tuação chegou a este ponto devi-
do à mudança da direção do abri-
go, mantido pela Legião
Brasileira de Assistência.
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PONTO A PONTO

O bueiro da Rua Paissandu,
esquina com a Rua Senador Cor-
reia. no Flamengo, está jorrando
esgoto há dias sem que a Cedae
tome qualquer provdência.

Já na Rua Gomes Freire, entre
as ruas Visconde de Rio Branco e
do Senado, no Centro, a água da
chuva não tem para onde escoar
por falta de bueiros.

Há cinco dias falta água na
Avenida Presidente João Goulart,
no Vidigal. Moradores pedem à
Cedae que tome providências pa-
ra consertar a bomba.

Barraqueiros invadiram a Estra-
da dos Bandeirantes, na altura do
número 8.325, em Jacarepaguá. O
lixo que fica acumulado no local e
jogado no Rio Caçambi.

O proprietário da casa 287 da
Rua General Mariante, em La-
ranjeiras. interdita a calçada com
entulhos e material de obras. Vizi-
nhos pedem a presença da Secre-
taria Municipal de Urbanismo.

O Sindicato dos Guardadores
Autônomos está cobrando CrS 10
mil pelo estacionamento no cantei-
ro em frente ao Passeio Público, no
Centro. Não há qualquer placa in-
dicando o preço e quando os moto-
ristas pedem comprovante, são sur-
preendidos com um recibo da
empresa Itaipark.

A Secretaria Municipal de
Obras deve desentupir os bueiros
da Rua Rodrigo de Brito, em Bo-
tafogo. Quando chove a água fica
empoçada, transformando-se em
foco de mosquitos.

A imprudência do motorista do
ônibus da linha 456 (Méier-Copa-
cabana), número 42549, da Viação
Acari, quase provocou um acidente
ontem, por volta das 9h30, na Rua
José Bonifácio, em Todos os San-
tos. Na pressa para passar por um
sinal aberto, ele arrancou com o
ônibus quando uma senhora subia a
escada com uma criança no colo.

Motoristas de táxi que fazem
ponto na Rua Dias da Cruz, entre
as ruas Pedro de Carvalho e Fá-
bio da Luz. no Méier, estão inva-
dindo o ponto de ônibus que fica
ao lado. Só ha vagas para dois
carros, mas geralmente param no
local oito táxis.

Freqüentadores da Floresta da
Tijuca denunciam que o Restau-
rante Esquilos está lançando esgo-
to direto em uma das fontes, con-
tribuindo ainda mais para a
poluição do local.

Reclamações para esta coluna pelo tele-
fone 5S5-4565. de segunda a sexta-feira,
das 13h às I5h.

? Recèm-refornado, o canal da
Avenida Visconde de Albuquer-
que, no Leblon, ganhou um toque
especial. A inureta de uma de suas
pontes foi coberta por vasos de
flores como rosas, violetas, aza-

léias, entre outras que ajudam a
dar um colorido a mais ao bairro.
Os donos de floriculturas recla-
mam, afinal o camelô instalado ali
acaba tirando a freguesia de quem
paga impostos. Mas o novo tipo
de camelotagem que invadiu vá-

rias ruas da cidade tem seus admi-
radores como a dona de casa Ma-
ria leda Santos, moradora da Rua
Aperana. "Quem dera todos os
camelôs da cidade trocassem suas
muambas do Paraguai por vasos
de plantas", disse ela.

Fim do esgoto
Moradores da Rua Paulo VI,|m

Botafogo, vão finalmente se livrar
hoje da enorme poça de esgoto que
há meses está formada no local. A
Secretaria Municipal de Obras co-
meçará cedo o serviço de drenagem
do esgoto, que é lançado do Morro
Azul.

Jogos terminam

Cerca de 20 mil alunos da rede
municipal ocupam hoje o Maraca-
nãzinho para a festa final dos I
Jogos Estudantis da Prefeitura, or-
ganizado pela Fundação Rio-Es-
portes. O espetáculo — digno de
Olimpíada, prometem os estudan- r,-
tes — começa às 16h. Crianças e
adolescentes, de 10 a 17 anos, dis-
putarão atletismo, vôlei, basquete e
handebol, entre outros esportes.

Natal na Gávea
A cidade está entrando no clima

de Natal. No sábado, às 15h, Papai
Noel chegará ao Shopping da Gá-
vea, já ornamentado para a festa
que este ano terá como tema O
mundo do Natal mais perto de vacê.
Haverá distribuição de balas e do-
ces para as crianças, que poderão
andar num trenzinho da decoração.

morreu

que havia se incomodado por eu
estar em evidência", contou.
Ontem, a rotina de Ruddy foi
atender telefonemas de pessoas
preocupadas e avisar que estava
vivo. Também ligou para os ce-
mitérios tentando descobrir
quem era o outro Rudy.

A cabeleireira também ,tem
recebido telefonemas anônimos
depois que, num dos espetácu-
los, fez uma cena amamentando
o menino Theo Machado, de 10
anos. "Alguns ligavam me ofen-
dendo. Mas, a verdade é que eu
e o garoto nos damos muito bem1
e não fizemos a cena com um
pingo de maldade", explicou
Ruddy.

Depois que descobriu a coin-
cidência, o transexual sentiu ali-
vio. "No final, acabei com um
desarranjo intestinal", brincou.
Agora, Ruddy só quer que todos
os amigos e clientes tenham uma
certeza: "Estou muito bem e
aqui, trabalhando o dia todo".

A mulher de Rudolf Salomón,
Judy, recebeu muitos telefone-
mas ontem de pessoas reclaman-
do do anúncio. "Como ele era
alemão, sempre foi chamado de
Rudy pelos amigos america-
nos", explicou, revelando que
teve que ligar a secretária-eletrô-
nica, devido ao número excessi-
vo de ligações.
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Paulo Nicolella

Detetives empurraram carro para abastecer na Praça da Bandeira

Executivo é solto e seqüestradores morrem

Trinta policiais invadem cativeiro na Zona Oeste e matam três homens que pertenciam à quadrilha do traficante 
'Caluca'

Novas algemas =
A partir de 93, as pessoas

condenadas' no Rio a penas.em
regime aberto e semi-abertíPde-
verão usar algemas eletrônicas
que as manterão em confiito
permanente com as autoridades,
através de telefonemas. A Secre-
taria de Justiça quer adotar a
novidade eletrônica comum nos
Estados Unidos. Com a pulsei-
ra, o condenado presta, por te-
lefone, constantes informações
sobre sua localização.

Preso trabalha *A
Os condenados pela Justiça do

Rio que tiveram suspensão condi-
cional da pena poderão pregar
serviços trabalhando para a co-
munidade. O secretário de Justi-
ça, Nilo Batista, e o juiz da Vara
de Execuções Penais, Carlos Rai-
mundo Cardoso, assinaram on-
tem convênio criando o sistema.

Turismo armado
A Superintendência da Receita

Federal não revelou ontem o no-
me da agência de turismo a que se
destinavam as 12 escopetas e 30
caixas de munição para pistolas 9
mm descobertas anteontem no
Aeroporto Internacional. A caixa,
dos Estados Unidos, estava iden-
tificada como contendo folhetos
de propaganda turística.

Lei para camelô

A prefeitura já tem datas para
recomeçar o ordenamento dos ca-
tnelôs no Centro e Tijuca (dia, 17)
e em Copacabana (dia 24). O pre-
feito Marcello Alencar enviou on-
tem ofício ao governador Leonel
Brizola, pedindo apoio da PM e
da fiscalização estadual. Embora
não acredite 

"na 
ajuda, Marcello

não descarta a hipótese de recor-
rer á Justiça contra o estado, caso
não seja atendido.

DAS mata 14 em 4 meses
Com a morte de três seqiies-

tradores durante o resgate do
presidente da Worthington do
Brasil, Sérgio Vieira da Costa
Lobo, na madrugada de on-
tem, em Bangu] a equipe da
Divisão AntijSeqüestro (DAS)
soma 14 criminosos mortos em
tiroteio desde que o delegado

Hélio Vigio assumiu o órgão,
em 18 de julho. Hélio Vigio
definiu seu estilo, logo após ser
convidado pelo diretor do De-
parlamento Geral da Polícia.
Élson Campello. para assumir
a divisão: "O bandido é quem
escolhe se vem comigo na ver-
tical ou na horizontal".

Com 
a conta de combustível

vencida, a Polícia Civil en-
frentou, ontem, os percalços co-
muns aos inadimplentes, como ra-
teio para a compra de gasolina,
favores em postos de abasteci-
mento e viaturas secas. O com-
bustivel se tornou tão escasso que
a determinação da Secretaria es-
tadual de Polícia Civil foi um ra-
cionamento, onde cada viatura
não podia ter mais de 20 litros.
Com faturas atrasadas em mais
de 30 dias, segundo a BR-Distri-
buidora, a Polícia Civil, que con-
some quase 300 mil litros por mês
— equivalentes a CrS 1,2 bilhão
—, pode ficar a pé no fim de
semana, quando deveria aconte-
cer mais uma operação anti-arras-
tão.

A dívida do estado com a BR-
Distribuidora é uma discussão
antiga que culminou com o blo-
queio do fornecimento de com-
bustivel para a Polícia Civil. A
Polícia Militar, que consome 500
mil litros por mês, também tem
faturas atrasadas e já teve o for-
necimento bloqueado. Algumas
das 20 instituições do estado e das

dez da prefeitura estão endivida-
das. "Se continuarmos forneceu-
do, vamos levar a Petrobrás á
falência", afirma o gerente regio-
rial da BR-Distribuidora, José
Afonso Nóbrega.

Uma quantidade mínima de
combustível vem sendo liberada
para os serviços considerados es-
senciais, o que garantiu o funcio-
namento de um dos postos de
abastecimento, localizado na Pra-
ça da Bandeira, onde detetives ti-
veram até que empurrar um Opa-

Ia da polícia. 
"Persegui dois

assaltantes com o Kadett do dele-
gado", contou o detetive Eduardo
Sampaio, que veio da 61° DP, na
Zona Oeste, para abastecer.

A escassez de combustível le-
vou o chefe de gabinete da Secre-
tarja de Polícia Civil, João Caste-
lar, e o diretor do departamento
de administração, Dilermando
Amaro, até a Secretaria de Eco-
nomia e Finanças, para negociar
o pagamento das faturas.

Policiais da Divisão Anti-Se-
qüestro (DAS) resgataram na ma-
drugada de ontem, na Vila Alian-
ça (Zona Oeste), o
dirétor-presidente da Worthing-
ton do Brasil, Sérgio Vieira da
Costa Lobo, 49 anos. Sérgio fora
seqüestrado terça-feira da semana
passada, em Del Castilho, por oi-
to homens. Três dos seqüestrado-
res foram mortos pelos policiais.

O diretor da DAS, delegado
Hélio Vigio, disse que os seqües-
tradores exigiam US$ 2 milhões
(CrS 18,8 bilhões) da família.
Mas, além de não terem o dinhei-
ro, os parentes de Sérgio foram
orientados pela matriz da Wor-
thington (fabricante de equipa-
mentos hidráulicos), em Miami, a
não pagarem qualquer quantia.
Um segurança da multinacional,
ex-agente do FBI, chegou a vir ao
Brasil para orientar os parentes e
policiais. Na DAS. ontem, Sérgio,
com dois advogados, limitava-se a
dizer: "Estou inteiro".

A ação dos 30 policiais da

DAS começou no fim da noite
de terça-feira. Por um erro, eles
foram para Campo Grande, che-
gando só na madrugada de on-
tem à casa na Rua José Alves,
em Vila Aliança. Os policiais ar-
rombaram a porta e foram rece-
bidos a tiros pelos seqüestrado-
res. O empresário conseguiu
correr para a cozinha.

Um seqüestrador morreu na
sala, com um revólver calibre 38 e
dois — um com uma granada e
outro com um revólver — morre-
ram no quarto. A casa já teria
servido de cativeiro a outros se-
qüestros, segundo o diretor da
DAS. "Os bandidos mortos per-
tencem á quadrilha do traficante
Carlos Alberto Fidélis, o Caluca,
líder do tráfico na Vila Aliança",
disse Vigio. Caluca é sucessor de
Jorge Zambi, o Jorge Pianinho,
preso há algum tempo, quando
Vigio comandava a Divisão de
Repressão a'Entorpecentes. Os
três seqüestradores mortos não
foram identificados.

? O diretor da Divisão Anti-
Seqüestro (DAS), Hélio Vigio,
informou que somente dois se-
qüestros estão em andamento na
cidade: o de Marcelo Quintella,
filho do empresário Sérgio Quin-
tella e o de Gric Matheson, de 4
anos, ocorrido na Barra da Tiju-
ca: "Este é o mais revoltante.
Estamos investigando e os culpa-
dos hão de se ver conosco. O
melhor a ser feito por eles é dei-
xar o menino em qualquer lugar.
Se eles se entregarem serão pre-
sos, se reagirem, morrerão".

O Os policiais da Divisão Anti-Sc-
qüestro cercam a casa de madrugada
cm Vila Aliança, na Zona Oeste, c a
invadem arrombando a porta com
pés-dc-cabra.

tiros logo na sala, ao mesmo tempo
em que o empresário Sérgio Lobo
consegue fugir para a cozinha, esca-
pando da troca de tiros.

Os agentes invadem o quarto on-
de ficou preso o refém e atingem mais
dois seqüestradores, um com um re-
volver e o outro com uma granada que
não chega a explodir.

AGORA O POVO TODO É BENEDITA.
Benedita da Silva, candidata à Pre-
feitura do Rio, como vereadora e de-
putada, construiu uma imagem nacio-
nal e internacionall identificada com a
defesa da cidadania e com a luta por
melhor qualidade de vida para todos.
A corajosa história política e pessoal
de Benedita, que lhe valeu expressiva
vitória no primeiro turno das eleições,
é a nossa garantia de uma adminis-
tração competente, transparente,
ética, respaldada pela participação
direta da população, sem clientelismo
e sem discriminação às áreas pobres
da cidade. Benedita é a única
escolha. Benedita é o nosso voto.

ALDIR BLANC COMPOSITOR,
ALEXANDRE G. DE SIQUEIRA,
DIRETOR SINDIPETRO, ALUIZIO
LEITE LIVREIRO, AMERIVAN
COUTINHO, DIR. ADM. DA PREV-
BANERJ, ANA LIPKE CONSE-
LHEIRA DO CREMERJ, ANA LÚCIA
JESUINO PRES.ASS. BRAS.
ENFERMAGEM, ANTONIO GRASSI
ATOR, ANTONIO HOUAISS
MINISTRO DA CULTURA, ANTO-
NIO MANOEL G. RATTO CHEFE
DE GABINETE DA SEC. MUNIC.
DE OBRAS, ANTONIO PEDRO
ATOR, APOLONIO DE CARVALHO
MILITAR, ARTHUR LAVIGNE
ADVOGADO, BAYARD BOITEUX
PROFESSOR, BENILTON BEZER-
RA JR. PSICANALISTA/IMS-UERJ,
BETE MENDES ATRIZ, BRANCA
MOREIRA ALVES ADVOGADA,
CACÁ DIEGUES CINEASTA,
CARLOS ALBERTO BARRETO
PSICANALISTA, CARLOS SENNA
FIGUEIREDO ENGENHEIRO/
ESCRITOR/CHARGISTA, CARLOS
HENRIQUE ESCOBAR FILOSOFO/
PROFESSOR ECO-UFRJ, CAR-
LOS NELSON COUTINHO PRO-
FESSOR/UFRJ, CASSIA KISS
ATRIZ, CÂNDIDO GRYBOWSKI
SOCIOLOGO, CÂNDIDO MENDES
PROF. E SEC. GERAL DA COM.
DE JUSTIÇA E PAZ, CARLOS E.
SENNA FIGUEIREDO SUPERIN-
TENDENTE DE FURNAS, CECÍLIA
COIMBRA PSICOLOGA/PRO-
FESSORA UFF, CÉSAR D. PE-
REIRA CONSELHEIRO CLUBE DE
ENGENHARIA, CHAIM KATZ
PSICANALISTA, CHICO CARUSO
JORNALISTA, CIRO GARCIA

DEP.FEDERAL- CONV. SÓCIA-
LISTA, CLODOVIS BOFF TEÓ-
LOGO ISER, COM BA MARQUES
PORTO ADVOGADA, DENISE
CORRÊA DIR.MUSEU NISE DA
SILVEIRA, DENNIS W.V.L.
BARSTED ENGENHEIRO/METRO,
EDMUNDO GALDINO PSDB -
TOCANTINS, EDUARDO MARTINS
EMPRESÁRIO, EMIR SADER
SOCIOLOGO, EURICO ZIMBRES
DIR. DA ASSOC. DOS DOCENTES
DA UERJ, EVANDRO LINS E
SILVA JURISTA, FAUSTINO L. C.
TEIXEIRA TEOLOGOISER/UFJF,
FERNANDO AMARAL PRES.SIND.
DOS BANCARIOS, FERNANDO
GABE IRA JORNALISTA, FLORA
ABREU GR.TORTURA NUNCA
MAIS, GERALDO CARNEIRO
ESCRITOR, GILBERTO VELHO
ANTROPOLOGO/MUSEU NACIO-
NAL, GILSON PUPPIN PRES.DO
SIND.PROFESSORES, GUILHER-
ME HAESER VEREADOR,
CONV.SOCIALISTA, GUSTAVO
BAYER PRESIDENTE ADUERJ,
HAROLDO DE OLIVEIRA ATOR,
HELCIO MUNIZ SIND. NAC. DOS
OFI. DE NÁUTICA M. MERCANTE,
HELENINHA BOCAIÚVA SOCIO-
LOGA, HELENA SALEM JORNA-
LISTA, HENYO TRINDADE BAR-
RETTO GEOLOGO/DIRETOR
SINDIPETRO, HENRIQUE
MENDES TORRES IPLANRIO,
HILDESIA MEDEIROS
PROFESSORA, ILDEU MOREIRA
FISICO/UFRJ, ISAAC M. ROITMAN
DIR. SINDMED, JABES RIBEIRO
PSDB BAHIA/ VICE LÍDER NA
CÂMARA, JACQUELINE
PITANGUY SOCIÓLOGA, JAIR
SIMÕES PRES.FED.DOS URBA-
NITARIOS, JANDIRA FEGALLI
DEP.FEDERAL PC do B, JOÃO
MANOEL G. BARBOSA PRES.
SIND.ECONOMISTAS, JORGE
EDUARDO SAAVEDRA DURÃO
ANTROPOLOGO/COORD. NAC.DA
FASE, JOSE MÁRCIO CAMARGO
PROFESSOR PUC/PRESIDENTE
DO IERJ, JOSE TEIXEIRA MA-
CHADO JR. ADVOGADO APOSEN-
TADOS, LEANDRO KONDER
FILOSOFO/PROFESSOR DA UFF/
PUC, LEILA LINHARES BARSTED
ADVOGADA, LICINIO DA SILVA
PORTUGAL COPPE/UFRJ LISZT
VIEIRA ECOLOGISTA/COORD.
FÓRUM DAS ONG'S, LÚCIA
SOUTO DEPUTADA ESTADUAIS
PPS, LUIS FERNANDO GUTMAN
DIRETOR DO CLUBE DE ENGE-
NHARIA, LUIS MENDONÇA

PROFESSOR DE TEATRO, LUIS
PINGUE LI ROSA FISICO/FORUM
DE CIÊNCIA E CULTURA, LUIS
ROBERTO TENORIO PRESI-
DENTE DO SIND. DOS MÉDICOS,
MACALE CANTOR/COMPOSITOR,
MADEL LUZ COORDENADORA,
POS GRADUACAOIMS/UERJ,
MARCO ANTONIO BRASIL
PSIOUIA TRA/COORDENADOR
CPPII, MÁRCIO TAVARES
D'AMARAL POETA/FILOSOFO/
UFRJ, MARIA SCHUMARER
(SHUMA) CINEASTA, MARIA DA
CONCEICAO TAVARES ECO-
NOMISTA, MARIA C. S. MACHADO
ADVOGADO APOSENTADOS,
MARIA DA GRAÇA NEVES ADMI-
NISTRADORA/IBAM, MARIA
ISABEL MENDES DE ALMEIDA
SOCIÓLOGA, MIGUEL DARCY DE
OLIVEIRA, DIRETOR IDAC
MILTON TEMER, JORNALISTA,
MÍRIAM GOLDENBERG ANTROPO-
LOGA/MUSEU NACIONAL-UFRJ,
MIRIAN LANGENBACH PSICOLO-
GA/PROG. VÍDEOS ECOLOGICOS/
PUC, MÍRIAM LIMOEIRO CARDO-
SO SOCIOLOGA/PROFESSORA
UFRJ-UFF, MIRTHA RAMIRES
PSICANALISTA/PESQ. SOBRE
MENINAS DE RUA, MOZART
SCHMITT ENGENHEIRO QUÍMICO/
DIRETOR SINDIPETRO MUNIZ
SODRE PROFESSOR UFRJ, NAIR
JANE ASSOC. DAS EMPREGADAS
DOMESTICAS, NELSON PEREIRA
DOS SANTOS CINEASTA, OSMAR
PRADO ATOR, PAULO CÉSAR
PINHEIRO COMPOSITOR, PAULO
GADELHA DIRETOR DA CASA
OSWALDO CRUZ, PAUL GUILHER-
ME CORRÊA ECONOMISTA/
PROF.CÂNDIDO MENDES, PAULO
GRANJA SINDICATO DOS
ENGENHEIROS-RJ, PAULO
MAURÍCIO LOURENÇO CHEFE DE
DEP.DO IMS/UERJ, PAULO
MOURA MÚSICO, PEDRO
PELLEGRINO PSICANALISTA,
PHILOMENA GEBRAN HISTORIA-
DORA / PROFESSOR UFRJ,
RAIMUNDO TEIXEIRA MENDES
ADVOGADO TRABALHISTA/
ASSESSOR SINDICAL, RENATO
PEIXOTO VERAS VICE-DIRETOR
DO INST.DE MEDICINA SOCIAL,
RENE DREIFUSS PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO, RICARDO PERET
PSIQUIATRA/DIR. HOSP. P. PINEL
ROBERTO CHABO MEDICO,
ROSANE REIS DEFENSORA
PUBLICA, ROSE MARIE MURARO

ESCRITORA, ROSISKA DARCY DE
OLIVEIRA ESCRITORA/IDAC,
SEBASTIANA CESARIO PRESI-
DENTE SIND. QUÍMICO, SEBAS-
TIAO MARTINS SOARES ENGE-
NHEIRO CONSULTOR, SÉRGIO
RICARDO COMPOSITOR, SÉR-
VULO A. FIGUEIRA PSICANALISTA
SIGMARINGA SEIXAS PSDB-DF,
SÔNIA LATGE SECRT. DA FED.
NAC. DOS URBANITARIOS, SUELY
ROSENFELD PESQUISADORA DA
FIOCRUZ, TETE MORAES
CINEASTA, THAIS CORRAL
JORNALISTA, TIZUKA YAMASAKI
CINEASTA, TUGA ANGERAMI
DEP. FEDERAL - PSDB, SP, VERA
F. REZENDE ARQUITETA, VIC-
TORVALLA EDUCADOR/
FIOCRUZ, WAGNER TISO COM-
POSITOR, WANDERLEY GUI-
LHERME PROFESSOR/UFRJ,
WANIA SANTANA HISTORIADORA
FASE YVES LESBANPIN PROFES-
SOR UFRJ, XICO XAVS ARTISTA
PLÁSTICO, ANTONIO HOUAISS
MINISTRO DA CULTURA, JAMIL
HADDAD MINISTRO DA SAÚDE,
LEONEL TROTTA VEREADOR
PSB, SATURNINO BRAGA
VEREADOR PSB, CHICO BUAR-
QUE DE HOLANDA COMPOSITOR/
CANTOR, DJAVAN COMPOSITOR/
CANTOR, GILBERTO GIL COM-
POSITOR/CANTOR, PAULO BETTI
ATOR, ARTUR DA TAVOLA DEPU-
TADO FEDERAL PSDB MÁRCIO
MOREIRA ALVES JORNALISTA,
LISANEAS MACIEL DEPUTADO
FEDERAL/PDT, PAULO GALIEZ
ARQUITETO, PAULO BESSA
PROCURADOR GERAL DA REPU-
BLICA, EDSON SANTOS VEREA-
DOR PC, do B, WASHINGTON
COSTA PRESIDENTE DA CUT-RJ,
JORGE PICIANI DEPUTADO
ESTADUAL PDT, BARBOSA
PORTO DEPUTADO ESTADUAL
PDT, CARLOS CORREIA DEPU-
TADO ESTADUAL PDT, PEREIRA
PINTO DEPUTADO ESTADUAL/
PDT, FERNANDO LEITE DEPU-
TADO ESTADUAL/PDT, MARCUS
CARTUNISTA, LULA CARTUNISTA,
LIBERATI CARTUNISTA, ALIEDO
CARTUNISTA, AROEIRA CARTU-
NISTA, JAGUAR CARTUNISTA,
HEBERT DE SOUZA (BETINHO)
SOCIOLOGO/IBASE, BETH COSTA
PRESIDENTE SIND. JORNAUS-
TAS, ORLANDO GUILHON PRESI-
DENTE DO SIND. RADIALISTAS,
KELSON VIEIRA SENRA PRESI-

DENTE DO SIND. ARQUITETOS,
EDUARDO SEABRA FAGUNDES
EX-PRESIDENTE OAB-RJ, SÔNIA
KRAMER PROFESSORA/UERJ,
MOACYR DE GOES ESCRITOR/
PROFESSOR UFRJ FLORINDA
LOMBARDI PRESIDENTE DO
SEPECLOVIS FRANCISCO FILHO
ENGENHEIRO/DIRETOR DA ABES
LUIZ EDMUNDO DA COSTA LEITE
PROFESSOR UFRJ ALBERTO
NAJAR ENGENHEIRO SANITA-
RISTA/FIOCRUZLEILA MAYWARD
VEREADORA/PV VÍTOR VALA
PROFESSOR/UFF, ALFREDO
SIRKYS VEREADOR PV, HILDETE
PEREIRA DE MELO ECONOMISTA/
PROFESSORA UFF, ROBERTO
MELO ALVES PROCURADOR DO
ESTADO, ROMULO NORONHA
PRES. ASS. DE TEC. DOS DESP.
AQUATICOS, AFONSO C.G.REIS
(AFONSINHO) EX-JOGADOR DE
FUTEBOL/MEDICO, JORGE
DAMIAO MOVIMENTO NEGRO,
ALFREDO LAUFER EMPRESÁRIO/
PNBE, ADERBAL JÚNIOR TEA-
TROLOGO, SÉRGIO MARQUES
DOS REIS ESCRITOR TV GLOBO
(ANOS REBELDES), JOEL BIRMAN
PSICANALISTA, JOAQUIM PON-
TES VICE-PRESIDENTE DA
FLUPEME, PAULO BUSS DIRE-
TOR DA ESCOLA NAC.DE SAÚDE
PUBLICA, CLÁUDIO NOBREGA
CONSELHEIRO CLUBE DE ENGE-
NHARIA DARLENE P. LOFARE
VICE-PRESIDENTE DO SENGE,
MARIO DIAS VEREADOR/PDT
LÚCIA MURAT CINEASTA ZEZE
MOTTA CANTORA/ATRIZ LULU
SANTOS CANTOR/COMPOSITOR
JOÃO BOSCO CANTOR/COMPOSI-
TOR, SCARLET MOON ATRIZ
CRISTINA PEREIRA ATRIZ, JOVCE
CANTORA/COMPOSITORA JOSE
AMÉRICO PESSANHA FILOSOFO,
LUCELIA SANTOS ATRIZ, LOBÃO
CANTOR/COMPOSITOR MARTI-
NHO DA VILA CANTOR/COMPOSI-
TOR, NEGUINHO DA BEIJA FLOR
CANTOR EDUARDO COUTINHO
CINEASTA, ZIRALDO CARTUNIS-
TA/ESCRITOR, CLAUDIUS CARTU-
NISTA, PEDRO CARDOSO ATOR
ALBERTO PASSOS GUIMARAES
FISICO/CBPF.

BEHA
PREFEITA PRO RIO
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REGISTRO I

I^TifnWT>IMwn—Reintegrado: ao Pentagono, \"1$J9E3i Vendido: por US$ /Oj/Y'%ooa vi«» lecnico em radares Keith Meinhold, If milhoes (Cr$ 103 f /*k / ¦ „
| f1 MacopA, que havia sido expulso do orgao de V1 bilhoes), na casa So- llppiNlfl^L

*1 v_D 4_. s*aLUi« defesaamericanoapos rcvelar, num \*A - theby's, em Nova lor- "jPr

I .Monnus Boi6m • programa 
de TV, que era homosse- v* W o Qua<Jr0 L-Asie 

|| 
:

! | 
<Q TMilpd federal 

Terry^Hatter'ameaQou pro- ces Henri Matisse. 0 fe V* f Mm ll H|
i I Rio Branc. SSi? cessar o Pcntagono por desrespeito % lyJH comprador foio cole- 1 m\ Jl „* f

Lw^-^v°fh° pi • AnMM,w*1 a Justiga se Keith |nao fosse readmi- 

ci°nador 
* .

^^"^Icuiab*. 
BroBilio 1vr? de Sao Francisco. 0 juiz voltou a f™" §r.

i L*L ¦ r>kw advertir o orgao e, ontem, o porta- Entrevlstadas a atriz Claudia Raia (loto) para o programa de 1V' T| GoiAnia voz Pete Williams, anunciou: "Ele E"terlaimmU Tonight d°s Estados Unidos. Com seis minutos de dura-
r*\ claro I • BoloHori.on.o *j se 

apresentar nesta quinta- '<11 
# JH quo, a entrevista da artista brasileira vai ao ar no proximo dia 18 de

V/ |p^mpoG",ndo S4o Paulo • vitftri. feira, prestar juramento e ser rein- n°vembro, as 19h, em rede nacional. A brazilicm bombshell, como a atriz
' r^_ ei L J_--%iod«jan.iro corporado imediatamente". 0 Pen- -fe foi apresentada na televisao americana, sera a principal atragao da noite, ,

i nubiado 1 tagono alegou razoes morais e de Jm >' que incluira trechos do seu espetaculo Ndo juja da Raia, cm cxibigao 110
"L^ F,oH.n6PoH. disciplina militar para expulsar Teatro Ginastico, no Rio, e os bastidores da gravarag da novela Deits

- Nubiado X__> Keith. Segundo 0 advogado Chris- 
"U nos acifdMdWiT\ Globo. .Foj rieste mesmo programa que afcantora

1 topher Rudd, esta e a primeira vez Madonna apresentou na televisao dos Estados Unidos 0 recente e

Yj-f? oca,,ona'" Porto que um militar homossexual e read- polemico video kroiiai.

i Nubiado ¦ ^ A"9ro 
mitido. 

'
1mm Sa. / Norto ===== Ii Premiados: com 0 Trofeit de txcelencia ;

•I ——-1 Anunciada: a montagem do ^1 Gmfica-92 
os ingressos d.»^Teatro Municipal

bale Ouebra-ffipzes, em dois atos, % 4£P*" ^oto) criados pela emprcsa Thomas De La Rue, ^08 jS
com estreia marcada para 20 de M^ /f% que recebe a distmpo pelo segundo ano cons| 

g» « |
t ^ novembro, ais 19h30, no Teatro cutivo na categona Inyn-ssos do Si>mv. . 

JS j
vaiodoParaiba Municipal do Rio. 0 espetaculo concursoreune-osmelhoresdoramograficodo ®; ^

•(J . . ? Regiao ^ jb/ volta a ser encenado na comemo- Brasil e e promovido pelas associavoes btasilei- ?
S scr-rann ragaodos 

100 anos da obra de 'as de Tecnologia Grafica e lndustna Cnalica. ^ JB >
bale mais popular do mundo. As A premia^o sera dia 16, no Museu da Imagem J

ft tm * Bai% Bai*odoiitorAnra cinco primei- e do Som. Os mgressos loram Ictos com a P|\
i'J ; ^ fiuminonsc ras-bailarinas < " * 

?'* tecnica de Talho-Doce, usada para labncaijao ^asa# J

;4 do Teatro Mu- 
. de dinheiro. As ilustraQoes dos ingressos tem t,.

Pf 1 vr+ nicipal, Ana » , v como tenia a ecologia e a arte, reproduzindo J.,
.\i|i?'0,8Ml Font vdnmet-mra VI Botafogo (fo- quadros de artistas famosos. No verso ha um life

j|i tempo bom predomina em todo o estado, que apresenta hoje c6u MHH> to), Aurea desenho da fachada do teatro. 0 concurso i'ccc- Co^*v5dada* 1
m y parcialmente nubiado a claro, com nevoeiros esparsos ao amanhecer-.A ' 1 Hammerli, Ce- ^ 

1 beu 202 traballlOS de 41 eiliprcsas. A Fundagad ,,r;7 
"| 

Can'tftL; temperatura entra em ligeira elevapSo, variando de 18 a 33 graus na capital. ... |k f T< . . , 1 <\u \l Litittira odiiws
Os ventossopram de nordeste a noroeste, passando de fracos a moderados, . cilia Kercher e | | .[ Teatro Municipal sera diplomada por ter ciico- (loto) para fa?er |

m com posslveis rajadas. A visibilidade passa de moderada a boa. Para as MMXI Retina Dal Ca- . k &*' meildado O traballlO. parte do corpo 
"de

•V-, prdximas 48 horas, a tendencia 6 de tempo bom em todas as regioes do Rio ... • • ! 1 . .
de Janeiro. nalli participa- jurados do Festival

m nmBBH rao das 20 reci- de Televisao de
fjgpSWBM DSunSEESsQHHliH tas do espetaculo. A coreografia e Apresentam-se: hoje, no - Shangai. na China.

ifvj poenie'; ""5S direpao sao|e Dalai Achc^Mjre- Rio Jazz Club, o guitarrista^Vic- Popular no paisge-

assinada por Maria Luiza Noro- do ultimo disco de Ariel, Hand 9B convidada de honra,
II r 1 m 1 »•! nha. Em 89, a montagem foi apre- dance, gravado em Los Angeles] g/ no lugar da atriz"M 

I 1 H I Bla.4 sentada nas cidades de Sao Fran- Os dois musicos, que se conhece- PJ1«P' francesa Catherine
ffhi iff WB*d Cisco e Chicago, nos Estados ram em 81, costumam se apre- /"A \L Deneuvc. O festival

ioCah"wn :y Unidos, e apontada pela revista sentarjuntosehojeBiglionesera iff/ / reiine a cada dois
mmsmI 

'¦FBI 
¦¦¦ Newsweek como a melhor entre as convidado de Ariel. 0 show de \ anos programas de

•0 nflfl J HI ml versoes leitas naquele ano no Ariel no Rio Jazz Club vai ate  TV da Asia, Europa
;M L Ml • ¦ 

||f|BP: ,1- 
pm.OQiiebra-'Ndzes foi apresenta- sabado, sempre as 22h. f—e America.

Jtrln do 
no Rio pela ultima vez em 86.

if sgsMs^^SSrsa:. PAULO GUSTAVO T. HEILBORN GEN. EX.R1 WALTER MENEZES PAES
i , Rio do Janeiro ede tempo l8olada8. Sudest., o tempo passa de nubiado a parcialmont. (FALECIMENTO) . _ W.. .. . . n «ni«ada .. meio encoberto a quase en- ,n * « Ztiloika g Norivol. osposti u entoacio. ».iy uci-t.oni sc,n.,n >n i..un
!, coberto, com possibilidade h T as manifostapoos de curinho e solidiiner udo y ijanvulum (i.iid d

de chuva intermitente leve, JL MARTHA, FRANZ PAUL, GILBERTO e FAMI LI A par tlCI | MisBudoy^ \ ''cio'M/ii.'a V'c'', '.V,
. I • ?aS®nSSeAS T Pam 0 seu ®ecimento e convidam para o seu sepultamen- ————

os ventos passam de su- ^lii"jj, - hI to HOJE, as 11 horas. saindo o fereti'O da Capela Heal

H ! cwado3 entreOSio' e°i5 n6° J , % Grandeza n° 9 para o Cemiterio Sao Joao Batista. fcnn > unn nr mrnrinAn r* I & O

"zzzzzizzzzzizzizzi: Fernando 
de medeiros dias

m : peiamanhl e^e ioKm ^CAD^C CCD/IE VI IMAEN f, A familia comunica o seu falecimento ocorrido em 07/11.
20Km ^ tardo e a noite. W>> VJC vl |x vJ C 9CIV^7C IV LI Mm V7 C mm I Aqradece as manifestapoes de pesar recebidas e convida¦„& 

¦¦¦¦Ill ¦KB^Xli'^KvP I para a Missa de 7° Dia que sera celebrada AMAIMHA,
liiLUadHHHI ^HHI|Sm^S%L |||HKf. • raymunda IVAN, GILBERTO e CRISTINA, MAIA, SULI, VICTOR, I 13/11, 10 horas, na IGREJA NOSSA SENHORA DA

8>®  IIHI^HPVwHbi' T MICHEL e DANIEL FONTAINE e as famillas BOTTARI agradocem GLORIA (Largo do Machado).
05h11min 1.2m A, I apoio recebido pelo falecimonto de seu querido esposo, pai, sogro,_avo 

fM ' """"""" ImMBBP cunhado e convidam parentes, amigos e alunos para a MISSA de 7" Dia
I .!7.tl9.9A WmSRKmMM / ' J'1 que sora celobrada dia 1 3/11 /92, Sexta-feira, as 7;00 horas, na Matriz de
, baixamor Sfjppl N. Senhora de Copacabana (Rua Hil^rio de Gouveia, 36).

:^^Ey^P 1" FERNANDO 
MEDEIROS DIAS

' 
i , Ma"oa'a"ta 

' 
'l6p"a Sotfilito Goes 12h (11/11) Nas regifies Norto e Centro- ISMELIA ALVES (MISSA DE 7° DIA), 9. "™...  Oeste, o tempo fica nubiado, com pancadas de chuvas em algumas _

,M Rorrcio Prcotia Areas. O c6u 6 parcialmente nubiado no Nordeste, podendo ocorrer tm Jk ¦ K1 Pl^ Jk % #^^.1 A ^ I .
m chuvas no igsib da regiao. Qg 

ALMEIDA VENANCIO 4- Os amigos de Ouro ||pto 
convidam

. , Pcpino impiopria (missade7°dia) | pars 3 Miss3 d6 7° Dia do inesquecivel
1 SaoConrado Impropria I I FERNANDO a ser realizada 6iJ feiia, dia

V'UM Lcblon Impfoprla Tempo mixmin Tompo m4*min ft FRANCISCO DA SILVA VENANCIO e FAMlLIA e HUMBERTO . ~ i i@ U rJ Ac -t f|.fiA hnrac na Inripjfl:-v;| ig|m Priipria  Polioveito ^r/nubiado at 
'n 

Mutt partnubiado 3i 20 T TEIXEIRA CARDOSO e FAMlLIA agradecem. sensibilizados, as I O ae nOVemDrO, as I U.UU ilUldb, I id JIL-Jd
' ^cabana wpiia  

'nubi Atacaili SS 31 2i | manifestaqoes de carinho e solidariedade. por ocasiao do seu |\|. Sra. da Gloria, no Largo do MachadO.
;. - 5 Lei Spna  

nubiado fe 
*££. nShi® 5T5 1 falecimento. e convidam os parentes e amigos para a Missa que sera —

m : u-ca impropria  TZ =i celebrada HOJE. 12 de Novembro as 19:00 horas. na lgre,a da Ressur-

r6iPao (caPeia). na Rua Francsco otaviano n° 99 - c0Pacabana. ——————
Piratimnga Propria Macapa  nubiado 33 23 GoiSnia nuWchuvas 30 18 fk M Fie II I fj U ^ ^ SB BJj S. I3*! |•: ' itaipu Propria Palmas nub/chuvas 35 22 Brasilia nub/chuyas 28 17 —————/MICCA HE 7o HI A1
Itacoatiara Propria SdoLuiz par/nublado 33 23 Belo Horizonto par/nublado 28 16 _ _ __ _ I I BAI ~

Si! 
' 

MaricA Propria Teres, na par/nufclado 38 X viibria HcINKICH SCHlVllDT A familia agradeCe 3S 11101111GS IcICUOS Cie OeSt'.ir
|ii « s«w. as  ssss ssas^s I.....?? ssfiii iossssfe hji . , ..... 1M, + A_ . u . . 1000 pelo falecimento de seu querido AUGUST O e

Jacono Propria  Natal ^r/nublatto 31 23 Curitiba .par/nuWado 26 16 ? 24 de Abril de 1933 | 0/ de NOVeiTIDrO Oe I 77/ orvnv/iHa nnra q f\/l ;QQo n l IP qpra I'P^ll l7PlH^ HO IF As' &I3 JffiteSL  :*J£ Com profundo pesar a Familia comunica o ines- iq-oq na ParAnuia Hp Santl Mfinica na Avenida
M : <»«*  S* JL2 «L5 perado falecimento do marido e pai e convida os 1.°-3y: ^roqui^iJ7e , u f 

'
, ;-y ArraraldoCabo Propria FontvHmT-MARA pCIOUU miCOH ^ 

nQ AtaUlfO de PaiVa, 527. LeblOn.
s ; b™; pl^ia;;;;;;;;; amigos para a Missa de 7° Dia a realizar-se na ~1

' R'0 das Ostras Propria E^CZaJlSiSI HHIHHHHi Igreja de Sao Jose, Rua Borges de Medeiros,
;li ' 

S,Me,° «*£ SSSSSLSS^ «** 2.735 (Lagoa) as 17:30h do dia 1 3 de novembro r\i i\/i a nmtiDA M A f* A I U X EC
: hmw rrsm 1- dpiqq2 OLIVIA RIBEIKO WIAvALrlAM'vM/ K^iLujL^22hhiHII Atenas nubiado 18 08 Miami nubiado 26 22 . /¦«¦«•#.* t%r- -w im a \

; ¦ 
; PreBidente^Diitra(BR^11 6)^q nUblado 19 07 Montevidfeu nubiado 21 16 BSfbSfS Br0nQ6S Schmidt (MISSA DE 7° DIA)

$ J , STKmfiJTm^bos"'^ oHm 
"w""(b dam « -w Daniela Brandes Schmidt Alexandre C. R. de Magalhaes e familia. Eduardo A.

/ ' Irsirri Wiiiz c-n= If •>»» 11..;°! Oliver Brandes Schmidt R. Magalhaes e familia. e demais familiares convidam
S. Tj! Joao de Morili e Agoslrnho do Buenos Aires chuvas 24 19 Pans chuvas 13 12 __———J .<• i -n „ in,' '' porto. no Km 3u, om penedo. "^0 '^'''oe para a Missa de 7 Dia que sera celebrada amanha,

. (SP-RJ)/ 
P Johanesburgo nubiado 27 13 Santiago nubiado 20 08 *¦¦¦»—i«i^¦mmmm—m*^ SeXt3-feira, dS 9i00 hOr3S, fia ParOQUia de S§0 PaLllO

I sSZO UCIKIDirU Qri-IMinT Apostolo. Rua Baraode Ipanema, 85- Copacabana.
' .17 e obras no Km 92 (Hiq-Juiz UsbM. ™Watio 18 12 Sydney dwn 19 J2 ^ [J | |>| |\ | ^ || W IIIT11 U0 
. ^n,o.(BR,bi,  rr ~r ? 24 de Abril del 933 f 07 de Novembro de 1992* m Trdnsito normal LosA^es claro . ??. 14 Toronto Chuvas 10 1

Rio - Campos (dr 101)  mkw, $[o was^ngton diuvas i7 jo A Diretoria da STAEDTLER MARS GmbH & Co., LIADIB 
Kl A f f IE ADB £* A 0CCI

en7ePoePiMB?K°,s^'en'0 ^«asln'emcionals Nuernberg — Alemanha e a STAEDTLER Limitada HAdID INAb^li ADi"^AyEl\
| 

comunicam 
com profundo pesar o falecimento do „„1CCA n„ mAi.mmmamrng ¦JJJJ ^55555? Fundadore Diretor-Presidenteda Filial Brasileira. aP6s (MISSA DE7-DIA)

fosuKtos oniraooSKame29 l"o Galea°'RJ' tempo bom. Nfevoa peia manha. uma vida inteiramente dedicada a nossa tmpresa. • Esposa, filhos, nora e cunhados convidam parentes'.L ' ™s^echosenlreoKm e° cumbica(sp) Aproveitamos o ensejo para convidarmos os Clientes e amigos para a Missa de 7° Dia a realizar-se dia
; itaijoroi-FHburgo(rj^i®> Ss®fis.® Amiqos para a Missa de 7° Dia a realizar-se no proxi- | 13/11/92 6a-feira as 8:30 horas, na Igreja N. S. dompim 0 Viracopos (SP) Tempo bom. Visibilidade boa. i- -1 o u x -1 "7 onu o lr,rnio r\r\ C5n , ,, _ ' _ . . n r- roo T" con fins ( bh Tempibim'^ 

mo dia 13 de novembro, as 17.30h, na Igreja de Sao Libano, Rua Conde de Bonfim. 638, Tijuca.
Rto d" °,.r».-M.ca« <Rj Jose. 

Rua Borges de Medeiros, 2.735— Lagoa.
rV-Vl Obras de alargamenio das pon- Manaus Tempo bom. N^voa |Mla manbS;,..tes sobro o rio Papucaia (Km : 17.5) e no das ostras (Km ™mi. 2aS2S85tfflaSffiSS&SSft. 9TAFnTI FR MARS GmhH R Co STAEDTLER Limitada Avisos Religiosos e Funebres

• 202.2) Recife Tempo bom. Vrsibrlldade boa. ol AtL) Ltn IVIAnO uniUn Ci UO. OIMLl^J LLIl^L. laua mmmommm. 385.4350 385-458!rr Hermann Iit7npr rriedriCn W (jODDe _Du 2J a 6-dai 0900 - s..b,m< !'¦ 1 fwiadosnH Salvador I?.!5RS.^n!:.y!5!!!l!!i!5!!.?.5S?.'. nermann LUUIiei MOUIIVI horas as 18 00 Moras . Das 9 00horasii, li'OOliu'.,:.
Bobou9«» - lechado de 23h as CurlHia Par/nubiailo.Sujeilbatrovoadas. Dr. Hermann Eggef LUIS L(JC0S B. Coelho gss-4350'585-4502 JORNAL DO BRASII. Apos os Im»j' !
^vtoftoConyM^UgoS;,  Porto Al'egre NaWcbuvas. V,s.bil«Jade moderada Dieter Karie AlbreCht E. SchOell —III Will IIIHMI "•,<^MoSmbAV
Font*: DNERI DER F0nt8: Tasa I I

II |j fj

BRASIL

AMÉRICA DO SUL

CAPITAIS

TÚNEL

JORNAL DO BRASILCIDAQE• quinta-feira, I2/11/92

REGISTROTEMPO

Vendido: por US$
11 milhões (Cr$ 103
bilhões), na casa So-
theby's, em Nova Ior-
que, o quadro L'Asie
(foto), do pintor fran-
cês Henri Matissc. O
comprador foi o cole-
cionador Willian
Aquavella.

Reintegrado: ao Pentágono, o
técnico em radares Keith Meinhold,
que havia sido expulso do órgão de
defesa americano após revelar, num
programa de TV, que era homosse-
xual. Na semana passada, o juiz
federal Terry Hatter ameaçou pro-
cessar o Pentágono por desrespeito
à Justiça se Keith não fosse readmi-
tido. Mesmo assim, o técnico foi
impedido de entrar na base naval
de São Francisco. O juiz voltou a
advertir o órgão e, ontem, o porta-
voz Pete Williams, anunciou: "Ele

deverá se apresentar nesta quinta-
feira, prestar juramento e ser rein-
corporado imediatamente". O Pen-
tágono alegou razões morais e de
disciplina militar para expulsar
Keith. Segundo o advogado Chris-
topher Rudd, esta é a primeira vez
que um militar homossexual é read-
mitido.

1O00 Visto
Macapá

Bolôm Fortaloia •
Torosina • Na,,,!Jofio Pessoa
_>-4 Recife

Maceió. j Aracaju*
Rio Branco

PortoVelho Palmas
Salvador

Brosilia Entrevistada: a atriz Cláudia Raia (foto) para o programa de TV
Entertainment Tonight dos Estados Unidos. Com seis minutos de dura-
ção, a entrevista da artista brasileira vai ao ar no próximo dia 18 de
novembro, às 19h, em rede nacional. A brazilían bbmbslieÈ como a atriz
foi apresentada na televisão americana, será a principal atração da noite,
que incluirá trechos do seu espetáculo Não fuja do Raia, em exibição no
Teatro Ginástico, no Rio, e os bastidores da gravação da novela Deus
nos acuda, da TV Globo. Foi neste mesmo programa que a cantora
Madonna apresentou na televisão dos Estados Unidos o recente e
polêmico vídeo Erótica.

Goiânia
Bolo Horizonto

Claro Compo Grande
Sèo Paulo

fllo do JanalroClaro a
nublado

Curitiba

Florian6poll«

Chuvas
ocadonala Porto

AlagraNublado
com
chuvas Premiados: com o Troféu de Excelência

Gráfica-92 os ingressos do Teatro Municipal
(foto) criados pela empresa Thomas De La Rue,
que recebe a distinção pelo segundo ano conse-
cutivo na categoria Impressos de Segurança. O
concurso reúne os melhores do ramo gráfico do
Brasil e é promovido pelas associações brasilei-
ras de Tecnologia Gráfica e Indústria Gráfica.
A premiação será dia 16, no Museu da Imagem
e do Som. Os ingressos foram feitos com a
técnica de Talho-Doce, usada para fabricação
de dinheiro. As ilustrações dos ingressos têm
como tema a ecologia e a arte, reproduzindo
quadros de artistas famosos. No verso há um
desenho da fachada do teatro. O concurso recef
beu 202 trabalhos de 41 empresas. A Fundação
Teatro Municipal será diplomada por ter cuco-
mendado o trabalho.

Norte

Anunciada: a montagem do
balé Quebra-Nozes, em dois atos,
com estréia marcada para 20 de
novembro, ás 19h30, no Teatro
Municipal do Rio. O espetáculo
volta a ser encenado na comemo-
ração dos 100 anos da obra de
balé mais popular do mundo. As

g 

cinco primei-
ras-bailarinas
do Teatro Mu-
nicipal, Ana
Botafogo (fo-
to), Áurea
Hammerli, Cc-
cília Kercher e
Betina Dal Ca-
nalli participa-
rão das 20 réci-

tas do espetáculo. A coreografia e
direção são de Dalal Achcar, dire-
tora do teatro, com cenários e fi-
gurinos do argentino José Varo-
na. A remontagem do balé é
assinada por Maria Luiza Noro-
nha. Em 89, a montagem foi apre-
sentada nas cidades de São Fran-
cisco e Chicago, nos Estados
Unidos, e apontada pela revista
Newsweek como a melhor entre as
mil versões feitas naquele ano no

' 
paiá."0 

~Qüebya-Ni>2e& foi" apresenta-
do no Rio pela última vez em 86.

Vale do Paraíba
Região
serrana

Baixada litorâneaBaixadafluminonse

- Litoral sul Fonte:DNMET-MARA

O 
tempo bom predomina em todo o estado, que apresenta hoje céu

parcialmente nublado a claro, com nevoeiros esparsos ao amanhecer. A
tèmperatura entra em ligeira elevação, variando de 18 a 33 graus na capital.
Os ventos sopram de nordeste a noroeste, passando de fracos a moderados,
com possíveis rajadas. A visibilidade passa de moderada a boa. Para as
próximas 48 horas, a tendência é de tempo bom em todas as regiões do Rio
de Janeiro.

Convidada: a
atriz tucôlia Santas
(foto) para laser
parte do corpo de
jurados do Festival
de Televisão de
Shangai. na China.
Popular no pais de-
vido ao sucesso da

Apresentam-se: hoje, no
Rio Jazz Club, o guitarrista Vic-
tor Biglione e o tecladista, flau-
tista e compositor Marcos Ariel.
A dupla (foto) tocará músicas
do último disco de Ariel, Hand
dance, gravado em Los Angeles.
Os dois músicos, que se conhece-
ram em 81, costumam se apre-
sentar juntos e hoje Biglione será
convidado de Ariel. O show de
Ariel no Rio Jazz Club vai até
sábado, sempre às 22h.

06h01min
19h12min

nascente Fotos: Inpe
poente

novela Escrava Isaii-
ra. Lucèlia será a
convidada de honra,
no lugar da atriz
francesa Catherine
Deneuve. O festival
reúne a cada dois
anos programas de
TV da Ásia, Europa
e América.

nascente
poente

21h34min
07h37min

Cheia10 a 17/11 Minguante17 a 24/11

Nova Croaconte
24/11 a 2/12 2 a 3/12

Fonte: Observatório
Nacional

GEN. EX.Rl WALTERPAULO GUSTAVO T. HEILBORN
(FALECIMENTO)

L MARTHA, FRANZ PAUL, GILBERTO e FAMÍLIA patlici-
f" pam o seu falecimento e convidam para o seu sepultamen-
I to HOJE, às 11 horas, saindo o féretro da Capela Real

Grandeza n° 9 para o Cemitério São João Batista.

A previsão da Marinha parahoje na orla marítima do
Rio de Janeiro é de tempo
meio encoberto a quase en-
coberto, com possibilidadede chuva intermitente leve,
à tarde e à noite. A tempe-
ratura permanece estável.
Os ventos passam de su-
deste a nordeste, com volo-
cidade entre 10 e 15 nós.
Mar de este com ondas de
1m a 1,5m, em intervalos de
4 a 5 segundos. A visibilida-
de varia de 4Km a 10Km
pela manhã e de 10Km a
20Km à tardo e à noite.

Satélite Goes - 21 h (10/11) A frente tria continua provo-
cando nebulosidade no Sul, ocasionando chuvas e trovoadas
isoladas. No Sudeste, o tempo passa de nublado a parcialmente
nublado.

MISSA DE 7° DIA
Zuloiku o Norivul. usposa o onloado. iiorodu» on
as manifestação! do ctiiitiho o solidai iegludo o ci
Missu do 7° Dia a roalizar-so amanha, dia I 3 <l<
11-30 lioras. à Ciuzdus Mililaros. Rua l"rloM,

t A família comunica o seu falecimento ocorrido em 07/11.*í" Agradece as manifestações de pesar recebidas e convida
| para a Missa de 7o Dia que será celebrada AMANHA,
I 13/11, às 10 horas, na IGREJA NOSSA SENHORA DA

GLÓRIA (Largo do Machado).

GEORGE SERGE KLINGEN

f RAYMUNDA, IVAN, GILBERTO e CRISTINA, MAIA, SULI, VICTOR.
•f* MICHEL e DANIEL FONTAINE e as famílias BOTTARI agradocem o

f apoio recebido pelo falecimento de seu querido esposo, pai, sogro, avô e
cunhado e convidam parentes, amigos e alunos para a MISSA de 7° Dia

' que será celebrada dia 1 3/11 /92, Sexta-feira, às 7:00 horas, na Matriz de
N. Senhora de Copacabana (Rua Hilário de Gouveia, 36).

proamar
05h11min
17h00min
baixamar
12h38min
00h45min FERNANDO MEDEIROS DIAS

(PINDUCA)
(MISSA DE 7o DIA)

POs 

amigos de Ouro Preto convidam

para a Missa de 7o Dia do inesquecível
FERNANDO a ser realizada 6cJ feira, dia

1 3 de novembro, às 1 0:00 horas, na Igreja
N. Sra. da Glória, no Largo do Machado.

ISMELIA ALVES

DE ALMEIDA VENANCIO

Mangaraliba Própria
Giumari Própria
Recreio Própria
Baua Própria
Pepino Imprópria
SãoConrado Imprópria
Leblon Imprópria
Ipanema Própria
Copacabana Própria
Leme Própria
Urca Imprópria
Icarai Imprópria
Piratininga Própria
Itaipu Própria
Itacoatiara Própria
Maricá Própria
Itauna Própria
Jaconò Própria
Araruama Imprópria
Cabo Frio Própria
Arraial do Cabo Própria
Búzios Própria
Rio das Ostras Própria
Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 0611)192)

Satélite Goes - 12h (11/11) Nas regiões Norte e Centro-
Oeste, o tempo fica nublado, com pancadas de chuvas em algumas
áreas. O cóu ó parcialmente nublado no Nordeste, podendo ocorrer
chuvas no leste da região.

(MISSA DE 7° DIA)

Í 

FRANCISCO DA SILVA VENANCIO e FAMlLIA e HUMBERTO
TEIXEIRA CARDOSO e FAMlLIA agradecem, sensibilizados, as
manifestações de carinho e solidariedade, por ocasião do seu
falecimento, e convidam os parentes e amigos para a Missa que será

celebrada HOJE. 12 de Novembro, ás 19:00 horas, na Igreja da Ressur-
reição (Capela), na Rua Francisco Otaviano n° 99 — Copacabana.

Tompo máx min
Maceió par/nublado 31 20
Aracaju par/nublado 31 21
Salvador nub/chuvas 34 16
Cuiabá nublado 36 24
Campo Grande nublado 35 20
Goiânia nub/chuvas 30 18
Brasília nub/chuvas 28 17
Belo Horizonte par/nublado 28 16
Vitória par/nublado 31 19
Sáo Paulo par/nublado 33 17
Curitiba par/nublado 26 16
Florianópolis par/nublado 32 16
Porto Alegre par/nublado 30 16

Tempo máx min
Porto Velho par/nublado 34 21
Rio Branco nublado 34 20
Manaus nublado
Boa Vista nublado 34 23
Belém par/nublado 35 22
Macapá nublado 33 23
Palmas nub/chuvas 35 22
SàoLuiz par/nublado 33 23
Teresina par/nublado 38 23
Fortaleza par/nublado 31 22
Natal par/nublado 31 23
João Pessoa par/nublado 31 23
Recife par/nublado 31 21
Fonte: DNMET-MARA

AUGUSTO BESOUCHET
(MISSA DE 7° DIA)

A família agradece as manifestações de pesar
pelo falecimento de seu querido AUGUSIO e
convida para a Missa que será realizada HOJE, às
18:30, na Paróquia de Santa Mônica, na Avenida
Ataulfo de Paiva, 527. Leblon.

HEINRICH SCHMIDT

? 24 de Abril de 1933 f 07 de Novembro de 1992
Com profundo pesar a Família comunica o ines-

perado falecimento do marido e pai e convida os
amigos para a Missa de 7o Dia a realizar-se na
Igreja de São José, Rua Borges de Medeiros,
2.735 (Lagoa) às 17:30h do dia 1 3 de novembro
de 1992.

Barbara Brandes Schmidt
OUVIA RIBEIRO MAGALHAES

(MISSA DE 7° DIA)
Alexandre C. R. de Magalhães e família, Eduardo A.
R. Magalhães e família, e demais familiares convidam

para a Missa de 7o Dia que será celebrada amanhã,
sexta-feira, às 9:00 horas, na Paróquia de São Paulo
Apóstolo, Rua Barão de Ipanema, 85 •— Copacabana.

Daniela Brandes Schmidt
Oliver Brandes Schmidt

HEINRICH SCHMIDT
? 24 de Abril de 1933 ..f 07 de Novembro de 1992

A Diretoria da STAEDTLER MARS GmbH & Co.,
Nuernberg — Alemanha e a STAEDTLER Limitada
comunicam com profundo pesar o falecimento do
Fundador e Diretor-Presidente da Filial Brasileira, após
uma vida inteiramente dedicada a nossa Empresa.
Aproveitamos o ensejo para convidarmos os Clientes e
Amigos para a Missa de 7o Dia a realizar-se no próxi-
mo dia 13 de novembro, às 17:30h, na Igreja de São
José, Rua Borges de Medeiros, 2.735— Lagoa.

STAEDTLER MARS GmbH & Co. STAEDTLER Limitada
Hermann Lutzner Friedrich W. Goppelt
Dr. Hermann Egger Luís Lucas B. Coelho
Dieter Karle Albrecht E. Schoell

(MISSA DE 7° DIA)

Esposa, filhos, nora e cunhados convidam parentes
e amigos para a Missa de 7o Dia a realizar-se dia
1 3/11 /92, 6a-feira, às 8:30 horas, na Igreja N. S. do
Líbano, Rua Conde de Bonfim, 638, Tijuca.

Tempo bom. í^voa ipela man^
Tempo
Par/nublado^
p?. •..? h i ®! í®?.•
Tempo bom .Visibilidadeboa.
Tempo bom. Visibilidade boa.
Tempo bom. Sujeito a froyoadas.
Tempo b^;Néyoa_pela n}anhâ.#i
Tempo bom. Visibilidade boa.
Tempo bom.Visibijkfade boa.
Tempo bom. Visibilidade boa.
Par/nublado Sujeito a trovoadas.

Avisos Religiosos e Fúnebres585-4330 585-4582
ih.idos, Dominqos o Fen.
is 9 (X) horas ás 19 00 tu

Após os horários,trjtar diretamente n.i AvH-:. bOO saia ?> 18

585-45BO/586-43B6-De 2J a 6- das 09 00
horas às 18 00 horas

885-4950/085*4582— Do 2J a 6J das 18 00horas ãs 20 00 horas

Salvador
JORNAL DO BRASILRcbouça» - fechado de 23h às Curitiba

5h, via Rio Çompndi>Lagoa.  PQrtü A|Cgre
Fonte: DNERI DER Fonte: Tasa

Nu^chuvas. Visibilidade moderada

nascente 06h01min I
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Brasil arrebenta os 
japoneses 

no Top Four I

1 ¦ Apos duas vitorias no Japao, selegao so precisa veneer um set contra os EUA para garantir o primeiro lugar na fase inicial !
TOQt'lO — 0 volei masculino Uma vitoria confirmara para >^IMrrr-"1IIIBI111I yp—r<# r *¦' J

do Brasil confirmou a boa fase, Brasil a condigao dc melhor equipc IjUIflStlCd. CIO • \
onlem. ao veneer o Japao por 3 a dc volei da atualidade, depois do JSF 

' 
fw Hk x ' r•j (15/10. 15/10,15/5). na segunda ro- tilulo olimpico conquistado em y' W>iFlflltlPlllVn Y|n|n 1 !

dada do Top Four, torneio que reu- Barcelona. Alem disso, os veneedo- ,•<. 1 lalllCllgU ylcljct

^ ne-os trcs primeiros colocados das res embolsarao USS 200 mil em Mm "m/r 
J* 1

j| 
Olimpiadas de Barcelona, niais premios. Para os vice-campeoes es- ;fj9| t^zm 

para o Mundial ; f
w tindo a final olimpica. o Brasil ven- cciro c o quario colocados reccbc- As ginastas Luisa Parente, Silvia Mcndcv
& cera a Holanda, agora por 3 a I. rao. respectivanienie. USS 60 mil c tat.-. BMpr frill BE:?. JgOf^BSE^ e Soraia Carvalho cmbarcam hoje para Lc- |?| Hoje. a 

jselegao 
enfrenta os Estados USS 40 mil. Mm*'* verkusen, na Alemanha, acompanhadas cla^

J veneer apenas um set para garantir s' JBBBHMH Flamengo num torneio internacional. A- I• i , r ¦ lei masculino ja tem seis equipes ajfe 'MWtMBm ' ¦¦¦¦¦ - r , , , aconfirmadas:^Vas^^ 

^amongo, a|sputada 

d<^|^972, I

y\ da dehojc.jogam Japao e Holanda. 24.'Dois dias antes, havera um tor- ||| : ¦ geral. No ano passado, as brasilciras nfuv I
A^uil^a sena °.^"^°arf* a^cs^nta^?° ^°? 1 

P°r" ^dta^de^verba, 
liias ; 

|

Ilnais. o primeiro colocado c-nfren- Botafogo e duvida. A federa^ao ireinadora. que pagou USS 1^2 mil pelasj I
tara o quarto, enquanto o segundo esta sem datas para o torneio, que passagens dc Soraia.,ja que o Flamengo nao;

^ 
v^nc^dores farao 

^a 

11-^ ^ 

^^itBi^o 

d^ra^l

bra^iro Anldnio Rizolla (ex-auxi- tiiu LctiVia. Arlenee Mariana. Manvlo Nc^nlo f'oi 

^ii^huv^^^m<irai{-ao 

dos Mtu/iics 
"j^inoncscs, 7^<*'/^ 

Luisa Pamue lentar^^^n^^^' i
...

I April Trip 
pronto 

!| j

| para 
GP Pellegrini NOVO 

ClSSSiflCSClO0 lidcr da estatistica. Jorge Ri- po na viagem, se machucou e cor- \/Jl%4Uk/AAiLl/|^%i^\/
j cardo, ficou cntusiasmado com reu abaixo das possibilidades". "W"^ l

conllrmai;ao da presenga de April Patrocinio — O proprietario ^ n na »bla 9 C gfg
Trip no GP Carlos Pellegrini, em de April Trip, Joao Claudio de | | || &-» |*|J || | jf\ i l&fatffdezembro. no Hipodromo de San Moura, gostou da iniciativa da Co- k ^ a J | v| f||l||||B ®h_V« ^ @ JP B J» -
I/idro. Argentina. Segundo o jo- missao de Corridas do Jockey Club WAAV111A W 'W tMmdF 9
queiv recordista stil-americaho de cie colaborar no desembarago da

! vitorias, o HI ho de Halpern Bay tem parte burocratica, inscriyao do era- j

| 
elassc (^valenti^paia tentar a vito- que e condi^oes de viagem. O de- , |

!: que superou prejuizos no percursd divulgado, mas tudo indica que seja o
e ainda ganhou.^Claro que os po- a Kaiser, para patrocinar as despe- 1O
iros argentinos sao uma parada in- sas de April Trip na viagem em que « ® IV 9m Wi c

§1 digesta. Correm muito e tem vanta- representara o Brasil. \^K UJ ^1^^ 
I 19 BH S 2

gem de peso. Mas April Trip vai ^ ^HHs H|nH HI cd
brigar pela vitoria se fizer uma via- p——————. 4Bk ^9 afl KuWk BW §§§j
gem sem problemas", afirmou. April Trip em resumo A yk^jr A %

Ricardinho ja montou na maior W -jz
!¦: „ i , r' lc)ade <1 anos ^• 

_ puna do turfe sul-amencano duas Polagom castanho ¦ >
5'^ vezes| sem sucesso. Mas acha que p«i Haipem Bay I , BWffWWp : g,
' | \ agora pode ser diferente "F>i nlti- Mae Prlt8rnps H ®WT^3 Bp .X IB Ifc^l I i^ivi flp a2?S8B o•• Uiiciciuc. Ud UIU Proprietario Stud AtlSntico Norte ft 1-1
gjfj ma \ ez, com Falcon Jet fui muito Treinador Gladston Santos '

Jj prcjudicado no pereurso e o cavalo'
ainda chegou em setimo lugar nu- vwna emocionante copaANPc
ma prova de 21. Sofreucontratem- ^Bicosemsp.ipirangaeTapadoPrata Os Classificados JB tem uma 580-5522, nas lojas de Classifica-

||| 

HOJE NA GAVEA grande 
novidade: dos JB e, agora tambem, nas i,

"'f 1.200 (AREIA)CrVfl.0Oo!o00,00 Cr|4^X)00.00-EXATM>UPlXTTlIFETA 5Nene^3o, J.ficardo I» Classificado Super Economico JB, agendas credenciadas dos Correi-^ EXATAyDUPLA/TBIFETA PREMIOUBI— 1957 6Samovar.C Xavier  6 5fl ^
PR£uiO PAHCHITO 1952 I Cfassie Boy. J. Ricardo 1 50 9,P4teoi»23hofa«-1.300 (AREIA)Crl?.y$ (PARE0 DELEILAO) 2Magot.fi R Soaza Ap 2. 254 S2 4.800.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFITA /^vl 1 »'* r 1

%M J r? «ss&i IS 1,SSTH.-,"S» Qualquer anuncio de ate 15 pala- os, no Rio, Grande Rio, Baixada
$ 3 JatdimBotoicoJ Ricardo... 3 56 5Hin<Jock,G Euclides... 5 54 2 Mon Secret. E D. Rocha  2 544P«e-a MMontero  4 50 6Sigurboy.R. Maraues  6 54 3Saskalan,R.Vieira  3 50
Hi «l« vras custa apenas Cr$ 35.000,00, Fluminense e Niteroi. Anuncie no I 

'

.Cv.'.a • RrdceRRSou^aAp 2 5 52.'50 PR£UI0ZUHZUIIZ11II iq<m 6AnoLuz,M.Monteiro  6 53
| Cr$ 4.600*005,00 'EXAT/'DUPLA^nl^ETA 2 To^ch cfc'iass M& Cardoso 2*55 1.200 (AREIAjW .

m 
cl""'NSffiSKrMI f| "•"XSr5" incisive aos doitfmgosl Classificado Super Economico JB.

f| 1« eSsSF" I g lSS^u55ci5.«T • 41
111 Sualafc  I * »s*«i»oo»ecci»». 7 ss Voce anuncia pelo Disque JB Voce paga pouco e vende muito. •

pG:o2 UcuC^atrp. L Esteves 6 53 8' Pirto a J 2h30m -1.200 (AREIA) 5Buc6!«o.G Euclides  ... 6 58 r Or MV
. { "i.aa:r-: M.Mo-e-: 7 55 Cr|4^00«X>,OOTWEXATA"DUPU7WFnA 6Cooperk J LerreAp. 1 7... 53 57. '}A 3* Pare o is 20 boras — 1.100 (AREIA) PREMIO LOHENGRIN- 1959 7 Top Sky. IS. Santos 55; C»$ 4.600.000,00-EXATA'DUPUTTUFFrA IJarquiJ M.S .»a • 53 5 M.ss Empwhosa. J. R cardo 10 56. PR^UIO SILF0 — 1954 2 Errot o'.ai J Fre re 2 58 9Gallant Arabian. A Raxos.. 53¦y"'j ' "-:erso- E 0 Rocfca \ 53 3 O^D.rgo. A Ba:.s:a . 3 5S " Brocard. M. Alrre.da 9 56

i#r 1 rrz—: 1 Agora tambem nas agendas credenciadas dos Correios.'vpJi,ioMo»-i]iooS Indicacoes °. ...V 01 ((OOMO.OO - EJUTl OUPUTKFTUPRtMIO COUMCEUSE—1SSI.. » titicio DO concurso de 7 pohtos 1° Pareo: Pe2ena ¦ Jardim BotSnico ¦ Key To Bage
.'V^-eVrwj ' 156 f^Ti!iy"ri^i!oLMi^U^C'wmp Veja a rela?ao das agendas credenciadas dos Correios na pagina 2 do Caderno Classificados.

I; ) ¦ -" iVft'ifni:. i; ;j 54 4° Pireo: Ok6anos ¦ Rural Dreamer ¦ Pick-Me-Up'•VX SB.ra Ciearfi.cG mb... 5 is 5» Pireo: Fool Dasher ¦ Inter Tour ¦ Kirinescof 6° Pireo: Classic Boy B Hindock ¦ Sigurboy
te'tcTC ; 7" Pireo: Noblesse Doree ¦ Jorella ¦ Dom Luciano

{ s>Pinost21 iwrii—2.100(AREIA) 8° Pareo: Nenecao ¦ Quibungo ¦ Samovar
oi«00 0«.00-EX»U0UPUTtiFrA 9° P&reo: U For Us ¦ Saskalan I Mon Secret v T m -WW- m. JB ^ « ¦ HH& ^R| _| preh,ot'iNCONhu ,856 ^ i^ Wreo M,ss Empenhosa . Glad News . Donzela JORNAL DO BRASXXj TmM COBK^ IO( 

'

Acumuiada IHhHH'C| [_!!! Voce 
usa, voce confia.¦ — - ———
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Brasil arrebenta os 
japoneses 

no Top Four

Vitória — por qualquer resultado, o Brasil termina em primeiro na tase
preliminar.
Derrota — por 3 a 1 ou 3 a 2, continua em primeiro; por 3 a 0,
depende do resultado de Japão x Holanda. Vitória japonesa por 3 a 0 forçará
desempato por saldo de pontos - os dois países ficariam empatados no saldo de
seis.

L'Acqna treina na Itália
Í3E1Í) HORIZONTE — A equipe liar de Wadson Lima na seleção), o

do L'Acqua di Fiori/Minas, que Sumiragof por 3 a 1 (7/15, 15/11,
estréia domingo no Mundial Inter- 15/9 e 15/12). Cebola mexeu muito
clubes de vôlei feminino, está apro- para evitar que olheiros marcassem
veitando os dias que antecedem o jogo das mineiras,
competição para entrosar as ata- Jogam no L'Acqua di Fiori/Mi-
cantes Márcia Fu e Ida, que refor- nas sete jogadoras que estiveram
çarào o time, com as demais joga- nos Jogos Olímpicos e na seletiva
dorás. O técnico Cebola está para o Grand Prix de vôlei lemini-
comandando treinos puxados no, quando o Brasil eliminou o Pe-
amistosos contra equipes italianas. ru: Ana Fláviaf Cilene, Ida, Márcia

Terça-feira, o L'Acqua di Fiori/ Fu. Lei 1 a, Ana Paula e Hilma.
Minas venceu o time do técnico Completam o grupo Andréa, Ká-
brasileiro Antônio Rizolla (ex-atixi- tia, Letícia, Arlene e Mariana. Mundo Negrão foi implacável na marcação dos ataques japoneses, e o Brasil ganhou fácil

April Trip 
pronto

para 
GP PeSIegrini

po na viagem, se machucou e cor-
reu abaixo das possibilidades".

Patrocínio — O proprietário
de April Trip, João Cláudio de
Moura, gostou da iniciativa da Co-
missão de Corridas do Jockey Club
de colaborar no desembaraço da
parte burocrática, inscrição do era-
que e condições de viagem. O de-
parlamento de marketing do clube
também fez contatos com uma
grande empresa, cujo nome não foi
divulgado, mas tudo indica que seja
a Kaiser, para patrocinar as despe-
sas de April Trip na viagem em que
representará o Brasil.

O líder da estatística. Jorge Ri-
fardo, ficou entusiasmado com a
confirmação da presença de April
Trip no GP Carlos Pellegrini. em
dezembro, no Hipódromo de San
I/idro, Argentina. Segundo o jó-
queif recordista sul-americano de
vitórias, o filho de Halpern Bay tem
classe e valentia para tentar a vitó-
ria em Buenos Aires.

"Ele é um cavalo de brio. Pro-
vou isto no dia da Copa ANPC, em
que superou prejuízos no percurso
e ainda ganhou. Claro que os po-
tros argentinos são uma parada in-
digesta. Correm muito e têm vanta-
gem de peso. Mas April Trip vai
brigar pela vitória se fizer uma via-
gem sem problemas", afirmou.

Ricardinho já montou na maior
prova do turfe sul-americano duas
vezes; sem sucesso. Mas acha que
agora pode ser diferente. "Da últi-
ma vez, com Falcon Jet, fui muito,
prejudicado no percurso e o cavalo
ainda chegou em sétimo lugar nu-
ma prova de 21. Sofreu contratem-

Idade .4 anos
Pelagem Castanho
Pai Halpern Bay
Mãe Pritemps
Proprietário Stud Atlântico Norte
Treinador Gladston Santos
Jóquei Jorge Ricardo
Vitória importante GP Cruzeiro do Sul
Vitória emocionante Copa ANPC
Clássicos em SP. Ipiranga e Taça de Prata Os Classificados JB têm uma

grande novidade:

Classificado Super Econômico JB.

Qualquer anúncio de até 15 pala-

vras custa apenas Cr$ 35.000,00,

inclusive aos domingos.

Você anuncia pelo Disque JB

580-5522, nas lojas de Classifica-

dos JB e, agora também, nas

agências credenciadas dos Correi-

os, no Rio, Grande Rio, Baixada

Fluminense e Niterói. Anuncie no

Classificado Super Econômico JB.

Você paga pouco e vende muito.

HOJE NA GAVEA
0'Pírcoál 21h30— 1.600 (AREIA1Cri 4m000.00 - EXATA/DU PU/TWFETAPflEHIOUBI—19571 Cfassic Boy. J. Ricardo  1 502Magot.fi R Souza Ap 2 2W5i3Hernach,J.Pinto..  3 5£Enfadado E D Rocha 4 üHindock. Q. EuclkJes...  5 546Sigufboy. R Marques  6 54

V Pino ài 22 horit -1.200 (AREIA)M IMOMOfiO - EXAUDUPUTTUFETAPREUI0 ZUM ZUM ZUM — 19S8Rematlab!*, t. Abreu Ap.  155'5;Touch of Ciass M Cardoso  2 5!Lübbock. J Leme Ap 1  357/5»«í Fera do Ouro. A Rarros 4 5;Dom Luciano.E.S Corres 5 51Joreila.J. R»cardo. .6 5!Nob:esse Dorée. C G Ne,*o ... .... 7 5!
8* Pirto ài 22h30m -1.200 (AREIA)Cr| 4^00000,00 TR1EX AT ADU PLATRl FCT APRÊMIO LOHENGFUN — 1959Jaiçuii. J. M. Silva 1 5iEmoi oial J Fre re 2 5ÍQuioungo, A Ba*..s:a 3 55

4RaedariLS.J F.Reis 4 535Neneçáo,J.fkardo  5 536 Samovar.C Xavier  6 5fl9* Pireo ii 23 horai -1.300 (AREIA) Cri4.800.000,00 - EXATA/DUPLA/TRIFITAPRÊMIO L0RDVERN0UTH—1B60New-lan. fi R Souza Ap 21  53 56Mon Secret. E D. Rocha  2 54Saskalan.fi. Vieira  3 50Fast Lost, J Poíeíti Ap. 4  51 50Milliard, WF. Coutinho Ap. 45  54 50Ano Luz, M. Monteiro  6 53U for US. J R cardo  7 5810* Pireo it 23h30m -1.200 (AREIA) Cr|4.600.000.00 - EXATA/DlIPlAiTRIFETAPRÊMIO ATRAM0-1981iG'adNe*s.JM Silva  1 5ô2Sat»!en JC UagaMesAp 4! 55 52U yoj Piease. U S Ferreira Ap 43 . 54 - 50Donze!a Negra C G. Net!o  5 5ôBucólico, G Euciides  6 536Cooperk J LerreAp. 1  53 577 Top SKy, L S Sartos .... S ¦ 536MssEmpenticsa.J Rca'do. ..... 10 5òSGaliant AraSian. A Raxos.. 4 53Brocarc. M. Alrre.da  9 56

1* Páreoàt 19 horas1.200 (AREIA) Cri 9.000.000,00EXATA/DUPLA/TRIFETAPRÊMIO PANCHIT0 1952(PARE0 DE LEILÃO)' v}y to Ba je.M Cardoso  1 51Born by NtghL E.D 1 5JJardm Botânico. J Ricardo  3 564Pe:e-a M.Monteiro  4 505l:ra.L Abreu Ap . 55047cVretíf.MAirre-da  6 527ReddeNo^a:e RRSouzaAp 2. 552.502* Páreo ás 19h30m • 1.200 (AREIA)CrS 4.800.000,00 • EXATA 0UPLATRIFETACLAIMING-CATEGORIA "I" (Cri 600.000,00)PRÈHIOatlIPROOUO 19S3'ü.stBy CLavcr  1 5320.r;gy J Rtcarco 2 533Cr'e-*.êgr? MAiiretda .... 3 53

3* Parco ài 20 horas -1.100 (AREIA)CrS 4.600.000,00 - EXATA DUPLATRJFITAPRÊMIO SILF0— 1954'rE 0 Roctia 1 532 Late B:m R Ferreira .. 2 51;^::r:-.e'j Ricardo 3 534Ce^ eDea'R.R.SOüZaAp 24, 54 525í-:: ;M S"va ...... . 5 55LA:re- A? 36 53 554* Pireo is 20h30m -1.200 (AREIA)O J 4.600.000.00 - EXATMHIPUTOfCTAPRÊMIO COURAOEUSt- 1955INÍCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOSTOearos J Rcardo  i 53? ::aTc.f.E D Roc*;a 2 563E:s:,-roa3.J Mamado 3 53-CatiA—?çr. U S Few raAp 44 55 545F.ra!ÒreâTer.C G Netto. . 5 536B.:*:síi R Marc.es i 537? :«-rPí*h3 A Bitsta  1 56j-er:o Ní o corre : 585* Pirto as 21 horas - 2.100 (AREIA)M «OOWO.OO - EIA1A DUPU TilffTAPRÊMIO UNC0NNU-1956

1° Páreo: Pezena ¦ Jardim Botânico ¦ KeyTo Bagè
2' Páreo: Beal Time ¦ Scalabrino ¦ Good Look Champ
3° Páreo: Libon ¦ Xocrivel ¦ Deuville Deal
4° Páreo: Okéanos B Rural Dreamer ¦ Pick-Me-Up
5° Páreo: Fool Dasher ¦ Inter Tour ¦ Klrinesco
6° Páreo: Classic B&y D Hindock ¦ Sigurboy
T Páreo: Noblesse Dorée ¦ Jorella ¦ Dom Luciano
8" Páreo: Nenecão ¦ Quibungo ¦ Samovar
9o Páreo: U For Us ¦ Saskalan I Mon Secret
10" Páreo Miss Empenhosa ¦ Glad News ¦ Donzela
Negra
Acumulada 3C6 (Libonl, 5°1 (Fool Dasher) e 6°1 (ClassicBoy)

Veja a relação das agências credenciadas dos Correios na página 2 do Caderno Classificados

CORR€iO<

Você usa, você confia
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SAO PAULO — 0 brasilei 10 Gil
de Ferran comemjorou sens 25 (
anos concretizando um sonho: pi- k;'
lotar um carro de Formula I. pre- , \
mio concedido ao campeao da
Formula 3 inglesa deste ano. Gil
andou com a Williams ni'imero 5 |
de Nigel Mansell, eampea 1111111-
dial, no circuito de Silverstone. f ,
Deu 28 voltas. sob chuva. e mar- '

cou 0 tempo de Im44s50, melhor :¦.
ate do que 0 do Frances Alain '
Prost. que deu poucas voltas com fgj;
0 modelo de 1993, 0 FW 15."Acelerar 11111 Formula I e sen- 11

| sacional", constatou Gil, que no

j proximo ano deve correr na For- Yi
mula 3000. ultimo dcgrau antes da 

||I-1. 0 brasileiro ficou impressiona- jpdo com a tecnologia da Williams e 
|v;I se adaptou rapidamente ao cambio ;fc

I automaiico. "Nao e tao facil qium- m
to parece. principalmente nas redu-

1 goes, mas sem duvida e lima grande tog
gosamenie ao meao e transior- biro-biro ao bport, Lincao ao q nersonagem Jason do filme Sexta-Feira 13 a juda a Iproriwvei' a Into evoluQao , anfilisou. d

ma at let as e equipes em Santa Cruz — ambos de Per- '
potenciais perdedores. Se 0 nambuco — e Mauricinho vai TX 1 

'!*•' 
11 1 (* *m* lVfaw»ac ainesta 1®

TS&&M Holyfield 
perde 

favoritismo na i

peao este ano, por que 0 medo de luxo do futebol brasileiro. !•",-«Tfc U AUUIUIUIUU £
deadversariosque temsemos- /I/\r<rw k /\¥ata Antes do Gunsn Roses, na se-
trado ineficientes? _ . ,,, 11.1. XO. COHX O O0SCO1XI10C1(1.O J3OW0 gunda semana de dezembro, o Au-

Alcir nrecisa olhar ao seu como haviamos previs- .. todromo do Rio recebe o ronco dos ®
A ' redor oal compreenler me- to'ra renova?ao for?ada 

(do 
Bo" andre barcinski os de outro velhmho dos ringues, tida. Antes disso, em 90, havia motores da Copa Shell de Manas f§

I 
' " 

lhor como func'onam certas tffogo comega a dar Irutos, corrgggidente Latry Holmes. derrubado Pinklon Thomas Pilotos, que realiza a setima etapa v
I coisas na vida e no esporte. embora prematuros. Edinho ja LOS ANGELES —Evander Holy- Bo,we ! u f r'u Bert Cooper, dois bons lutadores. em Jacarepagua. sabado, a partir
1 Ouantos clubes, no Rio de Ja- s? consldera satisfeito com field subira ao ringue amanha, em Pes^° (10. kg) que Holylield mas que .atravessavam pessiml de 10h30. A prova podedaro titulo ft

It neiro, tem um estadio como elenco. e o sabor da vitona so- Las Vegas, para defender o titulo 0^89 e 94,5 kg). Nascido num |ase. aos cariocas Andreas Mattheis'/ ||
v' do Vasco'' E a estrutura do seu bre o Flamengo parece ter acir- mundial dos pesos pesados contra batrro miseravel do Brooklyn, e.ri Bowe tem um dom irresistivel Paulo Judice. ||
i departamento de futebol? E ™do,° apetlte dos J0vens do Riddick Bowe. A curiosidade do N°va ,orq.u®'te™ 12 irmaos:Ga" Para Piadlsta- Sua lingua afiada Mattheis e Judice lideram h
sH niimero de associados? E Botafogo. combate esta no fato de que ™o"^medalhadeprata nosJogos tem atraido a simpatia e a luria campeonato, com tres vitorias nas M

massa de torcedores? E um time para estourar no campeao nao e considerado favori- ^hmpicos de Seul, em 1988, per- de outros. "Sexta-feira. o mundo seis provas disputadas (ganharam |;:-
Basta mobilizar tudo isto proximo ano e para durar al- to pelos especialistas americanos dendo a final para o mesmo Len- vai presenciar o surgimento de tambem em Goiania, mas o resulta- ^

4 em torno de um time que hoje guns anos. Talvez carega de eles estao apostando no jovem nox Lew's 9ue tera de enfrentar se uma nova era no boxe, a era Bo- do esta sub judice). Tem 79 pontos M*• 
e o melhor da cidade para que um jogador experiente para li- ainda desconhecido desafiante. veneer Holyfield. we. Vou nocautear Holyfield no e serao eampeoes se chegareiii na jp

• "¦ o titulo venha naturalmente. derar o grupo, mas, de qual- Holyfield, 30 anos, e Bowe, 25, A unica luta ameagadora que setimo assalto. Ele so lutou con- Irente de Ingo Hotlniann/Paulo ^

1 esta ousadia que Joel Santana quer maneira, o amadureci- estao invictos. O campeao lutou 28 Bowe enfrentou foi em abril de tra velhos e incompetentes. Ago- Gomes (.v Pont"s) e Ribas m

1 L proclama, capaz de livrar atle- mento vira na disputa dos vezes e ganhou 22 por nocaute. 91. quando ganhou por pontos de ra vai pegar um lutador de ver- ™ ™ '0 
eSsCE 1

| 
" tas e times do estigma da der- campeonatos. ' Bowe nocauteou 27 dos seus 31 Tony Tubbs, numa decisao discu- dade , diz. levamo titulo'Nenhumadvemrio I

| : rota. Se o presidente Emit Pinhei- adversanos. Desde que nocauteou podera descontar a diferenga, mes- |
ro nao for assolado por aquela James Buster Douglas (o ilumina- UlTI Cailip630 C|Uesti0nad0 mo que leve os 20 pontos da vitoria jp

1 : 
' 

Ha algirni lempo alras. fa- lebre de comprar e vender jo- O boxe fa de Holyfield am Apesarde «do,Hol>field ' I't * zendo uma leve comparatjao gadores, ja teremos um Bola- raculosa derrubou Mike Tyson). JiilSsnionarin So este ano in- ainda nao conseeuiu o resneito e em Interlagos. |g

I entre a formula do falido cam- fogo alegre no proximo cam- Holyfield ja pos o titulo em jogo P 
rontntos de'publici- a admiragao dos la|de boxe. A prova teve a dura^ao reduzi- 

^. r> • J i norMvitr> Kracilpim Irfs VP7P^ P PHI toHjlS plrlS flllRSP foi OOlSaS C L011tlcu0» del, dcVKlO JO dtSQUStC CJ11C O ashlltO
I ! Peo"ato d0 R'°de Janeiro e 0 PL0nat0 braSlleir0- nnLSo- 

em tril de 9? I? dade- vai 8anhar cerca de USS noff fflcana.ta« de Jacarepaaia produz nos pneus. V,
| _Pauhsta' lembre' W aPesaf nocauteado. em abnl de 91 ga- ^ Ksla du maiores o chama de o campeao mais Ser5o duals batei?as de 30 mLtos, M
i 

' «*dos Pesares' a formula de ca Se podem ser devassadas nhou por pontos. de George Fore- publicada de,c,ePJ:iona,lle da h,st<>r'|^ b°- ao hives dos 45 minutos haltuais. I
I ; era mais racional que a de la. O as contas do Presidente de um man, entao com 42 anos. Em no- '„Xnte 

oe a revista Forbes S ^ray. 
cobmsta da Qs ingressos sao gratuitos e podem ;/

s argumento, simples, e que Sao Pais, por que nao podem ser vembro do mesmo ano, derrubou ' KmlaBoxntg diz que ser retirados nos postos Shell. Os
m * Paulo comegou o campeonato devassadas as contas do presi- Bert Cooper, que voltava de um c L . . . . . ' ' °y|C ainda em que con- treinos serao disputados amanha, V

| 
• com 28 clubes para chegar a de,„ede „mpar« «e„,0 a„tidrogas. Em junho CSX" pa„|r e a «da ofieia, I
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PAYlfiACVllP o /^\ uando o argentino Daniel Van Basten ja marcou 89 gols
V>>VrJLJ.t9vyciikULC CI. ? UUI Bertoni, em 28 de setem- desde sua estreia no calcio, su- fSfb I'mjlnbrode 1980, marcou seu primei- perando ate o argentino Mara- wmE&fc

SAO PAULO:—O brasileiro esperanga de repetir a boa campa- ro gol oficiai pela Fiorentina, na dona,queestavacom 81 quando SAO i'AULO — O iudoca Aurelio '•
:] Jaime Oncins descobriu on tem nlia de Biizios, onde tambem jo- terceira rodada do Campeona- foi suspenso por uso de drogas •• - Mi"uel campeao olimpico dos i:

. que futebol e tenis tem muita coi- gou contra Roberto Azar (adver- to ltaliano, nao poderia imagi- _ 0 brasileiro Careca corre em a v, meio-nesados em Seul sofreiu se- P
sa em cornuin. "Foi meu piorjogo sario da primeira rodada), Frana nar que, 12 anos depois, a tor- terceiro lugar, ao lado do fran- \ f Kpgajfe :.MM man a que vein uma eiruraia no oni- •
cm duas semanas. Ele merecia ser e Martin Jaite. seu proximo jogo. cida da peninsula tena come- ces Platini. com 68. S i 2 bro esquerdo Ele vcm sentindo \ 

'
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'o'veneedor. Mas como se^diz. "Enfrentar adversarios iguais pa- morado mais 1.999 vezes um Embora em bail naltual I « /" / ' " 
W' *2 fortes'dores no local desde sua se- I

que \ ale sao os dois pontos , lilo- ra mini e indiferente, mas para gol assinalado por jogadores es- temporada. o Brasil e o pais dos ? "% • A / ttunda luta na Olimpiada de Barce- \ :1 solou, depois de ehminar o argen- ganhar preciso melhorar . trangeiros no calao. Essa ava- artilheiros mais efetivos. Desde o "f 
4 Fona e exames acusaram calcilica-

iino Javier hana em tres disputa- Mattar faz hoje o principal jo- lanche ofens.va dos atjetas »n- 1980, 31 jogadores marcaram S ^ 
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tfo e pequena ruptura de tendao.

dos sets por 6/3 4/6 e 6/4. go do dm, contra o amencano portados, se. por um lado, enche 406 
gols - isso sem contar que i 1 A recuperagao do judoca levara |• Tambem foi dia de vitona para Chuck Adms, e disse que ja espe- de alegna os tijosi cada vez que Luis Silvio, Orlando, Eloi, Lu- .§ .3 w. m ; 4j ao menos seis semanas. A operagao

Luiz Mattar e Fernando Roese. rava um jogo duro contra Marce- rede balanga, causa temor m Andradc e Renat0 nunca « T fflnJ nao impedira que ele volte a lutar :
i Mattar ganhou do baianoDanilo lino. "Nossos 

jogos sao sempre preocupagao entre os artilheiros Entre os go- I 
-tWliigli 

normalmente, segundo os medicos,
Marcehno por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/ assnn". Ele exphcou a discussao da casa, que nestas 12 lempora- ieadores tupiniquins, uma curio- mas'o atastara de competes prb-'i ' 4)- em jog° de niuitos aces (9 para com o juiz de cadeira: "Reclamei das por seis vezes se viram supe- sjdade. Q ^ Edinho mai, f ¦¦W 

gramadas para o fim do ano. no .
cada lado) e discussao. Roese, porque ele me puniu quando jo- rados na corrida pela artilha- cou tantos gols quanto .«Japao. Ele so devera voltar aos trei-
cbnlirmandq a boa lase, passou guei a bola longe e nao fez ria. . _ , . . atacante Zico C'') nos apos o casamento com Daniela.
pelo argentine Martin Stnngari mesmo com meu adversario". A restrujao a participagao v" '' *

por 7/6 (7/4) e 6 1. Outros resultados: Patrick Baur dos estrangeiros no futebol ita- r——————7-7—. 1" A baixa para 0 Brasil foi (Ale) 7/5 e 6/4 Alex Corretja (Esp); liano acabou adiando 0 surgi- Ooleadores brasileiros J JL OriI3.Illl
. derrota de Fernando Meligeni Martin Jaite 6/2, 6/7 (1/7) e 6/3 mento do gol 2.000. Em duas careca 68 * •

que resistiu bastante ao peruano Alberto Berasategui (Esp); Chuck temporadas (80/81 e 81/82)cada cerezo 27 . • VPIIPP nfiaic
Jaime Yzaga mas perdeu por 7/5 Adms (EUA) 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2) clube so podia inscrever um im ^Careca e *

M 6/4. O cdnsolo foi a queda do Francisco Montana (EUA). poriada, de 82/83 a 87/88. dois; 1VTD A:/*i alemao Carsten Arriens. derrota- Sem patrocinio — Ale on- desde entao, tres (este ano. cm 25 '¦{iM'inillh',ro UHIS. 112L ill)A
; "do. pclo argentino Alberto Manci- tem a Tavarick. promotora do campo, porque 0 limite de-ins- Edinho 22 Vk OREGON, EUA - O Portland

m nr.por7/6(7/2)e6/4. Mancime0 torneio. nao tinha acordo formal crigoes e quatro). O gol 2.000, Juary 22 "f . \,rmU]U,//X A Trail Blazers conseguiu sua segun- .•
•obstaculo nocaminho de Roj. com 0 Banespa. anunciado como marcado 

pelo holandes Van 22 ¦ m ' 
\ da vitoria em dois jogos no cam-

jogo de Oncins foi marcado patrocinador principal. 
'Desde Basten 

na coleada do Milan so- 
MP 

peonato da liga profissional de bas-
pelos erros dos dois jogadores 19 de outubro informamos que 0 * 

j{ . . „ • A quete dos Estados Unidos, a NBA.
muito nervosismo. 'Tive sorte Banespa nao patrocinaria 0 tor- ore 0 iNapott, aomingo, serviu djk»u 21 I m O time de Clyde Drexler venceu 0
que ele tambem errou bastante neio este ano", explicou Antonio para coroar a trajetoria daquele joaoPaulo 18 A. Jv §fpP Phoenix Suns de Charles Barkley,
deixou escapar a vitoria', anali- Coutinho Nogueira. diretor de que e 0 estrangeiro que mais ig WfF 

por 100 a 89. Outros resultados:
sou 0 brasileiro que mantem marketing do Banespa. vezes alegrou a torcida italiana. Miami HO x 106 Boston; Lakers

———————i ——————————] ' 07 x 106 Golden State; New York

I 1 »4 °s 
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artilheiros

o\ rk v( \ v Gois Jogadores ??. Denver; Charlotte 112 x 108 Orlan-

•JSl-"L J Brasii 4re"" 3i IMaradona(Argentina) 81 do; Minnestoa 118 x 104 Dallas; if
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H®/-' ^'iaMriMFrariga| 68 Sacramento 99 x 97 Clippers.

12h3° — Mancheie Esportiva Dinama'rca 87 
"5 » li®!"'it.H ,]j® Tijuca, 

por 118 a 53. pela quintaBandeiranics Franpa 76 ^\ v v^|er (Al«nrianha)i 45 rodada do returno do estadual, e
" ~cSP0!!e!°!a! 

)st- i. Austria 68 Bertoni (Argentina) 42 lidera a competi?ao com 27 pontos13h15 —Esportetotal-Rio u , r 1., .¦
20h50 — Futebol:Mogi MirimxCorinthians. ijBafjsy Suecia 64 M |p Ruben SosajUruguaO 42 —BOtatOgO, Vasco e Llga Allgren-

CampeonatoPaulista ,.v Ingiaterra 61 7 Matthaus (Alemanha) 40 se estao em segundo, com 24. Ou-
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2L „HF iiigosiivla 59 12 Vnn Aguiiera (Uruguai) 38 tros resultados: Olaria 110 x 101
I2h30 -0MEsporte  Van iSasun CocotaiffieaAnerense94 x 63 Flu- •
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ESPORTES JORNAL DO BRASIL

Williams de

Mansell deixa

Gil realizado

SÉRGIO

NORONHA

SÃO PAULO — O brasileiro Gil
de Ferran comemorou seus 25
anos concretizando um sonho: pi-
lotar um carro de Fórmula 1, pré-
mio concedido ao campeão da
Fórmula 3 inglesa deste ano. Gil
andou com a Williams numero 5
de Nigel Mansell, campeã mun-
dial, no circuito de Silverstone.
Deu 28 voltas, sob chuva, e mar-
cou o tempo de lm44sJ0, melhor
até do que o do francês Alain
Prost. que deu poucas voltas com
o modelo de 1993. o FW 15."Acelerar um Fórmula I é sen-
sacional", constatou Gil, que no
próximo ano deve correr na For-
mula 3000, último degrau antes da
F 1. O brasileiro ficou impressiona-
do com a tecnologia da Williams e
se adaptou rapidamente ao cambio
automático. "Não I tão fácil quan-
to parece, principalmente nas redu-
ções, mas sem dúvida é uma grande
evolução", analisou.

Marcas agita

o Áutódromo
Antes do Guns'n Roses, na se-

gunda semana de dezembro, o Au-
tódromo do Rio recebe o ronco dos
motores da Copa Shell de Marcas e
Pilotos, que realiza a sétima etapa
em Jacarepaguá. sábado, a partir
de 10h30j A prova pode dar o título
aos cariocas Andreas Mattheis/
Paulo Judice.

Mattheis e Judice lideram o
campeonato, com três vitórias nas
seis provas disputadas (ganharam
também em Goiânia, mas o resulta-
do está sub judice). Têm 79 pontos
e serão campeões se chegarem na
frente de Ingo Hoffmann/Paulo
Gomes (57 pontos) e Guga Ribas
Silvio Crema (55). Se estas duplas
não marcarem, os cariocas também
levam o título. Nenhum adversário
poderá descontar a diferença, mes-
mo que leve os 20 pontos da vitória

. na última etapa, dia 6 de dezémbró;
em Interlagos.

A prova teve a duração reduzi-
da, devido ao desgaste que o asfalto
de Jacarepaguá produz nos pneus.
Serão duas baterias de 30 minutos,
ao invés dos 45 minutos habituais.
Os ingressos são gratuitos e podem
ser retirados nos postos Shell. Os
treinos serão disputados amanhã, a
partir das 9h, e a tomada oficial é
às 11115.

O personagem Jason do filme Sexta-Feira 13 ajuda a promover a lula

Holyfield 
perde 

favoritismo na

Suta com o desconhecido BoweTal como havíamos previs-
to. a renovação forçada do Bo-
tafogo começa a dar frutos,
embora prematuros. Edinho já
se considera satisfeito com o
elenco, e o sabor da vitória so-
bre o Flamengo parece ter acir-
rado o apetite dos jovens do
Botafogo.

É um time para estourar no
próximo ano e para durar al-
guns anos. Talvez careça de
um jogador experiente para li-
derar o grupo, mas, de qual-
quer maneira, o amadureci-
mento virá na disputa dos
campeonatos.

Se o presidente Emil Pinhei-
ro não for assolado por aquela
febre de comprar e vender jo-
gadores, já teremos um Bola-
fogo alegre no próximo cam-
peo.nato brasileiro.

tos de outro velhinho dos ringues,
Larry Hohnes.

Bowe é mais alto (lm98) e mais
pesado (103 kg) que Holyfield
(lm89 e 94,5 kg). Nascido num
bairro miserável do Brooklyn, e.n
Nova Iorque, tem 12 irmãos. Ga-
nhou a medalha de prata nos Jogos
Olímpicos de Seul, em 1988, per-
dendo a final para o mesmo Len-
nox Lewis que terá de enfrentar se
vencer Holyfield.

A única luta ameaçadora que
Bowe enfrentou foi em abril de
91, quando ganhou por pontos de
Tony Tubbs, numa decisão discu-

lida. Antes disso, em 90, havia
derrubado Pinklon Thòmas e
Bert Cooper, dois bons lutadores,
mas que atravessavam péssima
fase.

Bowe tem um dom irresistível
para piadista. Sua língua afiada
tem atraído a simpatia e a fúria
de outros. "Sexta-feira, o mundo
vai presenciar o surgimento de
uma nova era no boxe, a era Bo-
we. Vou nocautear Holyfield no
sétimo assalto. Ele só lutou con-
tra velhos e incompetentes. Ago-
ra, vai pegar um lutador de ver-
dade", diz.

ANDRÉ BARCINSKI
Correspondente

los Angeles — Evander Holy-
field subirá ao ringue amanhã, em
Las Vegas, para defender o título
mundial dos pesos pesados contra
Riddick Bowe. A curiosidade do
combate está no fato de que o
campeão não é considerado favori-
to pelos especialistas americanos—
eles estão apostando no jovem e
ainda desconhecido desafiante.

Holyfield, 30 anos, e Bowe, 25,
estão invictos. O campeão lutou 28
vezes e ganhou 22 por nocaute.
Bowe nocauteou 27 dos seus 31
adversários. Desde que nocauteou
James Buster Douglas (o ilumina-
do que num dia de inspiração mi-
raculosa derrubou Mike Tyson),
Holyfield já pôs o título em jogo
três vezes, e em todas elas quase foi
nocauteado: em abril de 91, ga-
nhou por pontos de George Fore-
man, então com 42 anos. Em no-
vembro do mesmo ano, derrubou
Bert Cooper, que voltava de um
tratamento antidrogas. Em junho
de 92, suou para ganhar por pon-

Há algum tempo atrás, fa-
zendo uma leve comparação
entre a fórmula do falido cam-
peonato do Rio de Janeiro e o
paulista, lembrei que, apesar
dos pesares, a fórmula de cá
era mais racional que a de lá. O
argumento, simples, é que São
Paulo começou o campeonato
com 28 clubes para chegar a

Se podem ser devassadas
as contas do Presidente de um
País, por que não podem ser
devassadas as contas do presi-
dente de um partido?

Aurélio opera

ombro e não

vai ao Japão

SÃO paulo — Ojudoca Aurélio
Miguel, campeão olímpico dos
meio-pesados em Seul. sofrerá se-
mana que vem uma cirurgia no óní-
bro esquerdo. Ele vem sentindo
fortes dores no local desde sua se-
gunda luta na Olimpíada de Barce-
lona e exames acusaram calcifica-
ção e pequena ruptura de tendão.

A recuperação do judoca levará
ao menos seis semanas. A operação
não impedirá que ele volte a lutar
normalmente, segundo os médicos,
mas o afastará de competições pro-
gramadas para o fim do ano, no
Japão. Ele só deverá voltar aos trei-
nos após o casamento com Daniela.

Portland

vence mais

uma na NBA
OREGON. EUA — O Portland

Trail Blazers conseguiu sua segun-
da vitória em dois jogos no cam-
peonato da liga profissional de bas-
quete dos Estados Unidos, a NBA.
O time de Clyde Drexler venceu o
Phoenix Suns de Charles Barkley,
por 100 a 89. Outros resultados:
Miami 110 x 106 Boston; Lakers
107 x 106 Golden State; New York
99 x 96 New Jersey; Cleveland 131
x 92 Washington; Utah 118 x 109
Denver; Charlotte 112 x 108 Orlan-

Oncins 
joga 

mal e

consegue a vitória

Astros de 2 mil 
gols

Suando 

o argentino Daniel
Bertoni, em 28 de setem-

e 1980, marcou seu primei-
ro gol oficiai pela Fiorentina, na
terceira rodada do Campeona-
to Italiano, não poderia imagi-
nar que, 12 anos depois, a tor-
cida da península teria come-
morado mais 1.999 vezes um
gol assinalado por jogadores es-
trangeiros no cálcio. Essa ava-
lanche ofensiva dos atletas imf
portados, se, por um lado, enche
de alegria os tifosi cada vez que a
rede balança, causa temor e
preocupação entre os artilheiros
da casa, que nestas 12 têmpora-
das por seis vezes se viram supe-
rados na corrida pela artilha-
ria.

A restrição à participação
dos estrangeiros no futebol ita-
liano acabou adiando o surgi-
mento do gol 2.000. Em duas
temporadas (80/81 e 81/82) cada
clube só podia inscrever um im-
portado; de 82/83 a 87/88, dois;
desde então, três (este ano, cm
campo, porque o limite de ins-
crições é quatro). O gol 2.000,
marcado pelo holandês Van
Basten na goleada do Milan so-
bre o Napoli, domingo, serviu
para coroar a trajetória daquele
que é o estrangeiro que mais
vezes alearou a torcida italiana.

Van Basten já marcou 89 gols
desde sua estréia no cálcio, su-
perando até o argentino Mara-
dona, que estava com 81 quando
foi suspenso por uso de drogas
— o brasileiro Careca corre em
terceiro lugar, ao lado do fran-
cês Platini, com 68.

Embora em baixa na atual
temporada, o Brasil é o pais dos
artilheiros mais efetivos. Desde
1980, 31 jogadores marcaram
406 gols — isso sem contar que
Luís Sílvio, Orlando, Elói, Lu-
vanor, Andrade e Renato nunca
correram pra galera. Entre os go-
leadores tupiniquins, uma curió-
sidade: o zagueiro Edinho mar-
cou tantos gols quanto o
atacante Zico (22).

esperança de repetir a boa campa-
nlia de Búzios, onde também jo-
gou contra Roberto Azar (adver-
sário da primeira rodada), Frana
e Martin Jaite, seu próximo jogo."Enfrentar adversários iguais pa-
ra mim é indiferente, mas para
ganhar preciso melhorar".

Mattar faz hoje o principal jo-
go do dia, contra o americano
Chuck Adms, e disse que já espe-
ravá um jogo duro contra Marce-
lino. "Nossos 

jogos são sempre
assim". Ele explicou a discussão
com o juiz de cadeira: "Reclamei

porque ele me puniu quando jo-
guei a bola longe e não fez o
mesmo com meu adversário".

Outros resultados: Patrick Baur
(Ale) 7/5 e 6/4 Alex Corretja (Esp);
Martin Jaite 6/2, 6/7 (1/7) e 6/3
Alberto Berasategui (Esp); Chuck
Adms (EUA) 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2)
Francisco Montana (EUA).

Sem patrocínio — Até on-
tem a Tavarick, promotora do
torneio, não tinha acordo formal
com o Banespa, anunciado como
patrocinador principal. 

"Desde
19 de outubro informamos que o
Banespa não patrocinaria o tor-
neio este ano", explicou Antonio
Coutinho Nogueira, diretor de
marketing do Banespa.

SÃO PAULO — O brasileiro
Jaime Oncins descobriu ontem
que futebol e tênis têm muita coi-
sa em comum. "Foi meu pior jogo
em duas semanas. Ele merecia ser
o "vencedor. Mas como se diz. o
que vale são os dois pontos", filo-
solou, depois de eliminar o argen-
tino Javier Frana em três disputa-
dos sets por 6/3,4/6 e 6/4.

Também foi dia de vitória para
Luiz Mattar e Fernando Roese.
Mattar ganhou do baiano Danilo
Marcelino por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/
4), em jogo de muitos aces (9 para
cada lado) e discussão. Roese,
confirmando a boa fase, passou
pelo argentino Martin Stringari
por 7/6 (7/4) e 6/1.

A baixa para o Brasil foi a
derrota de Fernando Meligeni
que resistiu bastante ao peruano
Jaime Yzaga mas perdeu por 7/5 e
6/4. O consolo foi a queda do
•alemão Carsten Arriens. derrota-
do pelo argentino Alberto Manei-
ni por 7/6 (7/2) e 6/4. Mancini é o

•obstáculo no caminho de Roese.
O jogo de Oncins foi marcado

pelos erros dos dois jogadores e
muito nervosismo. "Tive sorte
que ele também errou bastante e
deixou escapar a vitória", anali-
sou o brasileiro que mantém a

Goleadores brasileiros
Careca
Ce rezo
Casagrartde
Evair

f Careca é o WÊ
maior ^fl
artilheiro
entre os
brasileiros que
jogaram na Iti

Edinho

Falcão

Dirceu
João Paulo
Júnior

Os artilheiros
Van Basten (Holanda)
Maradona (Argentina)
Careca (Brasil)
Platini (França)
Ftamon Diaz (Argentina)
Schachner (Áustria)
Võeller (Alemanha)
Bertoni (Argentina)
Ftuben Sosa (Uruguai)
Matthâus (Alemanha)
Aguilera (Uruguai)

Gols Jogadores
do; Minnestoa 118 x 104 Dallas;
San Antonio 104 x 98 Milwaukee;
Sacramento 99 x 97 Clippers.

Estadual — O Flamengo con-
seguiu uma fácil vitória sobre o
Tijuca, por 118 a 53, pela quinta
rodada do returno do estadual, e
lidera a competição com 27 pontos
— Botafogo, Vasco e Liga Angren-
se estão em segundo, com 24. Ou-
tros resultados: Olaria 110 x 101
Cocotá; Liga Angrense 94 x 63 Flu-
minense; Graiaú 77 x 78 Vasco.

Brasil
Argentina

Globo
12M0 — Globo Esporte
Manchete
12h30 — Manchete Esportiva
Bandeirantes
12h30 — Esporte total
13h15 — Esporte lotai - Rio
20h50 — Futebol: Mogi Mirim * Corinthians.

Campeonato Paulista
OM
12b30 — OM Esporte
18h — CM Esporte

Alemanha
Holanda
Uruguai
Dinamarca
França
Áustria
Suécia
Inglaterra
Iugoslávia Van Basten

Neto. estrela cio Coríntians

\\
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mementos. idolo do elube porcima  Roberto pode jogar sen ultimo jogo oficialem Sao Januurio contra o Botafogo, sdbado

iiSig

Roberto deve continuar jogando?

Roberto pode jogar seu último jogo oficial em São Januário contra o Botafogo, sábado

Ser ou não ser, eis a 
questão para 

Roberto

¦ O Vasco o quer por mais seis meses, mas o vereador ainda não sabe o que fazer de seu futuro quando terminar o contrato

As boas exibições, os oito gols e
a comprovação de que ainda tem
condições de servir ao Vasco pode-
rào valer para Roberto mais seis
meses de carreira. O presidente An-
tònio Soares Calçada admitiu on-
tem à tarde o interesse em fazer
mais um contrato com o jogador,
adiando para o meio do ano que
vem a festa de encerramento da
carreira do maior artilheiro da his-
tória do clube. "Basta ele querer",
anunciou o dirigente.

O início das negociações entre
jogador e dirigente foi num jantar,
se,\ta-feira. Calçada revelou que es-
tava satisfeito com a participação
de Roberto no Campeonato Esta-
clual, mas o deixou à vontade para
definir a situação. "Por mim, ele
renovaria e jogaria, pelo menos,
por mais seis meses. Mas o Roberto
me disse que ainda não sabe o que
fazer", explicou Calçada.

Roberto admite continuar a jogar
e revela que. politicamente, seria bom
manter-se nas duas atividades — ve-

reador e jogador. Porém, prefere
aguardar o término do campeonato
para analisar depois se valerá a pena
prorrogar a carreira. "È claro que eu
gostaria de continuar jogando. Mas
isso não se define assim. E melhor
esperar o final do contrato para en-
tão conversar sobre isso", disse.

Recuperado da contratura
muscular que o afastou das qua-
tro últimas partidas, Roberto es-
pera participar normalmente do
coletivo de hoje de manhã e j:
garantir o retorno ao time
sábado, contra o Botafogo,
cm São Januário. "Não

sinto mais dores, mas
preciso ver como os
músculos reagirão
durante o coletivo", explicou o
artilheiro. Se Roberto não reno-
vai contrato, a partida contra o
Botafogo poderá ser a última em
caráter oficial que ele disputará
em São Januário. "Nem tinha
pensado nisso", surpreendeu-se.

iiBrfSIV

ARQUIBANCADA

Ademir
Menezes

(Ex-jogador)
"Sou a favor. O

Roberto merece
continuar jogan-
do no Vasco e ele
mostrou isso den-
tro de campo. Ele
ainda tem muito
futebol e o clube
tem de saber usar
isso com intcli-
gência, poupan-
d-o-o em alguns
momentos."

Erasmo
Carlos

(Cantor e compositor)
"Sou favor. O

Roberto é um guer-
rciro e um dos pou-
eos ídolos do fute-
boi brasileiro. Um
cara que superou
com humildade e
dignidade momen-
tos difíceis quando
alguns vascaínos
chamavam de velho
e acabado o maior
ídolo do clube".

Paulinho
Mocidade

(Cantor e compositor)
"Sou totalmente

a favor. O Roberto
é um patrimônio do
Vasco e o time ain-.
da precisa da expe-
riência e do talento
ele. Acho que vale a
pena mantc-lo por
mais uma têmpora-
da, embora eu ad-
mita que c sempre
bom a gente parar
por cima".

Fluminense já se

preocupa 
com o

juiz em Criciúma
Invicto na Copa do Brasil, o Fluminense

dará um tempo no Estadual para decidir
amanhã sua classificação | semifinal enfren-
tando o Criciúma, em Santa Catarina. Pre-
cavido, o vice de futebol, Valquir Pimentel,
denunciou que os dirigentes catarinenses
"vão querer armar" e pediu que seja escala-
do um juiz 

"de 
peito, que tenha persondíidá-

de e não se deixe intimidar com pressões",
advertiu. O Fluminense venceu o primeiro
jogo por 2 a 1 nas Laranjeiras e leva vanta-
gem do empate. O Criciúma se classifica
vencendo por 1 a 0, na diferençade gols.
Somará três, já que, neste caso, com o empa-
te no saldo, o gol do primeiro jogo, na casa
do adversário, vale dobrado.

Repetidos os 2 a 1, mas a favor do Criciú-
ma, a decisão será nos pênaltis porque have-
rá empate completo. O Fluminense se classi-
fica perdendo de 3 a 2 ou qualquer placar
mais alto por diferença de um gol.

O atacante Vágner, artilheiro do time na
competição, com três gols, acha que o Flu-
minense não deve tentar garantir o empate.
"Se ficarmos atrás será pior. Não podenios
mudar a forma de jogar. Afinal, eu e o Ézio
também estaremos lá na frente para dar
trabalho à defesa deles", garante.

Vencendo, o Fluminense recebe mais
US$ 10 mil da TV que patrocina a competi-
ção e o jogador que fizer gol ganhará USS
1,5 mil de prêmio. 

"É hora de faturar um
dinheirinlw extra", afirma Ézio motivado.

A RODADA

AMANHA
Bangu x Madureira
16h ,.Moça Bonita

SÁBADO ¥

DOMINGO :

Botafogo x Vasco
17h São Januário
Volta Redonda x Olaria
16M30 Volta Redonda

WÊÊKSM
Americano x Flamengo
16li Campos
Itaperuna x Goytacaz
16h Itaperuna

SEGUNDA-FEIRA
Amèrica/TR x Fluminense
20h30
América x Campo Grande
líili

.Três Rios

. Andara!
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Paulo Nicolella

A volta do 

^agueiro

\ nando na Guvea, perto de casa, vis da qual contrataria seus joga- 111111 ,
poderia continuar, se quisesse", dorcs de futcbol. Edinho marca Marcelo, lembra os tempos de zagueiro ediz que poderui contmuar jogamlo

s PEBGUHTAS PARA ZINHO

| 
1 WZ A alegria de

fe.y •; trocaroRio

->•#!?* /-I Voce ganhoii fama de pe-
quente no Palmeiras. Procede?

v-;:; R — Pelas estatisticas e titulos
que conquistei. sim. 0 pessoalaqui me chama de pe-de-coclho,

Wr**" acham que sou urn amuleto. Na
verdade, o desempenho do time

Paulo Nicolella
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Edinho marca Marcelo, lembra os tempos de zagueiro e diz que poderia continuar jogando

A volta do zagueiro

oram apenas alguns minu-
1"^ tos. mas deu para suar a ca-
misa. Terminado o mini-coletivo
de ontem no Caio Martins, o téc-
nico Edinho reviveu seus tempos
de zagueiro. Bola com Marcelo, o
atacante partia em direção ao gol.
Entre ele o goleiro Zé Carlos esta-
va o próprio Edinho. "Este treino
é bom para melhorar as conclu-
sòes", explicou, ao deixar o gra-
mado, onde evitou as divididas,
ao contrário dos tempos de bectio
do Fluminense. Udinese, Flamen-
go e Grêmio. " Se quisesse, pode-
ria estar jogando até hoje", ga-
rante Edinho, 37 anos, que
mantém o peso perto dos 82kg.

"Em 1988 eu estava bem no
Flamengo, quando tive proble-
mas com o Candinho e deixei o
clube. Foi umu dus poucas vezes
que me arrependi do que fiz. Trei-
nando na Gávea, perto de casa,
poderia continuar, se quisesse",

afirma. Sobre o futuro, Edinho
não tem muito o que falar. Sua
permanência no Botafogo depen-
de de uma conversa com o presi-
dente Emil Pinheiro. Ele garante
desconhecer o suposto interesse
de Arnaldo Santiago, candidato à
presidência do Fluminense, em le-
vá-lo de volta às Laranjeiras, No \
coletivo de hoje, às 9h, em Nite-
rói, Edinho deve confirmar Jéfer-
son Douglas e Nélson como subs-
titutos de Jéferson e Djair,
sábado, contra o Vasco.

Q Acusado pelo desvio de ver-
bas, o ex-dirigente Anibal Fonseca
tem novos problemas. Ontem, Emil
Pinheiro proibiu sua presença no
Botafogo e seguranças tentavam
convencê-lo a deixar a sede. En-
quanto isso, Emil negava ser dono
de uma empresa no Uruguai atra-
vés da qual contrataria seus joga-
dores de futebol.

Para o Napoli
O ponta Elivélton

(foto), que perdeu a
posição no São Paulo
por causa de longa
contusão, foi empres-
tado até junho de 1993
ao Napoli, da Itália,
por USS 250 mil e o M
passe fixado em USS 3 milhões. O Napoli
queria Muller, peça chave na disputa do
título mundial de clubes, dia 13 de llezem-
bro, cm Tóquio, contra o Barcelona.

Márcio Braga assume
Márcio Braga assumiu ontem, em

Brasília, a Secretaria de Esportes, anuji-
ciando que pretende trabalhar na extin-
ção imediata do CND, que deverá ser
substituído pelo Conselho Superior de
Desportos. Ele disse que uma de suas
prioridades é preparar crianças para
competir nas Olimpíadas em outros paír
scd, pois acha onerosa a preparação de
Brasília para o evento no ano 2000.

Clubes x Previdência
Os clubes de futebol c a Previdência So-

ciai fecharam acordo ontem sobre a Iorma
de recolhimento das contribuições previden-
ciárias e do pagamento dos débitos vencidos.
Ficou acertado que 5% da renda dos jogos
serão destinados à Previdência e cada clube
devedor descontará da sua cota de participa-
ção no jogo 3% para a Previdência.

'Margarida'

André Fernandes
Araújo, amigo do juiz
Jorge Emiliano, o Mar-
garida (foto), informou
ontem que foi negativo
o resultado do exame
para diagnóstico de
Aids realizado com o
juiz, internado há 10 „
dias num hospital na Tijuca. com infecção
pulmonar. Margarida disse, entretanto, que
não tomou conhecimento do resultado do
teste. Ontem ele deixou de receber soro.
passando | ingerir medicamentos por \ ia
oral e deve receber alta dominuo.

ypidfeGv \
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g PERGUNTAS PARA ZINHO
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trocar o Rio H

Zinho está sendo considerado pé Quente pela torcida do Palmeiras

por São Paulo
SÃO PAULO — O ponta-es-

querda Crizan Cezar de Olivei-
ra, o Zinho, veio para abafar no
futebol paulista. Desde sua che-
gada, o Palmeiras não perdeu e,

que é melhor, está próximo da
final. Financeiramente realizado
com a transferência, o jogador
de USS 800 mil não se arrepende
de ter trocado o Rio por São
Paulo. "Graças a Deus sai de
lá", deixa escapar.

— Você ganhou fama de pé-
quente no Palmeiras. Procede?
R — Pelas estatísticas e títulos
que conquistei, sim. O pessoal
aqui me chama de pc-dc-coelho,
acham que sou um amuleto. Na
verdade, o desempenho do time
e a união são os principais fato-

res do sucesso. Quando as pes-
soas abdicam das vaidades pes-
soais e cada um cumpre sua
parte, a coisa funciona. É o que
acontece no Palmeiras.

— Essa é sua melhor fase no
futebol?
R — Desde as finais do carioca
do ano passado, quando vence-
mos o Fluminense, e durante 92,
quando conquistamos o Brasi-
leiro pelo Flamengo, a fase tem
sido muito boa. Tecnicamente
estou no melhor de minha for-
ma, mas acho que posso melho-
rar fisicamente. O que falta é um
pouco de tempo para aprimorar
minha forma física. Não há tem-
po para treinar.

— Você acha que tem cadeira
cativa na seleção de Parreira?
R — No meu tempo de Flamen-
go estava sendo chamado em to-
das as convocações. Parreira e
Zagalo sabem que podem me
aproveitar tanto no meio de
campo como na ponta-esquerda.

Eu gosto de atacar, mas também
sei marcar.

— As diferenças entre o futebol
do Rio e de São Paulo são muito
grandes?
R — Sem dúvida. O futebol pau-
lista está dando um banho. Do-
mingo tivemos quase 80 mil tor-
cedores no Morumbi, enquanto
Botafogo x Flamengo não levou
nem oito mil. Aqui os jogos são
disputados, os clubes investem,
o nível técnico é alto, o campeo-
nato é competitivo, há organiza-
ção, os gramados são relativa-
mente bons.

— Por que o futebol do Rio
atravessa uma fase tão negativa?
R — São muitos fatores. O Mara-
canã fechado desestimula o torce-
dor, há excesso de jogos em péssi-
mos gramados, o campeonato é
mal organizado, os clubes estão
endividados e não investem. O
torcedor, além de não ter estiniu-
lo, não tem dinheiro para tantos
jogos. Ainda bem que saí do Rio.
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Flamengo 
perde 

e agora so resta o Cruzeiro 
|

a Vitoria do Racing eliminou a equipe carioca enquanto os mineiros souberam segurar o resultado e o direito de lutar pelo bi 
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Ser ou nao ser, eis ¦ Mi- 
Vitoria mantem

questao para 
Roberto I 
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Flamengo 
perde 

e agora só resta o Cruzeiro
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Buenos Airos — AFP
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Oempenilo de JúlioCésar (saltando) não foi suficiente para o Flamengo conseguir a vitória e o Racing acabou classificado, para afinal

Marcelo Regua

Vitória mantém

vivas as chances

do Fluminense

Ser ou não ser, eis a

l questão para 
Roberto

dor. "É claro que gostaria de conti-
nuar, mas é melhor esperar o fim
do Campeonato", disse.

Recuperado da contratura
muscular que o afastou das qua-
tro últimas partidas, Roberto es-
pera participar normalmente do É
coletivo de hoje de manhã e |.
garantir o retorno ao time * 1

sábado, contra o Botafogo,
em São Januário. "Não 

|||jH
sinto mais dores, mas
preciso ver como os
músculos reagirão
durante o coletivo", explicou o
artilheiro. Se Roberto não reno-
var contrato, a partida contra o
Botafogo poderá ser a última em
caráter oficial que ele disputará
em São Januário. "Nem tinha
pensado nisso", surpreendeu-se.

As boas exibições, os oito gols e
a comprovação de que ainda tem
condições de servir ao Vasco pode-
rào valer para Roberto mais seis
meses de carreira. O presidente An-
tònio Soares Calçada admitiu 011-
tem o interesse em lazer mais um
contrato com o jogador, adiando
para o meio do ano que vem a festa
de encerramento da carreira do
maior artilheiro da história do clu-
be.

"Por mim. ele renovaria e joga-
ria. pelo menos, por mais seis me-
scs. Mas o Roberto me disse que
ainda hão sabe o que fazer", éxpljj
cou Calçada. Roberto admite con-
íinual a jogar e revela que. política-
mente, seria bom manter-se nas
duas atividades — vereador e joga-

O Fluminense continua a provocar sua
torcida. Ontem à noite, o tricolor sofreu
para derrotar o esforçado América-RJ por 1
a 0. gol do artilheiro do campeonato, Ezio,
de pênalti. Com o resultado, o fluminense
continua sonhando decidir o titulo estadual
com o Vasco, campeão da Taça Guanabara
c até agora líder invicto da Taça Rio.

O gol do Fluminense, aos 2(un, surgiu do
lance mais polêmico da partida. O juiz mar-
cou pênalti de Márcio Luis. alegando que ele
cortara com a mão uma jogada de Hobò. Os
jogadores do América-RJ cercaram o árbi-
tro. reclamaram, mas não o fizeram mudar
de idéia. Pouco depois, o mesmo Hobò Ibi
derrubado na área e o juiz nada marcou. No
segundo tempo, cobrado pela torcida, o Flu-
minense pouco ameaçou — Julinlio mandou
uma bola no travessão —, e o placar ficou
no magro I a 0.

Fluminense: Jeflerson, Itaberá. Viça, Ma-
zola I Lira: Anderson, Julinlio. Hobò e Paü-
Io Alexandre (Maldonado); Vágner o Ézio.
Anwrica-RJ: Fábio, Marcelo Lopes. Paulo
Sérgio, Cláudio e Marquinho; Dedé. Tiqui-
nho (Márcio Ramos) c Márcio Luis: Sergi-
nho, Jorge Luís (Álvaro) e Edenilson. O juiz
Reinaklo Ribas deu cartão amarelo para
Marcelo Lopes, Itaberá, Serginho, Hobò,
Vágner e Anderson. A renda foi de CrS
31400.000,00, para 1.447 pagantes. Na pre-
liminar de juniores, o Fluminense venceu o
América-RJ por 4 a I.
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Roberto deve continuar jogando?

A RODADA

Paulinho
Mocidade

(Cantor e compositor)
"Sou totalmente

a favor. O Roberto
é um patrimônio do
Vasco e o time ain-
da precisa da expe-
riência e do talento
ele. Acho que vale a
pena mantê-lo por
mais uma têmpora-
da, embora eu ad-
mita que é sempre
bom a gente parar
por cima".

Erasmo
Carlos

(Cantor e compositor)
"Sou favor. O

Roberto é um guer-
rciro e um dos pou-
cos ídolos do fute-
boi brasileiro. Um
cara que superou
com humildade c
dignidade momen-
tos difíceis quando
alguns vascaínos
chamavam de velho
c acabado o maior
ídolo do clube".

Ademir
Menezes

(Ex-|ogador)
"Sou a favor. O

Roberto merece
continuar jogan-
do no Vasco e ele
mostrou isso den-
tro dc campo. Ele
ainda tem muito
futebol I o clube
tem de saber usar
isso com inteli-
gència, poupan-
do-o cm alguns
momentos."

Bangu x Madureira
16h .Moça Bonita

Botafogo x Vasco
17li
Volta Redonda x Olaria
16h30

São Januário

Volta Redonda

Americano x Flamengo
16h
Itaperuna x Goytacaz
16h

Campos

Itaperuna

América/TR x Fluminense
20h30
América x Campo Grande
16h Andarai

Roberto pode jogar seu último jogo oficial em São Januário contra o Botajogo, sábado

Placar JB
Edinho desconhece

a sondagem tricolor

Para o Napoli
O ponta Elivclton. que perdeu a po-

sição no São Paulo por causa de longa
contusão, foi emprestado até junho de
1993 ao Napoli, da Itália, por USS 250
mil e o passe lixado em USS 3 milhões.
O Napoli queria Miiller. peça chave na
disputa do titulo mundial de clubes, dia
13 de dezembro, em Tóquio, contra o
Barcelona.

Clubes x Previdência
Os clubes de futebol e a Previdência

Social fecharam acordo ontem sobre a
forma de recolhimento das contribui-
ções previdenciárias e do pagamento
dos débitos vencidos. Ficou acertado
que 5% da renda dos jogos serão desti-
nados à Previdência e cada clube deve-
dor descontará 3% da sua cota 110 jogo
para a Previdência.

Margarida
André Fernandes

Araújo, amigo do juiz Jor-
ge Emiliano, o Margarida.
informou ontem que foi
negativo o resultado do
exame para diagnóstico de
Aids realizado com o juiz.
internado há 10 dias num
hospital na Tijuca, com in-
fecçào pulmonar. \larga-
rida disse, entretanto, que
não tomou conhecimento
do resultado do teste. On-
tem ele passou a ingerir
medicamentos por via oral
e deve receber alta domin-

A posse de

Márcio Braga
Márcio Braga assumiu

ontem, em Brasília, a Se-
cretaria de Esportes,
anunciando que pretende
trabalhar na extinção ime-
diata do CND. que deverá
ser substituído pelo Con-
selho Superior de Despor-
tos. Ele disse que uma de
suas prioridades é prepa-
rar crianças para competir
nas Olimpíadas em outros
países, pois acha onerosa a
preparação de Brasília pa-
ra o evento no ano 2000.

Copa do Mundo
Eliminatórias/Europa
Grupo 6
Isarel 1 x 3 Suécia

O técnico Ifdinho assegurou. 011- tendimento que teve com o técnico
tem. que não tem procedência a in- Candinho. em 1988, quando jogava
formação de que teria sido sondado no Flamengo. "Se não fosse isso.
pelo medico Arnaldo Santiago, can- poderia estar jogando até hoje",
didato à presidência do Fluminense, disse Edinho, 37 anos e 82kg. No
para voltar ás Laranjeiras. No Man- coletivo de hoje, ás 9h. em Niterói.
10. também nada está decidido sobre Edinho deve confirmar Jéferson
sua permanência 110 Botafogo, o que Douglas e Nelson nos lugares de
depende da conversa com o presiden- Jéferson e Djair. contra o Vasco,
te Emil Pinheiro. Acusado de desvio de verbas, o

Se nada tem decidido sobre ex-dirigente Aníbal Fonseca foi
futuro, Edinho pôde pelo menos proibido, ontem, de entrar no clu-
relembrar o plissado, ontem, no be. pelo presidente Emil Pinheiro,
treino do Botafogo, em Caio Mar- também acusado de ser dono de
tins. Entrou em campo, correu al- uma empresa no Uruguai, através
gur.s minutos e lamentou o desen- da qual contraia jogadores.

ATP de Antuérpia
J. McEnroe (EUA) G/2 6'2 B Wuyts (Boi), G. Forgot (Fra-8)
617. 7/5. 6/2 K Leach (EUA). M l Stich (Ale) 7/6, 3/6. 7/6 S
Bruguera (Esp). R. Krajicek (Hol-6) 6/3. 6/4 G. Connell
(Can).
Torneio da Filadélfia
(feminino)S Grat (Ale-1) 6/0. 6/1 E Bnoukhovets (Ucr). A Frazier
(EUA-7) 6/1. 6/3 C Kuhlman (EUA). Z. Garrison (EUA) 7/6.
7/6 B. Schultz (Hol)

Copa Latino-Americana
Sexla rodada
Gilberto Milos (Bra) 1 * O Jos Gutierrez (Col) Amador
Rodrigues 0 5 x 05 Gildardso Garcia (Col). Gilberto Her-
nande* (Mc-x) 1 * O Christian Toth (Bra) Classiticaçào- 1°
Milos 5.5: 2' J Sunyê. Bra H Van Riemsíijk Bra. G.
Hernandeí. A Rodrtguez. A Zapata (Co!) e G. Garcia 5.
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Cadu Galeria de Azhar's terii mais de 

^10.000 

tapetes para vo^eso)lhe^Esta e a garantia que dara a voce a chai^d^^^^^^^lhoi tapete pa^a su^uisa. ^

vao ^ o seu ^osto e compl^ |

DHURRIE QiJ TURK1SH/K111M 1 Alt' decoraQao da sua casa. E agora em nossa venda jJJji 1 Sl^ ioo%U 
' 

IfSft I
f: 1.80X2.70 $/fd ]£X1.80 h 1 especial semi-anual poderd economizar ainda 2 70 K 3.60 ' ¦1.80X2.70 $8 

|

¦|| 100%w 108% mais em Azhar's Oriental Rugs: ate em 6(5% ou iwnosporpoig* U
nHn» 70%! Lembre que em todos nossos tapetes os |

nos sao feitos manualmente, com um 100% de la MbM f

ou seda natural. Impossivel conseguir melhor 1

qualidade pelo dinheiro que voce deseja investir. MRlalBMpH I
¦i jMHNMn Visit© logo qualquer das nossas salas de i^HMB88^8 H

exposures e comprove porque este e melhor MMjjjl 
§ |

II momento para comprar o tapete dos seus sonhos. H

ar's 8aran!e a entreBa "a sua casa I

I 5^750 SIP^ 
JOO EHBBB ST <300 ETrfi&O I 

S

' 

:;"^p I

zsr>p% a1"'si STsiBO ss ai§§ sa»' i I I
180 X 270 270X3GO * • ¦WW 2.40 X 3.00 »V,A¥V 1.80 X 2.70 Q,675NOSPORPOiG2 »w 1.00X1.50 M
323 NOS POR POIG^ 323 NOS POR POIG^ 624 NOS POR POtG^ 528N0SP0RPIX6 100%8B)MCIMQE8H)A ? 000 NOS POR P016^ ffpl

rr^TssmmwmMBam Altar's Oriental RugS ¦MM— I

" 
MIAMI,?!.. MIAMI, FL M. MIAMI BEACH, FL. FT. LAUDERDALE, FL. HOUSTON, TEXAS I

Dadeland Mall Omni Intern'l Mall Aventura Mall The Galleria Mall Houston Galleria No. 1 
g|

Denlro ao lado da Lord & Taylor Dentro. 2do. andar. ao lado da Bally Shoes Dentro, 2do. andar. na frente da J.C. Penney Dentro. 2do. andar. entre Saks e Lord & Taylor Dentro, 3ra andar. entre N&man Marcus e Lord & Taylor 
||g|

Tel.: (305) 686-3451 Tel.: (305) 358-8282 Tel.: (305) 933-0273 Tel.: (305) 568-5951 Tel.: (713) 621-3461 ¦

WB^^^wSmmW\WTTmT*u-W^l ¦ til El Zi Ji Hrrfrni Mcth

M(. ALLEN, TX. LAREDO, TX. SAN ANTONIO, TX GUADALAJARA MONTERREY M
La PSaia Mail Mall del Norfe North Star Mall Jalisco, Mexico N.L, Mexico H
Dentro na frente da Jones & Jones Dentro, na frente da Polly Adams Dentro. lora da area central. Intersegao La Paz e Union Dentro. Galenas Monterrey M

Tel.: (512) 631-7153 Tel.: (512) 726-0059 
16^(5^366-3042 

Tel.: (36) 16-36-12 M
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¦Traga qualquer preço publicado e

nós o Superaremos!
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• ACTUALMENTE AZHAR'S NAO TEM
LOJAS OU REPRESENTATES EM BRASIL

TUDAS AS LOJAS AZHAR'S ESTÃO .
SITUADAS NOS ESTADOS UNIDOS E

MÉXICO.

Cada Galeria de Azhar s tem mais de 10.000 tapetes para você escolher. Esta é a garantia que dará a você a chance de encontrar o melhoi tapete paia a sua casa,

Azhar's talvez seja a única comercializadora de
tapates orientais en toda América que compra
diretamente aos artezões por milhões de dólares,
na China, índia, Paquistão, Turquia e a ancestral
Persa. É por este motivo que Azhar's oferece os

preços mais baixos de todo o mercado. Pode
contar com desconto de 50% ou mais em cada
tapete de todo nosso estoque. E são mais de
100.000 pecas, pode ter a plena certeza de que
vai encontrar justamente o que você esta

procurando, nas cores, matérias e tamanhos que
vão satisfazer o seu gosto e complementarão a
decoraçao da sua casa. E agora em nossa venda
especial semi-anual poderá economizar ainda
mais em Azhar's Oriental Rug$: até em 60% ou
70%! Lembre que em todos nossos tapetes os
nós sao feitos manualmente, com um 100% de lã
ou seda natural. Impossível conseguir melhor

qualidade pelo dinheiro que você deseja investir.
Visite logo qualquer das nossas salas de
exposições e comprove porque este é melhor
momento para comprar o tapete dos seus sonhos.

Azhar's lhe garante a entrega na sua casa

em qualquer pais da América do Sul,

AFGHAN,
100% LÃ ¦<
2.70 X 3.60 J
148N0SP0RP0Ur

PetSMHVi,
100% üi
1.20X1.80 ,
I48NO8PORPOU1

PBRSA/BSDJAR,
100% LÃ %
2.70 X 3.60 \
148NOSPORPOUi

PBSAJBAXHHARI
100% IÃ O
2.70 X 3.60 f
323 NOS POR POIO2

M1AMI, FL.

Dcsdeland Mdl
Dentro, ao lado da Lord & Taylor
Tel.: (305) 666-3451

Mc. ALLEN, TX.
La Plaza Mall
Dentro na frente da Jones & -
Te!.: (512) 631-7153

mm
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Leite de origem clandestina invade o Rio I

m Vendas Ihegam a 100 mil litros diarios, produto custa 34,8% mais e negocio chegaj a movimentar Cr$ 66,4 milhoes por dia
 _ ^

H i/ 11 rnando MiiLLO idoia da Ior<;u deste mercado mar- *** I .S m - JSSjWBn • 4/r\t 1/
ginal, que ganha espago ||me| # |&4|Mp LOIlSUmO Cai 40%

Relpmienos 300 mil canocas es- dida.ejn que encalnam milhoes de |gjg .mLFrnKmi JS/%.
tao consumindo diariamente 100 litros de leite nos principals esta- Jjti' paula ouatimosim Este ano, industrias e
mil litres de leite do tipo C que dos produtores do pais. Marques -^Pg > - . s \ ^ tBHP' mm-- a >i- i . . 1, , vas encerraram a jeirtrcssafra com
entrain iandesti.namente 110 muni- joga mais fogo na I'crvura. consi- gy ^ Ml C1 

:eC0l]1P|a f um excedente dc kite que cliega a
cipio. 0 produto e de qualidade derando que 0 kite pirata e ad- & >5* * K 

'^mSSKm 
Mm,-A populagao, atiaaa aos aumento? ue 70 mil lonHlidas. Sesitmdo 0 vice-

ciuyidosa e transporiado irregular- quirido hoje polos varejistas ao M . fl ¦! ?r^°\Vem ,azCnJ° °i C°'!sumo 
president da Fcderatfio da Auri- j

memo. desrefpei|ando todas as prego de CrS 3.000 em media, ^ ^Tfil leite despencar. A retnujao meaia cu|grip0 Estado de Minus Genii*
eondigoes leuais e rcuulanientares. eheaa aos consumidores por ate mm-. - MB|Hi nasven as e ci e pas eurizac 0 em 

|Faemfi} inlcgrante da Camara'Se-
A denim® ode Joaquim Marques. 4.500. ou seja. 34.89% a mais do W 1BIM1 

^etembro e outubro ctiega_ a u „ lorja, J0 Lej(e> Jacqilcs Oontijb Al-
viee-presidente da Associagao dos que deveria ser. so a leuislagao ^ M{ U ^ 

^ relagao ao mesmo penodo do v;1^teniW2 0 Brasil so importou
Distnbu.dores e Aatonomos de que fixa cm 11.20% b teto de . Vv ^^1 

f"0 passado. Mas nos grandes cen- 2ft mi, tone,adas de kne. contra a
Leite do Estado do Rio de Janeiro margem de comercializagao fosse " flHH ^ ios, e ^onsunio, como 10 e ao media historica de 100 mil toncla-
(Adalerj). obedeeido. Isto significa que os M Paulo, a C]ueda dtega a 40/, cm dasnos uh.mos lOanos.

Marques, que tambem c 0 prin- piratasja movimentam na capital |®flMWLMi W,H comparagao a 1991 Em plena en- 1 
;Esse excess01||ite ky IVssl,rgir

cipal ilisirihuidor do produto pa- carioca polo menos CrS 66.4 mi- 8B '^liouve 
sobn cle^lch ^ l^rTonh unl;1 pruiica por parte dn>« coopera-

malal — empresas que detem a Ouiro reirato da marginalidade disso, agoia. no inicio da salra. as nao onlVcntavam: 0 sistci: a dc pa-
maior fatia de distribuigao de leite no negocio: um caminhao da Par- M* ' . MmM cooperattvas so querem pagar 30| 

g;imenl0 ||a ^ oxtra-coia. Neste
na cidade (60(1 mil litros dia)— malat foi metralhado recentemente Sfi jlSfev* Ijflff 111 h n ; jti 

" f ^ 0 va or norma aos pro utOK's - 
caso| as cooperate as tomam como

afirma que 0 prcjiii/.o c gencrali- na Baixada-Fluniinsnsc..Segundo - ^ '' 
{> 

r"':; ccrca e rb poi no. 
^ - media 0 iHtmero de-litros smregucs

/ado qtiando atingc 0 consumi- Marques, esta foi mais 11111a das " V | , JJ"1 
oa ' , °u^ '' 

polos produtores durante a scca e
dor. 0 Estado e 0 proprio ponto formas de intimidagao de grupos jl ^ 

1 e - 0 no consumo e se cm ro t so pagam 0 prego integral por esse
de venda. operado principalmente do panifieadores que ja eslao se >*\ . Vpi 

" I"0' .J;1?' ™ 
^|P^? volume. O que eentre»ue em exces-

Por panificadorcs. 
"Nunca sao ti- organizando para comprar 0 pro- t 

' 
concorrlncia icirrad i vcmicv-indo so(0 volumecxtra-cota). que acral-

radus notas liscais de \enda para duto a prcQOs mais baratos no inte- eoncorrci 1a y r. a cm icvandc • , ;n„, 
"• ., r r , , f. q wm M.w® - ale emnresiis a atuareni cm ccntros nicnic cuuivaic a .hi o a inab uo

0 produto que chesa ao Rio . nor do Rio de Janeiro — Santo ¦> dit tiupitMs. d ••waKiu cm tcuiios 
, - ,

al'irma. 
^ 

lsabe,aKa98^ Antoiiio de Padua, cic C0nsu!110 '?ra de Mc* volll|e dl' P'odu^o du.antc a se-

O leite pirata. *I|p H Hacoatiara. Re- • para vender 0 kite que sobra. !ca. g|xi;i mcladc do prcyo.
con forme deno- f 

'5 
/- / & sonde e Canumalo Dados .da Em-  ^ 

Segundo Jacques
n„,KM0 dos cxe- W A LM - ou em oturos O roteiro do leite pirata(*) braPa 

^ 
Go,11,,J°'11Pa-

culivosdas.ndi.s- MM estados proximos. "a 
Pela de 70 0 Poderde go hoje ao produtor

t r i a s que .--'Ml como Minas Ge- * ,Tr,0''T COmPrad°
transformlm 0 WHk raise EspiritoSan- pava 310 litros de salariominimo CrS 1.200(olitroen-

produto lesa o 1§§ ¦ to. Normandia TresRios(RJ) Benfica leite C. Na decada tregue para indus-
consumidor duas Marques revela  segumto 0 poder dc Hffif tria) a CrS I.SIM) (o
vezes: qtiando sua ft ! ainda que os pira- Itaocara Itaocara (RJ) Benfica compra 0 sa ario en regno paia 0 con-
data de \ alidade tas so cmitem uma J_ ——'  nantmo ca.u para Decadade|70 310 sumo). cnquantQ.o

(&*% TM Lt 
UC Le0P0,d,na(MG) SantaCrUZ Ma s om°S| 990 e'ssii  

240 
Pg^{/«

i'tllfcr hA 
^ 

K iliS :MpIrbo|MG) !cai|o^do ^ P'h"dl™
Zt sou para 151 litrose. Anode 1991 151 |0s dc Minas ostao
 -.-vnv-"si * " 

a* ' ' "v VimdaVaca Juiz de Fora (MG) Benfica este ano, as estimati-  recusando 0 leite em
I '1, 

11 9# Zm: ; sam sem qualquer  vas indicam que sera Ano de 1992 140 excesso.
-'¦•muitas'vc/es l%de const! angi- Tartaruga Muriae(MG) Benfica inferior a 140 litros. (-)es„ma„va Um dos agravan-
cssas marcas aze- MHmFW Produ9ao - ronle Embfapil tesdessasitu^aofoi

daram cm nossas Ello e mm das marcas que 
™rreiras_ liscais p^dua S. Ant. de Padua (RJ) Niteroi (RJ) Na outra ponta, 0 6 linfgdo Programa

proprias geladei }> vendida de forma ilegal nimca cmilem Par|  produtor de kite nao teve nenlmma do Leite, instituido 110 govcrno Sar-
ras . observou um 

' sous tIwntes cario- Boa Nova Resende (RJ) Local ignorado vantagem dopois da liberagao dos IK.y, Naj ep0C;li j0 198S a 1990. 0
funcionario da Laticinios Nan- pas qualquer notafiscal de venda;  pregos. Sou percentual departicipa- „0vcrno absorvia lit',, da produ-drea. oil Vila Isabel — ou quail- Secundo allrmou. as industrias ja Sertaozinho Cantagalo (RJ) Local ignorado ?ao sobre 0 proijo final do produto , brisillirl (14 bilboes do tiros
do 0 pref ultra passu 0 teto ma- , n , . •. , ...  |aiu da media historica de 60% (-ao 0,dsnt"a 114 

,
xilllO do 1'even da fixado cm 'CCOllOiam a Uclcgacia do IMllllStC- OFonlc: Associacao dos DistribuitJores e Aulonomos de Leite do Estado do Rio do Janeiro para 40% il 50%. Elll COlltrapai'li- M" P''SSaC10 C OSlO

I I 1(1% 
' ' 

riode Asricultura.no Rio. mas r> o produto <> distribuido princpaimonto por bairros da zona oeste e uopoidina. mas d marucni de lucTO do vareio ano forain absorvidos pelo govcrnoll--u ')• podo ser encontrado tambum na Tijuca, Santa Tcrosa e Catete " UKUtvl" iuv.iv/ viv >oivju
Piratas — Para so tor uma nunca obtiveram resposta.  aumentou de 7% para 11.2%. apenas 1% da'produpao.

JORNAL DO BRASIL

Desembarque (")Marca

[TarifasAltjgtiol
Colações das bolsas
Alta do dólar
Ajusto liscal
Vabp
Situação do Lloyd....
Negócios

SEU BANCO NA
PONTA DOS DEDOS

Banco

RURAL Não pode ser vendido separadamenteRio de Janeiro — Quinta-feira, 12 de novembro de 1992

Leite de origem clandestina invade o Rio

Este ano, industrias o cooperati-
vas eneerraram a entressalVa com
um excedente de leite que chega a
70 mil toneladas. Segundo o vice:
presidente da Federação da Agri-
cultura do Estado de Minas Gerais
(Faemg), integrante da Câmara Se-
torial do Leite, Jacques Gonlijo Ál-
vares, em 1992 o Brasil só importou
20 mil toneladas de leite, contra a
media histórica de 100 mil lonela-
das nos últimos 10 anos.

Esse exccsso do leite foz ressurgir
uma prática por parte das coopera-
tivas. que há muito os produtores
não enfrentavam: o sistema lie pa-
gamenio cota c extra-cota. Note
caso. as cooperativas tomam como
média o número de-litros entfeizués
pelos produtores durante a seca e
só pagam o preço integral por esse
volume. O que è entregue em exces-
so (o volume extra-cota). que geral-
mente eqüivale a 30% a mais do
volume de produção durante a se-
ca. é pago pela metade tio preço.

Segundo Jacques
Gonlijo. o preço pa-
go hoje ao produtor
de leite C varia de
CrS 1.200 (o litro en-
troguo para indús-
tria) a CrS I .SOO (o
entregue para o con-
sumo), enquanto o

Década de 1980 240 extra-cota e pago
por C rS íiiill a C rS

164 700 o litro. Algumas
indústrias de latiçi-

151 nios de Minas estão

14Q recusando o leite em
excesso.

n estimativa Um dos agravan-
Fonte: Embrapa  (es doSSa situação foi

o fim do Programa
do Leite, instituído 110 governo Sar-
ney. Na época, de 19SS a 1990; o
governo absorvia l2"-« tia produ-
çào brasileira (14 bilhões de litros
por ano). No ano passado c este
ano foraijí absorvidos pelo governo
apenas I % da produção.

PAULA GUATIMOSIM

A queda do poder do compra da
população, aliada aos aumentos de
preço, vem fazendo o consumo de
leite despencar. A retração média
nas vendas de leite pasteurizado em
setembro e outubro chega a 20%
em relação ao mesmo período do
ano passado. Mas nos grandes ccn-
tros de consumo, como Rio e São
Paulo, a queda chega a 40% em
comparação a 1991. Em plena en-
tressafra — de junho a setembro
—. houve sobra de leite. Por conta
disso, agora, no inicio da safra, as
cooperativas só querem pagar 50"|
do valor normal aos produtores —
cerca de CrS 650 por litro.

Segundo a CCPL, houve queda
de 42% no consumo de setembro e
outubro, no Rio, em relação ao
mesmo período do ano passado. A
concorrência acirrada vetn levando
até empresas a atuarem em centros
de consumo fora de seus estados,
para vender o leite que sobra.

Dados da Em-
brapa mostram que
na década de 70 o
salário mínimo com-
prava 310 litros de
leite C. Na década
seguinte o poder de
compra do salário
mínimo caiu para Décadade 1970 310
240 litros de leito.
Mas em 1990 essa
relação era de 164 li- Ano de 1990
tros. Em 1991 pas- 
sou para 151 litros e, Ano de 1991
este ano, as estimati-
vas indicam que será
inferior a 140 litros.

Produção —
Na outra ponta, o
produtor do leite não teve nenhuma
vantagem depois da liberação dos
preços. Seu percentual de participa-
çâo sobre o preço final do produto
caiu da média histórica de 60%
para 40% a 50%. Em contraparli-
da, a margem de lucro do varejo
aumentou de 7% para 11.2%.

O roteiro do leite pirata(*) Poder de
compra do
salário mínimo

BenficaNormandia
WCif! '

BenficaItaocaia (RJ)Itaocara

Leopoldina (MG)

Matias Barbosa (MG) Local ignorado

Juiz de Fora (MG)Vim da VacaliwnwmMM;

BenficaTartaruga

Local ignorado

Local ignoradoCantagalo (RJ)Sertãozinho

OFonte: Associaçào dos Distribuidores e Autônomos do Leite do Estado do Rio de Janeiro
(") O produto é distribuído principalmente por bairros da Zona Oeste e Leopoldina. mas
pode ser encontrado também na Tijuca, Santa Teresa e Catete

Produtor vende direto a consumidor

Os 
moradores do município

de Carmo, na região Serra-
na do Rio. viveram ontem uma
situação inédita: puderam com-
prar leite C pasteurizado direta-
mente do produtor pela metade
do preço — CrS 2.000 em vez dos
CrS 4.10(1 cobrados pelo comércio'
varejista.

Até o meio-dia os produtores
venderam 500 litros. Isso foi pos-
Mvel depois de muita briga, que

acabou em acordo com a Coope-
rativa Agropecuária do Carmo,
que reúne 289 produtores de leite,
dos quais recebe 14 mil litros do
produto por dia. entregues para a
CCPL (Cooperativa Central de
Produtores de Leite do Rio).

Com a instituição do sistema
de pagamento do leite extra-cota
em CrS 650 o litro, em vez dos
CrS 1.346 pagos para o leito cota,
os produtores pediram a coopera-

liva que deixasse de entregar o
excesso de produção à CCPL o
pasteurizasse e produto para que
os próprios produtores o vendes-
sem á população por CrS 2.000. A
cooperativa concordou, já que a
medida beneficiaria os 17 mil ha-
bitantes do município!

Mas a alegria em Carmo durou
pouco. A fiscalização do Ministé-
rio da Agricultura proibiu a ven-
da do leite a granel. Segundo o

Sindicato Rural de Carmo, a lis-
calização alegou que a lei proíbe
que em locais onde há venda de
leito pasteurizado empacotado se-
ja vendido leite a granel."Ê 

que a venda de leite a gra-
nel exige regras básicas de higiene,
difíceis de fiscalizar. So ocorror
algum problema, a fiscalização
sanitária será responsabilizada",
disse Roberto Litman. do Minis-
tério da Aericultura no Rio.

Itamar não definiu se

aceita corte dos zeros

tiR \sj L1A — O ministro da
l:u/enda. Gustavo Krause, con-
firmou ontem que recebeu pro-
posta parti cortar três zeros do
cruzeiro e que o assunto será dis-
cutido pela equipe econômica iflF
tos do ser submetido ao presidente
Itamar Franco. "Chegamos a um
ponto em que as máquinas de cal-
cular não têm algarismos suficien-
tos." Krause fez questão de colo-
car o corto dc três zeros como
"uma medida do racionalização
administrativa e não medida eco-
nómica". O presidente Itamar
Franco afirmou ontem cedo, ao
chegar ao Palácio do Planalto,
que ainda não tem nada definido
sobro a mudança do cruzeiro.

O Banco Central e a Secretaria
de Orçamento da União vêm in-
sbtindo eom a equipe econômica
para fazer a reforma do padrão
monetário desde o mês passado.
Em janeiro, a Casa da Moeda vai
lançar a cédula de CrS 500 mil e.
se o governo concordar em cortar
três zeros até lá. ela já deverá
circular com o carimbo escrito
"500 cruzeiros novos". A nota de
CrS I milhão, que já vem sendo

discutida pela Casa da Moeda,
deverá ser lançada com CrS
1.000.00, se o padrão monetário
for alterado.

Para Itamar, o mais importan-
te para a sociedade será o governo
conseguir recuperar o valor do
cruzeiro, com a queda da infla-
ção. 

"Só tirar zeros não adianta.
Mas não tem nada decidido", ex-
plicou. A equipe econômica deve-
rá submeter o assunto a Itamar
nos próximos dias. A última vez
que o governo cortou três zeros
do cruzeiro foi no dia 16 dejanei-
ro de 1989, no Plano Verão, du-
rante o governo Sarney. O cruzei-
ro novo passou a se chamar
simplesmente cruzado, nome alte-
rado para cruzeiro com o Plano
Collor I, de 16 de março de 1990.
Desde o último corte de zeros, a
inflação (IGP-DI-FGV) somou
1.128.603%. sem contar o mês
passado. Caso o IGP-DI tenha
ficado em 26%. a inflação desde a
última reforma monetária chega a
1.422.039%. O salário minimo em
janeiro de 89 era de CzS 31.86. E.
se acompanhasse apenas a infla-
ção, seria hoje de CrS 453.093.
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A Locadora Fleet Car chega ao

Rio, dando início

a uma nova era:Terceirização.

Com a inauguração de suas
instalações no Rio de Janeiro, a
Fleet Car Rental chega para inovar
conceitos e oferecer um atendimen-
to diferenciado no mercado de lo-
cação de veículos para empresas.

A inovação está na possibilida-
de das empresas possuírem sua fro-
ta de veículos, na quantidade e
qualidade de suas necessidades,
por meio da locação. A isso, damos
o nome de Terceirização, uma po-
lítica administrativa que possibilita
ao empresário reduzir seus custos
ao utilizar os serviços de terceiros.

Relacionamos algumas vanta-
gens da Terceirização, no que se
refere à locação de carros:

A locação de veículos não imobi-
liza capital e não exige desencaixe
imediato de recursos.

Diminui o grau de endividamento
e despesas financeiras.

Racionaliza as estruturas fiscais e
administrativas (instalação de ofici-
nas, garagens e controle).
« Permite aumentar ou diminuir a
frota, no momento que for preciso.

Possibilita a utilização dos veícu-
los mais convenientes para cada
tipo de serviço.

Deixa o problema de desvaloriza-
ção do bem para a LOCADORA, tal

como a reposição de veículos no-
vos.
? Todas as despesas de manuten-
ção, taxas e seguros estão inclui-
dos no valor da locação.

Sr. Empresário, a modernidade
exige das empresas uma postura
dinâmica, voltada exclusivamente
para suas atividades fins.

Como conseqüência, a Tercei-
rização de serviços é a principal
opção para o alingimento desse
objetivo.

Nesseprocesso,aTerceirização
da frota de carros surge como
prioridade absoluta.

A Fleet Car possui os estudos e
cálculos necessários para ajudá-lo
nessa decisão, além de contar com
os melhores preços e serviços para
a locação de carros de qualquer
tipo ou marca.

Consulte-nos.

Central de Atendimento
(021) 260-3535

FLEET

NAFAL.

CA R22 Ml Mil

Por que brinde?

Va direto na

(ERi

Não sc precipite.
Aguarde o tradicional CATÁLOGO DAS
CESTAS E SORTIMENTOS DE NATAL DO LIDADOR

A partir de 15/11/92 você receberá o Catalogo pelo Cor-
reio em sua casa ou em nossa loja com os PREÇOS FIXOS
E IRREAJUSTÁVEIS ATÉ O FINAL DAS FESTAS

Você poderá pagar com cartao de credito sem qualquer
acréscimo ou com 30 dias de prazo para as empresas
cadastradas.

As Cestas de Natal LIDADOR sao muito mais que brinde
são o melhor presente para a sua família, funcionários,
amigos e clientes.

Veja como é fácil: você faz a encomenda, junta o seu car-
tao pessoal com sua mensagem e o LIDADOR entrega,
gratuitamente, no Rio e Grande Rio, a cesta ou sortimen-
to ao presenteado, em embalagem lacrada, com com-
provante de recepção

É bom repetir

A partir de 15/11 92 o nosso Catalogo estara em suas
máos, com os melhores PRE.COS FIXOS, IRREAJUST AVEIS E
EM CRUZEIROS ATÉ O TÉRMINO DAS FESTAS

Quem garante a autoridade dos 68 anos de tradição do
LIDADOR

AGUARDE O CATÁLOGO
Pedidos: 221.44 7 1 < 221 4988 Fax 224 5391

Pereira Cabral Líquidos e Comestivt- finos S A {
Sua da A«embieia, 6S.

?
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Reajuste de tarifa será diferenciado

¦ Nova política prevê aumentos menores

INTERNACIONAL

BRASÍLIA — 0 ministro do Pia-
nejamento, Paulo Haddad, garan-
tiu que o governo não irá achatar
as tarifas públicas como forma de
conter a inflação. "A experiência
passada mostrou que esse tipo de
política não traz nenhum efeito po-
sitivo e ainda cria expectativa infla-,
cionária, inclusive porque traz défi-
cit às estatais."

O ministro explicou que o go-
verno apenas estuda a administra-
ção de algumas tarifas de forma
que pressionem menos o custo de
vida. Disse ainda que o setor estatal
não terá redução em seu fatura-
mento, pois as contenções que
ocorrerem em alguns itens, serão
compensadas em outros que não
tenham impacto social.

As interpretações sobre a con-
tenção tarifária são conseqüência
do atraso no anúncio do reajuste
dos combustíveis, que depende da
definição da nova sistemática de
cálculo, e da entrevista do ministro
das Comunicações, Hugo Napo-

• leão à TV Globo, em que anunciou
¦ que as assinaturas básicas de telefo-
nia e as fichas telefônicas locais
terão reajustes quadrimestrais, se-
guindo o salário mínimo.

Napoleão, que vetou a partici-
pação dos demais órgãos de im-
prensa na entrevista, deixou de in-
formar se os outros 11 serviços
prestados pela Telebrás, inclusive

transmissão de dados, tarifas inte-
rurbanas, internacionais e de radio-
difusão, continuarão sendo reajus-
tados mensalmente. Segundo a
diretoria da Telebrás, os dois servi-
ços que terão seus preços contidos e
que são os únicos captados pelos
índices de preços representam ape-
nas 4,36% do faturamento do siste-
ma.

A garantia do ministro Haddad
fica prejudicada pela prática que
vem sendo adotada pelo presidente
da República, como no caso do
reajuste dos combustíveis. Desde a
semana passada o presidente discu-
te com o Ministério das Minas e
Energia um cronograma para a fi-
xação dos aumentos. Segundo a Pe-
trobrás, cada dia de atraso provoca
perda de USS 10 milhões. O reajus-
te da energia elétrica também foi
retardado pelo presidente, pára fi-
car abaixo da inflação.

Haddad informou que o anún-
cio das Diretrizes de Curto Prazo,
previsto para amanhã, deverá ser
adiado para a próxima semana,
pois o documento precisa ser discu-
tido com o presidente Itamar Fran-
co e com o ministro do Trabalho,

"Walter Barelli, que está viajando.
Ao chegar ontem ao Palácio do
Planalto, Itamar disse, em tom de
brincadeira, que sexta-feira 13 é dia
de lobisomem.

Previdência tem folga

para 
desembolso de 93

BRASÍLIA — Mantidos os atuais
níveis de inflação e o espaçamento
de reajuste de benefícios, a Previ-
dència Social não precisa do ajuste
fiscal para viabilizar suas despesas
no próximo ano, segundo assesso-
;res do ministro da Previdência, An-
tônio Britto. Segundo os assessores,
se a inflação descer no máximo a
20% por mês cm 1993 ainda assim
seria possível pagar os benefícios e
os atrasados dos 147%, pois os ga-' nhos no mercado financeiro gera-
riam o necessário."Infelizmente a Previdência é
sócia da inflação", diz o ex-minis-
tro Reinhold Stephanes. Em feve-
reiro, os prognósticos para o fim do
ano eram os mais negros possíveis,
com dèficits na casa dos trilhões se
computado o pagamento dos
147%. Ocorre que o cenário imagi-
nado pelo governo indicava uma
inflação de 2% em dezembro — as

•Companhia Siderúrgica Nacional Governodo Brasil
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° GGCO-TP 28/92

OBJETO: Prestação de serviços de pintura industrial e civil em equipamentos, estruturas,
tubulações e instalações prediais na área da Laminaçâo a Quente na USINA
PRESIDENTE VARGAS EM VOLTA REDONDA - RJ.

RESUMO DO EDITAL: Publicação no DOE/RJ em 10/11/92e no DOU em 10/11/92
PRAZO DE EXECUÇÃO: 183 (cento o oitenta e trôs) dias corridos.
DATA E HORÁRIO LIMITES PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/12/92
às 11:00Hs.
O texto integral do Edital está afixado no andar térreo do Escritório Central da CSN, a
Rua 21 n° 10, Vila Santa Cecília, Volta Redonda - RJ, onde também poderão ser
obtidas informações para cadastramento.
Somente poderão participar desta Tomada de Proços firmas cadastradas na CSN, para
serviços pertinentes. Comissão de Licitação

CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL
Governo
do Brasil

MINISTÉRIO DA ECONOMIA , FAZENDA E PLANEJAMENTO

LICITAÇÃO DE MERCADORIAS - PENHOR

A Caixa Econômica Federal - Superintendência Regional do Rio de Janeiro,
comunica que nos locais, datas e horários abaixo discriminados, venderá
pela melhor oferta e através de propostas fechadas, mercadorias relativas a
contratos vencidos até 30/09/92, junto ao PAP PENHOR BANDEIRA.
EXPOSIÇÃO DE MERCADORIAS:

Dia 17/11 /92, das 10 às 16:30 horas e
Dia 18/11 /92, das 10 às 14:30 horas.
LOCAL: Praça da Bandeira, n° 149 - 6o andar - RJ/RJ.

RECEPÇÃO DE PROPOSTAS:
Dia 17/11 /92, das 10 às 16:30 horas e
Dia 18/11 /92, das 10 às 15:00 horas.
LOCAL: PÇA. DA BANDEIRA, 149 - 6o andar - RJ/RJ
PAP Penhor Bandeira, RJ - Pça. da Bandeira, 149 - 6o andar - RJ/RJ

LOCAL DA LICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Agência Almirante Barroso, RJ
Av. Rio Branco, 174 - Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Dia 19/11 /92, às 10 horas.

DATAS LIMITES PARA RESGATES:
Até o dia 13/11/92 (sexta-feira), na própria Unidade de Penhor, origi-
nária do contrato, com taxa de resgate, ou nos dias 17 e 18/11 /92 (terça
e quarta-feiras), somente na Agência Almirante Barroso, RJ.

OBSERVAÇÕES:
a) No caso de ocorrência de lotes levados à licitação e que não tenham

sido vendidos por ausência de lances, poderá a CEF providenciar nova
licitação, desta feita sob a forma de pregão, na seqüência dos trabalhos
em realização ou no dia imediatamente posterior à data de divulgação
dos resultados acima mencionados.

b) Todas as informações relativas à recepção de propostas, divulgação de
resultados, condições de pagamento, dentre outras, estarão'a disposi-
ção dos interessados em catálogo próprio que será entregue por ocasião
da licitação - exposição, o qual passa a fazer parte integrante do
presente Edital.

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO -

em serviços com maior impacto social
Brasília — Josemar Gonçalves
lS

Hcukiüd garantiu c/ue governo mo achatará tarifas

Combustível é avaliado

O presidente Itamar Franco
deverá examinar hoje a sistemáti-
ea de aumento dos combustíveis e
a situação da Petrobrás, com os
ministros das Minas e Energia,
Paulino Cícero, da Fazenda, Gus-
tavo Krause, e do Planejamento,
Paulo Haddad. itamar tem env
mãos um estudo detalhado sobre
os custos da estatal, enviado pelo
seu presidente Benedito Moreira.

Ele não quis revelar o conteú-
do do documento, que chegou ao
Planalto carregando embaixo do
braço. "É um documento reserva-
do e complexo. Mas se eu entre-
gasse a vocês seria uma festa",
disse aos jornalistas credenciados

-da-Presidência oa República. O
último aumento dos derivados
de petróleo foi registrado no dia 7
de outubro.

projeções hoje apontam um índice
em torno de 25% — eliminando,
praticamente, os ganhos com apli-
cações. Conforme o INSS, as apli-
cações financeiras foram responsa-
veis por 14% da receita do
ministério esse ano. Até setembro,
a arrecadação da Previdência foi de
CrS 48,5 trilhões.

? A arrecadação da Previdência
cresceu 16% acima da inflação em
outubro. Foram arrecadados CrS 16
trilhões, dos quais CrS 1,9 trilhão
por ação fiscal. Desse montante,CrS
757 bilhões entraram imediatamente
nos cofres da Previdência. O restan-
te foi levantando por confissão de
débito e notificação fiscal. As despe-
sas relativas ao mês passado chega-
ram CrS 13,8 trilhões e só o paga-
mento de benefícios consumiu CrS
11,4 trilhões.

Petrobrás 
perde preço

A Petrobrás se acostumou a
i\ reajustes nos preços dos
derivados de petróleo sempre no
dia Io de cada mês. Em novem-
bro, o reajuste ainda não saiu, e
a estimativa da empresa é de um
prejuízo de USS 10 milhões. O
presidente da empresa, Benedic-
to Moreira, adverte que a mela
de reajustar os preços dos com-
bustíveis em patamares no máxi-
mo iguais à inflação exige con-
trapartidas, para evitar o
agravamento do desequilíbrio de
caixa. Moreira fez a advertência
durante a entrega do Prêmio Pe-
trobrás de Qualidade às empre-
sas Cenian (Central de Manu-
tenção Ltda.), na classe de
serviços, e Aços Villares S/A, na
classe de produtos.

O adiamento da política de
recuperação dos preços dos deri-
vados, para Moreira, exige co-
mo contraponto o recebimento

de uma parcela dos recursos de-
vidos à Petrobrás. As principais
fontes de prejuízo da estatal,
com os respectivos débitos acu-
mulados são; a conta petróleo —
diferença entre o preço médio de
importação do óleo bruto e o
valor considerado legalmente
para a fixação dos custos dos
derivados —, com USS 2,5 bi-
lliões devidos pelo Tesouro; a
conta álcool — diferença entre o
preço de aquisição junto às des-
tilarias e o de repasse às distri-
buidoras —, com USS 700 mi-
lhões e a venda de óleo
combustível para as usinas ter-
melétricas, em especial as do
Norte e Nordeste, com USS 650
milhões.

A mudança proposta no plano
de reforma tributária, com a tri-
butação dos derivados na ponta
de consumo e a isenção do petró-
leo importado, já ajuda a ameni-
zar o problema.

£9
ANOS

Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Aberta

Governo
do Brasil

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE METAIS NOBRES E OUTROS MINERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS SUMEN N° TV-45/92

OBJETO: Serviços de recuperação de estruturas de concreto armado na
Unidade Operacional Taquarl-Vassouras localizada no Município de Rosário do
Catete - SE.
Maiores informações no Diário Oficial da União dos dias 12, 13 e 16/11/92, e no
Diário Oficial cio Rio de Janeiro do dia 12/11/92.

•Companhia Siderúrgica Nacional Governodo Brasil
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° GGCO-TP 27/92

OBJETO: Prestação do serviços de construção de rede do distribuição de água potável na
Zona Oeste da USINA PRESIDENTE VARGAS — VOLTA REDONDA — RJ.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos.
RESUMO DO EDITAL: Publicado na DOE/RJ em 10/11 /92 e no DOU em 10/11 /92.
DATA E HORÁRIO LIMITES PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/12/92
às 11:00Hs.
O texto integral do Edital está afixado no andar térreo do Escritório Central da CSN, á
Rua 21 n° 10, Vila Santa Cecília, Volta Redonda — RJ, onde também podorão ser
obtidas informações para cadastramento. Somente poderão participar desta Tomada de
Preços firmas cadastradas na CSN, para serviços pertinentes.

Comissão de Licitação

ASSINATURAS JORNAL DO BRASIL Rio 585-4321

AVISO DE CONCORRÊNCIA

O INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA torna
público que fará realizar licitação através da CONCOR-
RÊNCIA N° 003/92, para a AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS. O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia
10 de dezembro do corrente ano, às 14 horas, no seguin-
te endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 2025,
Bento Ferreira, Vitória-ES. Quaisquer esclarecimentos
poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de
Licitação do IESP, no endereço supracitado.

Vitória, 09 de novembro de 1992.
LUIZ CARLOS STHEL

Presidente da Comissão
de Licitação/IESP

GOVERNO

JRAB UU90R

Menem não vê razão

para 
subida do dólar

O ministro da Economia, Qo-
mingoCavallo, deu instruções aos
presidentes de entidades financci-
ras para que coloquem maipr
quantidade de dólares no merôa-
do, que esteve nervoso durante
todo o dia. As principais ações jki
Bolsa de Valores de Buenos Aires
caíram 7% em média, de acortlo
com a agência UP1.

Analistas locais disseram qué o
anúncio do ministro Cavallo, 

'de

que a Argentina assinará a pri-
meira parte do chamado Plano
Brady de redução da dívida exter-
na, no início de dezembro, em
Nova Iorque, serviu para tranqiii-
lizar os operadores de câmbio.

Arquivo

BUENOS AIRES — O presiden-
te da Argentina, Carlos Menem,
atribuiu ontem a "manobras es-
peculativas" o brusco aumento do
dólar, que pela primeira vez em 20
meses rompeu a barreira da pari-
dade com o peso argentino.

"Não há explicação para a su-
bida da moeda americana", afir-
mou Menem, acrescentando que
o Banco Central dispõe de quanti-
dade suficiente de dólares. Segun-
do o presidente, o aumento resul-
tou de operações nas casas de
câmbio.

Menem lembrou, porém, que a
alta do dólar é normal nas econoi
mias em crescimento. Na terça-
feira, a moeda
americana foi
negociada a
1,004 pesos,
mas fechou a
0,9985 centa-
vos. Esta foi a
primeira vez
que o dólar su-
perou o peso,
desde que en-
trou em vigor o
plano de con-
versibilidade.
cm abril de
1991.

m
Menem alta do dólar é normal no crescimento

Uruguai estimula industria

MONTEVIDÉU — O presidente
do Uruguai, Luis Lacalle, anun-
ciou ontem um pacote de medidas
para aumentar a competitividade
dos setores industrial e agrope-
cuário do país. Segundo Lacalle, a
decisão foi tomada para fazer
frente "às mudanças que têm
ocorrido na região". Indiretamen-
te, ele se referia às medidas argen-
tinas de incentivo às exportações e
redução das importações, da se-
mana passada. A Argentina é hoje
o principal comprador da produ-
ção uruguaia.

Os principais pontos do pacote
são: redução do preço dos cem-
bustíveis em até 14,6%; prorroga-
ção de um ano da isenção de taxas
na importação de bens de procíu-
ção; e diminuição, de 10% para
6%, das tarifas aduaneiras sobre
matérias-primas. Todas as medi-
das levam à redução dos custos de
produção, elevando ainda a liqui|
dez empresarial. Para o comércio
interno, o governo determinou; a
desregulação dos horários de tra-
balho em capitais e centros turís-
ticos. C

INDICADORES

Bolsas

[Nikkei) 16.318,15 .-0,72% 23.801,18 14.309,41

Jdow'jones) 3.240,33 +0,46% 3.413,21 3;136,58

[FT:)™-100) 2.696,8 -0,6% 2:737,8 2;281|0

[dAX-^ 1.512,21 -6,86 p«» 1.811,6? !4?.0.30

!5g) 6.422,03 +148,SeH

Fonlo: apõncias;' n.d.. fochnmonto do soxta-foira

Moedas (cotação/dólar)

Ontem Anterior

Iene 123,75 124,27
Marco 1,5860 1,5985
Franco 5,387 5,387
Franco suíço 1,429 1,437
Libra" 1,5270 1,5145
Lira 1.354 1.358
Dólar canadense n.d. n.d.
Florim 1,783 1,797
Coroa sueca 5,962 6,005
Escudo 141,4 141,9
Peseta 113,5 114,0
Cruzeiro 8.678 8.679
Peso argentino 0,9985 0,9995
Peso uruguaio 3.362 3.362

Ponto: aqõncias (Londres);' uma libra compra USS 1,5270

O U tf O (U$»/onç«-trov)
Ontem Anterior

Nova Iorque 331,15 330,35
(Handyand
Harman)
Londres 331,50 330,50
Paris feriado 331,80
Zurique 332,25 330,45
Hong Kong 331,75 330,55

* n.d.. fochamonto do soxta-loira

CommoditSe*

(Hbraa por «) Ontem ( Anterior

Cafo (nov) 933,00 907,00
Acucar (doz)' 193,00 194,60
Cacau (doz) 724,00 730,00
Trigo(jan) 131,20 130,70;
Suco do laranja
(novembro)" 93,45 94,55

Fonlo: EFE (Londros);' om dólnros portonolada; " om contavos do dólar porlibra-poso (UPI, Nova Iorque)

Juros
EmissSo Fochn. Um ano
(90 dlaa) monto atr&i

Tesouro 3,05% n.d.
CD. 3,50% n.d!'.:

. A
C. Paper 3,49% n.d.
Eurod6lar 3,44% 5,44%
Libor 3 9/16 n.d.

Petróleo
I <US#/borril)

Ontem Anterior

Londres 19,45 19,541

Fonlo EFE; cotação do ôloo cru tipo
Dronl para ontroga om dozombro

ESPIRITO SA\TO • sccheurií Df stuor

Associação das Pioneiras Sociais
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N° 071/92-APS. OBJETO: Aquisição de Artipos de Expediente e Desenho
(Almofadas para Carimbo. Apontado* de mesa para lápis. Aspirai. Bandeja de acrílico, Borracha para lápis.
Caneta com tinta transparente e cores luminosas. Caneta esferográfica. Clipe. Etiqueta adesiva. Fita adesiva. Fita
corretiva, etc ) ABERTURA: 27 de novembro de 1992 às 09 00 horas.
TOMADA DE PREÇOS N° 072/92-APS. OBJETO: Aquisição de Produtos Farmacêuticos e Odontológicos
(AckJo fòlico. Agua boncada. Agua destilada. Amoxalcilina. Atropma sulfato. Baclofon, Cefalexina. Ciclofosfa-
mída. Cisplatinum. etc ). ABERTURA: 30 de novembro de 1992 às 09 00 horas
LOCAL Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitação da APS. situada no Edifício Sede das Pioneiras
Sociais, 4° andar sala 413 (SMHS-Quadia 101, Bloco B. n" 45) Biaxlia-DF. EDITAL A disposição dos
interessados no Serviço de Compras/APSFRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO FILHO - Presidente da CPL
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• Hoje. as Illi30 sango de Apoio a
em Brasilia, o co- Teses em Econo- mestrado.

grupo
Madrugada.

? O novo presidente da
CEF, Danilo dc Castro (fo-
to). esta incentivando a pro-
dutividade da sua rede de
agencias atraves da avalia-
i;ao mensal do desempenho
de cada superintendencia
regional. Em outubro, o
vencedor no ranking da ins-
titufpio foi a superintenden¬
cia do Rio. que funciona
sob o comando de Airton
Xerez e conseguiu captagao
positiva de recursos da or-
dem de CrS 400 bilhoes.

J 

^ 

^ 

^ 
^

E o que é melhor: ào negociar com a

Eat você dispõe de facilidades espe-

ciais. Por isso, não se apresse

! 

Antes de fazer negócio,

fâ . consulte a EAT- Empresa

|||-" de Alimentação do Tra-

||1 
- ¦ balhador. Ligue': ou

envie o cupom abaixo,

que temos uma surpresa

Quem não tem,

, t I, come cru.

Na hora de motivar seus ¦ J

funcionários com um 5>

benefício, escolha logo o

melhor. EAT-CHECK O

Cheque-Refeição que é um

prato cheio para qualquer

empresa. Com Eat-Check

você conta com um atendi-

mento diferenciado, rápido,

eficiente e uma

equipe sempre pron-

ta a solucionar seus

problemas. • j 
'f

Antes de fazer negocio

conheça as vantagens

do Eat-Check.

Cidade

Carga- —.—
Envie para a HAT • Caixa Posul 1200 - Ccp: 20001-970
Rio de Janeiro-R.1

Desconfianças externas

Menos 
de uma semana após o duro artigo do The Wall

Street Journal sobre Itamar Franco, outro represen-
tante de primeira linha da comunidade financeira americana
decidiu externar suas desconfianças em relação ao novo

governo brasileiro. Em seu boletim desta semana sobre
mercados emergentes, a corretora Salomon Brothers, maior
dos Estados Unidos, avalia a evolução da situaçao política e
econômica no Brasil como "moderadamente negativa" e
adverte seus clientes sobre o risco de elevaçao da inflação no

pais devido à "ausência de medidas econômicas decisivas".
Entre os motivos de preocupação da corretora americana

estão a demora na revisão do acordo com o Fundo Monetá-
rio Internacional e as ameaças ao programa de dèsestatiza-

ção. Segundo a Salomon Brothers, a decisão do presidente
Itamar Franco de submeter a privatização da Companhia
Siderúrgica Nacional ao Congresso "deixa aberta a possibi-
lidade de atraso ou mudança nos termos da privatização".
"Brasil: sinais mistos sugerem o perigo de crescimento de
futura inflação", diz uma das manchetes da capa do bole-
timj

Avaliação geral
O bloco de paises desvalorização do

em desenvolvimento peso deve provocar
. cuja situação, foi. aumento da infla-

classificada pela Sa- ção, e a Nigéria, que
lomon Brothers co-
mo "moderadamen-
te negativa" inclui
ainda a Argentina,
onde o aumento dos
eus® de importa-
ção provocado pela

há meses enfrenta
grave crise politiea.
Dos países avalia-
tios pela corretora,
estariam em situa-
çào melhor do que o
Brasil nações como

Bulgária. Polônia.
Argélia. Marroco.
índia e Filipinas, e
somente a Venezue-
Ia e a Rússia enlren-
tafiam atualmente
um quadro político
e econômico mais
desfavorável que o
brasileiro.

Apoio ao Rio

Em sua primeira reu-
niâo, a nova diretoria do
BNDES aprovou um Ti-
nanciamento de CrS 32 bi-
Ihòes para investimentos
no Rio de Janeiro. O
apoio financeiro, vai para a
Pag Americana S/A In-
dústrias Químicas, que
pretende investir, no total,
CrS 130 bilhões.

Sanibódromo

A Antarctica que se cuide.
A Brahma promete fazer um
carnaval em 1993 para folião
nenhum botar deleito. O ca-
marote n°l vai trazer grandes
novidades. Até o presidente da
empresa. Mareei Hermann
Telíes. avesso a festas, garante
que estará presente no Sambó-
dromo para presenciar a nova
guerra das louras.

Venda de imóveis

A Previdência
Social colocará á
venda, no próximo
dia 20. 41 imóveis
no Rio de Janeiro,
sendo o mais caro
uni prédio na Rua
São Bento, no Çen-
tro da cidade, ava-
liado em CrS 10.8
bilhões. A última
venda de imóveis da
Previdência terá em

dezembro, quando
oferecerá apenas
cinco imóveis. A cri-
se imobiliária frus-
trou a intenção do
ministério de se des-
fazer dos seus ati-
vos. No inicio do
ano. estava prevista
a venda de 500 imó-
veis só no Rio. A
meta foi redu/ida
para 200 mas. até

agora, apenas 19
imóveis foram nego-
ciados. Faltou com-
prador. Com isso,
ao invés de arreca-
dar os CrS 58 bi-
Ihòes tão necessários
para cobrir seu rom-
bo de caixa, os co-
fres da Previdência
arrecadaram apenas
CrS 3.154 bilhões.

? O empresário Abílio Di-
niz (foto), do Grupo Pão de
Açúcar, prepara o retorno
ao cenário nacional. Às
lOh. ele entrega ao senador
Ronan Tito, presidente da
CPI da sonegação, um pro-
jeto com sugestões para
combater a evasão fiscal.
Entre os colaboradores da
proposta estão Luiz Carlos
Bresser Pereira e Yoshiaki
Nakano.

Folião atento
O ministro Krause mandou

telegrama ao presidente do
Grêmio Recreativo Expressão
do Nordeste, de Recife, Ronal-
do Carvalho, dizendo que não
vai poder comparecer a um en-
saio de frevo nos próximos
dias, por causa de "compro-

missos anteriores". O ministro
é membro fundador do grupo
de frevo Galo da Madrugada.

Bom ouvinte

Em jantar na casa do ad-
vogado Aldo Raia, em São
Paulo, o ex-secretário ameri-
cano Henry Kissinger prefe-
riu ouvir do que falar. Fez
muitas perguntas sobre o
Brasil, respondidas em noite
de inspiração pelo empresa-
rio Olavo Setúbal, do Itaú.

? O novo presidente da
CEF, Danilo de Castro (fo-
to), está incentivando a pro-
dutividade da sua rede de
agências através da avalia-
ção mensal do desempenho
de cada superintendência
regional. Em outubro, o
vencedor no ranking da ins-
tituiçào foi a superintendên-
cia do Rio. que funciona
sob o comando de Airton
Xerez e conseguiu captação
positiva de recursos da or-
dem de CrS 400 bilhões.

PELO MERCADO

• O presidente da
White Martins, Fé-
lix Bulhões, que es-
tá presidindo o I
Fórum Internacio-
nal da Qualidade e
Produtividade,
mostrou que a eco-
nomia brasileira
tem um nível de
desperdício de 30%
em todos os níveis
operacionais.

mando nacional
dos eletricitários
tem reunião com o
ministro das Mi-
nas e Energia.
Paulino Cícero,
para saber qual é
o interlocutor da
categoria para dis-
cussào do dissídio,
cuja data-base é Io
de novembro.
• O Prêmio Lo-

mia 1992 será en-
tregue dia 24, em
São Paulo. Reali-
zado pela Funda-
ção Getúlio Var-

gas, o concurso
premiou Emílio
Araújo Menezes,
da FGV-SP, na te-
se de doutorado, e
Marcos Antônio
Silveira, da PUC-
Rio, na tese de

JORNAL DO BRASIl
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í PC A de 25,2 % aumenta aluguel

Contratos que vencem em novembro vão ter reajuste entre

Os aluguéis residenciais com Salários Nominais (1SN), aplicado que o teto, caso em que é aplicado o

pela primeira vez em setembro dereajuste em novembro sofrerão au-
mentos máximos variáveis entre
130,68% (contratos quadrimes-
trais, firmados entre julho e setem-
bro de 1989) e 1.188,90% (contra-
tos anuais). Os acordos semestrais,
mais freqüentes, terão reajustes má-
ximos de 246.16%. As taxas resul-
tam da aplicação do índice de Pre-
ços ao Consumidor Ampliado
(IPCA) de outubro (25,24%), di-
vulgado ontem pelo IBGE, sobre as
séries acumuladas do próprio IPCA
e de seu antecessor legal de março
de 1991 a julho de 1992 na função
de teto dos aluguéis, o índice de

Apesar da proibição da cobran-
ça da taxa de contrato e dá taxa de
cadastro, muitas imobiliárias do
Rio continuam onerando os custos
da locação de imóveis com estes
gastos indevidos. A Domus, que
ontem anunciava um apartamento
de quarto e sala na Rua Nascimen-
lo Silva, em Ipanema, admitiu que
cobra CrS 130 mil de cada uma das
pessoas que preencher a ficha ca-
distrai. Ou seja. para se candidatar
a alugar o imóvel, o interessado
gasta CrS 260 mil, já que deve
preencher uma ficha pessoal e outra
do fiador que. neste caso. "deve ter

1991.
As variações acumuladas pelo

teto de reajustes de aluguéis resi-
denciais, composto pelo ISN (extin-
to) e o IPCA, foram inferiores às
registradas pela opção mais fre-
quente de indexador prevista em
contrato, o índice Geral de Preços
de Mercado (IGP-M), respectiva-
mente de 141,12% (quadrimestral)
e 258,95% (semestral). A exceção a
este quadro vale para os contratos
anuais, pois em um ano o IGP-M
acumulou 1.182,25%, menos do

contrato i
INPC — O IBGE divulgou

também o índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) de ou-
tubro: 26,07%. O INPC reajusta as
demonstrações financeiras das
companhias abertas. A diferença
para o IPCA, que mede a variação
de custos da cesta de consumo de
famílias com renda de um a 40
salários minimos, se explica pela
variação zero dos gastos com em-
pregados domésticos, com pesos
respectivos de 2,48%( IPCA) e
0,97% (INPC). Por uma questão de
metodologia, o reajuste do salário

130,6% e 1.188,9:%
mínimo foi computado integral-
mente no índice de setembro, daí a
variação zero dos ganhos dos do-
mésticos na taxa de outubro.

O menor resultado por região,
no INPC, ocorreu em São Paulo:
25,10%, com influência significati-
va dos reajustes relativamente bai-
xos das tarifas de ônibus. O mais
alto ocorreu em Belém (27.89%). e
os demais foram em Fortaleza 1

(25.46%), Goiânia (25.60%). guri- 1
tiba e Belo Horizonte (25.63%).
Brasília (25,79%), Porto Alegre .
(26,33%), Rio de Janeiro (26.94%). 1
Salvador (27,14%) e Recife
(27,72%).

Imobiliária ainda cobra taxa

dois imóveis, de preferência", se-
gundo a empresa.

Outras imobiliárias dizem que a
ficha é grátis, mas caso o preten-
dente ao imóvel seja escolhido deve
arcar com os custos da checagem
dos dados cadastrais. Como é o
caso da Hardman Vianna, que esta-
va oferecendo um dois quartos noi
Flamengo. A justificativa para a
cobrança: "São os gastos com o
Serviço de Proteção ao Inquilinato,
que faz uma devassa na vida de
inquilino e fiador", alegou um ad-
vogado da imobiliária. Segundo
ele. o preço da ficha cadastral, caso

escolhida, varia entre CrS 170 mil e
CrS 200 mil.

Já a Suíça, que está oferecendo
um apartamento de quatro quartos
no Alto Leblon, por CrS 5 milhões
de aluguel e CrS 1,5 milhão de la-
xas. garante que o preço da ficha
cadastral "refere-se aos documen-
tos que devem ser tirados". Mas
não informa nenhum valor por te-
lefone, apenas pessoalmente.

Na Aliá-Halfim, que estava
anunciando um apartamento de
dois quartos na Glória, uma fun-
cionária informou que a empresa
não cobra a taxa de cadastro, mas

continua exigindo 60% do valor do
aluguel na taxa de contrato.

Tanto a nova Lei do Inquilinato
— que define que a cobrança incle-
vida dessas taxas prevê multa de
três a 12 vezes o valor do aluguel —
quanto o Código de Defesa do
Consumidor — que obriga a devo-
lução do valor cobrado em cobro e
corrigido mônetarianiente— prote-
gem o inquilino contra essas co-
branças indevidas. "O 

problema é
que a pessoa precisa provar ter pa-
go, e isso é muito difícil", di/. o
procurador Hélio Gama. do Nú-
cleo de Defesa do Consumidor.

Para entender como ficará o car-
nê da Caixa, veja um exemplo: to-
mando-se um mutuário com con-
trato pelo Plano de Equivalência
Salarial do tipo Pleno, data-base
em janeiro, repasse dos reajustes
salariais às prestações com defasa-
gem de 60 dias e cuja prestação, no
mês passado, era de CrS 500 mil.
Este mutuário terá dois valores no
seu carnê. Um de CrS 920 mil (a
prestação reajustada pelo inidee in-
tegral. de 83.83%) e outro de CrS
793 mil (o valor mínimo a pagar,
considerando o indice com o redu-
tor. de 58.68%). A diferença, de
CrS 125 mil. constará no carnê de
dezembro, devidamente corrigida, e
assim por diante.

IGP-DI de outubro caiu 
para 

24,94%

O índice Geral de Preços — Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI) de
outubro registrou uma alta de
24,94%. A taxa é 2,5 pontos per-
centuais inferior á de setembro,
confirmando os diagnósticos da
maior parte das consultorias de de-
saceleração da inflação, e até fican-
do ligeiramente abaixo das proje-
ções (25,2% a 25,7%). A maior
influência baixista sobre o IGP-DI
foi exercida pelo componente de
maior peso (60%), o índice de Pre-
ços por Atacado (IPA), que regis-
trou 24.8%. Para este resultado,
contou basicamente o recuo em 8.2

pontos percentuais do ritmo das
altas dos produtos agrícolas, mais
do que compensando a ligeira ace-
leração (0,5 ponto) da alta dos pro-
dutos industriais.

Os preços no varejo cresceram a
um ritmo 0,5 ponto percentual mais
intenso do que no mês anterior. O
índice de Preços ao Consumidor
(IPC), calculado no Rio e São Pau-
lo com base na variação de custos
da cesta de consumo de famílias
com renda de um a 33 salários mí-
nimos, registrou uma alta de
26,61%. Os grupos habitação

(28,33%), alimentação (27,68%) e
vestuário (27,02%) apresentaram
variações superiores à média. A
principal influência baixista, em
contrapartida, foi exercida por
transportes (21,56%), com desta-
que para os reajustes bem inferiores
à média da inflação concedidos pa-
ra as passagens de ônibus na capital

A desaceleração mais impressio-
nante ocorreu no componente de
menor peso (30%) do IGP-DI, o
Índice Nacional de Custos da
Construção (INCC): a variação re-

gistrada, de 18.91%, ficou 15,4
pontos percentuais abaixo da alta
de setembro. A evolução dos custos
de mão-de-obra (12,59%), signifi-
cativamente inferior à do mês ante-
rior por causa da menor incidência
de dalas-bases de categorias impor-
tantes e de antecipações bimestrais
previstas em lei, é a principal expli-
cação para a variação menor tio
INCC. Materiais de construção
apresentaram alta de 24,57%, com
destaque para tijolo maciço
(36,08%), cal hidratada (30,12%) e
vidro fantasia (29,83%).

CEF dá opção

de pagamento

aos mutuários

BRASÍLIA — Os mutuários da
Caixa Econômica Federal (CEF),
que têm direito ao redutor de 30%
nos índices de reajuste das presta-
ções. poderão acompanhar mês a
mês a evolução de suas dívidas.
Quem pagar a prestação com re-
dutor este mês terá no carnê de
dezembro o valor da dívida atua-
lizado. procedimento que se repe-
tirá nos meses subsequentes. Além
disso, no próprio carnê. a CEF vai
dar a opção de pagamento da
prestação com ou sem redutor.
sem burocracia. Essa mudança já
entrará nos carnes deste mês. para
quem tem prestação vencendo a
partir do dia 20.

De acordo com as informações
da Caixa Econômica, as diferenças
geradas com a aplicação do redutor
poderão ser quitadas parcialmente
ou totalmente antes mesmo do
acerto da data-base. Constará no
carnê dois valores: um, consideran-
do o redutor. e o outro correspon-
dera ao valor real da prestação.

Exemplo — A mudança na
apresentação dos carnês será um
importante instrumento de acom-
panhamento, principalmente para
os mutuários que. mesmo tendo os
reajustes integrais nos salários, de-
cidirem se beneficiar do redutor. E
que, na data-base, a CEF cobrará
todas as diferenças, e. para não pa-
gá-las, os mutuários deverão com-
provar que não tiveram aumentos
salariais.

IX
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holsa

Boletlm Oflclal do SENN

SEN N - Totais por praça em 11/11 /92

Praça Quantidade Neg.
% Valor

Volume Total
Bahia - Sergipe - Alagoas
Extremo Sul
Minas - Esp.Santo - Brasília
Parana
Pernambuco - Paraiba
Regional
Rio de Janeiro
Santos
São Paulo
Total

86.179,953 156 1.835 888.276,40 0.67
612.761.961 848 14.953.918.482,16 5,46
187.755.538 364 2.761.032.936,60 1,01

8.045.000 20 321.412.300,00 0,12
82.777.198 165 9.064.284.171,47 3,31

9.634.962.086 7.237 242.975.341.160,93 88,64

265.088.000
10.877.569.736

64
8.854

2.209.
274.121,

486.760,00
,364.087,56

0,81
100.02

Observação os dados acima estão apresentados computando compras
a identificação da origem das ordens

e vendas para permitir

Resumo das Operações

Mercados
A vista

Ações 
Recibos
Certificados

Opções Oe Ações
De Compra
Geral

Quantidade Valor (Cr$) N.Neg
4.480.119.868 115.080.031.093.78 2.396
4.474.633.289 114.898.984.153,58 2.379

5.257.579 175.321.940,20 16
229.000 5.725.000,00 1

958.665.000 21.980.650.950,00 2.031
958.665.000 21.980.650.950,00 2.031

5.438.784.868 137.060.682.043,78 4.427

Indicadores do Pregão

índices Min. Máx. Méd. Ült
Isonn  15.639 16.084 15.934 15.987
Ibv  15.696 16.027 15.948 16.000
Ipbv  17.997 18.300 —- 18.298

Evolução dos Índices

índices Pontos Osc %
Dia

anterior
Há

um mês
Há

um ano

Isenn 15,987 2.1
Ibv 16.000 1,9
Ipbv 18.298 1,6

Indicadores Setoriais

15.657
15.696
17.997

14.872
15.083
17.348

1.213
1.116
1.083

IBV IPBV
Sotoros Min Mâx Méd Últ Min Méd Últ
Bons de consumo  34 844 35.686 35.016 35.644 2,496 2.553 2.553
Comórcio  6 370 6.562 6.370 6.477 5.069 5 221 5.153
Finanças  '5 448 16.254 16.162 16 254 29.614 30.456 30 466
Minoraçao  28.110 28.640 28 367 28.476 46 423 47.747 46 882
Pctroleo  8 314 8 459 8 437 8 454 25 087 26.251 25 407
Oulmlca o Polr  15 045 16 084 15 550 16 084 20 999 22.250 22 250
Serviços  12 500 12 863 12 806 12.614 12.673 12.859 12 707
Sid o Molal  7 880 8 276 8 063 8.276 11 210 11.566 11.509

Mercado à vista - Maiores altas
Título

Mercado a vista - maiores baixas
Tipo DBS Última Oac. Titulo Tipo DBS Ultimo Osc.

Taurus PN 1,84 +21.85Unjbanco ON 500,00 + 20,48Tolerj PN 115.00 +15,00' Bolgo Minoira ON 2.300.00 +15.00Poitenati PN 0.08 +14,29Xelerj ON 69,00 +13.11
Cosigua PN 179.95 + 12,47' &ipel Simáo PN 164.00 + 12,33
Telepar ON 319.90 +10,31Bradosco PN EE 260.00 +8,33
(') - Empresas pertencentes a carteira do Índice SENN.

Mercado à vista - Ações mais

Racimec PN 361,00 -14,04Samitri PN 6.500.00 -12.15
Refripar PN 2.10 -10.63Barbara PN 11.68 -10,14
Climax BN 0.20 -9,08Mendes |r BN 82.00 -6,81Petroquisa PN 120.00 -3,99' Nacional PN 255,00 -3,76Telesp PN 580.00 -3,32
Sergen PN 3,30 -2,93

Titulo Tipo DBS Volume
Vale Rio Doco PN 67 734.422 440.00
Usiminas PN 9.989.888.930.00Telobras PN E 9.036.977.830,00
Brasilit ON 4 250.000.000,00Light ON E 1.526.835.950.00
Brasmotor PN 1 478.170.000.00
White Martins ON G 1 388.157.100,00B Brasil PN 1.371.855.310.00Ericsson PN 1.333.475.000,00Telebras ON E 1.329 826.910.00

(') • Empresas pertencontes a carteira do Índice SENN

Mercado ò vista — ações mais
negociadas por quantidadeTítulo Tipo DBS Quantidode
UsiminasBanerjVale Rio DocePettonatiCemigB.ProgressoTelebrasArtexWhite MartinsUnipar

PNPNPNPNPNPNPNPNONBN

3.273.860.000364.662.000127.942.00098.000.00084.982.00074.683.00072.264.00063.000.00061 705.00059.862.000

Mercado è vista ? lote
OfortAS

Osc. Compra Vondo
%

I.L. N°
Ano Nog.

Proços por ação
AcesituONÁeosita PN .
Accsita Prt ON 
Acesita Prt Lo ON 11000 1490.00 1490.00 1490,00 1490.00
Acos VillarcsPN -G-.. .....
Adubos Trovo PN 74 000 13.00 13,00 13.00 13,00
AgraloPN Alpargatas ON 8 000 500 00 500,00 500,00 500.00
Alpargatas PN 100 000 460,00 460.00 460,00 460,00
Aquatec PN 
AracruzBN 4 000 18050.00 18050,00 17700.00 17787.50
Artex PN  63 000 000 4,60 4,60 4.50 4.52
tyihur Lango PN
Avipal ON 
Azevedo PN 
B.Amazônia ON .....
(4 /imurica Sul PN -G- 4 000000 2.65 2.6b 2,64 2,65
ú Brasil ON 445000 34/ 00 350,00 335,00 347.70
[3 Brasil PN 3 806 000 360,00 365.00 345.01 360.45
BCred Naciona PN ....
D Economico ON -D .....
B Economico PN -D .....
U Economico PN-EE .... 35 000 5/.50 57.50 56,10 S690
B Mo-c Brasil PN 
B Mercantil Sp PN E- ... .....
Ü Nordeste ON 
BNordestoPN 
B"ProgressoON 
B Progresso PN 74 683000 0 51 0.51 0.50 0 50
B Real ON
B Real Inv ON 
B Real Inv PN .....
Bahia Sul AN 
Bamenndtis ON E-- 122CXX) 270.00 270.00 269.99 270.00
Bamenndus Par ON E- 668 000 248.00 248.00 240.00 245.82
Bamorlndus Seg ON E-
Bamenndus Seg PN E- 2/5000 222.00 222.00 222.00 222.00
Banerj ON
Buneri PN  364 662000 0,32 0,33 0.29 0,31
BanespaON 1 310000 40,00 41.50 39,50 40.00
BanospaPN 5 656 000 41.01 41,50 40,50 41.07
Banestado PN -E- 1 •
BanestesON Banostes Prt ON .....
Banrisul PN 300000 7.50 7.50 7.50 7.50
Barbara PN 52000 11.68 1168 11.68 11.68
Belgo Mineira ON 221 000 2300.00 2300.00 2200.00 2275.77
Belgo Mineira PN 57 000 1800,00 1800.00 1800,00 1800.00
BelpratoPN 300000 1.90 1.90 1.90 1.90
BomgeON 790 000 2.71 2.79 2.71 2,73
Bemgc PN
BombnlPN 30000 158.00 158,00 158.00 158,00
BradescoONEE- 375 000 231.00 235.00 230.00 230.17
Bradesco PN EE- 776000 260,00 260.00 255,00 257.70
BrahmaON 44 000 1420.00 1420.00 1350 00 1388.41
BrahmaPN 124 000 1345.00 1345.00 1300.00 1305.25
BrasilitON 500000 8500,00 8500.00 8500.00 8500.00
BtasincaPN 1000 700.00 700.00 700.00 70000
Brasmotòr PN 2 789 000 530.00 530 00 530 00 53000
Brasperola AN -G- 20 000 1410.00 1410 00 1410,00 1410 00
Brumadmho PN -G-

¦ Caomi Minoraca PN 452000 525.00 525.00 520 00 524.98
CasaJoseSilvPN 10000 3.10 3.10 3.10 3.10
Cat Leopoldina AN-G-.. t
Cbv-lnd Mccant PN -G-.
CodroAN-G- • •
Cedro BN -G- 4 000 264 00 264.01 264.00 264,01
Cedro ON-G- .....
CemigON-G- 9535000 11,60 11.89 11.02 11.46

1220.00
2250.00

3500,001800.00
3400.001450,00 4052.21

- 1529.41

1.92
0.56-
1.69

1.12
0.79-

EST4.71
0,02

7.14
10.14-
15.00
2.86
5.56
0.37
3.950.43
833

40000
5.507500,00

11,00
120.00
90.00

2.51
341.00
358.00

56.00
2.00I.12

56.10451.00
300,001400

15.00
0.49

7001.99
7001.99
5000.00

271,00
235.00
220.00

0.27
0.30

39.5041.01
5.45
5.50
5,00

II,00
2255.00
1810.00

1.55
2.71
2.70158.00

231.00
257.001420,00

1340 02
769.99

314,46
978.72
717.05

1255.55

- 1162.28
350.00 675.97
364,50 634.38

57.50 1363,52

18.00
1.74
0,51 1515,15

9200,00

3
37
71

1147.37 5
250.00 1276.45 5

1337.91 1
0.30
0.32 3100,00 6340.00 1075.84 7

41,50 910,64 33

4,05
230.00
230.00
230.00

11.33

878,22 1
2927.31 1

2360.00 1404,74 19
1900.00 1513.41 2

1.90 904.76 1
975,00 2

161.00 2930.26 1• 1272.36 5
270,00 1283,55 17

1440.00 409 39 3
1500.00 613.63 7

518.29 1
77000 1372.54 1
530.00 833 46 51578 66 1I.80

360,94 2
3.00 8857.14 1
430

400 00
201.02 2

II.89 389.79 24

Qtd. Foch. MA*. Min. M6d.
Ofertas

Osc. Compra Vonda
%

I.L N"
Ano Nog.

1660,01
2500.00
1920.0041.00
2550001.41

160.00
25.000,80

11200
3,50

502.01
420,00

100.00
11,80

6.60
26,00
55,00
9.7519.00

60.00
60.00

2.53
65,00
86.00
37.00
60.00
60.00

19/0,00
3850.00

3.55
30.00
30.00

1150,00
2,00

3500.00

15.49 388,09 106096 109,79 111450.00 1316,48 7
2212.38 1
1501,32 3

60.99 1909.38 1
237/04 3
1521.79 10

180.00 1135.22 2
0,90 1079./3 1

518,00 349.98 49
380,00 4
380,00170.00

590.94 1
100,00105,00
10300 1057.31 4

14.70
2000.00 /13.63 1

4900.00
40.51
90.00

85000/.50
4.40
9,00
8.50

10.30
20.00

510,00

2,60
ZO.OO

14.00
3.88

8/40.00
6,50

309.9015,50
4/00,00

109/05
1184,61

1000
ZO.OO
8/,99

Cemrg PN -G-  «4982000 15,30 16.00 1505 15.52 2.54- 15.30
COÍ|ON  11434 000 0,92 0,96 0.91 093 EST 0,93
CospONCovalPN 142OCO 49.00 49.00 47.00 48.71 1.99- 46,20
CibranPN 20000 25.00 25,00 25.00 25.00
C.mlIauPN  600000 1700 00 170000 164000 1650,00
CimalON •
ColapPN  1000 000 59.00 59,00 59,00 59.00
Conlab PN
ConsI Bdlcr 0N  400000 45.00 45.00 42.00 43.50
CoponoAN  221000 2645,00 2615,00 2560,00 2600.60
Corroa Ribeiro PN 
Cosigua PN 12 000 179.95 1/9,95 t60.00 176 63
Dhblnd.Com.PN ....
DijonPN ... -
Docas PN 30000 130.00 130.00 130.00 130.00
Dona Isabel PN •
Elotrobras BN  2219000 510.00 52000 500.00 508 43
EletrobrasON ... -
Eletrobras Prt BN -R.... 25 000 460.00 460.00 460.00 460.00
Eletrobras Prt ON -R... •
ElumaPN ... -
Embraco ON 6000 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00
EmbraorAnt PN 
Ericsson ON ... -
Ericsson PN  13025000 102.50 102.50 99.00 10236
Estrela PN-G- -
EternitON 
Forro Ligas PN -G-. 100000 7.80 7.60 7.80 7.80
Fertisul PN 
FioorCI  229000 2500 2500 25.00 25.00
Fisct Reitores Cl 
Fnv-Vciculos PN 
FoslertilON ... -
Gerdau PN ... -
GranoleoON •
GranoleoPN
Incpar PN  2900000 2.60 2.60 2.50 2 58
Ipiranga Dis ON 
Ipiranga Dis PN 
Ipiranga Pet.ON 
Ipiranga PolPN  1864 000 60.01 65.00 6000 62.82
Ipiranga Rei PN 
Itaubanco PN E-  227 000 1960.00 196000 1935,00 1940 51
Itausa ON .....ItautecPN 
J.B.Duarto PN -G- ... 400 000 3.55 3.55 3 55 3.55
JH Santos ON
JH Santos PN 
João Fortes ON 
Kalil Sohbo PN
Kibon ON •
Klabin PN E- •
Labo Eletronic PN .....
Light ON E-  4 903000 309.90 316.00 305.00 311.41
LimasaPN ....
Loi Americanas ON .... 52.000 490000 5000.00 4900.00 4996.06
Loj Americanas PN
Magnosita AN  2 200000 36.00 39.00 38 00 3895
MangolsPN-G- .....ManguinhosPN 
MannosmannON  1 109000 7.50 7.50 7.31 7.46
Mannesmann PN  5 700000 4.75 4 80 4.60 4.62
Marvin ON
Marvin PN
MatecON
MondosJrBN 30000 6200 6800 82.00 82.20 6 81- 6200
Mercantil Fin PN " 115,00
Metal lovo PN
Mineracao Amap PN ... 1000 30.00 30 00 30.00 30.00
ModdataPN 
Moinho Santist ON 2000 27500.00 27500.00 2/500.00 27500.00
Monteiro Aranh ON 
Mullor PN -G-  20000 104.02 104.02 104,02 101.02
Multitcxtil PN ....
Nacional ON  105000 250.00 250.00 246.50 249.53
Nacional PN  795000 255,00 265,00 255.00 258.19
Olvobra PN •
Pflpol Simao PN .. 7 68 / 000 1 61.00 164.00 152,00 157,05
Para Minas PN-G-
ParaibunaPN  490 000 21.00 21.00 20,99 20 99
Paranapanoma PN E-.. 1682000 96.00 96.00 93.99 95.57
Paulista F luz ON 
Peixe PN 2000 1199 00 1199.00 1000.00 1099.50
Perdigão PN  16100000 106 1.06 0,93 1,00
Perdigão Agro PN
PerdigãoAlimPN 70000 6,10 6.10 6.10 6.10
PetrobrasON 
Petrobras PN  48000 15800.00 15800.00 15530.00 15729.38
PelrolloxON 1/000 6/0.00 6/0,00 652.00 656.24
Pelroqursa PN 1000 120.00 120.00 120.00 120 00
Petlenati PN  98 000 000 0 08 0.08 0 06 0.08
Pirelli Cabos ON 
Pirclli Cabos PN 
Pirelli Pneus ON 
Pirelli Pneus PN 
PrometalPN 
Rofripar PN  4 150 000 2.10 2.40 2.10 2.26
Riograndenso PN  711000 2/9.00 280.00 271,10 279.72
RipasaPN
Sadia Concordi PN ., 8 700 000 71.00 71.00 70.50 70 69 1.38-
SamitrrON • «WMIO
Samiln PN 100000 6500.00 6500.00 6500.00 650000 12.15- 6000.00
Santanonso PN • **.10
SergonON 
Sergen PN  2 600 000 3 30 3 30 3.30 3.30 2.93- 3,00
Sharp PN 209 000 8.60 8.60 8.50 8,54 2.38
Sid Intormatic PN * 7Í)0
Sid.GuairaPN 
Sondotecnica BN 
Souza Cruz ON 12000 53500,00 53999.99 53100.00 53383.34
SpringerON •
Springor PN 1000 90,00 90.00 90.00 90.00
SuporagroPN ...
Supergasbras ON-G-... 60 000 2.20 2,20 2,20 2 20
SupcrgasbrosPN-G-... 8 832 000 3.05 3 05 3.00 3 00 1,28-
Taurus PN  13610 000 1.84 1 85 1.69 1.74 21.85
Tecol.S.Joso PN -G- •
TecnosoloPN ....
Teka Tecolagem PN ... ....
Tol B.CampoPN ...
TelDbahia BN  4 280 000 140.00 140 00 140 00 140 00
telebras ON--E  17 104000 7562 80./0 74.53 7/.Z5 2,<U-
Telebras PN-D ....
Tolebras PN -E  Z2264000 123.02 129,00 121.01 125.06 1.18-
Telebras PN -R  5 231 000 35.00 35.00 31.00 31,31
TelemigAN ....
TolemigBN 23000 45.0) 45.00 40.00 43.33
TelemigCN 
Tnlemig DN 
TelemigEN 
Tolom.gON 1/000 46.01 46.01 4600 46,00 2.24
Telepar ON 36000 319.90 319.90 300.00 301.66 10.31
Telepar PN  264 000 410.00 411.00 400.00 406,09 2,50
TolerlON  340 000 69,00 70.00 64,00 69.73 13.11
Toler| PN 20000 115.00 115.00 110.00 113.26 15,00
TelespON •
TolospPN  148000 580,00 605.00 580.00 596.52 3.32-
Tibras AN 20000 3450,00 3450.00 3450.00 3450.00 EST
TibrasBN ......
Traio PN  10 000 000 6.40 6.40 6,40 6,40
Transbrasil PN  100 000 9.50 9.M 9,50 9,50 EST
TrevisaPN ....
TupyPN ... -
UcarCarbonON-G- 131000 43,00 46.00 43.00 45,40
UntbancoAN 4000 4/5.01 500,00 475.01 493 /5 3,03
UnibancoBN 
Umbanco ON  2 500000 500.00 500.00 50000 500.00 2048
Unipar AN -G-
Unipar BN -G-  59 662 000 5.06 5 08 5,00 5,02 3,27
Unipar ON-G- 90000 4,70 4.70 4.70 4.70
Ustminas PN  32/3 860 000 3.20 3.20 3,00 3.05 5.26
Valo Rio Doco ON . 419 000 434.90 436.00 430.00 433 80 1.14
Valo Rio Doco PN  127942000 532.00 536.00 517.00 529.42 2,90
Vang PN 30000 1070.00 1070.00 10/0,00 10/0,00 2.72-
Vid S.Marina ON •
Vilejack BN-G-
VotecON 
VolecPN  5 147000 0.06 0.08 0,08 0,06
Whito Martins ON -G, 61 705 000 23.50 23.50 22.21 22.50 7.80

ZiviPN-G- ...
Emprosas em situação ospocial•Celulose Iran ON •-Clima. BN 5000000 020 0.20 0.20 0 20 9.08- 0.20

-Quimisinos AN -Racimec PN 42000 36100 361.00 361.00 361.00 1407- 360.00
•VerolmoPN-E ....-• 16.21

1 Total 4479693000

3.99-1429

10.63-
2.95

165,00
210,0075.00
63,50

2.21
271,10

2,20
2.40

9900,00
7400.00

300.00
0.80

3200.01
95,00
10,00
2.901.69

2600.001.80
230.00

75.62
0.01

123.02
31.20
30.0941.00
30.09
30.09
30.09
46.00

300.00
410.00

69,00
115,00
485,00
580.00

6.00
9.50
8.00

43,00
4/5.01
406,00
420.00

4,92
5.004./0
3.16430.00

530.0110/0,00
6200.00

0.81
0.0/

22.62

3,09
1.80

124 00
33.00

28,90 121/.53 1
21.00 3/6/. 12 1
38.00 45,00

106.01 949.95 I
9.50

247.00 300,00 880.45 6
252.01 260.00 591.78 15

3.70
1/0.00 961.90 5

21.00 2232.9/ 3
96.00 98,99 1286.44 1/
28.00 32.00- 1200.00 2199,00 2

0.97 537.63 4
2.55 1580.31 1

9000.00
5520.27 321,00 15

652.01 700.00 68,71 4
125.00 135.00 150.00 1

0.07 0.08 333.33 5

579,48
1016.60

1542,051447.45

947.36
800.00
791.55

901,55

9333.334/4,14 5
248
2/5

9

88,44 7
320.00 75,41 15420,00 51,84 23
75.00 205,02 22
129.00 219,28 8
604,00 399.11 94312.50 2

3400.00 888.88 1
10.00 791.66 1
30.00
55.00 956.79 41630.50 2

1578.43 1
5.18
5,06 998.01 36

91/.96 2
3,20 1255.14 14/434,90 8/1.99 9

540,00 825.65 3811219.65 1

0.17
0.08 1333 33 1

23.50 1228.16 53

800
0.21 /40./4
1.70

400.00 2626.40
20,00

Mercado à vista ? fração

Titulos Tipo DBS Quantidade
Proço % valor

Módio Volor (CrS) Total

PrecoB por mcJtoAdubosTrevo PN 47 9.10 427.70Alparoatas ON 445 400.00 178 000,00 0.105 '
Alpargatas PN 707 364,00 257 348.00 0.152 1
Aracruz BN 457 4 652.95 6 696 400.00 3.957 5
Arthur lango ON 11 3.60 39.60 'B America Sul PN -G- 22 1.86 40.92 1
B Bandeirantes PN 201 2 003.98 402 800.00 0,238 2
B Brasil ... ON 2 566 259.06 664 752,00 0.393 7
B Brasil .... PN 5 199 289.72 1 506 255.80 0.890 15
B Merc Brasil PN 461 350.00 161 350.00 0,095 1
BSudameris ON 379 77.00 29 183.00 0.017 1
Bamerindus ON E~ 2 563 270.00 692 010.00 0.409 5
Bamerindus Part... ON E- 789 247,09 194 956,00 0.115 2
Banospa ON 3 084 28.00 86.352.00 0.051 3
Banespa PN 200 29,00 5 800.00 0.003 1
Banorte ON 141 1.400.00 197.400,00 0.117 1
Barbara PN 320 9.10 2.912.00 0.002 1Belgo Mineira ON 1 965 1 983,82 3 898 210.00 2.303 8
Belgo Minoira PN 2 037 1.347.12 2 744 100.00 1,622 4

N. doNog

Progo % valor >*• cit*
Titulos Tipo DBS Quontidado M6dio Valor (CrS) Total Nog
Bradosco ON EE- 611 230,00 140 530,00 0,083 1
Bradosco PN EE- 2.848 245.71 699808,80 0.414 6 .Brahma ON 1.400,00 9800.00 0.00G 1Brahma PN 624 932,00 581.568,00 0.344 1Brasinca PN 100 490.00 49000,00 0.029 1Brumadinho PN -G* 600 1.26 756,00 1
Caomi Minerapflo.. PN 500 360.00 180 000.00 0.106 1
Cat.Leopoldina AN -G- 592 3,50 2.072.00 0.001 1
Cbv-lnd Mocanica.. PN -G- 168 280,00 47 040.00 0.028 1
Codro AN -G- 36 250.01 9 000.36 0.005 1'
Cedro BN -G- 434 262.01 113 712.34 0,067 .
Cemig ON -G- 1088 8.35 9.092.80 0.005 3
Cemig PN -G- 3467 10.90 37 812.00 0.022 6
Cerj ON 963 0,47 452,61 1Cesp PN E-- 124 1 100.00 136400,00 0.081 1
Copeno AN 619 2 044.58 1265 600,00 0.748 2
Cosigua PN 781 136.00 106.216.00 0.063 1Elotrobras BN 783 493.64 386 523,00 0,228 4
Embraco ON 250 7 000.00 1.750.000.00 1.034 1Inopar PN ' 16 1.75 28.00 1
Kepler Weber PN -G- 280 32.20 9.016.00 0.005 1Light ON E- 1 016 265.90 270 160.00 0.160 3
Loj.Amoricanas ON 1600 4 203,62 6.725.800,00 3,974 4Mannesmann ON 1.421 5.18 7 364,65 0,004 2
Mendes Jr BN 500 90.00 45.000.00 0,027 1MoinhoSantista ON 774 2.000.00 17.028,000.00 10,062 1MoinhoSantista PN 404 2.160,00 4.912.640.00 2.903 1Muller PN -G- 894 73.00 65.262.00 0.039 1Nacional ON 15.819 244.47 3 867 364.00 2,285 4
Nacional PN 18.192 249.05 4 530.826.80 2.677 4
Paranapanema PN E- 1 253 78.75 98681.00 0.058 2Petrobras ON 126 7.014.28 883.800.00 0.522 2Petrobras PN 3 023 4 676.74 44 367.805,00 26,217 12Petrollox ON 430 477.17 205.186.00 0,121 2Riograndenso PN 50 189.80 9.490.00 0.006 1Samitri ON 340 8 823.52 3 000 000.00 1.773 2
Samitri PN 365 6 800.00 2.482 000.00 1.46/ 1
Sharp PN 565 9.00 5 085.00 0,003 1'
Sld.Guaira PN 190,00 760,00 1SouzaCruz ON 541 9 852.12 26 969 998.00 15,937 5
Supergasbras ON -G- 560 1.55 868,00 0.001 1Telebras ON --E 163 188 57.18 9331432.39 5.514 /8Telebras PN --E 141410 91.83 12 986 948.10 7.674 65
Telebras PN --R 1.579 27.01 42 650.20 0,025 3Telemig BN 2.174 31.17 67 772,91 0.040 7
Telemig ON 2.177 32.96 71.755.70 0.042 7Telepar ON 5 300 238.66 1264 920,00 0.747 9
Telepar PN 9 151 329.12 3.011 797.00 1.780 8
Telerj ON 3.861 48.09 185 712,80 0.110 7
Telerj PN 3 420 78.45 268 309.30 0.159 6
Telesp PN 107 310.00 33 170,00 0.020 1
Tibras AN 180 2 900.00 522 000.00 0,308 1
Ucar Carbon ON -G- 1 357 33,26 45 145,50 0.027 2
Unibanco AN 392 350.00 137 200.00 0.081 1
Unibanco BN 528 280.00 147 840.00 0.087 1
Unibanco ON 810 350.00 283 500.00 0,168 2
Vale Rio Doce ON 386 317,80 122 672.00 0.0/2 2
Vale Rio Doce PN 4 564 426.51 1.946 632,00 1.150 12
White Martins ON -G- 1 922 17.02 32 730.50 0,019 5
Total 426.868 169 231 043,78 367

Mercado de Opções

Operações
pre^o da Premio N"da

CM. Titulos Tipo DBS Scrisis Exorc. Quant. Ult. Man. Min. Mod. Valor Nog
CMIG Cemig PN -G- CLG 29.00 2 500 0,80 0 80 0 80 0 80 2 000000 00 2
CMIG Cemig PN -G- Cll 33,00 11055 0.42 0,50 0.41 0,4.1 I96045000 14
ELET Elotrobras BN CLE 62000 190 9B00 110.00 98.00 1034/ 1966000000 4INPR Inepar PN CLA 3.00 2 000 0.65 0,65 0 65 0.65 1 300000 00 1
USIM Usiminas PN CIR 3,90 11000 0.50 0.50 0 45 0 47 5 200 000 00 4
USIM Usiminas PN CIS 4 20 1 000 0.30 0 30 0 30 0 30 300 00000 1
VALE Vale Rio Doco PN CLF 650 00 30 100 70 00 70.00 65.00 68 14 2 051300000,00 21
VALE Vale Rio Doco PN CLG 700.00 185630 4400 4600 38.00 42.17 7 82944/00000 341
VALE Vale Rio Doce PN CLH 750.00 348 700 24.00 26.50 20,50 23 29 8121344 500 00 824
VALE Valo Rio Doce PN CLI 80000 334 390 1150 13.00 9 50 1126 3 76623500000 747
VALE Vale Rio Doce PN CLJ 850,00 32 100 5,50 6.50 4 50 5 57 1/8 895 000 00 72

Total 958 665 21980650950,00 2031

Posições em 10/11/92
Cód Títulos

Proço doTipo DBSSório Exercício Quant. om AbortoTotais Cobortas N° doposiçòosTitular Lançador Préviaà Vista
BBCMIGCMIGELETELETELETELETINPRINPRINPRTLBRUSIMUSIMVALEVALEVALEVALEVALEVALEVALEVALE

B BrasilCemigCemigEletrobrasEletrobrasEletrobrasEletrobrasIneparIneparIneparTelebrasUsiminasUsiminasVale Rio DoceVale Rio DocoVale Rio DoceVale Rio DoceVale Rio DoceVale Rio DoceVale Rio DoceVale Rio Doce

PN CLE 520,00 200 200 1PN -O- CLG 29,00 48 220 32 8/0 23 22
PN -G- CLI 33,00 167 210 146 435 B0 68
BN CLE 620.00 3 350 3 020 12 23
BN CLH 860.00 2 010 1010 3
ON CLI 940.00 13 300 11 060 22 48
BN CLJ 1 020.00 1850 1850 .1PN CLA 3.00 9 000 9 000 3
PN CLB 3,30 16 000 16 000
PN CLC 3,60 10 000 10 000 I
PN -E CLK 160,00 25 000 25 000 1
PN CIR 3.90 150 500 45 500 15 8
PN CLS 4.20 155 500 1/ 500 20 16
PN CLC 550.00 350 230 3PN CLE 600,00 600 300 3PN CLF 650,00 9/ 780 21 830 53 50
PN CLG 700,00 335 077 96 792 1/9 23/
PN CLII 750.00 303 500 9/314 1/8 265PN Cll 800.00 593 710 122 /03 355 259
PN CLJ 850.00 14/ 670 18230 121 70
PN CLK 900.00 15 /00 8

348.3115.7115.71490.86490.86490.86490 862.552,552.55123.44300300511,39511,39511.39511,39511.39511 39511.39511.39
Totais por vencimentoDezTotal

2096.5272096 527 676 8446/6 844 1 0931 093 I 0941 094

Quantidades efetivas em 10/11/92
(A) (B)lnver B/A) Encerramento Exerc. Variação

Cod Titulos Tipo S6rio Totals No Din Compra Venda Docum. Compra Vonda dodia ofotiva
CMIG Cemig PN CLG 6.300 0.00 4 300 2 000 6 300 2 000
CMIG Cemig PN CLI 5 200 1 000 19.23 5 200 2 000 0 3,200 1000-
ELET Elotrobras BN CLI 100 0.00 100 0 100 .0
USIM Usiminas PN CLR 15 000 0.00 15000 0 15 000 0
VALE Vale Rio Doce PN CLE 100 0.00 100 10(1 100
VALE Valo Rio Doce PN CLF 15.260 4.200 27.52 5 300 4 210 10 160 11250 10150
VALE Vale Rio Doco PN CLG 143.670 64.470 44,87 93.140 94 070 15 BOO 50 530 49 600 5 130
VALE Valo Rio Doce PN CLH235.I20 150.310 63,92 182.020 173 120 4900 53100 62000 25390
VALE Vale Rio Doco PN CLI 257.450 139850 54,32 157.750 183210 3000 99700 742-10 0 53340
VALE Valo Rio Doco PN CLJ 20 400 2 800 13.72 15 700 14 700 0 4 700 5 /00 0 7 200'

Tolal 698,600 362,630 478.510 471 310 23/00 220 29022/490 0 8 / 910

Mercado a Termo

Valor dlarlo dos contratos a veneer Quantidades a veneer
Data Valor Dota Valor Data C6d Titulos Tipo Quantidado
16/11/92 1.292.913.300,00 27/11/9216.420 100960.00 16/11/92 TREL Technos ON 4 268600
18/11/92 7.022.280.000,00 30/11/92 84.672.000.00 16/11/92 TREL Technos PN 5 824 400
20/11/92 15944.060.000.00 04/12/92 1.610.345 000.00 18/11/92 BECE B.Economico PN 1 000000
25/11/92 18 365.002.680.00 07/12/92 211 530.800.00 18/11/92 COPE Copeno AN 1000 000
26/11/92 461240 000,00 18/11/92 PMA Paranapanema PN 20 000 00018/11/92 PSIM Papol Simao PN 0 000 (MX)20/11/92 VALE Vale Rio Doco ON 13 0(H) 000

20/11/92 VALE Vale Rio Doce PN 17 000 000

JFundos de Investimentos

Fundos Mútuos de Ações ? (Renda Variável)
VI. da Cota Rontab. Acum.

Denominação OBS Cr$ (Mo Míis No Ano
Banerj BCA (RJ)  6 34.065600 4.00 683,60
Qemgo de Acoes (MG)  4 3 081.444090 -3,/3 650.51
Bozano Simonsen II (RJ)  4 2 380,759909 -5.38 574,04
Dozano Simonsen-Carl. (RJ)  4 438,805980 -4.53 471,10
Chase Flexmix (RJ)  5 6/003,522102 0.19 5/0.04
Chase Floxpar (RJ)  5 9402,976405 -7.63 488.1,5
Chase Manhattan (RJ)  5 219,180034 -5.95 544,17
Chaso Selèct (RJ)  5 2 910.321273 -4,99 490.26
Cily I (RJ)  6 120012.438000 -13.37 693.95
Economico (SP)  6 111.013188 -4,81 601./O
pillor(nj)  4 1 266 717,167072 -2.84 1166.72
Fundo 13BM (RJI 5 1 099.986000
Garantia (RJ)  6 47 494.172.100 3.07 1.156,17
Multiplic Ativo (SP)  5 1 200 202.957497 -3.56 803,65
Mullipllc (SP)  b 204 336.792513 -1,11 519.51
Primus (RJ)  6 3 973,610551 -9.48 824.60
saíra (SP)  5 383.547781 5.19 616,39

Fundos de Incentivos/DL 1.376
Valor da Cota

Oenominacao Obs N" do Cotas CrS
Ftnam  4 18/ 56/ 860 125
flnn,  5 80 038 403 50 14
Fisei Pesca  6 5 235479 1/0900 2450
Fiset Rellorestamento  6 82 695623801600 12/06
FisüI Turismo  6 5 400 068,212000 231,42

Fundos de Investimento ? Capital Estrangeiro
VI. da Cota Ult.distr.

Denominação OBS Cr$ CrS om
Conesul (RJ) 4 127 841 573,355300
Fator Fico (RJ) 1 64 639 785.173283
Multiplic (SP) 5 9 381 236.738900
Liberal (RJI 5 1 284,490000

Patr. LiquidoCrS69 391 587 9874 676 062 132
116 681 260 62012 33/ 317 665/ 073 543 /30

51 616 729 517'16.948 106 4/615 349 729 037384 553 912
63 418 523 12828/ 418 429144 860 15773 363 446 562171 373 58519 616 423 0111 813 169 27413 831 392 458

Patr. Liq.
CrS1688 594 589 667

4 125 010 281 372
128 2/100018 583 500 0Ó0

1 250 244 000

Patr. LiquidoCrS105 385 159 ?'1480153234711 966 247 347706 9/1839

Fundos de Aplicação Financeira

DenominaçãoBanerj Fat (RJ)Qemge Aplicacao (MG)...Boston Cash (SP)Chase S Savmgs (RJ)....Economico (RJ)Fator F A F (RJ)
Saíra Over (SP). 

VI. da Cota Rontab. Acum. Patr. Liquido
OBS CrS No Mos No Ano CrS

5 874.132900 5 66 757.7 994 57/ 884 195
1 050.673504 3 32 726 94 1 102 222 208 166
3 859,197000 5 43 724.49 349 770 526 925

316 789.504272 4.35 724 36 192 433 415 488
4 403.992095 5.60 738.79 985 209 098 469

1 515 771,104992 5,53 5/8 83 13480 113 134
464.991375 1.07 697 03 884 930 160 485

Todas as informacoos constantes dessa relacao sao de responsabilidade exclusiva dos admimstradoror, dos
fundos
0l)Posicao em 03/11/92
04)Posicao em 06/11/92
05)Posicao om 09/11/92
06)Posicaoem 10/11/92

I
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Noticiário do SENN

Segundo leilão de PPH é
às 14h de hoje no SENN

•Acontece às 14h de hoje, através do Sistema
HiwònictJ ilc Nei!itciiii;ào Nacional, o
leilão de PPII-Companhia Industrial de Polipro-
piluno. quando serão Bfcriicitlas 21 S76.20.S

prcIcrcncfRiSI ao preço mínimo unitário dê
CfS 7,792^1. EssiÊ qaamidade de liuilos repre-
senia l')% do capilal total da empresa.

;0 total de ocfljB preferenciais ofertado foi
dividido em 2I.X76 lotes de 1.000 açòes cada e
um:lote residual de 20X títulos, nao havendo
restrição de quantidade demandada por qual-
quer participante individualmente.

As corretoras participantes do leilão são as
seguintes:
Co® Nnnif
001' PrimusCVCSA
026* Graphus S/A CCVM
05(1, Ação S A CVG
0SI" Omega VMG

Gitibank CCTVM S/A
Safra CVC Lula.34

S
proce
Dia
12 II

13 II

16 I

IS I I

24 II
25 II
26 II
2N 12

o: j!
03 12

07 12

10 12
11 12
M 12

Calendário de
privatizações

visitas individuais à C.B.Esti-

li
i.

Leilão de ffiderivatlos e leilão de Poli-
brasil
Término da pré-identificaçao para
SM ....
Anúncio do resultado da pré-identiiica-
ção. do preço atualizado e dia do leilão
deCSN
Divulgação do resultado do leilão de
CSN
Liquidação financeira do leilão de C SN
Inicio da oferta ao público de ações da
CSN
Término da oferta ao público de ações
da CSN
Leilão de Cosipa
Liquidação da oferta ao publico de
ações da CSN
Inicio das negociações em bolsa de valo-
res das ações da CSN
Leilão de Açominas

Alterada forma de
negociação de ações

As ações das empresas abaixo relacionadas
passam a ser negociadas da seguinte forma a
partir do pregão de hoje:
Bunesiudo (BEPR) — fica liberada a negociação
das ações oriundas da subscrição aprovada na
AGP. de 31 08/92 através do código BEPP (di-
reito a dividendo parcial do segundo semestre
do exercício de 1992), e deixam de ser negocia-
dos recibos.
Bunpará (BPAR) — fica liberada a negociação
das ações oriundas da subscrição aprovada na
AGE de pf/09/92 através do código BPAS (di-
reito a dividendo parcial do exercício de 1992). e
deixam de ser negociados recibos.

28 12
06 01
25/01
12 02
17 02
19 02
15 03
17/03

js seguintes as próximas etapas dos
,'ssos de privatização em andamento:

I!vento
Anúncio do resultado da pré-identilica-
ção. do preço atualizado e dia do leilão
de ações preferenciais da PPH
Visita coletiva á C.B.Èsíijeho
Término das visitas ã Ultralérlil
Término da pré-identillcação para Ul-
ira fértil
Distribuição do manual e reunião técni-
ca sobre C.B.Estireno
Liquidação financeira do leilão de Ara-
fértil
Inicio das
reno
Anúncio do resultado da pré-identilica-
ção. divulgação do preço mínimo e dia
ilo leilão de Ultralertil
Término das visitas individuais a
('.H.listireno
Liquidação financeira do segundo leilão
dcPPII
Inicio da pré-identilicação para o leilão
de CSN
Liquidação financeira do leilão de Ul-
tra fértil
Leilão de Poliolefinas
Divulgação do encerramento do proces-
so de PPH. acompanhado do relatório
do auditor externo do processo

:rmino da pré-idenlificação para
H.listireno

. jilão de Pelrocoque
'\núncio do resultado da pré-identifica-
cão. do preço mínimo e leilão de
( H.listireno
Término da oferta aos empregados da
tlll.ilirlil
Divulgação do resultado preliminar do
leilão de C.B.Lstircno
Leilão de Oxiteno
Lncerramenlo do prazo para o direito
de preferência de C.B.Lstircno
Término das visitas à CSN
Liquidação financeira do leilão de
C.B.nstireno

Comunicados da BVRJ

Curso sobre Comniodities
e Ações começa dia 23

A Bolsa do Rio está apoiando, junto com a
BM&F, Abrapp, Agência Estado e Broadcasl, o
curso de Análise Técnica & Estratégicas Opera-
cionais, na área de Ações e Comniodities. Mi-
nistrado por Marcos de Sá Moreira Masagão e
dirigido a administradores de carteiras e fundos,
operadores de ações c contmodities. investidores
e traders, o curso será realizado no período de
23 de novembro a 3 de dezembro, na Rua
Gonçalves Dias, 46. 5" andar, no horário de
I8hl5 ás 2lh 15.

As vagas são limitadas e a inscrição, que
custa CrS 2.200.000 (incluídas apostilas e certifi-
cadpá), pode ser feita na Divisão de Treinamen-
ío da BVRJ] situada na Praça 15 de Novembro.
20. 8" andar. Maiores informações pelo telefone
271-1044.

Aerofoto Cruzeiro quer
fechar o capital social

A Fator S/A Corretora de Valores e Câmbio
informa que vai realizar oferta pública de com-
pra das ações da Aerofoto Cruzeiro (ARFT), cm
circulação no mercado, visando o cancelamento
do registro como companhia aberta (artigo 21
da Lei n" 6.385/76). A oferta é proposta por
Avelino Lopes da Silva Filho, Leopoldino Car-
doso de Amorim Pilho. Waller Brito. Renato
José Rosenburg, Marcos Ribeiro Dantas e Má-
rio Costa Galvào.

A corretora vai adquirir, conforme aprova-
do pela AGE de 17/06 02. até 10.702.924 ações
da Aerofolo Cruzeiro, sendo 6.873.499 ordiná-
rias e 3.829.425 preferenciais, representativas de
22,23% do capital social. O preço de compra é
de CrS 5 por ação, a ser pago ao final do prazo
da oferta, caso tenham sido atingidos os requisi-
tos para caneelameto do registro.

O prazo de validade da oferta é de 30 dias.
contados da data da segunda publicação do

aviso na imprensa (em 14/10/92), terminando,
portanto, amanhã. A operação será realizada na
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, ás 13b de
amanhã. Neste dia, as corrotorus encarregadas
das vendas deverão entregar suas ordens, direta-
mente ao diretor do pregão, até as I2h. Será
admitida a livre interferência de terceiros com-
pradores, desde que pela totalidade dás ações
ofertadas, por se tratar de oferta pública desti-
nada ao cancelamento do registro de companhia
aberta.

Os acionistas ofertantes se obrigam a pagar,aos que aceitarem a oferta, a diferença a maior,
se houver, entre o preço ofertado e o preço que
por elas vier a ser obtido numa eventual aliena-
ção do controle da companhia, caso esta seja
realizada dentro do prazo de três anos, contados
da liquidação da operação.

Segundo a Fator CVC, os acionistas quenào aceitarem a oferta pública devem compare-
cer na Rua do Canno, 57, 375° andares, parafirmar documento concordando ou nào com o
cancelamento do registro.

Publicações sobre mercado
de capitais estão à venda

Estão á venda no Núcleo de Informações da
Bolsa do Rio — na Praça 15 de Novembro, 20,
8" andar — diversas publicações editadas e pro-
movidas pela entidade, relacionadas com o mer-
cado de capitais, onde se destacam as seguintes:* Regulamento de Operações do Telepregão?Mercado Futuro sem Mistério?Manual de Serviços Rico?Manual de Serviços Custódia On-line?Como Funciona o Mercado de Opções?Normas para Estruturação e Organização de
Clubes de Investimento?Dicionário do Mercado de Capitais e Bolsa de
Valores•Pactos Sociais na Espanha?Privatização, Mercado de Capitais e Democra-
cia?Perfil do Pensamento Brasileiro?Mercado de Opçòes-Estratcgias e Avaliação de
Prêmios?O que é o Mercado de Ações•História da Bolsa dc Valores do Rio de Janeiro?Análise de Investimento, Avaliação de Ações e
Seleção de Carteiras

?Dicionário de Sociedades Comerciais e Merca-
do de Capitais'Brazil Company Handbook/90/91 e92?Legislação sobre Mercado de Capitais?Legislação sobre Mercado de Capitais (Suple-
mento/1988)

Maiores informações sobre as publicações e
respectivos preços podem ser obtidos pelo tolo-
fone 271-1112.

Corretoras registram
operadores e auxiliares

A Bolsa do Rio recebeu pedido de registro
de operador e auxiliar das sociedades corretoras
abaixo, O pedido pode ser impugnado por qual-
quer corretora, por escrito e fundamentadajiien-
te, até a data limite indicada.
Operador de pregão sênior
•Marcelo Porto de Nogueira Lima (Caraveilò
S/A CVC, até 19/11/92)
Operador de pregão júnior?Marco Antônio de Souza Syllio (Ébano CCV
Ltda., até 14/11/92)

Oferta de compra de ações
do Banco Bozano, Simonsen

A Bozano, Simonsen S/A Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários vai realizar, por
ordem e conta da Bozano, Simonsen Participa-
ções S/A, oferta pública de compra das ações em
circulação no mcrcado do Banco Bozano, Si-
monsen (BBZS), visando o cancelamento do
registro de negociação (artigo 21 da Lei n°
6.385/76).

A corretora pretende adquirir até 15.589.934
ações ordinárias nominativas e 21.881.981 ações
preferenciais nominativas, ao preço de CrS
2.328,53 por ação, a ser corrigido pela TRD
desde o dia 03/09/92 até o dia da operação.

A prazo de validade da oferta é de 30 dias,
com início em 4 de novembro e encerramento
em 3 de dezembro de 1992. A operação será
realizada ás 13h do dia 4 de dezembro, na Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro, sendo que as
corretoras encarregadas da venda deverão entre-
gar suas ofertas firmes até as I2h do mesmo dia.

Limites máximos de posições em opções

A Superintendência de Operações da Bolsa
do Rio divulga os limites máximos por comiten-
te ou grupo de comitentes agindo em conjunto,
para cada série, para o total das séries e o limite

global no mercado de opções, conforme Instru-
ção CVM n° 120/90 c Circular SUPGE n" 190.
Os valores encontram-se expressos por lote de
1.000 ações.

Ativo
BB ON
BB PN
BELGPN
BESPPN
BIA PN
BRADPN
BRHAPN
CMAPN
CMIGPN
COPEAN
CVALPN
ELETBN
FAP PN
INPRPN
LAITON
PETRPN
PMA PN
RPSAPN
TESPPN
TLBRON
TLDRPN
USIMPN
VALEON
VALEPN *
WHMTON

Informações da CLC

Taxas de aplicação das
margens de garantia

São as seguintes as cinco últimas taxas dc
remuneração das margens de garantia deposita-
ilas na Câmara de Liquidação e Custódia S/A:
dia II —32,58%; dia 10 —32,53%; dia 9
—32.72%; dia 6 —10,91 % e dia 5 — 32,89%.

Cada s6rie Total das s6rios Morcado do Opgoos
31.959  95.877  639.182
50.398  151.194  1.007.959
5.152  15.456 103.042
 187.200 561.600 3.744.000

25.207 75.622 504.150
204.435 613.305 4.068.703
39.758  119.271 795.143
7.512  22.536 150.240

326.341 979.023 6.526.822
4.222  12.667  84 444
 129.996 389.987 2.599.913

43.186  129.557 863.712
 131.339 394.017 2.626.784

300.000 900.000 6.000.000
19.107 57.321 382.140

 3.844  11.532  76.800
 124.373 373.119 2.487.458
 1.835 5.504  36.696

26.034 78.103 520.690
445.306  1.335.918 28.906.123

1.616.320 4.848.961 32.326.404
6.015.792 18.047.376  120.315.845
74.995  224.985  1.499.899
 162.827 488.480 3.256.534

1.588.793 4.766.380 31.775.869

Assembléia a realizar
I

Sharp vai homologar
majoração do capital

A Sharp (SUAR) estará realizando AGE no
próximo dia 19, às 15h, na Alameda Rio Claro,
24I, em São Paulo, para verificar o aumento do
capital sociaUde CrS 248,073 milhões para CrS
359.742.563.370, mediante a subscrição de
ações, conforme aprovado pela assembléia de
21/09/92.

Realcafé quer aprovar
demonstrações de 1991

No próximo dia 17, a Realcafé (RCSB) vai
reunir os acionistas em AGO/E, para deliberar
sobre as demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 31/12/91; a correção da expressão
monetária do capital social e capitalização da
respectiva reserva; e a alteração do artigo 3o do
estatuto social.

A reunião será na sede social (Rodovia BR-
101, km 7, Viana, ES), com inicio às I7h.

Empresas & Mercados

Assembléia da Copene foi
suspensa por ordem judicial

A Copene (COPE) enviou à Bolsa de Valo-
res do Rio de Janeiro cópia da ata da AGE.
marcada para o último dia 10, a qual foi suspen-
sa por decisão judicial. Na ocasi» r\ os acionistas
iriam tomar conhecimento do despacho de 22/
10/92, do Juízo de Direito da 2a Vara Civel de
Camaçari. e rerralificar a decisão tomada pela
assembléia de 23/02/90, que deliberou sobre a
distribuição de 593.237.026 ações preferenciais
classe A aos titulares de ações ordinárias e prefe-
rendais A. na proporção de uma nova para cada
grupo de duas possuídas.

De acordo com o documento remetido pela
empresa, em virtude da decisão judicial, proferi-da na data cm que a AGE seria realizada, os
acionistas presentes acataram a determinação c
resolveram não apreciar as matérias constantes Jna ordem do dia. . -.. .5

Controlador da Labra dá
explicações sobre operação

O acionista da Labra (LABR), Miguel Zat-
tar — detentor de 29,88% do capital votante—
informou que a compra de ações pertencentes ao
acionista Nadir Antônio Elache e outros não se
enquadra no artigo 254 da Lei n° 6.404/76 e na
Resolução n" 401/76 (alienação de controle),
uma vez que já existia um grupo de pessoas que, .
em conjunto, detinha o controle acionário da
Labra. O que ocorreu foi um acerto entre os .
participantes daquele grupo, consolidando-se
nas mãos de Miguel Zat tar a posição de acionis-
ta controlador, sem que tenha havido ingresso
de terceiros no quadro acionário da empresa.
No entanto. Miguel Zaltar vai rcali/ar oferta
pública voluntária de compra de ações ordiná-
rias. mantendo-se a Labra como companhia
aberta.

Banco Central aprova
subscrição do Banpará

O Banco Central do Brasil aprovou, em 18
de setembro de 1992. o aumento do capital dq .
Banpará (BPAR). por subscrição particular au-
torizada e homologada na AGE de 09/09/92. O

«capital social passou a ser de CrS
64.666.485.868.64, representado por
1.140.013.702 ações ordinárias nominativas.
Observação: a partir de hoje, fica liberada a
negociação das ações oriundas da subscrição
através do código BPAS (direito a dividendo
parcial de 1992) e deixam de ser negociados
recibos de subscrição.

Embraco confirma
receita para 1992

Atendendo consulta da Bovespa, a Embraco
(EBC) confirmou noticia divulgada na impren-
sa, de que a empresa prevê um faturamento
liquido de USS 250 milhões em 1992, com volu-
me de vendas de 9,2 milhões de unidades.

Pettenati tem receita de
CrS 17 bilhões em outubro

No mês dc outubro passado, a Pettenati
(PTNT) registrou uma receita bruta de CrS
17.856.817.558,70, tendo como base dc cálculo a
legislação societária.

Demonstrações financeiras recebidas pela Bolsa do Rio

A Bolsa cie Valores do Rio de Janeiro divulga a relacao das empiosas quo enviaram suas demonstrações tinanceiras em 101192

Do acordo com a instrução CVM 064/37 Quantidade
Data (CrS 1000) Je

Empresa do Porlodo Patrimfmio Rccoita Lucro lucroP/ A?6cs
Balonco Llquido Uqtiida llquido IOOOAcobs (1000)

Arthur Lange 300992 3stnm 28 964 559 (10 720 266) (1.55)
9 meses 63798578 70507 411 (26.160 152) 13.79) 6901 023

Banco do Nordosto 300692 2° trim 225754 227 4701 562 636.03
semcslro 767679520 807560966 8 305757 112361 7392000

?urate* 300992 3'ltim 301407000 33515000 3 59922
Orncsos 2 743 713 000 827 592 000 53 145 000 5 707,36 9 311/30

Francisco Stodllc 300992 3° trim 84 252.265 8 610 113 W20.34
9 meses 273638.052 242052709 9.118122 1 819,94 5 010128

Habitasul do Part 300692 2° trim 895468 (3846 0401 (4210.83)
semestre 333285980 941 250 (60-11.801) (6614.86) 913368

itautec 300992 3'tlim (25119678) (1992.41)
Omeses 777788.104 (47830550) (3 793.82) I2 60 M88

Sanlanenso 300992 3" trim 105,752880 (7 281.709) 1518,6-1)
Omeses 357.W5 4 54 2 71.823 634 (35561.434) (2 532,87) 14 040 000

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

â

. \

Resumo das operações

Qtde Vol. em
(mil) (CrS mil)

Lote Padrão  7 306.449 429.533.839
Concordatárias  4.580 15.965
Direitos o Recibos  27.050 1.116.974
Fundos DL 1376 cCert. Privat  1.134 6.258
Opções de Compra  5.329.830 38.233.087
Fracionário  12.323 2.368.102
Total Geral  12 681.366 471.274.228
índice Bovespa Médio 41.258
Índice Bovespa Fechamento  41.326 ( + 0,8%)
índice Bovespa Máximo 41.842
índice Bovespa Mínimo 40.560
Das 54 ações do BOVESPA, 37 subiram, seis cairam, seis permaneceram
estáveis e cinco não foram negociadas.

Oscilações do Mercado Oscilações do Bovespa

Ooc. Fech. 0«c. Fech.'ty (%) (CrS mil (%) (Cr$ mil
.V. aq&cs)

MalorcB Altas MalorasAltas
Novadataon 111.2 1.50 PapolSimSopn 22.9 177,00
Baneu pn 28 0.27 Clm Itau pn 9.3 1 750.00

>{1 Li* da Cunha on 25.0 50.01 Ripasapn 8 2 600.00
Papel Simao pn 22.9 177.00 Brahma pn 7.8 1 380.00

.V.-'j Racimccpn 20.8 360,00 White Martins on 7.5 23,50
_• Maloren Balxos Malorea Balxa*
,>*{ ML Elolr Aul pn 40.0 60 00 Pirelli pn 3.1 250.00Farolpn 21.2 '.30 TolcbrAspn 2.3 123,00•'..*• Madoirit pn 15,7 4.00 Telcsppn 1.6 580,00PotlWatlpn 12.5 0.07 Light on 1.2 306.00
;.>i Olvebtapn 11,0 3.56 Petrobraspn 0.6 15600,00
l!

Qtd. Abt. Min. Mòd. Màx. Foch. Osc. M6d. Mftx. Foch. Osc.

Mercado à vista

Títulos Qtd. Abt. Min. Mód Màx. Fech. Osc.

¦ Acositn ON 15000 25X.X 2001,00 2413,40 2500.00 2001.00 I
Aceita ON PSO 45 000 1 490.00 1 490,00 1 490,00 1 490.00 1 490.00 -0.6
AcosVilIPNINI 270 000 2 550 00 25X.0O 2.573.70 2 650,00 2 650 00 - 6.0
Adubos trevo PN 52000 13.55 13.55 13.55 13 56 13 55 -
AgrOCOtCSPN 200 000 M.CO 61.00 61.00 61,00 84 00 .0,3
AlbarusONED 46 000 8 500.00 8 500,00 8 500.00 8 500.00 8 500.00 /
Alpargatas ON 00000 490.00 49000 490.00 490,00 490.00 -2,0
AlpírgatasPN 080000 465.00 460.00 460.46 465.00 460.01 +1.1
América Sul ON 192 2400 000 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 -
Amenca Sul PN 192 14 000000 260 2.56 2.60 2.65 2.66 +1.9
America Sul ON P92 5 OCO 000 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 +3.8
Antarct Nord PN 7 000 1350.01 13M.0I 1367.16 140000 1 40000 -
Antairtic PtiPNA P ...... 800(IX 650,00 650,00 650.00 6M.00 650.00 -
AntarcticaPN 1 000600 000,00600 000 00600000 00600 01X100600 000 00 I
Aqufltec PN 30000 6.00 6.00 6 00 6 00 6 00 -
AraerttfPNB 72000 18 20000 18200.00 18334.72 18400.00 18 40000 *2.7
Atlo PN 75 MO 000 4.60 4.60 4 60 4 61 4.61 -7.2
Avípal ON 1 200000 13.00 1300 13.00 13.00 13,00 * 4.0

¦ Bamennd Br ON 111000 27200 272.00 279.20 279.99 279.99 - 4,8
Bancesa PN 192 20 000 1 400.00 1 400 00 1.400.00 1 400 00 1 400 00 I
BandcirârjHI PN 10000 2 20000 2 200.00 2 200.00 2 200.00 2 200.00 - 4.7
Bancn PN 160000 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 - 28.5
B,inreruON 2100000 40.00 39.00 39.06 40.00 39.00 - 2.6
BanespaPN 17 200000 41.00 40.51 41.17 41.50 41.50 t-12
Bancstado ON 874 000 5.61 5.51 5.51 5.51 5.51
BanottcON 1000 2 000.00 2 000.00 2CCO.OO 2CC0,00 200000 -
BannsulON 45000 6.50 6.50 6.50 6.50 - 4.8
BarwsjlPN 262 000 7.50 7.20 7 44 7.50 7.20 -10
BçtÓo.Mwietr ON 110 000 2 200,00 2 20000 2 244.55 230000 2300.00 -
B^iWgèPN 10404000 2.80 280 2.60 2.82 2.82 *44
0P3C- f NA 19000 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 -0.0
Bfcsc PN6 1601000 1700 17.00 1/00 1700 17.00 0 2
BjcCalOiPNB 3 800 000 40 00 37.00 41.03 46.00 46 00-184
BpmtxitPN 12800000 15500 155.00 158.09 16100 160.00 * 45
BradescoONEB 2480000 23000 230.00 232.99 23500 23600 -44
Bradcscx) PN EB  207X 000 25000 25000 256.53 265.00 26500 ? 60
ButmutoN 20000 1400.00 1 40000 1 400 00 1 40000 1000.00 -33

BrahmaPN 760 000 1.330.00 1.330.00 1 344.93 1.380.00 1 380,00 +7.8
Brasil ON 360 000 340,00 335,00 341.64 348.00 348,00 *-3.2
Brasil PN 3 740000 360,00 355,00 361.60 365,00 355.00 -
BrasititON 1000 9 000,00 9 000,00 9 000.00 OOCO.OO 9000.00 /
Brasinca PN 7000 750.00 750,00 750.00 750.00 750.00 /
BrasmolorPN 6400000 510,00 510.00 529.53 550.00 530.00 +4.9
Brasporola PNA 8000 1 310.00 1.310.00 1.347.50 1.410.00 1.410,00 I
Brinq Mimo ON 17 000 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 /
Caomi Melai PN 6650000 550,00 525.00 545.68 550.00 525.00
Casa Anglo PN 42.000 5 750,00 5 750,00 5 750.00 5 750,00 5 7ÍO.OO -
Casa J Silva PN 1000 2,70 2.70 2.70 2,70 2,70 -
CemlgPN  204 000000 15.50 15.20 15.54 16.00 15,50 -
CospON 40 000 1.450.00 1 450,00 1.450.00 1 450.00 1.450,00 /
Cevai PN 10800000 49.00 49.00 50.24 51,00 51,00 +4.0
Cliapeco PN 1.200000 3,20 3.20 3.20 3.20 3.20 -0.3
CicaPN 520000 1050.00 1.050,00 1.120,00 1 190.00 1 190,00+19.1
CimltauPN 1420000 1650,00 1.650,00 1.681.18 1.750,00 1750.00 + 9.3
Ciauino Potr PNA 50 000 2.00 2,00 2.00 2,00 2.00 -1.7
Clímax PNB 900 000 0.20 0,20 0,20 0.20 0.20 /
Colap PN 4 500000 59.00 59.00 60.64 61.00 60.99 + 7.0
Conlab PN 100000 1.950.00 1.950,00 1 950.00 1 950.00 1.950.00 I
ConstALIndPN 1000 65.00 65.00 65.00 65,X 65.00 /
Consl Botor PNB 770 000 42.00 42.00 42.52 44.00 44.00 + 10,0
Copeno PNA 1.200000 2600.00 2600.00 2.604.59 2650,00 2650,00 +1.9
Corbctta PN 4 000000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 m
Cosigua PN 5000000 180.00 180,00 180.00 180,00 180,00 -
CredlloNacPN I92 4BOOOOO 65,00 55.00 56,31 58.00 58.00 + 11.5
CromorON 600 000 280,00 280.00 280.00 280.00 280,00 + 3.7
Duratex PN 1.400 000 220.00 220,00 220.57 223.99 223,99 + 4.1
Economico ON EBS.. 80000 78,20 78,03 78,07 78,20 78.03 + 0.0
Economico PN EBS 950000 55.01 55,01 55.17 58.00 57.00 -4.9
EletrobrasON 191 10000 350.00 350,00 350,00 350.00 350.00 /
Elclrobras PNB 191 18130000 500.00 500.00 506.18 620.00 520.00 + 6.1
ElumaPN 302000 150,00 150,00 150.00 150,00 150.00 -
Embraco ON 2000 7.700.00 7.700.00 7.700.00 7.700,00 7.700,00 -
EngevixPN 10000 600,00 500,00 500.00 500.00 500,00 "
Enxuta PN 2 136000 6.50 6.50 6.50 6,50 6,50 /
Ericsson ON 100000 105,00 105,00 105,00 105.00 105.00 -0.9
Ericsson PN 16 300 000 105.00 101,00 102.16 105.00 102.00 + 2.0
Estrela PN 6 400000 11.50 11,50 11.51 11,60 11,60 + 0.8
EternitON 65000 1 700.00 1.700.00 1.744,62 1 800.00 1 800.00 /
Eucatox PN 30000 1.730.00 1 730.00 1.730.00 1.730.00 1.730.00 -1.1
FCataguazesON 81000 5.50 5.50 5.50 5.50 5.60 /

FNVPN 20000000 10,30 10.20 10.20 10,30 10.20 +2.0
FerbasaPN 2100000 150.00 145.00 147.38 150.00 160.00 + 7.1
Forro HoasPN 1600000 7.70 7.52 7.63 7.70 7.52 -0.3
Fertibras PN 825000 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 -
Fertisul PN 525000 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
FicapPNINT 10000 446.00 445.00 445.00 445.00 445.00+11.2
For|a TaurusPN 33 500000 1.80 1.70 1.79 1,85 1.70 * 3.0
Frtgobras PN 100000 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 *4.8
Gradionte PN 75000 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
GurgelPN 9000 900.00 90000 900.00 90000 90000 -5.2
Gurgel Motor ON 23000 13500 135.00 135.00 136.00 135 00 -3.5
lapON 4 000 160.00 160.00 160.00 16000 160.00 /
Iguaçu Cafe PNA 6100000 5.79 5.00 5.59 5.79 5.70*140
Iguaçu Calo PNB 5400000 5.79 5.00 5.68 5.79 5.70*11.7
Ind Vtllares PN 60000 1310.00 1310.00 1385.00 1.400.00 1.400.00 +7.6
tnds Homi PN 100000 115.00 115.00 115® 115.00 115.00 + 4.5
IneparPN 12.200000 252 2.52 2.59 2.60 2.60 + 3.5
loctip-majion PN ES 1000 600,00 600.00 600 00 600.00 600.00 + 9.2
Ipiranga Rol ON 58000 5600 56.00 56.00 56.00 56.00 -
Iptranga Ref PN 32000 6000 60.00 60 00 60.00 6000 -
llacolomy PNA 390000 1 28000 1 280.00 1 280.00 1 26000 1 28000 - 66
IlaubaneoONED 50000 2000.00 200000 200000 2000.00 2000.00 -5.2
itaubanco PN ED 390000 1 970.04 1 950,00 1 992.82 2 050.00 1 990 00 - 4.7
IlausaON 10000 3 80000 3ACC00 3BOOOO 380000 3 80000 -50
lüusaPN 240000 360000 360000 3618.75 3650.00 3650.CO -3.6
ttautec PN 200000 13.50 13.50 1376 14.01 14.0' -3.7
J B Duarte PN lOOOCO 3.70 3 70 3 70 3.70 3.70 - 5.7
KarjtenPN 400000 32400 324.00 32400 324.00 32400 -li
KlabmPNED 102000 900000 6410.00 870S9I 900000 8 74999 +1.7

Min. Mòd. Máx. Foch. Osc

ta Fonto Foc PN 1000 330.00 330,00 330,00 330,00 330.00 I
Lacta PN 5.000 1.700,00 1 700.00 t .700.00 1 700.00 1 700.00 -5.0
Lam Nacional PN 200000 18.50 18.50 18,50 18.ÍO 18.50 -3.1
Loco PN 14 000 280,00 260,00 274.29 280.00 260.00 -
UghtONEO 2590 000 310,00 305.X 307.70 310,00 306,00 -1.2
Lix Da Cunha ON 200000 50,01 50,01 S0.0t 50,01 M.01+25.0
Lojas Ronnor ON 9 000 3.00 3.00 3.00 3,00 3,00 /
Lojas Ronnor PN 11000 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 I
Maoneaito PNA 800000 40,00 40.00 40.00 40,00 40,00 -0,2
ManahPN 500000 19.00 19,00 19,00 19.00 19.00 /
Manasa PN 1.000000 0,85 0,65 0,85 0.85 0.65 +6.2
Mangols Indl PN 10000 112,00 112,00 112.00 112.00 112.00 + 0.9
Marcop Part ON 12 109 000 12.49 12,49 12.49 12.50 12,50 + 8,6
Marcop Part PN 7,752.000 12,50 12.00 12.50 12.50 12.00 + 4.3
Marcopolo ON 1000 87,000.00 87.000.00 87 000,00 87.000.00 87.000.00 +3.5
Marvin ON 11500.000 10,00 10,00 10.00 10.00 10.00+11,1
MarvinPN 2.022 000 9.00 8.50 8,61 9.00 9.00 -
MendosJrPNB 20.000 88,00 65.00 86.50 66,00 85,00 /
MorcS Paulo PNED 12000 340.00 340.00 340.00 340,00 340,00 +4,6
Mut Barbara PN 44.600000 12.60 12.80 13.00 13.30 13,30 +2.3
MotalLovoPN 210.000 315.00 315.00 316.71 319,00 319,00 +1,2
Motlsa PN 1.000 7.00 7,00 7,00 7.00 7.00 -
Minupar PN 300000 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 -2.0
Ml Elelr Aut PN 5000 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.0
Moinho SanION 2000 27.500.00 27.500.00 27 500.00 27 500.00 27.500.00 -
Moinho SanlPN 1 000 16 000.00 16 000.00 16.000.00 16 000.00 16.000.00 + 5,2
Montreal PN 4 000 26,00 26.00 26.00 26.00 26.00 -
Mullor PN 10000 130.11 130,11 130.11 130.11 130.11 »0.0
Nacional ON 2000 247.01 247.01 247.01 247,01 247.01 >0,4
Nacional PN 3202.000 265.00 255.00 261.00 265.00 255.00 -3.7
Nordon Mel ON 250.000 1.300.00 1.300.00 1 300,00 1.300,00 1.300,00 -
NovadataON 50000 1.50 1,50 1,50 1.50 1,50 111,2
Odobrocht PN 1000 1.250.00 1.25000 1250.00 1250.00 1250.00 +4.1
Otvobra PN 1.000000 3,56 3.56 3.56 3.56 3,56 -11,0
OrnloxPN 90000 230,00 217,01 218.45 230.00 217,01 -9.5
OxilonoPN 48 200000 19.00 19.00 20.04 20.M 20.00 + 2.5
Papel SimaoPN INT.. 102.100000 150.1» 150.00 166,51 160,00 177,00 + 22.9
Para Deminas PN 4 000 22.00 22,00 22,00 22,00 22,00 *-
Paraibuna ON 700000 22,12 22.12 22.12 22.12 22.12 /
Paraibana PN 500 000 20.00 20.00 20,24 20.50 20.10 - 0,5
Paranapanema PN 49500000 95,00 95.00 9644 99.00 96.00 + 5.3
Paul F Luz ON 600000 30.00 30,00 30.00 30.00 30.00 -6.2
Perdigão PN 55500000 1.00 1,00 1.00 1.19 1.19+19.0
Perdigão Agr PN 1000000 2.10 2,10 2.10 2.10 2.10 -
PotrobrasON 6000 9.000.00 9 000,00 9 000,00 9 000.00 9 00000 + 4,6
PetrobrasPN 601.000 15500.00 15500,00 15604,76 15900,00 15600.00 -0.6
FWrotloxON 235.000 638,00 636.00 647.06 680.00 ^70.00 + 7.0
Potroquisa PN 100000 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 -
Pettenati PN 62000000 0.09 0.07 0.06 0.00 0.07 -12.5
Pcvo Pari ON INT 296000 25000 250.00 250.00 250.00 250.00-13.6
Pirclll PN >00-000 25TOO 250.00 25COO 250.00 25000 -3.1
Pohalden PN 48000 93.00 93.00 SÍ.00 93.00 93.00 -
Progresso PN. 10000000 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Prometa! PN 363 000 1,70 1.70 1.70 1.70 1.70 -10.5
Racimoc PN 70000 360 00 360 OO 360.00 36000 360,00 + 20.8
RealON 10000 910000 9100.00 9100.00 9.100.00 9100.00 -1.0
Real PN «40000 1.62900 1 579.99 1 585.02 1 629.00 1 579,99 -53
RoalCiaInvON 30000 3 00100 3 001.00 3 001.00 3.001.00 3 001.00 + 3.4
Real Cia lavPN 102000 2 700.00 2.7X00 2 70000 2.7X00 2.7X00 + 38
RealConsON 170X 43X.X 43X00 4 300.X 430000 4 3000) +2J
RealConsPND 23000 3 9X00 3 9X.00 3 9X.00 3 9X00 3 9X.X +5.4
Real Cons PNE 10X 360000 36X00 360000 36X.X 36X00 +5.8
RcalCortsPNF 113000 3 5X00 3 5X.OO 358850 36X00 36X00 -2.8
Real Oc Inv ON 50X 79X.OO 79X00 79»X 8 1X00 8 1X00 +8.0
Real DoinvPN 190tX» 7301.00 7X1.00 7 752.41 600000 6 0X.X +66
Real Pari ON 7 X0 3 811X 381100 3 8I1X 3811X 3811.00 +5.8
Rcai Part PNB 20X 36XX 3600.00 3 6X 00 3 6X00 36XX-12.5
RetnparPN .... 32SOOOX 240 2,40 2.40 2.40 2.40 -4.3
RipasaPN 1530 000 2 460 00 2 449.99 2 48533 2 600.00 2 600 00 - 83

D Sadia Concor PN 20 5X 0X 70 50 70 50 7125 71.50 71.50 +1.4
SalgemaPNB 720X0X 1510 1501 1510 15.10 15.01 -35
SamitnPN 1800X 699999 6 5X.OO 663278 699939 6 740X -3.7

SchlossorPN 
Sohbo Pari PN
Sharp PN 
Sibra PNC 
Sid Inlormat PN 
Sid.GuairaPN 
Sid Paina PN
Sid Riogrand PN
Souza Cru* ON
Sudamoris ON
SuzanoPN 

¦ TamPN 
TocelSJosoON 
Toka PN
TeknoPN
Tel B Campo ON INT
Tel B Campo PN INT
Telebahia ON
TelebahiaPNB
Tolobfas ON 192
Tolobras PN 192
Tolepar ON
TeleparPN 
Telorj PN INT 
TolespON INT
TolespPN INT 
Tibrus PNA
Tlbras PNB
Traio PN 
Transbrasil PN 
TupyPN 

D União Seguro ON
UnibancoON 
Unibanco PNA
Unibanco PNB
UniparON
Unipar PNB 
UsiminasPN 
Valo R Doco ON 192 ,
Valo R Doco PN 192 
VarigPN 
Vidr Smarina ON 
Vigor PN 
Whit Martins ON ....
Zivi PN

600 000
10000

1.400000
16000

600000
1.531000

10000
2900000

1.15
3.10
8.40
6,03
8.30

299.99
124,00

1.15
3.10
8,40
6.03
8.30

290.00
124,00

2/0,00 270.00

1,15
3.10
8.69
6.03
8,30

299,79
124,00
285,45

1.15
3,10
8,80
6.03
8,30

300.00
124,00
290,00

1.15 -
3,10
8,80 *3.5'
6.03 I
8,30 + 10.6

290.00 -3,3
124.00 /
290.00 * 4,3

1.588.0X 53 2X 00 532X00 53909.09 M 000,00 5400000
26(0000 110.X 1IOOO II0.X 11000 11000

20X 2ÜOX.OO 20OX.OO 260X.M 28X0.00 280X.X ' 1.0
600000 4.80 4.80 4,80 4,80 4.80 +616

MO 30X.TO 3(0000 3IMO.OO 3 0X.0Ü 30X00 I
201000000 3,00 2,85 2.99 3,00 2,90

20X 2 480,00 2.480.00 2 480.00 2460.00 248000 I
000 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00

8000 250.00 250,00 250,00 250.00 260,00
9000

200000
41 600000

2.129.500.000
14000

116000
10000

3.170000
14.690000

60,00
146,00
78,00

126,00

60.00
146,00
75.01

121.00
300,00 297.00
415,00 415.00
119,31 119,31
500.00 500,00

60,00
145,00
77.21

124,42
299,14
419.22
119.31
506,36
589,93

60.00
1.16,00
80.00

129.00
300.00
420,00
119.31
510.00
610,00

2.0
1.9

60.00 -7.6
145.00 +7,4
77,00 -

123,00 -2,3
297.00 -1.0
420.00 +1.2"
119,31 +19,3
600,00
680.00 -1.6

210X 36X.00 36X.00 3600.x 36X00 36X00
20 OX 3 4XX 3 4X.00 3.40000 34X00 34X.X

30 000000
100000
100000

6,30
9.50

25,00

6,30
9.50

25.00

6,37
9,50

26,00

6,40
9,50

26,00
9,50

25,00
1.000 6.0X01 60X.01 60X.01 60X.01 60X01 I

100000 460,00 460,00 460,50 465.00 465,00
1900000 500,00 600,00 506,95 510.00 510.00 +2,0

80000 460,00 450.00 450.00 460.00 450.00
1200000 4,61 4,60 4,61 4.61 4.60 /

9 400000 5.00 5.00 6.00 5.00 5,00 *1.0
3 587 700 000 3,06 3.05 3.10 3.20 3.16 * 3.6

600000 430.00 430.00 431.67 436,00 435,00 * 3.5
55 300 000 520,00 520.00 528,57 536,00 532.00 + 3.5

10 000 1 070.01 1.070.01 1070,01 1070.01 1.070.01 +0.0
1360X 16.6X00 16680.00 16715.X 170X00 167X.X *1.2

1000
106 700 000

3719 000

350,00
23,00

1.25

350.00
22.50

1.25

Concordatárias
Aliperti PN
Caf Brasília PN ..
Colul Iram ON ...
Curt PN
Farol PN 
MadoiritPN 
PorsicoPN 

1000
25000

100000
100 000
275000

3 579000
500 000

380,00
2.85
6.00
4 50
1,30
5,15
2.00

380.00
2.86
6.00
4.50
1.30
3,60
2.00

350.00
23.05

1.25

380,00
2.85
6,00
4,50
1.30
3.66
2.00

360.00
23.50

1.25

380.00
2.86
6.00
450
1,30
5,15
2.00

350.00 -
23.50 + 7.5

1.25 -

380.00 -
2.86
6.00 /
4.50 I
1.30 21.2
4,00 -15.7
2.00 -

Opções de compra

TOito Vane. P.&src. Qtd.. Afw. Bin. Ufa. M*d. On. 0m.

BBPN Dot 660 3X 0X 20.X 2000 2000 20O0 20.X +28 0
P£T PN Do; 320X 3090X 2X00 20000 20000 20000 2X.X +14 2
PMAPN Do; 160 1000 OX 7.40 7.40 7.50 7 49 7.50 I
TEL PN Do; 160 7956000X 1800 15.50 2IX 1790 1650 -175
TELPN Do; 2X00 52600000 7.50 6 00 8,50 7,18 6.70 -15.1
TELPN Dc; 180X 314X0000 1250 10,X 12,50 11.20 11.00 -12.0
Tll PN Do; 140.00 520XMO 29 50 2300 29.50 25.31 28 +18
TEL FN Dc; 220.M 7830000M 4 3.50 5.X 4.13 3.60 f !
TELPN 0c; 210 3523000X 2.50 1.80 2.70 2.17 2.10 -12 5
TELPN Dc; 260.X 140X 000 1.20 1.X 1.20 1.11 1.10 - 7.5
USIPN D«; 3.60 371X30 OX 0.65 0.65 0.67 056 0.67 '48 8
USIPN Dw 3S0 6010000X 0.40 0,37 0.50 0.41 0.50 + 250
USIPN Dc; 4.20 3210000X 0,28 024 0.34 0.28 034 +360
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Dólar dispara e fecha a Cr$ 10 mi!

Alta de 5,26% eleva ágio a 15,22% e reflete apreensão com
O dólar no paralelo disparou muitos bancos comprando moeda e

empresas remetendo dólares para oontem, chegando a ser negociado a
Cr$ 11 mil em algumas casas de
câmbio, mas como não obteve
compradores recuou para CrS 10
mil no fechamento, numa alta de
5,26%, o que elevou o ágio para
15,22%. Na média, a moeda foi
negociada a CrS 9.700 para compra
e a CrS 9.850 para venda, uma alta
de 3,68% no dia, elevando o ágio
face ao comercial, que foi cotado a
CrS 8.678,51 (compra) e CrS
8.678,61 (venda), para 13,5%. O
flutuante também fechou pressio-
nado, sendo negociado a CrS 9.750
(compra) e CrS 9.760 (venda), com

exterior.
O diretor da área de câmbio do

Banco Boavista, Alfredo Lamy,
considera, porém, que este seja um
movimento normal do mercado,
apreensivo com as medidas que de-
vem ser anunciadas pelo governo,
recuperação da economia no curto
prazo. 

"Existe uma preocupação
natural do mercado sobre que tipo
de medida o governo poderá adotar
no curto prazo", explica Lamy, que
considera, no entanto, que se os
preços continuarem muito pressio-
nados, alguns bancos tendem a rea-

A alta do dólar
(Em Cr$)

3/11 5/11 9/11 10/11 11/11!
Fonte And mia

política econômica
lizar lucro, vendendo a moeda, com
conseqüente queda do preço.

O ouro também fechou com
uma alta de 3,24%, sendo negocia-
do a 103.600. Foram fechados
58.756 contratos. Já as taxas de
juros continuam cedendo, basica-
mente em função da proximidade
com o mês de dezembro, que pos-
sui mais dias úteis, o quê reduz o
over. Além disso, a expectativa de
inflação mais baixa nesse e no pró-
ximo mês permite a redução das
taxas] Os CDBs de 30 dias foram
negociados a 1.825% ao ano, o que
representa um ganho bruto 110 pe-
rido de 27,95%

Bolsas reagem e voltam a subir até 2%

Os índices de lucratividade das
bolsas voltaram a apresentar fortes
oscilações ontem, mostrando todo
o dilema vivido pelo mercado acio-
nário. De um lado, há a inseguran-
ça dos investidores por causa da
indefinição política e econômica do
governo Itamar Franco. Do outro,
há a certeza de que os preços das
ações estão nos mais baixos pata-
mares do ano, o que poderá resui-
tar em grandes ganhos num curto
espaço de tempo, caso Itamar opte
por uma política favorável ao cres-
cimento. "Em meio a essa divisão,
o mercado vem operando no dia a
dia. O que deixa as bolsas muito

voláteis", disse o superintendente
do Banco Omega, Alexandre
Koch.

Ontem, pelo segundo dia conse-
cutivo, os otimistas venceram a dis-
puta; As bolsas, que abriram o dia
em queda, fecharam em alta e com
volumes crescentes de negócios. A
melhor performance foi registrada
no pregão nacional. O índice Senn
ficou nos 15.987 pontos, com valo-'
rização de 2,1%, e as operações
totalizaram CrS 137,1 bilhões
(+18%). Na Bolsa do Rio, o IBV
subiu 1,9%, nos 16 mil pontos, e o
movimento somou CrS 121,5 bi-
lhòes (+16%). Em São Paulo, o

índice Bovespa cravou alta de
0,8%, nos 41.326 pontos e o volu-
me financeiro somou CrS 471,2 bi-
lhòes (+28%).

Vale — Na avaliação do dire-
tor da Associação Brasileira dos
Analistas do Mercado de Capitais
(Abamec) e da Corretora Cambial,
Eron Mattos, parte do bom desem-
penho -registrado pelas bolsas on-
tem deve ser atribuído à demanda
pelas ações da Vale do Rio Doce.
"Com a decisão do governo de não
mais corrigir as tarifas públicas aci-
ma da inflação, a Vale, com seu
espaço consolidado no mercado,

passou a ser o destaque entre as
estatais com ações em bolsa."

Outro ponto importante que es-
tá sustentando o mercado, segundo
Mattos, é o fato de as aplicações em
bolsa levarem vantagem sobre os
investimentos em renda fixa, quan-
do da entrada em vigor do 1PMF.
Os ganhos em bolsa são tributados
em 25% c recolhidos anualmente.
Já a tributação sobre a renda fixa é
de 30% e o imposto retido na fonte,
no resgate da aplicação. "Com isso,
no saldo final, as bolsas acabam
sendo beneficiadas, e os bancos que
administram fundo de ações já es-
tão percebendo isto."

PPH vai a leilão CORREÇÃO
Depois de vários adiamentos,

o BNDES vai vender hoje, em
leilão na Bolsa do Rio, 21.87 mi-
lhòes de ações preferenciais ou
18% do capital sem direito a voto
da Companhia Industrial de Poli-
propileno (PPH). Oito investido-
res se cadastraram junto à Câma-
ra de Liquidação e Custódia
interessados em comprar parte da
empresa. O preço mínimo por
ação foi fixado em CrS 7.792,91.

r K,{i„
• > <Ji

A Mannesmann fechou o firr
meiro semestre deste ano com
um prejuízo de aproxiiná^j_
mente CrS 40,5 bilhões, e iiao
com um lucro no mesmo v-aloiv ,
como o JORNAL DO BRASIL
noticiou na sua edição de 

'8 'clc

novembro, domingo, sob o iítu1 -

Io Mimnesmmm foi u ação
mais subiu, na página 3 do ça-.'
demo Seu Bolso.

Brumer é Personalidade do Ano

O Conselho de Ad-
ministraçâo da BVRJ es-
colheu o presidente da
Companhia Vale do Rio
Doce, Wilson Brumer,
como Personalidade do
Ano. Ele receberá o pré-
mio em cerimônia marcada para o
dia 17 de dezembro, durante jan-
tar de confraternização dos corre-

Papel Simão
A Papel Simão decidiu realizar

lançamento de ADRs no mercado
americano (papéis negociados na
Bolsa de Nova Iorque) em dezem-
bro. Não serão emitidas novas
-ações,- pois a operação- coordena-
da pelo JP Morgan, será feita no
nível 1, ou seja, a negociação vai
abranger títulos preferenciais já
existentes no mercado brasileiro.
Os planos incluem investimento
de USS 410 milhões até 1995.

/¦*v;

r

tores cariocas, no.
Rio Pálace. Segundo ó :

presidente da BVftJÍ"
Carlos Reis, a escolha'dè'1
Brumer decorreu dà suSr
iniciativa de assinar'-littí<'
contrato de autogeslaò.'"que 

possibilitou à empresa i#;'
plantar uma administração 'rrtãris

descentralizada, ágil e eficiente'':'' ¦
¦shiiêi*'

Belgo tem lucro
A Companhia Siderúrgica',,

Belgo Mineira anunciu:ontçm,,
que, de janeiro a setembro, pbtef
ve lucro líquido de CrS 185.9'inir'
lhòes, contra uni prejuízo dc Çr$
163.3- bilhões no mesmo periodo''
do ano passado. O lucro líquido
por ação foi de CrS 93,54. O prÉj-
sidente do grupo, FrançoiJ Mo-
yen, justificou os resultados posir.
ti vos como reflexo da recupt-v
ração do mercado externo.

O DIA A DIA

Dólar
Comercial

09.11 10.11. 11.11 09.11 10.11 11.11

0,00
Dolar Quro IBV
Paralelo "™w

M—M HIHIIII—iiimi—
(Em Cr$) (Em Cr$) (Em Cr$) H (Em pontos)

^ 

10^ 00 j^3 ^°° j^:6 

| 

0 0

09.11 10.1.1 11.11 09.11 10.11 11.11
Fonte: Andima Fonte: Andima Fonte: BM&F Fonte: BVRJ

^Inflação

INDICADORES

IGPM/FGV %
Agosto 24,63
Setembro 25,27
Outubro 26,76
Acumulado no ano. 725,55
Em 12 meses 1.182,17

INPC/IBGE
Agosto 22,38
Setembro 23.98
Outubro 26,07
Acumulado no ano. 709,36
Em 12 meses 1.170,91

FIPE/IPC
Agosto
Setembro
Outubro
Acumulado/ano
Em 12 meses

DIEESE/ICV
Agosto
Selembro
Outubro
Acumulado/ano
Em 12 meses

% INDICADORES
23.16 BTN CrS 4.898,5402'
24 4i UPC (4o trimestre).. CrS 51.570,80
2646 UPF dia 11/11 CrS 63.689.70

70505 Ulir03.11 CrS 4 852,51
Ufir diária CrS 5.231.961.144,16 Ufir dia 13/11 CrS 5.288.53
Ulirdia 16/11 CrS 5 345.72

¦¦¦"¦ Taxa Anbid nd
% IBA/CNBV 25.617.867pontos

2,02 l-SENN 15.987
^•96 pontos
24,28 DER Acumulado de

702.01 15/08191 a 12/11/92 . 24,35426525
1.147.04 ' atualizado pela TR acumulada

TR 23.40% Junho 22.3273%
1RD 1.041161 Julho 21,3152%
Var.môsató 11/11. 7,854166 Agosto 22,0777%
Var.mês até 12/11... 8,977102 Setembro 25,3974%
Índice acumulado de 01.02.91 Outubro. 27.2149%
12/11192 38,61310976 Novembro 22,6821%

Junho CrS 230,000,00 Julho dia 01.07 21,65525%
Julho CrS 230.000.00 Agosto dia 01.08 24,30845%
Agosto CrS 230,000.00 Selembro dia 01.09.. 2383610%
Setembro CrS 522.186,94 Outubro dia 01.10.... 26,00690%
Outubro CrS 522.186,94 Novembrodia 01.11 25,69535%
Novembro CrS 522.186,94 Dia 12/11 25,64369%

iim ¦

Aluguel-

Fator de Correção
Residencial
ISN |Teto)/IPCA Out. No»..Anual' 12,3981. 12,8839 (('corrigido sobre o valor pago ' '
nomèsem 1991) '<
Semeslral 3,4724 3,4616..;.Quadrimestral 2,247 2.3069 ' 1
(de jul/89 a 20/09/90)
Comercial

Anual
Semestral
Quadrimestral
Trimestral
Bimestral

IGP IGPM >
Nov.' Ndv.

12,5741
3.6145 35895 11
2,4311 2,41.1?-r:
1,9978 1,9790
1,5914" 1,587!)1

I' 
I

¦ "i

Bolsa d© Mercadorias e Futuros
Volume Geral

Contratoa Numaroadaf Contratoa Voluma Part.
amatoarto | nagtaioa | nagociadoa (MilCrt) (%)

Ouro 475.556 ,......... 90.933 1.522.660932 12.55,,••••See:;:; &$....

SHSZZZ OO o.oo""caip 2*575 ":: " 
: 86 172 11.360,173 0.09
204 24.499 1.490.037.084 12,28,.""di

Boi Gordo 341 15 ,16 .?.?.?.•§$; P.-P.l
^Bezerro 82 0""Total 913.129 5.821  2^'()21 12.134.333.052 100,00

Ouro /disponível
V<tor 4» òaMr«MIMt«

Veto Contr Nègicio» Al»rt Mínimo
«m enutirv» por grawa

oj Méiimol Ult | Oac

68.756 991 102000 101.700 103 900 103.600 + 3.2

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
Vdoréo «fc*

Veto I Eitrc Contr N*S Alxrt
•« Mtmmt #w pm'

Min I Min I Ult |

Nvoi 80000.00 :::6r:::::::i ,30,400,00 30.400.00, 30.400.00 $.409,00
Nv03 ffiijilZi 9 750.00 9.750.00 10.600,00 10,600,00"NVW uoopoio sxzzzs.j1.500.00 1 .mop 2 500.00 2,500.00
Nv08 120.000.00 2,423 ,2,9 65,00 50,00 100.00 100.00
Nv09 130.000,00 288  30.00 .30.00, 50.00 50,00
Nv26 80.000,00 68 10,00..; 1000 10,00 10.00
Nv29 110,000.00 ..6.065 129  800.00 350.00  850s00 400.00
Nv33 120.000.00 2,763 .2.7 8,400.00 7.500.00 ,8,650,00 7.600,00

Mercado Futuro/Índice

Veto { Contr | Nfòcio»} Ab«rt j Mínimo jfi Màilmo | Ultimo |

Mercado Futuro/Algodão
Vilmé* (wtlraut tSO mm •«. CstBftc* M4 craak*» Mr mh

Mercado Futuro/Café Cambial
VtfcntaoMktMiMMfeMktll» |

0022
Mar3

914.
1033

36
132

71.00
76.90

' CMtlM m CW** mm *» MM ¦«.
71.00 72,20 72.00
76.90 78,70 78,7

Mercado Futuro/Câmbio

Dez2 8.423 77 10.109.00 10109.00 10.124.00 10.12300
12.520.00

Mercado Futuro/Dl - Depósito Interfinancelro de 1 dia

Daf2
Jan3

215"459"' , 84,799 ,67 750
84 880
67 750

84,810
67.750

Mercado Futuro/Boi Gordo
vtÀx ió fntm»! tto aiiiM 'm&m* Cotaçêaé ••• |ww attafca

Nov2..." Dez2
60'143' 18.35'"i'7,35*" 18.35.

17.33
18,35
17.35

18.35.
17.33

Mercado Futuro/Bezerro
Cctsçlsti MRfNNdaa pot csS#fa*

Contribuições ao INSS Competência de Outubro;

Autônomos, Empresários e Facultativos
Classol Filia?8o Baao Allquotas Apagar Mesosde

[ Tampo (anoa) | CBS % | CR$ Permanancia
_ , At6 1 522.186,94 10 52.218,69 12

Mais 

de i at6 956.172,64 10 95,617,26 12
Mais de 2atS 1.434.259,00 10 143.425,90 12
Mais de 3at6 1.912.345,31 20 382.469,06 12
Maisde 4at6 2.390.431,66 20 478.086,33 24
Mais de 6 at6 2.868.518,02 20 573.703,60 36
Maisde 9at6 12 3.346.604,30 20 669.320,86 36

Mais 

de 12: alfe 17 3.824.690,66 20 764.938,13 60
 Mais de 17 atfe 22 4.302.776,97 20 860.555,39 60

10 Maisde 22 4.780.863,30 20 956.172.66
í Avulsos

Salário de Contribuição (CrS)
até 1.434.259,00

Alíquotas (%)
8

10
. í?.®. .1 2,390,431,66

de 2.390.431,67 atô 4.780.863,30
Obs: Percentuais incidentes de forma não cumulativa.• Contribuição do empregador doméstico: 12% do salário pago, respeitando o teto acima.

i As contribuições da empresa, inclusive a rural, não estão sujeitas a limito de incidência.
Prazos para pagamento:. - Empresas em geral, Assalariados e Trabalhadores Avulsos: até 03/11, sem correção; até 09/11 converter
em quantidades de Ufir do dia 03/11 e multiplicá-la pela Ufir do dia do pagamento; após 09/11 acrescentarmulta e juros.- Adquirente, Consignatário ou Cooperativa (venda ou consignação da produção), Autônomos, Domésticos,• Empresários e Facultativos: aplicar o método acima, muda apenas a data de 09/11 para 23/11.

Rendimentos da Poupança

Mês do Outubro 21.10 25.99242 02.11
22.10 25.95524 03.11

12.10 24,83808 23 10 25.91815 04 11
13 10 24.83808 24 10  25.88097 05.11
14 10  26.17845 25 10 24.52452 06 11
15 10 26.1-1126 26 10 23.16274 07 11
16 10 26.10408 27.10 24.48784 08 11
17 10  26,06679 28 10  25.80670 09 11
16 10 24.708*14 10 "
19 10 23.36465 Més de Novembro 11 '1
20 10 24,67165 01 11 25.69535 12.11

24.3290522.9775224.3323625,7021825,6887125.67525
24.3208122,9870722,9922024,3179925.64369

Impostos, taxas e Indices

Junho I Julho | . Agosto j, Sotombroj Qutubro J Nowombroj

'Uferj "75.566,00^'.91.4^3,00 '*__ 113.143.00 139.414.00 174.798,00 218.619,00
Uf'init wl91Mo'"'"'re.a5Siio'''' 1q£494.00 133.254,00 ie6mM"""2iT7iB4J0'uPFr"'"'''"aiai5§ ,24.971,32 3Q.tiSp>8 38.058.99 47.718.37 59.681,36
u'i'ir 3.135.62 3.867.16 4852.51
UT 830,00 " '' 1.030,00 1.340,00 1.670,00 2.200,00

Imposto Renda 
!»R n^Fowte'(Nc^rnbro) .SllSZZ'l.

Base de ctlculo (Cr») | Parcala a deduzir (Cr*) [ Aliquota |

At6 4.852.510.00 isento
De 4.B52.510,01 a 9.462.395.00  4.852.510,00 15
Acima de 9.462.395,01 6.6^.464.00 25
Dedu^des

a) CrS 194.100 por dependente (nao ha limite de dependentes). b) CrS Os aposentados.
pensionistas e transferidos para reserve remunerada a partir do mes que completar 65
anos de idade. S6 pagarSo IR sobre o que exceder a CrS 9.705.020 c) Pensao alimentlcia
paga devido a acordo ou sentenpa judicial.d) Contributes para Previdencia Social.

Fonte: Secretaria de Receita Federa/

' •<^>?

Optraçfiwi «rnra
Inst. Financeira»

Taxa Ovar' Want. Rent. Ront. ^toj:
Dia(%) Sam.(%) Mat(%) Ma«(%)

LBC/LFT/BBC/NTN 37,11  1 24 3,76 9,00 27.83'' 
ADM (CDB) 36,98 1,23 3,76 8,98 ' 27.M '•
DI - Over 37.00 1.23 3,76 8,99 27.82' ' •
LFTE 37,39 1,25 3,79 9,07 28,13"

MERCADO FUTURO
DE 01 13)

P.U. om
Cr*

1'"' Rwt- P'9i-
(%.m) £M%)

DIOvorFut.
de2embro/92 84.810 35,51 1,18 26,94

! Janeiro/93 67.580  32,83 1,09 25,50 : »
Aparlirde 17/10/91, a Circular n° 2063 do Banco Central, permite a realizapao de operagoes compromissadas com pessoas fisicas e juridicjs' . >
nao (inanceiras apenas com litulos publicos e prazo minimo de 30 dias 'u

PrecoCrS Var. Var. Var. . Proj.
Indicadoros /Indice Dia(%) Som(%) Mes(%) Mos(%)
T R 0.(2) - 1.WW17 3,26 7,85 23,80;^
T.R.D.12/11 - 1.041161 4,33 8,98 23,40
UFIR novambro/92(2) 03/11 4.852,51 1,08 1,08 1,08 24,66' ' V
UFIRdiaria 5.175,98 1,08 3,28 7,8! 24,00. ¦«.

I UFIRdiAria 12/11 5.231,96 1,08  4,40 8.99 24,00.
| ¦"CSmbio PrecoCri Var. Var. Var. Proj/

/Indice Dia(%) Sem(%) Mos(%) Me8(%)i-.i^
I iusjComercia 

compra 8.678,70 •• •• •• ^
venda 8.678,80 1,11 3,36 8,02  '¦ U Ss Comerciai (1 )* ,
compra 8.678,51
venda 8.678,61 0,00 3,36 8,02 ::ur

I"U Si Fiu tua n te (2) "
compra 9.182,67 •• •• ••
venda 9.378,18 1,74  4,63 11,95

I USC Paralelo (1)'
compra 9.700,00
venda 10.000,00 5,26  9,89 17,65 .

I USS BM&F • Comerciai (3)
de2embro/92 10.123,00 •• •• 24,63
janeiro/93 12,520,00  M:

I OUROSPOT PrepoCrS Var. Vnr. Var. Proj. .
/Indice Dia(%) Sem(%) Mes(%) Mcs|%)

SIN0 • Fech.(l)*   103 600.00  3,24  5,61 12,85 • •ll
BMSF • Fech. 103.600,00 3,24 5,61 12,85
BBF-Fech- 103.600.00 3,24 5,61  12,85 ;

B ACOES Pre^o CrS Var. Var. Var. Pro)., ;'i
/Indice Dia{%) Sem(%) Mot|%)

IBV-RJ (5) 16 000 1.94 -1,83 -7,86 ••
Ibovaspa (6)  41.326 0,89 :W? JO,50...
pitadwohtidoiilitttodiiBioitriitoWpiMA^ 

Fontes Ul ANDIMA. (2) Banco Central; 131 BM&F: (4) BBF: 15) BVRJ: (61 BOVESPA

Câmbio Turismo

Compra
(Cri)

Vwida
(Cr*)

Dolar 9.646,92 9.758,00
»- Escudo 60,00 70,00

Franco Suipo 6.360,00 6.685,00
Franco Frances 1.690,00 1.780,00
leno 70,00 80,00
Libra 13.830,0014.530,00
Lira 6,00 8,00
f^arco Alemao 5.685,00 5.980,00
Peseta 75,00 85,00

Ouro
{Crt-lln^otanor gramaa) y

Compra Venda

Banco do ¦ ¦ \
Brasil
(250?)
Goldmino
(250g)

103.5S0.00

103.600,00

103.600,00

103.650,00 ' '
Ourinvest ' ,V-
(250g) nd niV?
Safra 1 4 *
(lOOOg) 103.400,00 1 03.600,00 ! ,
Bozano !, *.
Simonson
(1000g) 103.550,00 103.600,00

Fonto: Banco do BrasiliANBCC
Fundidoras fornecedoras e eustodiantes creden- . , ¦
ciados na Bolsa Mercantil e de Futuros

(

I
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Governo chega a acordo com o Congresso

¦ Comissão do Ajuste Fiscal votará reforma tributária até 20 de novembro e remeterá conclusões para a decisão do plenário

FRANK.L1N MARTINS c
MARIA LU1ZA ABBOTT

, BRASÍLIA — O governo e o C011-
< gresso fizeram um pacto para votar

a retorma tributária na Comissão
l do Ajuste Fiscal até o dia 20, reme-

| tendo as conclusões para a decisão
l do plenário. O relator da comissão,
| deputado Benito Gama (PFL-BA),

em reunião com o ministro da Fa-
> zenda, Gustavo Krause, com o líder
| do .governo, Roberto Freire (PPS-
| PE) e com outros parlamentares,
| \ comprometeu-se a entregar um re-

ilatório com a posição da maioria e
§ respeitar os prazos de tramitação.

É i"Quando o Congresso é exigido,
II sempre dá respostas à altura. O
fl Benitp'e .competente e já teve tare-

as, bem mais espinhosas", disse
£| krause, lembrando que o parla-
t|| nentar foi o presidente da CPI do
1 caso PC.
s' | No encontro, ficou clara a opo-

siçuo dos parlamentares ao lmpos-
to sobre Ativos — que incidirá so-
bife ò: patrimônio de empresas. Em
relação aos demais pontos da pro-

osta, a reação não foi nítida. O

mentações Financeiras (IPMF) re-
cebeu o apoio da maioria. O gover-
no prometeu encaminhar até a
semana que vem projeto de lei com
as alterações no Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica, uma reivindica-
ção dos parlamentares. lírause re-
jeitou a idéia de mudar o ano fiscal
para abril.

Foi decidido que a comissão
funcionará em tempo integral e re-
ceberá todo o apoio técnico do Mi-
nistério da Fazenda, inclusive as
simulações dos efeitos da reforma
sobre os contribuintes e as finanças
do governo. Hoje mesmo, técnicos
da Receita Federal se reúnem com
os deputados da comissão para
apresentar as simulações que fize-
ram sobre a arrecadação com cada
um dos quatro tributos propostos.

Krause fez uma defesa apaixo-
nada da reforma tributária na
conversa com os deputados. "Sou

um caçador de sonegadores, sou
fiscal concursado de Pernambu-
co. Amanhã, eu deixo de ser mi-
nistro, mas continuo fiscal. Por
uma questão de coerência, quero

Ele

Brasília — Gilberto Alves

«¦/ •>•¦••• \ -V ¦ /V t

Krause, Rigotto.Lira e Benito fizeram acordo para apressar votação

m F .
(Imposto Provisório sobre .Movi- . aprovar uma boa reforma

fj Irv' 'Orçamento

argumentou que a reforma é o
instrumento capaz de romper o
círculo vicioso em que se encon-
tra a economia brasileira. "Hoje,

se o governo pisar no acelerador
para acabar com a recesão, tere-
mos mais inflação. Se quiser frear
a todo custo a inflação, aumenta
a reessão. A reforma fiscal é o
elemento estabilizador da situa-
ção", completou.

Roberto Freire, que atrasou-se

quase meia hora e já pegou a
conversa em andamento, afirmou
que 

"o 
país inteiro está parado

esperando a reforma fiscal. A co-
missão tem de entender isso e se
transformar no centro da ativida-
de política do Congresso". Krau-
se aceitou a proposta dos depu-
tados de manter os benefícios
fiscais da Zona Franca de Ma-
naus e dos produtores de açúcar
do Nordeste.

Kissinger acha

projeto positivo
BRASÍLIA — O ex-secretário

de Estado americano Henry Kis-
singer manifestou ontem sua es-
perança de que dê certo o projeto
de reforma fiscal do governo bra-
sileiro. Em almoço no Itamarati,
ouviu do ministro da Fazenda,
Gustavo Krause, "com muito in-
teresse e simpatia", relato da pro-
posta do ajuste fiscal e do progra-
ma econômico do presidente
Itamar Franco, com ênfase na
privatização e na garantia de ma-
nutenção da abertura econômica.

Kissinger e o ministro das Re-
laçòes Exteriores, Fernando Hen-
rique Cardoso, discutiram as rela-
ções entre Brasil e EUA. Afirmou
que a política externa de Clinton
depende de quem ocupará a Se-
cretaria de Estado e a Sub-secre-
taria para a América Latina, mas
avaliou que a essência do relacio-
namenio se. manterá

CNI mostra que

imposto subirá
SÃO PAULO — O Dcpartamen-

to Econômico da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) .
apresentará hoje, na reunião que
a entidade terá com os ministros
da área econômica, um estudo .
que derruba a tese de que a refor- .
ma fiscal proposta pelo governo 

"
não irá onerar o setor produtivo. 

'

Na avaliação feita pela CNI, com •
base nos dados divulgados pela
publicação Balanço Anual, a
maioria das empresas industriais
sofrerá aumento da carga tributá- .
ria em função da introdução do
Imposto sobre Ativos. A novida- •
de não é compatível para uma
realidade recessiva, afirmou um
assessor da CNI, pois a rentabili-
dade das companhias se apresenta
muito debilitada.

Em certos setores, a carga tribu-
tária se eleva mesmo na hipótese de
rentabilidade sobre o patrimônio
líquido de 10%, constataram eco-
nomistas da- entidade.

I lie' 93 já 
está

É '

i
« ' BRASÍLIA — O ministro do
lio Congresso

lanejamento, Paulo Haddad.
rítregou ontem ao Congresso

,.v| Racional a nova versão do orça-
: í mento federal para 1993, mas

•fj Vecortheceu que sem as receitas
1a reforma fiscal ele continuará
eiido uma ficção, pois não tem
revisão de recursos para o pa-

aumento dos 147% dos aposen-
Jst fados a partir de abril, nem para

: p 'pagamento da isonomia sala-
;v| 

"ial a partir de janeiro. 
"O Con-

gresso irá'êntendér que o gover-'
H| (ío precisará de fatos novos na
M ikea da receita", disse Haddad.

Ê Segundo o secretário de Orça-
* (nento; Paulo Fontenelli, só para

Fabricantes de cerveja tentam

diminuição de carga tributária

JANICE MENEZES
A indústria de cerveja fechou

setembro com queda de 37% nas
vendas. E nem mesmo a perspec-
tiva da chegada do verão está
animando as empresas. Segundo
os fabricantes, o principal moti-
vo da persistente retração nas
vendas este ano é a pesada carga
tributária que vem encarecendo
a famosa lourinha (cerca de US$

1 no varejo). E é exatamen-
te esse cenário que será traçado
hoje pela manhã aos congressis-
tas pelo novo presidente do Sin-
dicato Nacional da Indústria da

Cerveja de Baixa Fermentação
(Sindicer) e que também preside
a Cervejaria Brahma, Mareei
Tellcs. Ele fará uma exposição
na Comissão da Reforma Tribu-
tária, no Congresso Nacional, na
tentativa de reduzir o IPI cobra-
do.

"Vou mostrar aos parlamen-
tares que quando ocorre aumen-
to na carga tributária os preços
sobem, as vendas caem e conse-
qüentemente se arrecada me-
nos", diz Tellcs. Munido de um
estudo sobre o setor, ele pedirá
que 

'a alíquota do IPI cobra-

da na cerveja — ou o seu substi-
tuto, Imposto Seletivo, proposto
na reforma fiscal — seja reduzi-
do de 55% para os 30% pratica-
dos na indústria até o primeiro
semestre do ano passado.

Pelas contas do Sindicer, cm
setembro de 1991, o setor vendeu
68.240 dúzias de cerveja, contra
46.650 dúzias em setembro deste
ano. Com a queda nas vendas, os
impostos arrecadados naquele
mês são equivalentes aos deste
ano, mesmo com o aumento na
taxação.

LEILÃO PPH

Atendendo ao disposto no Item 3.3.3. do Edital PNA-11/92/PPH e modificado
pelo comunicado relevante de 09/11/92, a Câmara de Liquidação e Custódia
S/A-CLC divulga os nomes dos participantes pré-identificados para o Leilão
da PPH-Companhia industriai de Polipropiieno, a ser realizado no dia 12 de
novembro de 1992.

PARTICIPANTES NACIONAIS
ALBATROZ S/A
BANCO OMEQA S/A
BANCO PRIMUS S/A
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
OOEBRECHT QUÍMICA S/A
PPH-COMPANHIA INDUSTRIAL DE POUPROPIUENO
PREVIMIL MONFER SOCIEDADE PREVIDÊNCIA PRIVADA

PARTICIPANTE ESTRANGEIRO
HIMONTINCORPORATED

CÓDIGO
008001015
030001012
090001000
080001000
090001008
096001013
008001020

CÓDIGO
088000990

€¦
Câmara de Liquidação e Custódia S/A

%
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o funcionalismo serão necessá-
11 rios Cr$ 7,2 trilhões.'' l| Sem ter como gerar dinheiro

£ para 
'atender 

a todas as necessi-
; | ündes* o governo usou a revisão

f orçamentária para redistribuir"f as-verbas entre os novos ministé-
jríós e para redirecionar recursos
[de acordo com as prioridades
/dòs novos ministros, privilegian-
do, por exemplo, a saúde públi-
ta-; em detrimento dos hospitais
privados.
\ Em todo o orçamento foram

:realocados Cr$ 17,3 trilhões, a
: J jpreçqs de abril, dos CrS 100 tri-

lf| jlhões passíveis de realocação —
|'j| ios outros Cr$ 414 trilhões da re-

jceita do Tesouro representam a
í.®; rolagem da dívida, pagamento de

pessoal e transferências constitu-
j cionais, que não foram mexidos.

; Saúde — A principal guinada
de política ministerial ocorreu nos
gastos da saúde, onde o ministro
Jamil Haddad tirou CrS 2,15 tri-
lhões das verbas destinadas aos
pagamentos de convênios do
Inamps com hospitais privados e
destinou para a aquisição de me-
dicamentos (CrS 960 bilhões),
reaparelhamento do Sistema Uni-
cd de Saúde-SUS (CrS 1,06 tri-
lhão) e capacitação de recursos na
administração hospitalar (Cr$ 132
bilhões), entre outros.

Na área da educação, a dota-
ção dos Ciacs, que era de CrS
1,25 trilhão, perdeu CrS 158,6
bilhões, que foram destinados
para universidades (CrS 74 bi-
lhões) e ensino agrícola (CrS 39
bilhões), entre outros. No Mi-
nistério do Trabalho foram can-
celados convênios com empresas
de consultoria e publicidade e
reforçadas as programações pa-
ra a promoção do emprego e
reciclagem profissional. Ao to-
dó, foi alterado CrS 1,22 trilhão.
Nu Previdência, a movimenta-
ção atingiu CrS 367 bilhões e o
maior beneficiário foi o sistema
dé fiscalização e arrecadação.' Ô ministério do Bem-Estar So-
ciai alterou os critérios de distri-
buição de verbas praticado pelo
governo anterior. A população e a
renda per capta passaram a deter-
mjnar os valores a serem distri-
búidos entre os estados, reduziu-
dó-se as disparidades regionais e a
pulverização de recursos entre os
municípios. Foram reforçados
com CrS 210 bilhões os progra-
mas de habitação popular, infra-
estrutura urbana, saneamento bá-
sico e ações comunitárias.
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vai ser indiciado no inquérito da Vasp

Pressões sobre Petrobrás para conseguir um acordo para a companhia aérea levarão o empresário a ser ouvido em Maceió

Brata comprou

um jato do BC

í SÂO PAULO — 0 delegado fede-
ral José Orsomarzo Neto, respon-
sàvel pelas investigações sobre irre-
gularidades na privatização e
renegociação da dívida da Vasp,
decidiu indiciar no mesmo inquéri-
to o empresário Paulo César Fa-
rias, o PC, acusado pela prática de
corrupção ao tentar pressionar o
ex-presidente da Petrobrás Luiz
Octávio Motta Veiga a fechar ne-
gócios com a Vasp. A Polícia Fede-
ral tem como base um depoimento
de Motta Veiga, no qual ele detalha
o esquema de tráfico de influência
operado pelo empresário alagoano

com o objetivo de forçar a Petro-
brás a fechar com a Vasp um con-
trato para venda de combustíveis a
preços que prejudicariam a estatal.

PC Farias será enquadrado no
artigo 333 do Código Penal (cor-
rupção ativa) e poderá ser condena-
do a uma pena que varia de I a 8
anos de reclusão. O empresário será
interrogado e indiciado na Polícia
Federal em Maceió por solicitação
do advogado Antônio Cláudio Ma-
riz de Oliveira, que exigiu o direito
legal de seu cliente ser ouvido na
base de seu domicílio. Ontem, o
delegado Orsomarzo encaminhou a

Alagoas uma carta precatória com
o pedido de indiciamento e um in-
terrogatório com 18 perguntas, to-
das relacionadas à suposta prática
de tráfico de influência exercida
junto à Petrobrás.

Empréstimo — O delegado
quer saber se PC conhecia e se, de
fato, exerceu pressão junto ao ex-
presidente da Petrobrás. O policial
pergunta também em nome de
quem PC agia e qual a origem e o
volume real do dinheiro empresta-
do ao empresário Wagner Canhedo
para a compra da Vasp. A precató-
ria será cumprida por outro delega-

do da Polícia Federal, de Alagoas.
PC será indiciado junto com um
grupo em que se incluem os ex-mi-
nistros Eduardo Teixeira, da Infra-
estrutura, Zélia Cardoso de Mello,
Economia, empresário Wagner Ca-
nhedo, ex-presidente do Banco do
Brasil Alberto Policaro e pessoas
do governo do atual presidente do
PMDB, Orestes Quércia, como o
ex-secretário de Fazenda José Ma-
chado de Campos Filho.

A Polícia Federal teve de recor-
rer a um satélite para fazer a avalia-
ção das duas fazendas apresentadas
por Canhedo como garantia da dí-

vida de USS 276 milhões, renego-
ciada com o Banco do Brasil depois
que a Vasp foi privatizada. Três
peritos em engenharia do Instituto
Nacional de Criminalística (INC),
órgão do DPF em Brasília, e técni-
cos de órgãos de pesquisas espaciais
farão um levantamento aerolbto-
gramétricos para medir a extensão
e as benfeitorias de Wagner Canhedo
nas duas fazendas, uma localizada
em Goiás e outra em Tocantins. Se
for comprovado que o valor dos
imóveis não cobre a dívida, Canhedo
e outros funcionários do governo
paulista serão responsabilizados.

Quando todos os

softwares^^parecem

iguaisis, a assessoria

. da faz a

diferença*.

Antes de comprar um software para micro,
consulte a ADP Systems. A ADP tem 26 anos de experiência em
informática e um suporte de assessoria técnica que nenhum outro

software do mercado tem.
Em matéria de contabilidade, contas a pagar e a receber,

ativo fixo, administração de recursos humanos e folha de paga-
mento. a chave para a produtividade, com economia, atualização

e assessoria, é um software da ADP.
Faça valer a diferença da nossa qualidade. Ligue para a gente.

Gardenalli acusa Zélia

GRUPO RBS

• São Paulo: (011)225.0505-Jaguaré: (011)869-7027 •Guarulhos(0l1)968-9257»Ribeirão
Pires: (011) 459-2689 • Campinas: (0192) 31-6244 • Sào José do Rio Preto: (0172)
34-4111 • Rio de Janeiro: (021) 203-2415 • Madureira: (021) 390-9560 • Niterói: (021)
719-7535 • Petrópolis: (0242) 31-1102 • Belo Horizonte: (031) 221-3690 • Curitiba: (041)
322-5066 • Florianópolis: (0482) 49-4546 • Porto Alegre: (051) 223-8300

BRASÍLIA — O ex-secretário
da Fazenda Nacional Geraldo
Gardenalli afirmou ontem á CPI
da Vasp que a ex-ministra da
Economia Zélia Cardoso de Mel-
lo pediu 

"atenção especial" à re-
negociação da dívida da empresa
com o Tesouro Nacional porque
tinha interesse no sucesso da pri-
íatização da companhia aérea.

A afirmação desmente o de-
poimento da ex-ministra, que ne-
gou participação no processo de
renegociação da dívida de USS
276 milhões, autorizada pelo mi-
nistro interino Eduardo Teixeira
durante viagem de Zélia ao exte-
rior, em setembro de 1990. "No
dia da rolagem, o Eduardo Tei-
xeira disse que havia a determina-
ção da ministra de fazer a privati-
zação dar certo", denunciou
Gardenalli."Jamais 

qualquer decisão im-
portante no Ministério da Econo-
mia foi tomada sem a participa-
cão da ministra Zélia", reforçou o
ex-secretário, que criticou o aval á
rolagem da divida dado pelo go-
verno de São Paulo. Ele conside-
rou vantajosa para a União a pos-
sibilidade de bloquear cotas do
Fundo de Participação dos Esta-

dos destinadas ao governo paulis-
ta caso a Vasp não honrasse seus
compromissos com o Banco do
Brasil. Mas acha "complicado" o
estado permanecer como sócio e
fiador da empresa, pois terá que ir
á Justiça para cobrar os USS 16
milhões de juros vencidos que pa-
gou para a Vasp.

O relator da CPI da Vasp. de-
putado Pedro Corrêa (PFL-PE),
considerou importante a acarea-
ção, realizada ontem, com procu-
radores da Fazenda Nacional e
ex-integrantes da equipe econômi-

ca do governo federal, além do
presidente da TAM, Rolim Ama-
ro. Os procuradores Cid Herácli-
to de Queiroz, Wagner Pires de
Oliveira, Hélio Gil Gracindo,
Luís Machado Fracarolli e Ruy
Jorge Rodrigues, "confessaram

que houve negligência" no envio
de informações sobre a renegocia-
ção da dívida da Vasp ao grupo
Aerosystem, pré-qualificado para
participar da privatização: a res-
posta á Aerosystem só foi envia-
da. pelo Correio, no dia 11 de
setembro, sete dias após o leilão.

SEGURE SEU FILHO

NA ESCOLA E GARANTA

AVIDA DELE LA FORA.

PENSAR NOS FI-
LHOSÉ PENSAR NO
FUTURO. E O FUTU-
RO RECEBE ME-
LHOR QUEM TRAZ
NA BAGAGEM UMA
BOA EDUCAÇÃO. PA-
RA ISSO, VOCÊ CON-
TA COM A BANERJ
SEGUROS, GARAN-
TINDO OS ESTUDOS
DO SEU FILHO. E UMA
BOA POSIÇÃO NA VI-
DA. É O SEGURO EDU-
CACIONAL BANERJ.
OS SEGUROS SÃO AD-
QUIRDOS POR DEPEN-
DENTES E GARANTEM,
NO CASO DE MORTE
OU INVALIDEZ PERMA-
NENTE TOTAL POR ACI-
DENTE DO SEGURA-
DO, O PAGAMENTO
DAS MENSALIDADES ES-
COLARES DO PRÉ-ES-
COLAR À UNIVERSI-
DADE. SEM RESTRIÇÕES

QUANTO AO TIPO DE
CURSO, RENDIMENTO
DO ALUNO OU CUS-
TOS DA MENSALIDA-
DE. BASTANDO QUE
SEJAM OS CURSOS
NORMAIS NA VIDA
DE UM ESTUDANTE,
REALIZADOS EM TER-
RITÓRIO BRASILEIRO
E RECONHECIDOS
POR LEI. OS VALO-
RES DOS PRÊMIOS
PODERÃO SER PA-
GOS DE UMA.SÓ
VEZ, OU EM PAR-
CELAS CORRIGI-
DAS PELA TR. CON-
SULTE JÁ SEU COR-
RETOR OU GEREN-
TE DE QUALQUER
AGÊNCIA BANERJ.
E PREPARE BEM O
SEU FILHO PARA
A MAIOR DE TO-
DAS AS PROVAS:
A VIDA LÁ FORA.

LANÇAMENTO DIA 23/11

BRASÍLIA — A Brata-Brasília
Táxi Aéreo, do empresário W;\g-
ner Canhedo, comprou um jatb
nho do Banco Central, em junho
de 1990, pelo qual pagou CrS
180.879.319,60 (equivalente a.
USS 2,6 milhões) no mês seguinte: i
A cópia do contrato de compra c
venda, assinada por Canhedo e
pelo então presidente do BC;
Ibrahim Éris, está em poder.da
CPI que investiga a privatização
da Vasp e será cruzada com a
declaracào de renda da Brata éo,

da empresa. De
com um deputado da CPI. •

difícil entender como Canhedo
USS 2,6 milhões pelo Lear-

PT-FAT, apenas qjua-.
tro meses após o confisco decai-

novos determinado pelo'
Plano Collor I. :

Dois meses depois, o empresa-;
rio precisaria recorrer a Paulo Cé-

Farias,- o PC. para reunir os
USS 4,3 milhões que pagou de

na compra de ações que lhe
deram o controle acionário .da
Vasp. A análise das declarações, de
renda de Wagner Canhedo e suas
empresas será feita a partir de hoje :
pela subcomissão de assuntos' lis- :
cais, criada ontem por decisão- dos
membros da CPI da Vasp. Fazenv
parle da subcomissão os deputados
Geddel Vieira Lima (PMDB-BA),;
Luiz Salomão (PDT-RJ) e Jòsé
Moura (PFL-PE). -

A CPI também recebeu ontem
informações do deputado Augus-,
to Carvalho (PPS-DF) de que três
empresas de Canhedo — Bratá,
Wadel e Viplan — obtiveram jçnv
setembro de 90, mês de privati/.a-
ção da Vasp. empréstimos de CrS
1,3 bilhão.

PF investiga: j

irregularidades I

SÃO PAULO — A delegada Sa-
mira Boeris. da Polícia Federal,
começou a investigar o desvio de :
dinheiro pago pelos Correios pelo :
transporte de cargas e serviçps
postais à Vasp, ocorrido em 1U9jT
em Brasília. As parcelas pagftfà
empresa aérea eram desviadas -c
aplicadas numa conta da ageocia
do Banco Rural, em Brasília.-dn-
tem prestaram depoimento íio in-
quérito dois diretores da Vasp'ém
Sào Paulo, Jean Grinfield e Natít-'
nael Azevedo. As aplicações1 lio
Banco Rural eram feitas pelo ue:
rente financeiro da Vasp em Bra-'
silia, Donizete dos Santos.

Empresa espera

superai' a crise

SÃO PAULO — Apesar dafái-
tuação em que se encontra a
Vasp, o vice-presidente executivo
da empresa, Ulisses Canhedo.
acha que é possível contornar a
crise. A diretoria da Vasp, agora;
quer promover um enxugamento'
para ganhar agilidade. Segundo
um assessor da companhia, já ha-
via negociações para a devolução
de 15 das 52 aeronaves ás empre-
sas de leasing Ansett e GPA. A
operação só não se concretizou por
causa da resistência das duas em
abdicar da multa prevista para,o
rompimento do contrato. Segundo
ele, a Vasp vai procurar atuar na
faixa de 44 a 46 aeronaves. - -

Aeroviário não

quer demissões

O Sindicato Nacional dos Ac-,
roviários divulgou nota, assinada .
pelo presidente Roberto Dantas
de Araújo, contra ameaça de de-
missão de 4 mil aeronautas e ae-
roviários da Vasp, feita por Wag-
ner Canhedo. A entidade não
concordar que Canhedo se benefi-
cie. Sem nenhuma hipótese, da
mais empréstimos da União, dos
estados ou de qualquer instituição
financeira pública, mesmo a titulo
de salvar a Vasp".

Os aéroviários defendem "a

volta do controle estatal sobre a
empresa" como "a única forma
de salvá-la de prejuízos maiores,
incluindo a falência".

1IM
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I duvidoso", destacou. Para Krau- suas fatnilias", afirmou Gustavo 

""" '

: stye emergencial o problema do Krause. &:\
! Lloyd. A empresa podera ser pri- Na opiniao do ministro, £•.

vatizddaoucxtinta. Lloyd cstava abandonado e, co- m ' 
'  • mi

i 0 ministro nao poupou criticas mo exemplo, citou o fato de Jfk fytf ft A ' N Si',
ft 'gfcstiio anterior, dizendo que es- presidente, Sergio Doherty, estar ^ MJk I I IKl |i#0 I 1 f*"1 '« . »« iffcfj
ujyarjprer^mdo com acumulando com^comandodo ^ 

B y'M M M. 
'

sustoVque a'atual administragao arrestos para tomar uma defini- r ^ .... *$$$$$$$$

J 

t^a^ijio o lepd'o da adminis- 589. Porq^ue-se- nao tomarmos ^ 

g

I Amerieanas e 
puuida 

 |

T) ORTO ALEGRE — Pela blema e que apesar de as /l ¦ 
id | ||

JT. primeira vez no pais, compras terem sido pagas, # M I I I 1 I I ft fW II I W mm fi Urn'¦I Justiga pune uma empresa Uma funcionaria esqueceu de JiL B> I JL JL. JL
I -aS Lojas Amerieanas — por retirar asetiquetaseletronicas. j -j

constrangimento e danos mo- Indignadas com a atitude <•« ,
3 

-'"rtiS'causidos a conmidores Lucia efgfna ft• 'por erro nos alarmes eletroni- . 11 /I 2 gk•| ""cos de seguranga, colocados registraram queixa no Sistema I W# ¦ W ¦ 
||

nas saidas das lojas. A conde- Estadual do Consumidor e en- I mt ¦ ¦ 
^rjM 

¦ ¦ ¦ ^:v.
naijao baseou-se no Codigo de traram com representa^ao na Jim Q

5 Defesa do Consumidor e a em- Justiga, pedindo indenizagao. 0

| presa tera de pagar indeniza- Atraves dos advogados Mar- i$
.gao de 20 salarios minimos pa- cos Vinicius Gomes e Renato ffik  I

, ,ra cada uma das consumidoras de Veiga, ambas obtiveram de- B ^ I 
"V^T 

Tjf Jfjfo pi
prejudicadas, Vera Lucia Sales cisao favoravel do juiz da 10" ¦ ¦ %/ I I II l^k H
Granuzzo e Elena Simoine Vara Civel, Jorge Alberto Sell- ^ J yj J jLm JL 3^ p

; Weber. neider Pestana, que rcconhcceu
.0 fato ocorreu as I6I1 do 0 dano moral pelas acusagoes [p

dia 14 de novembro do ano injustaseaexposigaoavexame Ti Ti
passado, quando ambas saiam publico. ¦ ^^^| ¦ 

' 
¦ m ft j ftT ft I I | Iff || 1

da loja, no Praia de Belas As Lojas Amerieanas foram I l/l ft ft I ft I III I ^Ll_ft^ W
Shopping Center, apos com- condenadas, alem do paga- ^ ||

,| prarem pequenas pegas de piso mento de indenizagao, a custas ; p
sintetico, e 0 alarme eletronico judiciais e honorarios dos ad- <*¦;
disparou. Elas foram detidas vogados e a publicar, nos jor- ¦HR|R|R||RRR|H|H
pejo seguranga da loja e leva- nais locals, uma nota com pe- Wino, a American ofercce as As 7h50, dfamcnte,

: | ,:.;das a gerencia para serem in- dido de desculpas formais as mdhores conexoes. AhieriauVpferec®x)sn()nstop f i:
terrogadas e revistadas. 0 pro- duas consumidoras. Voe pela American, nonstop, BBIIIIwBBl^ftBllllilwIIWIIIBfWa^^l dc Miami para Scatik'. I.. dc

para Miami ou Nova York. ^¦^^^^u^k^UaMUlilASUillSL|liS^n|yjuBSiUuUa^^H Rattle,L-1— . tamlxjm o acro-
p0rl0

|-t OTT11T1 nrf"PnntPfifid nonstop para Miami ou Nova Voe para mais de
*• JL l_\yJL JLUJ-lci l/Vrxx York QI;K). F. do Rio de Janeiro, 300* cidades sem mudar dc" voos nonstop para Miami. r /P& companhia aerea.

W.mm T , ¦ * __ parti,!, ctu-«ad.i / Para mis dcilO U <&> Com a American vcK'e pode >•(;
1 ialencia na Justica ^ a §1 f a*». /mt„¦'¦§: ¦ • ' v 5 . _ |. _rtvi c\f ai v Canada nos F.UA. /Mem cle oOouiius <f» _ , , SJoPiulo 00.15 NovnVork 07.01 / ^ M i^v^iiaua^. 2
M w-A Remington In- HMfefi Estado do R.o', disse R(]c,1nJ2J;S0 Mi,mi 0S t0. \ K fl/
| dustriaeComcrciode Bumachar. rsj^— \rt S^aSlcjS t
§ Si^tom'as para Escnto- | De acordo com cle, MMi«M°JMataa 3iltadcs' Nenhuma out ra companhia I %
M nos fez sua confissao .JWS^«wpl..|jj a Remington tem con- Miami: poft&ode emtarque Jl 7 ^ 

' noCaribe aerea ofcrccc mais voos para
m de falencia e requereu % ^— digoes de, a medio para todoomundo. 

\\y^~ ta^as cidadesquantoa w
^ a continuagao das ati- —-- «i| prazo, sair da confis- Com a American Airlines, /TnVX American.

vidades da fabrica em Ife . Mm,J; * sao de falencia. Ele Miami 6a suti iwna de emrada w' x\—\ Llgue para&zer.sua rcscrva. %
^ carater excepcional. A alega que durante mundo 

"Ult0!> ose|Wni° \\ 
^) l.igue para sen Agente de

§ itgno Tpi jmpetrada na jS&fa processo falimentar, Desembarcando em Miami Pan.Tokyo cava! / ApanirA\ FmWP^oSSJ $¦m y Vara de Falencias e empresa podera fazer logo cedo, voc6 tanto pode \ 22 cidadcs da\\ J mn^<)«7i'i .• no Rio cle i;v
1 fcoKordatas e sl&HRmM caiia suliciente e pas- / gSMJjj®*
I 

-.-Ittid. pel. m BP mvmmvHm. SfSl".™ 
\ \

% Mario Guaracy. Se- de concordata suspen- xoes nonstop para diversas A ) mn snn 0? :-!
® gundo,p advogado Alfredo Bu- siva. O advogado afirma que cidades, incluindo Nova York, / ( '¦ "

i iiiacjiar Fitlio, essa dccisao leve » 
\ f 22S«-,r t:g conlQobjelivo rcsguardar 0 pa- 

^SX^das de carlu- Madn.Toky,, : V 
J

1 
tnmomo da empresa, ja que o chH0Si componentes de mdquinas i \ 

*) k
s;if< Banerj e o BNDES haviam pro- de escrever, equivalente a CrS l
4| testado o grupo judicialmente. bilhao. Bumachar ainda alega \ | |
Cf; A"divida da empresa alcanga na agao que a empresa possui V S
:|S USS 25 milhoes. "Resolvemos um grande patrimonio, de USS  \ 

entxar, com o pedido de confis- 50 milhoes, superando sua divi- m
I sjio de Ialencia pa,a nao r OS ^ Rc„. K ¦ [m
¦ 
| 

bens da Remington penhorados conCordata preventiva desde dezem- AlTienCanAlnineS , ^ ^ |
|| 0 ¦#¦ fabrica fechada. Afinal, o bro de 1989 e ha dois anos vem yoamosam Algo do especial no nr. j|

proprio Banerj reconhece a im- sendo admistrada pela Associagao aquaiutade 
' ~ ~ 11

portariciii da companhia para o dos^Fun^ empresa. ——  

; 
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entrc o tempo e o espa^o. 
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Só a American oferece vôos diários

nonstop para iMianii e Nova York, além

de mais de 300 conexões para cidades

em todo o mundo.
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Brasília — Josemar Gonçalves

exige solução

d em 48 horas

de modernização que tinha sido
apresentada.

Alternativas — No estudo
que está sendo preparado pelos
Ministérios do Planejamento, dos
Transportes e pelo BNDES, serão
definidas alternativas para o futu-
ro da empresa e para os trabalha-
dores. "Vale dizer que é funda-
mental que haja uma alternativa
para toda a incerteza e inquieta-
ção em relação aos tripulantes c
suas famílias", afirmou Gustavo
Krause.

Na opinião do ministro, o
Lloyd estava abandonado e, co-
mo exemplo, citou o fato de o
presidente, Sérgio Doherty, estar
acumulando com o comando do
Conselho Administrativo.
' '"Nesse trabalho emergencial,
vamos ver quanto é o valor dos
arrestos para tomar uma defini-
ção. Porque se não tomarmos
uma decisão isso vai complican-
do, complicando e os custos vão
aumentando'! afirmou o minis-
tro.

BRASÍLIA — O presidente Ita-
níàr Franco deu 48 horas de pra-
zó para que a equipe econômica
encontre uma solução para o
Lloyd.; O ministro da Fazenda,
Gustavo Krause, adiantou que o
governo, não vai investir na recu-
peraçào financeira da empresa,
que.tem apenas três navios de
uma frota de 20 em operação.

. "O governo não vai botar di-
riheirO' bom em cima de futuro
duvidoso", destacou. Para Krau-
scv.ò emergencial o problema do
Lloyd. A empresa poderá ser pri-
vatizáda ou extinta.

;0 ministro não poupou críticas
ii .gèstãó anterior, dizendo que es-
taya séndo premiado com surpre-
sas "bx'tremamente desagrada-
veis". "Vamos enfrentar mais um
dos'sobressaltos, mais um dos
sustoÃ que a atual administração
toma Como o legado da adminis-
tração anterior". Segundo ele, a
herança que encontrou no Lloyd,
com o arresto de seis navios, era
pouco compatível com a proposta

Doherty que,não se investirá na recuperação do Lloyd, que podem ser privatizado ou extinto

Voe com a American para
Mianii - Scattle - Tokyo.

Às 7h50, diariamenie, a
American oferece vôos nonstop
de Mia mi para Seatile. 1"., de
Seattle, você (em conexões
também nonsiop, para o aenv
porto de Narita, em Tokyo.

Voe para mais de
300* cidades sem mudar dc

companhia aérea.
Com a American você pode

voar para mais de 2 iO cidades
nos RUA. Além de 60 outros
destinos, no Canadá, México,
Caribe, América Central,
América do Sul e Japão.
Nenhuma outra companhia
aérea oferece mais vôos para
tantas cidades |uanto a
American.

Ligue para fazer sua reserva.
Ligue para seu Agente de

Viagens ou para a American
Airlines! Em São Paulo ligue
(011) 259-8711 e no Rio de
Janeiro (021) 210-3126.

Ligações gratuitas de todo o
Brasil: (021)800-6176 ou
(011) 800-8199.
(*) Inclulhtlo as tidaik-s servidas Mia
American Kaglcas, nossa
associada para vôos regionais.

Se você vai \iajar pira Miami,
Nova York ou qualquer outro
destino, a American oferece as
melhores conexões.
Voe pela American, nonstop,

para Miami ou Nova York.
Partindo de São Paulo, só a

American oferece vôos diários
nonstop para Miami ou Nova
York (JHs.). E do Rio de Janeiro,
vôos nonstop para Miami,

Para mais dc 2 Í0
cidades! nosEstados Unidos

ChegadaPartida Para 11 cidades
\na Europan/Para 5

) cidades no
Canadá 

São Puulo 00:0í Miami 0S:m5
Sâo Paulo 00:15 Nova York 07,01
R.dc Janeiro 2.VS9 Miami Q3:i0
• Dia seguinte.

Horário sujeito a alteração.
Miami: portão de embarque

para todo o mundo.
Com a American Airlines,

Miami é a sua porta de entrada
para os Estados Unidos e para o
mundo.

Desembarcando em Miami
logo cedo, você tanto pode
aproveitar o dia para trabalhar,
como |xxle partir na mesma
manhã numa das muitas cone-
xõès nonstop para diversas
cidades, incluindo Nova York,
Los Angeles, Chicago,
Washington DC, Londres, Paris,
Madri e Tokyo.

Para 31 cidadesno Caribe

A partir de \22 cidades da\
America Latina

AmericanAirlines
Algo cie especial no ar.Vckwios com

a qualidade

mmmms

brasil:

IUC

LSI

Amerieanas e 
punida

T) ORTO ALEGRE — Pela blema e que apesar de as
jT primeira vez no pais, compras terem sido pagas,
Justiga pune uma empresa uma funcionaria esqueceu de
as Lojas Amerieanas — por retirar as etiquetas eletronicas.

| constrangimento e danos mo- indignadas com a atitude" fais causados a consum.dores da Vcra ^ c ggna• 'por erro nos alarmes eletroni- . .
"»cos de seguranga, colocados registraram queixa no Sistema

nas saidas das lojas. A conde- Estadual do Consumidor e en-
nai?ao baseou-se no Codigo de traram com representapao na
Defesa do Consumidor e a em- Justi?a, pedindo indenizagao.

presa tera de pagar indeniza- Atraves dos advogados Mar-
gaO de 20 salaries minimos pa- cos Vinicius Gomes e Renato

/.ra cada uma das consumidoras de Veiga, ambas obtiveram de-
prejudicadas, Vera Lucia Sales cisao favoravel do juiz da 10a
Granuzzo e Elena Simoine Vara Civel, Jorge Alberto Sch-

; Weber. neider Pestana, que rcconhcceu
. 0 fato ocorreu as 16h do o dano moral pelas acusa?oes

dia 14 de novembro do ano injustas e a exposigao a vexame

passado, quando ambas saiam publico,
da loja, no Praia de Belas As Lojas Amerieanas foram
Shopping Center, apos com- condenadas, alem do paga-
prarem pequenas pegas de piso mento de indenizagao, a custas
sintetico, e o alarme eletronico judiciais e honorarios dos ad-
disparou. Elas foram detidas vogados e a publicar, nos jor-
pelo seguranga da loja e leva- nais locais, uma nota com pe-

,:das a gerencia para serem in- dido de desculpas formais as
terrogadas e revistadas. O pro- duas consumidoras.¦i ,r .
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¦Jj| McDonald's 

e Bob's inovam 
I

para 
deter 

queda 
nas vendas |

| k-:T Tm^ ''1',' - food. Ninguem assume que a maior Habito — 0 jantar a luz de pal adversaria do McDonald's esta ra a venda no Brasil, no Na-
:i fltf8b£2L.'. »- responsavel pela niudanga no car- vela e servido todas as tergas-feiras programando. para 1993, investi- tal, entre USS 70 a USS
| Paeheco Reis e Lenz Cesar: novidades com parceria miiltinacionaT dapio e a crise economics. Os Iran- e Luiz Pinho admit iu que a ideia mentos de USS 4 migfoes que scrvi- 1.200.

| 
queados do McDonald's e Bob's surgiii da consiatagao dc que rieste rao para dar continuidade a politi- _ v

;| A fQn|Q drflde 1 Q^v4< preferem usar o roiulo da criativi- dia da setnana as vendas noturnas ca de diversificagao da empresa que IgUUtemi expailde j-|'tlCotlV/ dade para justificar tais mudangas. despencavamem media 50%. Ja na comegou.nestastmana.comoIan- O shoppinti center Imiatcmi. flA geragao mais jovern pode nao ram uma tabrica de hagao e tecela- mus 0 prccntum de queda de ven- de Caxias. onde foi feito urn inves- gamento do frango caipira. O presi- que I'uncionava com 114 lojas ha $
se lembrar. Mas quem tem acima renl de juta. u Jucutuquaia Indus- C|,1S nas |0jas | suficjente para de- timento fabuloso para implantar dente do Bob's, Alfredo Bisoni. dez anos, foi ampliado em mais a
de 40 anos certamente reconhece a trial Ltda., em Vitoria (ES). nunciar a real preocupagao destes uma loja de 870 in-, a solugao en- prefere fazer surpresa sobre os no- 126 lojas — investunento de USS 

p' 
I fama do linho Brasperola. Os ele- No initio dos anos 50 a Biaspe- executivos. contrada para animar os morado- vos produtos, mas garantiu que no ^0 milhoes — e reinaugurajo on- &

gantes teraos claros, que caiam co- rola fazia botoes de madreperoa q franqueado do McDonald's res da Baixada foi servir, as sextas. primeiro trimestre do proximo ano 1™;^.,.?"'SIIkrn^nv^Mnt^? I, pni Hiinnp Ho C-wm nnra so cm r*- i t . . . , . , , , . . , „ , , Jtrtissdii, ruiriciaco Linui lMdius,
I mo uma luva nos homens de neap- u" v™ Luiz Pinho, dono das lojas de Ipa- chope e pastel ao som de chonnho. o menu do Bob s vai oferecer novas inf0rmou que 85 lojas ibram co- |
I cios das decadas de 50 e 60, vinliam comegar na liagao e tecelagem nema e Caxias (a primeira da ca- Os primeiros fundadores do opgocs que fogem do traditional mercializadas e espera concluir a §

principalmente desta fabrica. fun- de linho. tomo precisava aumentai dcia na Baixada Fluminense), esta complexo McDonald's, o paraiso cardapio last food. negociagao nos proximos 20 dias. f.*dadaeml951. 11 Pro('u<>,ao- apio\eitando incenti- fazendo de tudo para conier o desa- mundial do hamburger que fatii- 
' 

A queda dc vendas. entre 15% a A area do shopping passu de |
A . . .. vos, transleriu-se. em 1961. para quecimento das vendas. Ele ainda rou, em 1991. USS 20 bilboes, nun- 20% vislumbrada para este ano. 30.550 m^para 61.100 m2, com a §
| 

Mas. na verdadc. o mic.o da junto de Vitoria. onde esta ate hoje, nSo chegou a maxima de inclu.r ca imagiram que um dia jornal e leva a empresa a otimizar si,as lo- cxPans5°'0 duPllca Para 3-500 ;!s 
1

|| 
Brasperola loi em um ramo re- na cidade de Cariacica. caviar no cardapio. mas champa- cafezinho tambem seriam ofereci- jas. Se o consumidor do Bob's esta \agas no cstaaonamuno, ,i tni tk 

|
rente. Seu fundador, Joao Lucio de A Brasperola Industria e Co- nhe (da marca Dijon) em jantar a dos a clientela: e o que esta aconte- sem dinheiro. a melhor opgao e chiemas 

^ 'eZCm ,l0' 'n'"S KS 
I'Souza Coelho, hoje com 76 anos, mercio e a principal empresa do luz de vela ja e uma realidade na cendo nas cinco lojas do Centra do criar alternativas para conquistar |"Vi ,fabricava sacos de juta para arma- grupo Braspar, holding da Braspe- loja dc Ipanema. As irmas Maria Rio. Dillcil e fazer os executivos da novos consumidores e, assim, ga- Geoprocessailieilto |

zenar cafe e outros graos. Em 1939, rola Nordeste e da Cia. Manufato- Amelia Peixoto Leal, acompanha- cadeia admitirem que a inovagao e rantir volumes de vendas conside- A Construtel firmou contrato |
junto a outros dois socios, instala- radeTecidos. da do seu filho Daniel Freire, e fruto da constatagao de que a j?era- rados mais rentaveis. com a americana Geovision Sys- |
t'| terns, para rcpresenta-Ia no mer-

Porto Aiegre — Mauro Matio® cado brasileiio na area- de geopro- 4

P p———————————————— ? O estilista fraud's Paco Ra- , w..J H 1 1 cessamento. que e o processaniento
b'anne lan^ou ontem em ^® \ . de informagoes rclaciona.das a de- |•= Alfgre ummmaison amnada f 

" tcrmiiiada posjgao gcograliea. As

Artful fAm fiirln Mm aisua irife'Tram-smlo se- JZMh MA1 
do geopiocessKiniento. |

I 
- Aquitemtuao ^^ <|l|Sqpk.ptA?, icfe stesi#4p f

I ciueosmelhoresolanos ^i• T. mT no Brasil. As duos I or res de W "Jm* • »»' " * ' * neamento. cadastro urhano c ma-
f Am uparutmenios eom ires e tiuairo r ^11. I »g|l^ 

; *<^38*; •' *<' ' 
I *' " lhas rodoviariase ferroxiarias. Se- |¦|| illy SHUlJn LOU. dormitdms eliegam ao-mm'ado ^ ! I i gundo o supcrinteiHlenic de ,¦

I L mimic, «/f£ USS 
' '3^' •',< 

j R»»aldo Nasamonlo, u Hr^l |
i iicc n/i -in i • •/• wHm WK%- flHHp ** 1 #1**iwSh responde por 50% do mercado

»»/'• 
USS l20ml.Q*Jmpmlm ; j #| '««¦ llno-»feanb nos pr6ii„i« (

+* ' ** •" ginasiiea, repouso, /esias, jogos. ¦n' lw , 
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OSMB 
oferece todas as vantagens dos

1 
¦ melhot";rmpresas> Quer 

chegar 
por: | O SMB possui a mesma rede de hospitais • "a 

|
e medicos credenciados que os outros. So que por 1 | J * V. J •

um prego bem mais acessivel. Alem disso, sua
empresa recebe tratamento personalizado

tm eusufruidanossaexperienciademaisdelOanos.' ! ^ , .. Rvscrva dc asscnto. Jato F-IOO. Embarquc cxclusivo. Wclcomc buffet.
O SMB e 0 melhor investimento que voce

; Exclusividadc TAiVl para os C) F-IOO c considcrado 11m Na 'I'AM vocc tern sala Qucm ofcrccc 11 m voo dc SaiJ.i.s C:hcgadas>j node fazer CnnSllUp-nnt; usuarios da rota Sao Paulo- dos jatos mais avan^ados, dc cmbarquc cspccial, 1. classc, loyicamcntc sahc Sio Paulo Ku»" i * Rio/Rio-Sao Paulo. I'ara contortavcis c silcnciosos da com mordomias que rccchcr bem cm terra. ______________________
que j^astar o scu prccioso atualidadc. Hlc ofcrccc maior so a I'AM tern: wclcomc I 1 I AM la/ issu coiiid 71, 7h45
tempo cspcrando voo cm cspat,o cntrc as poltronas, buffer, T\', jornais ntnpicm: cafe da nianha |7h45 18h^O

fl', saj»uao de acroporto se vocc 40 minutos dc voo cntrc do dia, chcfc dc cabina complcto, icfrij»crantes, ¦ "
p«)de rcser\ ar scu asscnto CongonhascSantos Oumont, acompanhando canapes e outras inoidoinias ^u',,„LS < <jKammam rbmbmb^ antccipadamcnte potisos c decolagcns os passageiros arc a porta enquanto voce aguarda *>J<' '

mammm a a . __ aprovcitar o tempo cm muito mais suaves. do aviao c tapetc «»embarquc 8hlf> 9hI coisas melhores c mais Mas melhor do que falar do vcrmclho. I m tratamento dc 1 que 19hl5 2()h
¦¦ «¦ I n» lucrativas? I - IOO c voar no I - IOO vocc vai gostar muito  j

¦ 1   I,,, mi
ASSISTtNCIA MEDICA —^ j

Rio (021) 516-1339
Brasilia (061) 226-9911  

1
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Braspérola lança linho

era e microfibra

97,1 milhões, 3% a mais do que no
mesmo período de 1991. E somos
os únicos do ramo que continua-
mos a lançar três coleções por
ano", orgulha-se Márcio Brazil
Lenz César, diretor financeiro. As
novidades são o linho com lycra,
que estica no sentido do compri-
mènto e foi desenvolvido junto à
Du Pont. e a microfibra de linho,
em parceria com a Hoescht.

O vai-e-vem na sala do diretor
comercial. Yvah Pacheco Reis,
mostra o valor da empreitada. "Ja-

poneses, americanos e europeus es-
tão ansiosos pelos lançamentos.

Adriana Caldas

Show milionário'
Depois do sucesso da iniciam a

de patrocinar o Skid Row. a
M2000 ataca agora de. Guns
N'Roses. A banda americana eras
ga no próximo dia 8 e fará três
apresentações, dias 10 e 11 de de-
zembro, em São Paulo, c dia 13
no Rio. O investimento da M2000
é de USS I milhão e os sliows
devem reunir 300 mil pessoas. O
Rio foi escolhido pelo vocalista
Axl Rose como ponto de encerra-
mento da turnê pela América do
Sul (Venezuela, Chile, Argentina.
Colômbia e Brasil) porque consi-
dera os dois sliows realizados no
Rock in Rio II em 1991, que mo-
bilizarám 250 mil pessoas, os me-
lhores da banda.

com

SÔNIA ARA RIPE
• 0 tradicional linho acaba de ga-

nhar novos irmãos. No dia 17, se-
rão lançados para donos de confec-
ção os novos linhos da Braspérola.
Este tecido natural vem misturado
com lycra, microfibra, crepe, e já
lavado. Mas o público só encontra-
rà as novidades na próxima coleção
de inverno, a partir de maio ou
junho de 1993. Enquanto o setor
têxtil opera com 30% de capacida-
de ociosa, a líder do segmento de
linho puro, com fatia de 60%, mos-
tra fôlego de sobra,

i "Até setembro, faturamos USS Maria Amélia (E), Daniel e 
"Ismênia: 

champanhe e batata frita nã lofaiío McDomdd's de Ipanema

McDonald's e Bob's inovam

nara deter aueda nas vendas

Coleção Montbianc
A Montbianc, a mais cara

grife de canetas do mundo,
lança uma linha de acessórios
em prata! cristal de chumbo,
ouro,.além de couro italiano,
É a primeira vez, desde que
foi criada em 1906, na cidade
de Hamburgo (Alemanha)
que a Montbianc diversifica e
lança uma coleção de objetos
de mesa. Os produtos foram
desenhados exclusivamente
para o lançamento mundial
no' mês passado; A' linha esta-
rá à venda no Brasil, no Na-
tal, entre USS 70 a USS
1.200.Pacheco Reis e Lenz César: novidades com parceria multinacional

Iguatemi expande
O shopping ccnter Iguatemi.'

que funcionava com 114 lojas há
dez anos, foi ampliado em mais
126 lojas — investimento de USS
30 milhões — e reinaugurado on-
tem. O vice-presidente do grupo
Jereissati. Francisco Lima Matos,
informou que K5 lojas foram co-
mcrcializadas e espera concluir a
negociação nos próximos 20 dias.

A área do shopping passa de
30.550* ml para 61.100 nr. com a
expansão, e duplica para 3.500 as
vagas no estacionamento, além de
ganhar, em dezembro, mais tres
cinemas.

Geoprocessamento
A Construtel firmou contrato

com a americana Geovision Sys-
tems. para representá-la no mer-
cado brasileiro na área de geopro-
cessamento. que é o processamento
de informações relacionadas a de-
terminada posição géjmráfíca. As
aplicações do geoprocessamento.
cujo mercado atual da America
Latina é estimado em USS: 70 mi-
lhões. até 1994. e engloba as redes
de telecomunicações, energia, saf
neamento, cadastro urbano e ma-
lhas rodoviárias e ferroviárias. Se-
gundo o superintendente de
Geoprocessamento da Consi rutel.
Ronaldo Nascimento, o Brasil
responde por 50" u do mercado;
latino-americano nos próximos
três anos.

ram uma fábrica de fiação e tecela-
uem de juta. a Jucutuquara Indus-
trial Ltda., em Vitória (ES).

No início dos anos 50 a Braspé-
rola fazia botões de madrepérojf
em Duque de Caxias, para só em
1954 começar na fiação e tecelagem
de linho. Como precisava aumentar
a produção, aproveitando incenti-
vos, transferiu-se. em 1961, para
junto de Vitória, onde está até hoje.
na cidade de Cariacica.

A Braspérola Indústria e Co-
mércio é a principal empresa do
grupo Braspar, holding da Braspé-
rola Nordeste e da Cia. Manulato-
ra de Tecidos.

A geração mais jovem pode não
se lembrar. Mas quem tem acima
de 40 anos certamente reconhece a
fama do linho Braspérola. Os ele-

gantes ternos claros, que caíam co-
mo uma luva nos homens de negó-
cios das décadas de 50 e 60. vinham

principalmente desta fábrica, lun-
•dada em 1951.

Mas, na verdade, o início da
Braspérola foi em um ramo dife-
rente. Seu fundador, João Lúcio de
'Souza Coelho, hoje com 76 anos,
.fabricava sacos de juta para arma-
zenar café e outros grãos. Em 1939,
•junto a outros dois sócios, instala-

Porto Alegre — Mauro Mattos
? O estilista francês Paeo Ra-
banne lançai) ontem em Porto
Alegre uma maison assinada
com a sua grife. Trata-se do se-
gundo empreèndimento do grupo
Edel, depois de um edifício em
São Paulo, que o estilista assina
no Brasil. /I.v duas torres de
apartamentos com três e quatro
dormitórios chegam ao mercado
praticamente vendidas, com os
preços variando entre USS 90
mil e USS 120 mil.Os dois prédios
têm piscina, sauna, salões para
ginástica, repouso, festas, jogos. ÜifiH

O 5MB oferece todas as vantagens dos

melhores planos de saúde para empresas.
E muitas outras mais.

O SMB possui a mesma rede de hospitais
e médicos credenciados que os outros. Só que por

um preço bem mais acessível. Além disso, sua
empresa recebe tratamento personalizado

e usufrui da nossa experiência de mais de 10 anos.
O SMB é o melhor investimento que você

pode fazer. Consulte-nos.

Reserva dc assento
Quem oferece um vôo tic

1 classe, logicamente sabe
receber bem em terra.

1. .1 I AM f.t/. isso como
ninguém: cale da manhã
c» jmplctc>, refrigerantes,

canapês e outras mt>rd<miias
cnuuanto você aguarda

«> embarque
l 'm tratamento dc 1 ijuc

\<icc vai u<istar muito

(. ) i:- IOO c considerado um
dos jatos mais avançados*

confortáveis c silenciosos da
atualidade. Ele oferece maior

espaço entre as poltronas,40 minutos de vôo entre
Congonhas c Santos Oumont,

pt lusos e decolagens
muito mais suaves.

Mas melhor do que falar d< 1
1 - 101) c voar no 1- IOO.

Exclusividade TAM para os
usuários da rota São Paulo-

Rio/Rio-São Paulo. Para
que gastar o seu preciosotempo esperando vôo em

saguão dc aeroporto se você
pode reserva r seu assento

antecipadamente c
aproveitar o tempo cm
coisas melhores c mais

lucrat i\ as?

Chegadas.São Paulo:

——AmJUAMA 1 nf
ASSISTÊNCIA MÉDICA
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349.000,00 Vaso Art Noveau em Bronze — Grupos Fscultorio (Pore, de Saxc).

a K Jhlj l| II ifJlWjJ 
— Calca em puroHnho" cSSSo II Rua Olegario Maciel, 162 if

| ^^^IJilil Jli , B8 ¦ L i II I I I I LT I Pl'JK Ouvidor, 60/ s.905 Tel.: 224-8129/ 224-1462 (2* a 63) Esquina com R. do Carmo Barra da Tijuca /\^/\ I
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farmácia

do leme

CLAUDIA

JIMENEZ

COM HELlO ARY, PEDRO PIANZZO, ALEXANDRE LIPPIANI
. QUINTA A SÁBADO ÀS 21H, DOMINGO ÀS 19H.
TEATRO CASA DE CULTURA LAURA ALVIM

AV. VIEIRA SOUTO, 176 - TELS.: 267-1647'247-6946 TEATRO CASA GRANDE A*. Alrânio de Melo Franco 230 - lei. 239-4046

Aceitamos Cartões de Crédito • Niterói (021) 719-0770
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Coppola não mexeu muito iia hislória. e
o roteiro de James V: Harl se manlèm
quase fiel ao original de Stoker. Tudo que
Coppola fez foi contar á mesma história
com muito mais talento que todos os d ire-
tores que já haviam flertado com o velho
Conde. Talento dele, Coppola, de seus
cenógrafos e de seu fotógrafo, o alemão
Michael Ballhaus (indicado para o Oscar
por Suxii c os Baker Boys).

A idéia de fazer o filme partiu de uma
conversa de Coppola com Winona Rulcr.
a supergata de 21 anos. então conhecida
apenas por seus papéis de adolescente in-
gênua em Minlui mãe é unia sereia e Eduar-
ilo Mãos-de-Tesoura. Winona foi convida-
do por Coppola para interpretar a filha de
Michael Corleone em O poderoso eheftio

3" Parte, mas uma estala, causada por
constantes brigas com o namorado Johnny
Depp (o próprio Eduardo Mãos-de-Te-
soura), derrubou Winona I deu seu lugar
para a filha de Coppola, Sophia. Passada a
estala, Winona apresentou ao diretor o
seript de Dráeitla escrito por James V.
Harl. Coppola gostou e resolveu dirigir o
filme.

Para essa sua segunda investida no |é-nero terror (a primeira foi em seu filme de
estréia, Denientia 13), Coppola caprichou
na escolha do elcncó. "Chamou"o 

premiado
Anthony Hopkins para fazer Van Hclsing.
o caçador de vampiros. O galã Keantt
Reevcs. de Garotos de programa faz .lona-
than Harker, amado de Mina (Winona
Ryder). Todos eles vão sofrer com os gani-nos de Drácula. interpretado pelo cxcclen-
te Gary Oldman (o Lee Harvey Oswald de
JFKc o Sid Vicious de Sid e Naney).

Depois de 69 dias de filmagem etn Los
Angeles, uma versão bruta do filme foi
apresentada a uma platéia em.San Diego.
A reação foi de nojo com o excesso de
sangue e violência. Coppola achou melhor
podar as partes mais brutais para não
chocar o público. Mesmo com todos os
cortes, a versão que vai para as telas rende
bons sustos e dentadas dilaccranlçs.

Além de um ótimo filme. Bràni Síoker's
Dráeitla tem O mérito de ter revivido o gran-
de personagem Drácula, que andava meio
em baixa nos últimos tempos. Prova disso é
que dois outros grandes diretores, John
Landis e Roger Corman. estão envolvidos
em projetos de filmes de vampiros. Landi**
acaba de dirigir jançeenl bltíodxiiCorman
terminou a produção de Dráeitla risiiM
Além disso, cerca de 20 filmes vãmpirescos
estão prontos para entrar no mercado ame-
ricano, entre eles a continuação de Garotos
perdidos, de Joel Schumacker.

Gury Oldman
intcrpreüi o conde
de caninos atuídos
em Drácula. filme
de Fra ncis Ford
Coppola que, sem
fugir à tradição,
transforma
dentadas em sustos

O filme de Coppola sobre o

conde-vampiro estréia amanhã,

uma sexta-feira 13, nos EUA

**" ANDRÉ BARCINSKI
Correspondente

I OS ANGELES — Sexta-feira 13 é
I 1 dia de azar, de assombração, de mau
JU agouro. Para os americanos, esta
sext.a-:feir.a..13..será.especialmente sajigui.-
nolenta e arrepiante. Amanhã estréia o
filme mais aguardado do ano, Dráeitla
(Bráni Stoker's Draeula). de Francis Ford
Coppola (o filme será lançado no Brasil
dia 22 de janeiro).

Mais uma refilmagem da velha história
de vampiro? É, só que agora com Coppola
na direção, com um orçamento milionário
e com um elenco espetacular, que mistura
atores consagrados, como Anthony Hop-
kins, a heróis eult do calibre de uma Wino-
na Ryder e de um Gary Oldman. Tiro
certo.

A saga do Conde Drácula, escrita por
Bram Stoker e publicada pela primeira vez
em 1897, na Inglaterra, ganha agora uma
de suas melhores versões para o cinema. O
alemão F.W. Murnau inaugurou a tradi-
ç.ão do Conde Drácula no cinema com
Nosferatu — Sinfonia do horror (1921),
considerado um clássico. A este filme ex-
pressionista se seguiram outras versões,
como a interpretada por Bela Lugosi, em
1932. Mas o cinema demoraria a encontrar
outro Drácula tão eficiente quanto Lugo-
si. Tentou com Lon Chancy Jr. (O filho de
Drácula) e John Carradine (1 casa de Drá-
cuia), mas só acharia o seu ator perfeito
em Christopher Lee, em Horror do Dráeu-
/a (1958).

i»f

iv&wi&mê

ALM0Ç0S, JANTARES E COQUETEIS DE CONFRATERNIZAÇÃO
(r>,Aí5)nPíiruíB5v/i:^ ^anc'a e cantores — Cozinha invejável

, ^t*ílJlMjd^E)ty> Rua Visconde de Pirajá, 22 — Tels: 287-3579 e 287-0302

APRESENTA de 4o o sáb. às 22h. Apoio1 AÍ.WMADÃ FM RRFVF '

BE HAPPYpAüL0*EA». Borges de Medeiros, 3207 - Lnaoo-266-5844 RAFAEL RABELLO,

Troca colarinhos, punhos, I FAZ SUA*vmar mA/tArnina na>Alfnln«

Linhos
FABRICAMOS í^lÜeODlclSSí n Ir Uf I li A nn I 11 Sáb. 23!r MDIilj 

JV Dom. 2C
19:30 HAPPYHOUR: LAURA VALLEHOJE i:UUh Beatriz Boecbat e Raimundo NiccioUí • 294-0547

RARE
SCOTCH WNMKV CENTRO: Rua do Ouvidor, 60 — S IIHI5

Rua do Acre. V—S lJU2
MEIER: Rua Dias da Ciua 215 - S ''117

(Galeria Buncrj)

TUDO QUE VOCÊ PRECISA
INFORMATIZADA
PREÇO NO CARTÃO = À VISTA

VENHA CONFERIR
AV PRADO JÚNIOR 237/COPA PABXi 275-1847AV ALVORADA, 250/BARRA • TH> 4»»»»U

©EXAUSTAR
Otlça

Bermuda

Exaustores para Cozinha e Banheiro
Assistência Técnica p/todas as MarcasMantas Filtros Pintura Reformas

Tels.: 284-4437 - 264-4947
R Conde de Bonfim, 229 Li11 1" Piso Tijuca
(Desça a rampa do Shopping) x S/JUROS

ARTIGOS DE UNHOASSINATURAS JORNAL DO BRASIL

Se você procura
qualidade, beleza
e durabilidade

para sua casa,
escolha Revesti-
mentos Cerâmi-
cos Eiiane.e fique
em boa compa-
nhia, afinal, a con-
vivência será A
longa e jM
pacífi- ^¦11
ca.

EXPOSIÇÃO:
HOJE das 10 às 23 horas
SEXTA E SÁBADO das 10 ás 18 horas

LEILÃO:
SEXTA E SÁBADO dias 13 e 14 de novembro às 21 horas

DESTAQUES: H Triholct (OST 19x25 Ilha Kasa 1895) — Malagoli—Sigaud —
Castagneto — Kamtnagay — Bianco — Aurélio D'Atincourt — Sylvio Pinto —
Rcinaldo Fonseca — I)i Cavalcanti — Cicero Dias — Sérgio Teiles — Satyro
Marques — Manoel Santiago — Laerpe Motta — Roberto Magalhães — Carlos
Bracher — Win Van Djjk — Harry Elsas — Gastão Formenti (1949) — Ivan
Marquettí. Porcelana de Dresden — Jóias Biscuit Francês — Cristais Bacarat —
Moveis Franceses — Tapetes Antigos —- Marfins — Peças Raras — Pratarias
Portuguesas e Inglesas — Art Noveau e Art Deco — Vitrine Leandro Martins —
Vaso Art Noveau em Bronze — Grupos Escultório (Porc. de Saxe).

Blusa em cambraia de puro linho Cr$ 349.000,00Bermuda em puro linho Cr$ 299.000,00Calça em puro linho Cr$ 369.000,00
Ouvidor, 60/ s.905 lei.: 224-8129/ 224-1462 (2» a 63) Esquina com R. do CarmoBarata Ribeiro, 774/s.911 Tel235-5780/257-0416 (Varejo e Atacado 2' a sáb.)VAUOG ENOUASTO DU«A«tM NOSSOS ESTOQUES

LEILOEIRA
Rua Olegário Maciel, 162

Barra da Tijuca
Tel: 494-2766| GjMj-mA Delas akib
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VIDEO-IN CARLOS HELl DE ALMEIDA . 
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_ ....   ., N Pr
Anos rebeldes Fcstim na Espanha W&fflHF?? ^WMIf Retralos revelaclores Polariscopio II

Aprovoinimlo a onda gcrada por O circuito dos festivals interna- Durante 18 mows, vidcastas de 25 A Companhia Atlantic dc Petro- 
'

Anos rebeldes. a distribuidora Calihani cionais costuma Hear animado em ^ cantos do mundo nndaram a procura leo, o Magnctoscopio c o Museu da '''
csta rclanvando em video dois impor- linal de segundo semcstie. A exem- '1 ^ peisona^gens para o programa 77/c Republics anunciani a proxinia
tantes filmes poUtizcms de Silvio Ten- plo da mostra sul-americana do Mo- i wheel of life — Self portraits, criado atragfio do projeto Poluriseopio. De¬
aler. Novinhos em folha, voltam as Ma e da wezzo-|pmpetitiva-/wzro- ' SBHSI P. $ tejevwtoganencana Show- poj9 de Barrao e Luis Zerbini. auto-v
Isadoras e revendedoras as fitas de Os informativa de Berlim, outro impor- ***. MMMM Umc- Do Tlbct a Pnns-dc Nova lorclue res da instalagao Acetera Dens, en-'
tinosJKcJaM tante evento audiovisual encerra suas gML * "j|fl « oqu.o, com direltp a uma passagem tram em ccna o vidcasta e ccnografo '•

inscribes no proximo dia 15. Ale gglpF | Pel° Rl°- cam® de ultima geragao ToffC9 e 0 artista grafico1'
Venus didatica a£iucldata« ° Ffsilva! la;erna^onul ,opanu" co;n 08 ™'s es'ra.nh0*habl" ouaiter pupo. a d|»ia boiou ctiw.

de Video da Cidade de Vigo, Espa- WSKfm *antcs do planeta. Uma dclas flagrou aMBR 4 neiropm alienismSe depender de Victor Lopes o nha< accita trabalhos para a pre-sele- ( Miff um skinhead neonazism, outra pegou t, ^ J||^fl. "exercicio dc r.c^o,
Dia Intcmaciona de Lata Contra a ?.lo de sua quarta ed,?ao. O evento j | W > depoimento de um sujoito q| 6 voyeur faduflr|ue se baseja numa suposIa .
A.ds I de dczcmbro, ya. su lembra- acontece entre os dias 22 e 30 de .1 WK; da propria irmfi e mais adiante sur- invHs5o aiienigena ocorrida na d& ,do de mancna nada lecatada. O vi- Janeiro de 93 e e aberto a videoma- -Wmi !§¦ preende umacrianga escolhlda para ser cada de 60 O ator it-do Rossi endea.ia esta trancado dia c noitc na kers de todas as nacionalidades. Os A bidrilca Lindsq.yWagncr o proximo Dalai Lama. O segmento vidw Q (.d' rdV.-tn"
sala de cditfo tcntando finalizar o video intercssados devem enviar suas fitas _ frasilgro, realizado por Marcello ,lnr insnindo'no
Itcnus ile Jogo a tempo dc langa-lo na- (somente em Ll-Matic) para o se- RgVIVqI ' Dant.ts (leia*M Magnctoscftplo), trou- oeraonanem do desenho -inim-ido
qucla Jala. I'am .kfoso 6 uma despu- guia« ej,|rw: Apartado WW- „ J tcm N„| « PW d»» cjmcras aink J /iww/#/lfa. da TV). m&undj ft
dorada ficgao que prega o sexo scguro ' A" Alonso* 4/' mrn prcferencias sexuais. A Sessao seria- nova cf|do W faniil,a de prostltutas alienigcn!) quc rcso,| revelar a hu. B
com muito bom humor. A protagomsta Telelones para contato. (3486) -3- </» — promovida pelo Magnetosco- c 11111 presldiurio, entre outros exem- manidade a terrivel verdade. Vai I
e a libidinosa prostituta dc Giovanna 94-46, lax (3486) 29-36-10. Boa sor- pj0 e a turma do fanzine Jetcom — plos mundo cilo. Depols do garlnipar clar o que falar
Gold. "0 custo normal dc uma produ- te. volta a carga no proximo dia 22. mais dc 200 horas de gravagflo, Tlw
vao como cssa photo Giida ^domingo, ressuscitando o seriado wheel of life — «»»»«*¦ • f
chega a USS 150 f-p ' mitlher hidnica. A geracao Xuxa nio Self portraits, Babel divina §
iostemiS 

lop ten amencano devc lembmr, mas OS telespectadQres dirigidopor 
||m Agora para-e quc vai. Programado- |

$?%Sm HPH Os titulos mais alugados nos com mais de 15 anos amda guardam Robert L. Alt- i 
^ ha alguns meses e cancelado na liora. f

lie USS 40 mil", EEBfc Mi Estados Unidos: na retrna as^aven uras da professon- man. fo. exibi- 1 « .OT //. 0 vidc0 Eu dirij0, Dcils „w da- • 
|

avisa Victor Lo- 1. Inst in to selvagem n a e O 10 (Lindsay Wagner) do em setembro < 
||| videasta Rosanc Lima, ganha nova ' ^

pes. Scm falar HKP 2. Men primo Vinnv transformada em poderosa anna ultimo na TV %; sessao no rcstaurantc Torre de Babel. . 1
na respcitavel fi- 3 .Beethoven 

contra o crime mciomaqwna.metd ; amcncana. O f MM Prcmiado com o Tatu de Praia de me- I
cha tecnica: 4. Batman — O retorno carne e osso. A mullter bmwa^vm:, cunoso progra- lhor video de llcgao da 19" Jornada •;
WalterCaivalho 5. Tomates verdesJritos pequeno classico da ficgao aentifica ma comega a ,¦ Intcrnacional de Cinema da Bahia. >¦
esta na ditcgao W |p,:y 6. Desejos televisiva, surgiu dc um dcadobraf^ pcrcorrer dirijo... conta a historia de certos ho- $
dc f'otograha, r A. ' sikj 7. White men cdn't'jump mento de O'lummn deseis mundo — mens do futuro as voltas ram fragmen-:
Debora Colker I (|M^, « 8. Cora^do de trovdo dolares. scrie com Lee Majors. As Brasil, inclusive ¦Hk' JH tosBvideos do fin'al do seculo XX. \

) IS: MMkJm 9. Snaigltltalk sessocs acontcccm a partir das 15h. _ a partir de UH| JHH sessao acomece as 22h30 da proxima
go® no 

telao do Magnetoscopio. Janeiro de 93. Self portraits scgunda-leira, dia l|6.

! III0R0SC0P0 1CRUZADAS I) iiv/xiv/uvtviv Carlos Mapno Carlos Silva h
I —— _ h

f-Z )
ARIES* 21/3 a 20/4 TOURO • 21/4 a 2-/5 GfiMEOS • 21/5 a 20/6  CANCER • 21/6 a 21/7 i 2 3 4 5
Seus olhos podem Necessidade de es- pTendencia a fazerl /V»} As vibrapoes fogo- -$ JBSTo n 
estar vagando pelo ^ pago, liberdade e de £$17y ^yn—uma coisa pensando f//(f sas, marciais e auto- -h
futuro mas e preciso  expansao da sua [_] em outra e isto pode suficientes de Marte ,5 Jj w
inteligencia e sensatez para nao se afastar identidade dentro de casa ou no contato comprometer 0 acabamento que vocfe deve podem estar alterando seu comportamen-
da realidade do seu momento. Dificuldade com amigos, grupos e na esfera profissio- dar a tudo o que estlver fazendo ou viven- to, evidenciando unia#tendSncia a exagerar 14 Hji is

? em vivenciar a rotina e tendencia a ideali- nal. A mente pode apresentar sinais de do. Atragao por fantasias al6m de uma seus sentimentos e nito se contentar com 3K n
zar demais suas rela?oes. exasperacao e megalomania. Relaxe. tendencia a se tornar pouco contido. pouco ou com 0 anonimato. Paixao. I '? 18 "

LEAO • 22/7 a 22/8 VIRGEM • 23/8 a 22/9 LIBRA • 23/9 a 22/10 ESCORPIAO • 23/10 a 21/11 Ml I
Ate o proximo dia 2 Exceiente fase para /, ^ —-| A cabega pode se Chegou a hora dos BJsTSaiTa —fflH"
de dezembro voce ^\ estudos ligados a is tornar viajante e escorpianos, sobre- ^it y\ SI_Ol_ M
precisara pautar medicina, terapias L_^, Z necessidade de so- |V. S tudo do 3° decanato, 27 *a BB KB
seus negocios, assinaturas, permutas e so- curativas, artes e (ilosofia. Hi condigao de nhar com 0 longinquo ou ideais artisticos mostrarem o seu real valor Sem megalo- f
bretudo seu preparo mental por uma con- voce expressar de forma inovadora talen- pessoais e amorosos atinge o seu auge. H& mania ou fanfarronice, voce podera ficar ao W1
centracao mais profunda e dinamica a fim tos, poderes e habilidades que abram seu maior vitalidade flsica e discernimento pa- mais seguro do que quer e com isto sair em BSaflLJ I ,L |
de evitar equivocos ou retardos. leque de lucros e vivencias. ra apontar erros e omissoes. campo para conquistar seu espa?o. :

y HORIZONTAIS — 1 - bola de barro. oca. quo so arro-
K messava cheia de flores e do outios mimos. nas cava- ^'i lhadas antigas; panela do barro. quo continha materia /.

__ explosiva, de uso em guerras antigas: 9 - trepadeira*
5 SAGITARIO • 22/11 a 21/12 CAPRIC6RNIO • 22/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 19/2 —! PEIXES • 20/2 a 20/3 lenhosa, geralmente de grande tamanho, someihante ;

Embora seu humor irx. ^ Capricornianos, so- "31 Mesmo 
que voc6 ^7\ Percepgao po6tica, olp6;!l0 -movimigjggeumamuliidao.oudo.uiii.tH-imo^

| fique instavel e seus bretudo os do fim do ^\j sinta 
um clima hostil |

atos estejam err^ti- 1° decanato e do 3°, f_ ao seu redor e se ELJl—de sempre acres- compotldor procura soBj^ujar offiyais; 12 - irdividija
cos e pouco produtivos, voce podera recu- precisam de mais I6gica, prudencia e auto- sinta exausto quando precisaria estar com centar algo mais ao que Ine dizem ou pro- (ll,e lem um rjcl0 permanenta, proyodado pot acidontu
perar a boa forma fisica e emocional se controle ao lidar com as pessoas e seus a mente quieta, a espinha erecta e o cora- p5em. Dia bom para escrever e receber apopl6tlc| 14 - mineral trj^nal vomioiha suifeio do I

I dedicar o seu dia de hoje a aprimorar com proprios dilemas. Nao precipite as coisas. gao tranquilo, saiba que a hora e de produ- cartas, visitar irmaos, parentes e andar um mo^essoai''"^'-^^^^^pHriair^iUemo npldesertos' ?
r. mais paciencia seus esforgos. Demais: dia de contatos. zir. Nao desperdice. bom trecho. Nao perca 0 pique. produzido pela reflexao total da luz solar na superflcie .

comum a duas camadas do ar aquecidas diversamento,
f? sendo a imagem vista, do ordinalio. em posic«ao inverti- \

Ipmi 
(ja (pi ); onganos dos sentidos: 19 - operador vectorial

|Hj| i>t |\ T| T IT TT A fi qu(3, multiP''cac,o por uma funpao escalar. tonia o gra-,. ,WM III l||f | j | I I diente da funpao. e por uma vectorial, o rotacional: 20-
Hj3 II 11 j\ JJ JY I j i n Vf 0 Hmlte da soma das areas das laces de uma superficie .

^ poliedrica inscrita na superficie, ou circunscrita a ola,- '___ quando as arestas tendem para zero; extensao porcor-• iim r\A\/ic «M a « \/trnlcoiK/i/^ rida, em doterminado tempo, polo raio vector de um '<GARFIELD  JIM DAV COBRAS   VERISSIMO astro; 21 - tipo de lava escoridcoa, rugosa, que se
| i* Eaa VIAC3EIHS LOMGAS, I c^D MrV^\ ^1 £0 GOSTO DE} 1 ^ if If "7 encontra no Naval; 22-arvore Irutilora do Amazonas; 24
:¦ ^lqumas pes&oa6 &C&-) y pesafrouxar) FUZUA, C> 6D£ e HAl* <5;tPKAU 0 AHkI^IK / - sexto m6s do calend^rio maia; I'auta primjt va contro-
I -raw DE LER,OUTRAS5 j WMjTOPfci PORCAfe DOG} MPBOrMv' A mXAO fi'BOOILIBfrltf I COtA UM amoricana. leita do osso; 26 - antiqa cidado do Ecjilo. no- .

&DSTAM DE. CANTAR... T (==^ PARAFL1SQ6 I— IMrCKI nKn P • M rn\N\0 U bwVIWUKwi >01^0411. ^ ^ ^ ^ x ^ deltadoNilo, ctiamada Busiris polos grogos, 27 - tipo do J
8 —>-— ——^—/ s LI t «I /V I A  ^t"C? <PA44\Ci*]t&  X Av^JC&P^O J inllorescfincia constiluido por pequonas llores s6ssois
j| O \ S iSi! ^O) 7 \v\ZrO • j y/ inseridas sobro um rocoptdculo iinico. caiacterlstico da

¥ uf (f( I ||J|\ . S /fill t'I vlHffl \ ^ i '  ~"\\ lamllia das compostas; assembliia do dignidados oclu-
( II I r="^lll\\l S 'lum 

li^l'wrll 7/  VI H sta^tlcas pa& tratar dolorminado.assunio: assomfiljla
i I Jr\\ I 3 fn.inyil ! -<4®' IB 0 ^ \ ^ e*f " .. " . geral de religiosos; 30 - individuo do alguma das tr6s

^ Im' 'iTf r S~\ %. ,, —, primolras classes dos hindus. os mais anligos antopas-'¦ I KPv ? /stiivt' yzjff fT^fc££W| \^^=l )i 1 tyffTA C ^ CD. sados auo se conheceni da tamilia indo-ouropdia; 31 -
V/ I V\ w, j/ 11 \ '  —   entre os gregos, o levantar do po nn danpa e. on)

| ^81  S£ 'L« ' m t ' W ))/ consequencia, a parle aconluada do iitmo; na vorsilica-
f /IIII III! ) "¦  pao latina, a parte do pe (cm garal uma sllaba longa)

q rniMnmvrflMTO LAERTE marcada pelo acento metrico.
O MENINO MALUQUINHO ZIRALDO Y , \I / 7 \ I z5* "5\7:5 

mctic. VERHCAIS — I - parte poriliirica o mais nova da
I LecAt$.Essei )( S40 cicuini deJ y-' eea V. J m \ ( / Y, J/WW^aJfcY ,$£<->( RDVAITIES. madoira d0 ,ronco das nrvo'°.s'rie CJ" clara' 0nl,'0 as
I sti8 WVS 9 BBIfJCAPEIBAI) JjXJVlPA... rOSbO V */\Z^\sa -TT\ P FTTP \ ISSD?( UATc cdlulas vivas roalizam a conducao da agua. de baixo•i —^C —\r~^ CONTAR MEtj/"^—v>"_/ HERDlNA 00 y—i—•Y"CSJonJpWs CRAo... para cima; parlo do caule. onlro a cnsca u o lonho; 2 — '

' SONHO'-' T j 
f 5 $— diz-se 

do uma pedra calcdria, branca e dura, quo serve »

direito de 
^ser 

herdeiro em^ a^urna igreja, mo:iti iro 01/
A-~——  11'' I iiTTTrrf! II 11 ITtiti m.UU qualquer instituipao religiosa; dinheiro ou alimentos

__ . ,TTTrro ruARi pc K/i crui i| que so recebiam em virtude desse diroito, 6 - fazor
jOMAGO DE ID PARKER E HART PEANUTS    j£tAMLtajvi recair (sobre algu6m ou algo)1 imputar; 7 - elemento de •

| ...ku o Wr ® TENTE par BOA MA& TORQUE A ACHOQUE/\ !S?vS™ «;
W AOS SBJ& 25 WfflMl PRESENTBtO a H E QUPNVO X-iv-yTJEeSS;: OWHORRO UM Bl&COl- \DE\A... UOApAO GAIL)... LIGACAO China, anteposlo ao nome do possoas intimas ou ...te-

1 I ANOS TRABAI#>.|111 [ COW E&TE Alf Mil jvOD WWwMBBK SK? ._ 
c«U...

volataria;^ 13 - medida grega de comprimento; 16 -

^  ^ Jt !l—J —— do prolundidado: 25 - primdira^nota da anti^ga escala !
ai iDirm nc cm iqa musical; 27 - amarracao do barco; 28 - disco do jado '

EDMORT L.F.VERISSIMO E MIGUEL PAIVA CEBOLINHA MAURICIQ Pb bUUbA com uma abertura circular no centro: 29 - lira
It "1 7 ,zrr\ l_ I CHARADAS METAMORFOSEADAS (Iroca do uma

MMaAE.. A^OtiCiE /yjp- UAD V0UU1M& lE-tH&ETD | ( C4wl) It-tra)
f OfJt£ESCSD^-w J COMElA. OA. ,—\ \ I / 1 1. Distribuam imediatamcnte LEOUE ou VENTAROLA a '

I 
Wi 

|tovnsmuo6_ fay %N y I a 
Jj$h)) supuc'°ci^ 

"emqo i

S 

QUE 60M1. 

m 

' 

| 

J 
Bon^icome dtw MM RECOM-

Da menina ou do gato. I |
FRANK E ERNEST THAVES BELINDA  DEAN |OUNG 

E STAN DRAKE^ no sujato'insetsato. 5(1)=- QUER Z>T-OWMA n PO>JHa UM POUCO PE VOC£ PEV.A \OLlJB a SUA ACHO QUE uAO VOU PRINCIPE VALENTE — CTR — Rio
| 7 PREGlSA APRENPER A GOSTAR j 

' SSXS A 3?K"a( soLugoESDONUMEROANTEmoR I AMAI |C,"r/v r nr c,i Ajlcr 1.1/-1 ^ j ^-\v ^ CjauO- CaqvaCjCiO- ^ >. ^s-T—j r—^ HORIZONTAIS hipocrisi.i agarr«do. orado .
I—1 MlMftLiOTA ' /TV ol M^€>/VAO. . —1CHE2, / \s t --A v—- ]|I«^ SawpuiOJE vy x-, II me; apo; oliva; a se; catis; ro; mutilizar; lacerado; ava-
f I \ » _ 'if -y' °\J ros; cos; sus; sarara
v ^ f . REcuso - aa e r ^JBiaiS^h«S verticais — harmonicas: ig; particulas; or, cromati-

  v  ^s, . , \ nAiVAf? it! \ ¦ ¦*''7 V r\ cos: rare: ,da: sodas; adro: oocrador, ai. avatar asir.

© |- ) ME0& PADR(5ES VC-Il^a CHARADAS ENtGMOORAMASt I prestante/prSa; 2, - 
/ " ' I 

A 5585 P°MTOi s.tua/itu, 
3 monstro/mosto. - grem.o prem.o,

ill ( ^ ffi ^ ^ - g^&os.^C- |ofC£j0..^ J— "*.pwt-r:' ^ o.f Correspondencia para: Rua das Palmeiras, 57 ap. 4
y. =-2^i^e®Lr 1—/ oF^5?.  riedJ ~.M'J fBotafogo —CEP 22.270.070
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CARLOS IIEBÍ DE ALMEIDA

Re trai os reveladores
Dinantc 18 iiiqüís, videastas de 25

cantos do mundo andaram à procura
de personagens pura o programa The
wlieel of lífè — SelJ' portraits, criado
pela rede dc televisão americana Show-
time. Do Tibet a Paris, de Nova Iorque
a Tóquio, com direito a uma passagem
pelo Rio. càmeras de última geração
toparam com os mais estranhos habi-
tantes do planeta. Uma delas flagrou
um skinhead neonazista, olltra pegou o
depoimento de um sujeito que é voyeur
da própria irmfl e mais adiante sur-
preende uma criançu escolhida para ser
o próximo Dnlal Lama. O segmento
brasileiro, realizado por Marcello
Dantas (leia-se Magnetosoóplo), trou-
xe para a frente das eflmeras a mais
nova cria de uma família de prostltutus
e um presidiário, entre outros exem-
pios inundo cijo, Depois de garimpar
mais dc 200 horas de gravação, The
wlieel of life —•' •' fí.. .rv • }V .<««« :'•>»¥ «f < •«:'» * . '
SelJ' portraits, f :
dirigido por |
Robert E. Alt- É
man, foi exibi- v -***-f.
do em setembro . * *
último na TV * yamericana. O : ; f *, ;¦
curioso progra- '•
ma começa a -

percorrer ^ /»«, t
mundo — ^ "*

Brasil, inclusive

janeiro de 93. Self portraits

Festim na Espanha
O circuito dos festivais interna-

cionais costuma ficar animado em
finaí de segundo semestre. A exem-
pio da mostra sul-americana do Mo-
Ma e da /?7èzz«-éòmpetitiva-/;m:ro-
informativa de Berlim, 

"outro 
impor-

tante evento audiovisual encerra suas
inscrições no próximo dia 15. Até
aquela data, o Festival Internacional
de Vídeo da Cidade de Vigo, Espa-
nha, aceita trabalhos para a pré-sele-
ção de sua quarta edição. O evento
acontece entre os dias 22 e 30 de
janeiro de 93 e c aberto a videoma-
kers de todas as nacionalidades. Os
interessados devem enviar suas fitas
(somente em U-Matic) para o se-
guinte endereço: Apartado 1699 —
Tomas A. Alonso. 43, Intr. Local 2.
Telefones para contato: (3486) 23-
94-46, fax (3486) 29-36-10. Boa sor-

Anos rebeldes
Aproveitando a onda gerada por

Anos rebeldes, a distribuidora Calibani
está relançando em vídeo dois impor-
tantes filmes politizados dc Sílvio Tcn-
dlér. Novinhos em folha, voltam às
locadoras e revendedoras as fitas de Os
anos .1K e Jafígo.

Polariscópio II
A Companhia Atlantic de Petró»

leo, o Magnetoscópio e o Museu da
República anunciam a próxima
atração do projeto Polariscópio. De-
pois de Barrão e Luis Zerbini. auto-:
res da instalação Acelera Deus. en-
tram em cena o videasta e cenógrafo
Cláudio Torres e o artista grafico
Oualter Pupo. A dupla bolou Gene-
rtíl Zandor— A nccrópsia alienígena
de uma década, "exercício dc ficção
factuar' que se baseia numa suposta,
invasão alienígena ocorrida na dó-,
cada dc 60. O ator ítalo Rossi en-
cama. em vídeo, o tal general Zan-
dor (descaradamente inspirado no
personagem do desenho animado
Os horculòides. da TV), moribundo
alienígena que resolve revelar á hu-
manidade a terrível verdade. Vai
dar o que falar.

Vê nus didática
Se depender de Victor Lopes, o

Dia Internacional de Luta Contra a
Aids. I" de dezembro, vai ser lembra-
do cie maneira nada recatada. O vi-
deasta está trancado dia e noite na
sala cie edição tentando finalizar o vídeo
V-ènus de fogo a tempo de lançá-lo na-
quela data. Vênus de fogo é uma despu-
dorada ficção que prega o sexo seguro
com muito bom humor. A protagonista
é a libidinosa prostituta dc Giovanna
Gold. "O custo normal dc uma produ-
ÇUO como essa  Photo Gilda
chega a USS 150
mil. mas conse-
unimos terminar
por pouco mais
de USS 40 mil",
aVisa Victor Lo-
pes. Sem falar
na respeitável fi-
c h a técnica:
Walter Carvalho y
está na direção W ' 

A. ^
de fofografia, | f- -,v Jfi py
Débora Colker ' 

| Wm
na coreografia e | j,
Luís Stein na di- v m &i
reçào de arte. GióvanM Gold

A biônica Lindsay Wagner < ;

Revival

Saudade não tem idadé^ Nem
preferências sexuais. A Sessão seria-
do — promovida pelo Magnetoscó-
pio e a turma do fanzine Jetcom —
volta i carga no próximo dia 22.
domingo, ressuscitando o seriado A
mulher biônica. A geração Xuxà não
deve lembrar, mas os telespectadores
com mais de 15 anos ainda guardam
na retina as aventuras da professori-
nha de Ohio (Lindsay Wagner)
transformada em poderosa arma
contra o crime, meio máquina, meio
carne e osso. A mulher biônica, um í,
pequeno clássico da ficção cientifica
televisiva, surgiu de um desdobrar
meilto de G homem de seis milhões dç
dólares. série com Lee Majors. As
sessões acontecem a partir das 15Íi;
no telão do Magnetoscópio.

Babel divina
Agora parece que vai. Programado

há alguns meses e cancelado na hora
H. o vídeo Eu dirijo, Deus me guia. dá:
videasta Rosane Lima, ganha nova
sessão no restaurante Torre de Babel.
Premiado com o Tatu de Prata de me-
lhor vídeo dc ficção da 19" Jornada
Internacional de Cinema da Bahia. Eu
dirijo... conta a história de certos ho-
mens do 

"fúturo 
às voltas com fragmen-

tos de vídeos do final do século XX. A
sessão acontece ás 22h30 da próxima
segunda-feira, dia 16.

'Top 
ten' americano

Os títulos mais alugados nos
Estados Unidos:
1. Instinto selvagem
2. Meu primo Vinny
3. Beethoven
4. Batman — O retorno
5. Tomates verdes fritos
6. Desejos
7. Whiie mèn edii 'i 

jump
8. Coração de trovão
9. Straigh talk
10. O curandeiro da selva

Carlos Magno Cario» Silva

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Tendência a fazer /VO
uma coisa pensando J/ J //Jf
em outra e isto pode /l
comprometer o acabamento que você deve
dar a tudo o que estiver fazendo ou viven-
do. Atração por fantasias além de uma
tendência a se tornar pouco contido.

CÂNCER* 21/6 a 21/7
As vibrações fogo- ~
sas, marciais e auto- /S' "i°
suficientes de Marte
podem estar alterando seu comportamen-
to, evidenciando uma#tendêncla a exagerar
seus sentimentos e não se contentar com
pouco ou com o anonimato. Paixão.

TOURO • 21/4 a 2-/5
Necessidade de es- o
paço, liberdade e de ^SíTÍ <7e:=::::\iexpansão da sua \J l_
identidade dentro de casa ou no contato
com amigos, grupos e na esfera profissio-
nal. A mente pode apresentar sinais de
exasperação e megalomania. Relaxe.

ÁRIES* 21/3 a 20/4
Seus olhos podem \(^^^^ç7srr-rrr-estar vagando pelo
futuro mas é preciso miisi
inteligência e sensatez para não se afastar
da realidade do seu momento. Dificuldade
em vivenciar a rotina e tendência a ideali-
zar demais suas relações.

ESCORPIÃO* 23/10 a 21/11
Chegou a hora dos 1/jS "TI
escorpianos, sobre- ££* 

^—J\
tudo do 3o decanato, I
mostrarem o seu real valor. Sem megalo-
mania ou fanfarronice, você poderá ficar
mais seguro do que quer e com isto sair em
campo para conquistar seu espaço.

LIBRA* 23/9 a 22/10
A cabeça pode se
tornar viajante e a AJL f h S' * 

fnecessidade de so- fv —
nhar com o longínquo ou ideais artísticos
pessoais e amorosos atinge o seu auge. Há
maior vitalidade física e discernimento pa-
ra apontar erros e omissões.

VIRGEM* 23/8 a 22/9
Excelente fase para \/,'y ——estudos ligados a Z*y. j 
medicina, terapias ^
curativas, artes e filosofia. Há condição de
você expressar de forma inovadora talen-
tos, poderes e habilidades que abram seu
leque de lucros e vivências.

LEÃO* 22/7 a 22/8
Até o próximo dia A^Vv-*
de dezembro você ZCÍ
precisará pautar Xx~P>r.,-?s/
seus negócios, assinaturas, permutas e so-
bretudo seu preparo mental por uma con-
centração mais profunda e dinâmica a fim
de evitar equívocos ou retardos. HORIZONTAIS —. 1 - bola do barro, oca, quo so at ro-

messava cheia de flores e de outios mimos. nas cava- .
Ihadas antigas; panela do barro, que continha matéria
explosiva, de uso em guerras antigas: 9 - trepadeira'
lenhosa, geralmente de grande tamanho, semelhante a
cipó; 10- movimento de uma multidão, ou do um número
considerável do pessoas, numa mesma direção ou para
um mesmo destino; esforço derradeiro com que um
competidor procura sobrepujar os rivais; 12 - indivíduo
que tem um ricto permanente, provocado por acidente
apoplético; 14 - mineral trigonal vermelho, sulfoto do
mercúrio, minério de mercúrio; cinábrio: 15 - magnetis^
mo pessoal; 17 - efeito óptico, freqüento nos desertos,
produzido pela reflexão total da luz solar na superfície
comum a duas camadas do ar aquecidas diversamente,
sendo a imagem vista, de ordinário, em posição inverti-
da (pl.); enganos dos sentidos; 19 - operador veciorial
que, multiplicado por uma função escalar, toma o gra-,
diente da função, e por uma vectorial. o rotacjonal: 20 -
o limite da soma das áreas das laços de uma superfície ,
poliédrica inscrita na superfície, ou circunscrita a ela,-
quando as arestas tendem para zoro; extensão percór-
rida, em determinado tempo, pelo raio vcctor de um.
astro; 21 - tipo de lava escoriácoa, rugosa, que se
encontra no Havaí; 22 - arvore frutífera do Amazonas; 24
- sexto mòs do calendário maia; f'auta primitiva centro-
americana, feita de osso; 26 - antiga cidado do Egito, no-
delta do Nilo, chamada Busiris pelos gregos. 27 - tipo de
inflorescôncia constituído por pequenas flores sésseis
inseridas sobre um receptáculo único, característico da
família das compostas; assembléia do dignidados ocle-
siásticas para tratar determinado assunto: assembléia
geral de religiosos; 30 - indivíduo do alguma das três
primeiras classes dos hindus, os mais antigos antepas-
sados que se conhecem da familia indo-europôia; 31 -
entre os gregos, o levantar do pé na dança e. en)
conseqüência, a parte acentuada do ritmo; na versifica-
ção latina, a parte do pé (em geral uma sílaba longa)
marcada pelo acento métrico.
VERTICAIS — 1 - parte periférica o mais nova da
madeira do tronco das árvores, de cor clara, onde as
células vivas realizam a condução da água, de baixo
para cima; parto do caule, entro'a casca o o lenho; 2 —>
diz-se de uma pedra calcária, branca e dura. que serve
para estatuária e cantaria; 3 • cova feita no leito soco
dos rios temporários ou na aroia e terrenos úmidos a
fim do recolher água para usos domésticos: cova que,
recolhe a água dos terrenos pantanosos; 4 - reação
exagerada do organismo a uma proteína a ele estranha,
ou a outro tipo de substância; aumento da sensibilidade
do organismo animal a uma substância determinada
com que esse organismo )á estivera em contato; 5 -
direito de ser herdeiro em alguma igreja, mosteiro ou
qualquer instituição religiosa; dinheiro ou alimentos
que so recebiam em virtude desse direito, 6 - fazer
recair (sobre alguém ou algo)' imputar: 7 - elemento de
composição grego que indica relação de pertença ou
próprio indivíduo; 8 - termo de tratamento que se usa na
China, anteposto ao nome de pessoas intimas ou infe-
rioros; 11 - comédia curta, de du-is ou três personagens;
engodo para domesticar falcões, e outios pássaros de
volataria; 13 - medida grega do comprimento; 16 -
agrous; divindade fenícia; 18 - diz-se dos animais adul-
tos próprios para reprodução ou para corte: 22 - bebida
refrigerante, feita no N com farinha de arroz ou milho
torrado fermentada com açúcar em potes do barro, o na
BA e MG com cascas de abacaxi, peio mesmo processo;
23 - unidade de medida de pressão, igual a 10 pascais e
aproximadamente a uma pressão da água do mar a lOrn
de profundidade: 25 - primeira nota da antiga escala
musical; 27 - amarração do barco: 28 - disco do jade
com uma abertura circular no centro: 29 - lira
CHARADAS METAMORFOSEADAS (troca dc uma

letra)
1. Distribuam imediatamente LEQUE ou VENTAROLA a
platéia para acabar o SUPLÍCIO causado pelo onguiço
do ar refrigerado. 7(4)

CHICO SILVA —Niterói
2 Aquela SOCIEDADE Beneficente deu uma RECOM-
PENSA ao rapaz por seu ato 'íeróico 6(1)

CELLY — CEC — Tijuca
3. Como ajudar pessoa DESCONHECIDA, quo NÃO SA-
BE o próprio nome? 6(5)

ARGOS — CEC — Brasília
4. ESCASSO ô o iuízoDa menina ou do gatoMuito riso. pouco siso
No sujeito INSENSATO. 5( 1)

PRÍNCIPE VALENTE — CTR — Rio
SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — hipocrisia: agarrado: orador: mata-
me; apo; oliva; a se; catis; re; inutilizar íacerado; ava-
ros; cos; sus; sarara.
VERTICAIS — harmônicas, ig; partículas, or cromat.
cos; rare; ida; sodas; adro; operador, ai; avatar: asir.
ilesa; erosa; zaca: vu.
CHARADAS ENIGMOGRAMAS: 1 prestante/presta 2
situa/itu, 3. monstro/mosto. - grêmio/prêmio

PEIXES* 20/2 a 20/3

lírica e necessidade
de sempre acres- ^
centar algo mais ao que lhe dizem ou pró-
põem. Dia bom para escrever e receber
cartas, visitar irmãos, parentes e andar um
bom trecho. Não perca o pique.

CAPRICÓRNIO * 22/12 a 20/1
Capricornianos, so- -==r5
bretudo os do fim do
1o decanato e do 3o, 
precisam de mais lógica, prudência e auto-
controle ao lidar com as pessoas e seus
próprios dilemas. Não precipite as coisas.
Demais: dia de contatos.

AQUÁRIO * 21/1 a 19/2 
Mesmo que você
sinta um clima hostil (Vy~—to*
ao seu redor e se h £ 
sinta exausto quando precisaria estar com
a mente quieta, a espinha erecta e o cora-
ção tranqüilo, saiba que a hora é de produ-
zir. Não desperdice.

SAGITÁRIO * 22/11 a 21/12
Embora seu humor
fique instável e seus
atos estejam erráti- |\|W
cos e pouco produtivos, você poderá recu-
perar a boa forma física e emocional se
dedicar o seu dia de hoje a aprimorar com
mais paciência seus esforços.

VERÍSSIMOJIM DAVISGARFIELD
ÉU GOSTO DE
PESAFROUXAR
PORCA& DOS
PARAFUSOÔ^e:

*" EM VIAGENS LONGAS,
ALGUMAS PESSOAS GjOS>'
TflM DE ler, outras,
GOSTAM DE CANTAR...

ô ttm. 0 AHKJâR
£ Ê&UiUgtflC, SÍ4IRLEI

¦í%rp w^tctJAL...

fLECUA, O sue P MAIí^
'. A faiXÃlo

-7 CV A 1zA-zÃo"? |—

COA UM &5M
AWO&A fõ

LAERTEO CONDOMÍNIO
'StflUHA.BJ \ [

FOSSO <
CONTAR MEO^ k
SONHO?/ DeP&JDS:

v f - EU EWTROy\ mizo .

O MENINO MALUQUINHO ZIRALDO < mvb
RDYAtfieS

CfiAV. TASbiwftePcce 1 liòD-
Jj I OOMtar,. />-*£-

—> EEA >---
PBINCAP£IQA(ÍÃO ÓCULOS DE. mox! Dovmseus ocuuv HEOOlNAOO

FISUR4MTE?

CHARLES M. SCHULZPARKER E HARTO MAGO DE ID
o ipiota po seú

CACHORRO PBôOL) |
MEt) Ler^ÇOL.O QUE
QUE EL^ FAfO ?

MAS POR t?UE A
LIOApÁO CAIU...

TENTE PAR
UM BIôCOl-
TO A ELE.

PfM HOMENA6EW
AOS S&J& 25

ANOS TRABAU^flN-
>PO NOS gõTA-i

BUlOS^^

r ... eu o
PRE6ENTÉIO

COM. ESTE ALFIME-
k TE PE LAPELA-1 /
líiV^, ^

ACHO QUE
LlGApÃO
CAIU...

r E QUANDO ]
VOU GANHAR

La uapela?J

w&f
MAURÍCIO DE SOUSACEBOLINHAL.F.VERiSSIMO E MIGUEL PAIVAED MORT

MMAÃ£.^»U£>e
OkitJEESCãy-w.

CALA!

DEAN YOUNG E STAN DRAKEFRANK E ERNEST THAVES rtcwo Que uao vouCOMT4C? WAPI£?MA !
você pev.4 \OLiJe i Suaf.o^j e nsEC a ELESCCK\0 SE taz UM VEB-

èaMDu.oiE

CMAMA* ISSO PES4MCUÍCUE
C3UECPCOVARW055054WPUI—1 CME

POUW4 UM POUCO PESaiílME, P.MEWTÕtSMOUUO IWOIES..-OBEOakjO... CAQVAGC.1O—
PRECI5A APRENDER A GOSTAR

/~K ^ 01 m&€>aao.

RECUSO-ME
á /A A BAIXAR

PADRÕES
/ A ponto!

ANALISTA

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57 ap. 4
Botafogo — CEP 22.270.070
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JORNAL DO BRASIL B quinta-fcira, 12/11/92 o 3 ;f

I Acusados 
Anstendade NSoesim n / • Debandada fivwi;w\*vu • p0r medida de economla, o • 0 governador Antflnio S jSf J0 nam >|P%k.

i presidente em exerolclo Itamar Carlos Ma'galh&esnega com V" Jjw ta aw • 0 Banco Cential des-
rp^innrinpm ^ Franco deteiffiBlOU ontem que uma cstoeada que esteja cs- M || I 

" 
I I I I I ¦ confia que os fantnsmas

IL/OlJWIlU-L/lll a fosse suspensa a distribuigao de qucntando as Lbinas para 1 f # I I I I I 1 V que andam operando a tor-
TT J 1i 1 fitas de video — trfis por dia — a dctonar breve, breve urn Mmm JLl JL JL JLb ¥
WIQ I tpr I Qr^ 30 integrantes do primeiro esca- exocet contra o governo fe- ffmhAm P¦; V V Cll ICJL V^ldl JV iao do governo com o dipping dos deral: pfl„i0depeus nas Bo teas de Valores. 11

77 inr  telejornaisda vesperaedo dia. —Eles 6 que precisam cs- ,

I HWf •Itamar usou urn argumento ir- 
^^c"^JXpaLp quanS^o em^e&uid^A

M ALTER Clark foi demitido da — Eu nunca vi nenhuma e supo- • L/nais: , IP' rmOTimento^MBoSiB fe
prcsidcncia da Fundagao Roqucttc Pin- "h° <lue 08 demais destinatdrios ~ Co™ esta, ate parece » desplncou.. T, tamh™ n3n ftp psta.o vpnrin pq. que eles estao nos empur- ^ , yP't'llM Hto por incompctencia. Estc comcntano So Sendo tempo demais na rando para a opo^ao! I i • Os fantasmas. temendo k
foi rcnctido nor Paulo Bronco scu su- r P a *¦ i • '<*81 sei> descobertos, ubando- >'A1U1 lupLLiuu |JUI I 1 u DidULu, 5>lu bu frente de uma televis^O e 1SSO auu fci naram o merradn ns nrp*ccss'or no cargo, c pclo deputado Artur significa que nao servem para '"j9 naiam 

o metcado as pies- 5|
i da Tavola, como rcsposta as acusagocs meugoverno. DGCIO ? VmCarmem *** '$

I feitas pclo cmprcsario cm cntrevista co- *** • Os fantasmas correram
••f letiva no Rio. Clark espalhou suspcitas ^ *1™ iL « L • Ha quem j4 tenha I Claudinp. dp. para o d61ar — o que tam- jj$

dc corrupgao sobrc o deputado Artur da . „ ri WnwrrofL 
" Wentificado o dedo do |< \ Castro bem expliea a alia subita $¦

T'ivol'1 nor arnmi.ln ilpfi'il dr> s-il-'irin<; nete civil, Henrique Hargreaves, ministro da Justiga, % A \?**7Wf I W Tnopfhin repentinadamoeda. 1lavola, por acumulo uegal de salanos acredita que se o presidente con- MauricioCorrea.no Mi V i M J \ 'I Josejina Mr
como deputado e como funcionario da tiver os gastos piiblicos como corte de verbas federais x- „¦ I Jordan, as m a ^

| TVE e por ter nomcado a propria mu- vem contendo as despesas do pa- para a construpfto do M| U. \ 
'>%„ autorase "RVn 

nwco " f
} lhcrcomo funcionaria da cmissora. "Es- 

lacio, o pais estara salvo em urn metro de Brasilia, § \ f1 , /*' anfitnasao XjIII CI lot! £

% tou cstarrccido com as acusa?6es do ano. 
' anunciado no inicio da . 'J 

fWk J •' movimen- # 0f( moradorcs do muni- I.
v senhor Walter Clark. Dcclaro publica- ... , nnn(11Hn,n flHHHH # J J 

' - Itaao Cipio mineiro dc Pedro
a niciitc que sao infamantes e caluniosas e _ , em mrnn ^ 

s ^ m - coquetel que Lcopoldo andam queren- %'X 
que elc tcra que confirma-las na Justi- GU61T<1 C SUCfFa sfto do governo do Dis- > fe; comemorou do a realtea$&o urgentc de ^
ga". disse Artur da Tavola. trito Federal. # $$$ r anteontem o 

f^LPufn novonmmvmaa. if-"Primeiro, a minha mulher trabalha • O novo vresidente da FundaQdo i f I Iherum novo nome pam a
s. -I-,,.- . . i a , a Roquete Pinto, j ornalista Paulo ¦¦¦ ^ 5l * \daedlcao93 Lluuu<-- £«

na I Vh antes de eu ser deputado, e Branco, ndo gostou nem urn pouco i : Kcj1! 
' 

< ? * 1 do quia • Ou Pedro ou Lcopoldo. !l
espccialista cm multimcios c foi convi- da entrevista concedida anteon- MOCllSmO I - Artrtrfissfis -
dada a dirigir a parte cducativa nos anos tem, dia de sua posse, por seu ante- Is 1| lip? 4"*t » *Rin 1

i 85 c 86 pclo cntao presidente Roberto cesser, Walter Clark. IwenXMa^rZ B0IS0 |Parrcira. Segundo: que o tempo cm que • Constiluiu o advogado Candido sao >>um ubraco c tun n ,sJ|i y, 
* »\ P

fiz-.o programa Arte de ver, arte de ottvir de Oliveira Bisneto para interpelar queijo". | * " • "?**»** • E a cantora country m
e participei como debatedor no Sent Clark judicialmente hoje para es- • Et pour cause. % ' •' * ?* Sula Miranda, hem? ^
ceiistira, desdc que foi aprovada a lei do clarecer as acusacoes a ele feitas > j4 ,<? 

*, * Anda batendo um boluo $
regime unico dos scrvidorcs, encaminhei na entrevista. 

A(| , | **' ,*,*? noSBT. ^
oficio a cmissora solicitando a suspen- OlhO 0*311(16 '* fs 

———————__ 
^

S sao do meu pagamcnto e oferccendo-mc 1 - v. * ». ajSHHR''' .*¦ < >, Tmnr, n+n &¦
t a colaborar de modo inteiramente gra- Cordiattdade presas aereas interS- P&CtO |
| tuito, o que a cpoca, em janeiro de i991, sadas em comprar as _*• i A • 0 assessor especial do jj
A foi accito. Rcpilo portanto a forma pela • Um do.moradissimo tete-a-tete rotas nacionais e in- JUlTDlOHiaCia Q/UG1H VR1 presidente em exercicio Ita-

iuafl ao nao aceitar uma substifuieao nun, canto do salao chamou a ateg ternacionais que se- F mar Franco. Augusto Mar-
qu u ao nao accitai uma suDsutuigao de todos os pSte ao jantafofereci- rao leiloadas pelo go- • P deputado Roberto Campos • Sera Joao/.inho Trinta quern as- z,asao'festa merguHiadoicte-

% 
q,uan « la d»|a d.e g0Ver" do anteonlem, em Sao Paulo, pclo cm- verno assim que duos palestras em Buenos sinara mais uma vez a lesta de A.1 no, o senhor Walter Clark, mal assesso- presano Aldo Ram cm ffomcnagem ao Vasp anunciar oficial- Aires dias 9 e 10 de dezembro so- reveillon promovida pelo ltei t , 

re8p0nbamiKlacl0- ft
rado, tenha tentado ofender a minha ex-secrctiirio Henry Kissinger. mente a sua falencia. bre a economia argentina em re- Hussein no Marrocos * Rediglr oi pronunciamen-

| 
d|FSoS^: 

president. d„ Fun- IZpXZZtOSZ -SS TpZSo flj A. . SSTSH 8

| der aos comentanos de Clark. Nunca Colla. —Sou um diplomata por profis- du^ao de Dora Klabin e Marcia • Sera um discurso de im-
participei 

do programa do programa TJn-mQ-n n from * A Varig na° cliaPu" sao. Como tal, vou mentir palrio- Braga, coin coreografia de Maria pacto.
1 Opiniao publica como ele declarou e por XlUIIItJIlctg tJIII tara nenhuma das ro- ticamente em favor do meu pais. Lucia Priolli. ! 

V
| is|6 nao posso ter ficado magoado com . o Museu da Repiiblica inaugura ^ JeM?6 do ¦ ¦ ¦ 

" " "
¦i af tiradade tal programa do arem rede hoje, as I9h30, a exposloSo Navcgar e 'merCado! 

nao tem in- T?nrtA VTir A NOVOS tllOOS
%i nfleional", disse Branco. "Tambem acho prcciso. teresse especifico em L/jyj± 

- V1 V J± r
estranho que ele queira me vincular ao • Reune charges e cartuns em home- nenhuma delas no • A princesa Soraya, uma das be- Grace Lampreia serao comemora- * O presidente cm exerc.i-
o^iVprnn rnllor P •! I plpro R-irhnsn nagem ao i'alecido deputado Ulysses momento lezas dos anos 60, vira ao Brasil no dos no dia 17 com um jantar em eio Itamar Franco jd dc- j.3jgpyei no eonor c a Leteco baroosa, Guimaraes. ano que vem para se submeter a familia. terminou ao cerimonial da Sjg

I qpando loi ele quem foi nomeado por ... uma cirurgia plastica no Rio. « Mario Saladini e o Clube dos Caf'a- presidencia da Repiiblica .;i'
J Cqllor c lutou para pcrmanecer no car- ¦ ¦ t ¦ • Vivi Nabucavoou ne-dominge pa- jestes SeKoj homcnageadds -hoie no a do Itamaraty que scjam
{ go." Branco disse que recusou um con- 4 , L/C CnCOrnCllClcl ra Nova Iorque. So estara de volta ao Roof Bar do Hotel Miramar, dentro simplificadas ao ui&ximo

vitp -intprinr fpitn npln mini«trn Inroo Alltft-SllflPlPHOlil Brasil no ano que vem. do projeto Revivendo Copacabana. — e supnvndas de toclo,
| nte anterior, teito pelo mmistro Jorge /\UIU SUllUcllUd # 0 projeto do congciamcil. • Maria Antonia e Fernando Be- • 0 cardiologista e Sra. Arturo quando posswel — as tra-
.;/ Bornhausen para ocupar a presidencia m Desde sua eleicdo na tprca- to da divida dos Estados ate biano Rodrigues, ele aniversarian- Mazzeri - ele, o m6dido do Papa — dicionais cerimonias de
« da Roquette Pinto exatamente para nao fpira da tpmann vnwndn n futv. 19»9)e';!a proibifBoffie con- do, formaram uma grande mesa de desembarcam amanha em Salvador cumprimentos e beija-mdo 7^;
r se vinrnlnr n Pnllnr* pcrri'innln nnp m nroQirioYi+o p0^w'no rr • trairem novos cmprcstimos anngos anteontem para jantar no para uma semana de f6rias. Que se sucedetn no clia-a-
i SC Vincu dr ? Lollor- ° escrupulo que ro Presidente dos Estados Um- . tQ ao no £(lcral Hippo. • Laura e Paulo Simoes abrem os dia do Paldcio do Planed- 1
| eu tlve ele na0 teve e me espanta que ele dos, Bill Clinton, ja convesou por previst0 ,10 paCo«e da rcl'or- • A Sra- Ruth Cardoso rccebera para saioes para um grande almo^o no dia to. f

tenha esperado ate ser demitido para vir telefone com lideres de varios ma nSCui — c, no minimo, um grande cha no dia 27 no Itama- 15, 0 Itamar tem horror a
falar cm corrupcao na TVE." p&ises do presidente do M&xi- injusto com o povo que ele- raty reunindo embaixatrizes brasilei- • A bonita Mdrcia Dornelles e manifestaQoes do gencro,co, Carlos Salinas, ao rei Fahd, gcu um bom governador, que ras e estrangeiras. quem estd £l frente do Le Club que ao contrario do presidente 1 m
riAnnn/iArn da Arabia Saudita. saneou as llnunvus c dcixou • O ex-governador Faria Lima fes- comegou a funcionar ontem no alto afastado Fernando Col-
CORRECOES • Em quase todas as conversas, 4H um sallI° Positi" 110 domingo em 

J^rre 
do Ri0"Sul como bar e 

^bla^TZmada^a V
? A foto da pe<;a teatral Ladies com Z Clinton estava retornando liga- • Ao contrario, o projeto pare- • A coinedia musical Alo Alo Bra- • A cantora Daniela Mercury con- sua fxente para cumpri- S

;y foi publicada por engano no Roteiro Goes de dirigentes que telefona- cc fcito dc enoomonda para so Sil cstrcara no dia 17, as 21h, no correra ao Emmy Internacional, dia mentos.
dc ontem. O espetaculo em cartaz no ram para cumprimentd-lo pela favorcccr mesmo os maus ad- Teatro Villa-Lobos, Maria Lucia 23de novembro, com um clipprodu- *** , ;
-r . , j c ¦ , n ministradores — os que nao 11- Priolli a frente do elenco. zido pela TV Globo e dirigido nor J .... , , ,

I Teatro Ipanema, de quarta-feira a sa- vitdriae intciar os cantatas com o ^ ab8olutameJ; mula, os . Harilda Larragoiti sera anfitria Patricia Prata. Antes, no proximo * AltAs> sc depender de
bado, as 21 h30, e O dono dafesta, com novolider do patswl domundo. que fizeram litcralmcnte de tu- hoje de um almogo no Country domingo, sera mostrado no Itamar Franco, todo o ce-

i texto edire^ao de Pedro Cardoso. *** <>«¦ Club Fantastico. SSSte: ? A cntrepi do Premio Shell de Musica 
15? JSTSTTil £ tegX SS3^*~*"^ £

j sera no dia 2i de novembro no ieatro America Lattna e quinto maior beta para saber de quem secsts Helcius Pitanguy. tem de um elegante jantar 110 • Serd o fim dos salamale- .
Municipal do Rio, e nao no dia 25, como do mundo,at£ agora nada. falando. • Os 80 anos do embaixador Joao Hippo. ques.

I 
foi publicado ontem no Caderno B. Zozimo Barrozo do Amaral e Fred Suter j

II
, r.
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sala cgcilia meireles f dos Leiloes j

Barra

I CRISTINA BRAGA LEI LAO DE NOVEMBRO P"* i pZHZZaB*| ;„  ¦ KiAn /sTT7Fr>iTO 0RA ¦
E 0LTIMOSDIAS NO StU AM.0T2.. ?= X rT\ USA^OLEXF^O, I B •OMANAMOIZMJA FALSA B

If T 
 MOri <,6 fc,TK' §„L % PV£A50P£tZ,AUlEKiUCA..^

MARCUS Llerena 
SKSf&,«a j^j^sssssA ^ f |

 rias, m6veis de dpoca, tapetes, CAuS^> DO McU 
^ Vt FAtSO... \ f

RECITAL DE HARPA E YIOLAO marfins, etc. e quer vender.  
# \ 

DIA 
17 DE NOVEMBRO AS19i30h '""

Plateia • Cr$ 30.000,00 n Rua Erico Ven'ssimo, 700 r- ^ M &/¦ L- . j > |Balcao - Cr$ 20.000,00 —1 fr\-t I \ —/ ' ' | r'
"I™"" 
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rCE^D^VSMAGICAS ~~o,zlper 

gDO BRASIL 
| SaK \V** V7r- • J u oai I*n7 I I Rua Barala Ribeiro, 396 Slj 204 - Copa Consertos do roupaeem goral

wmaaaaBBsmBam S RuaViniausdeMorais,39• Ipanema • Tels.: 267-5757 e 287-14971 |__Tel.: 257-0277 e 255-0599_ camisas ecaipas sob medida
:C>  •  

s 
^¦7WnaIRPfF^^k ABRA ESPA?° PARA A SAODE EM SUA vida "

S riSSril 
\k 

If ii 
\mm #culturas. lmagens, Pratas, Lmiinanas. Aparelhos e Qr«nd« v«ri»<i»d« d* Tap«m AHM»nai» 111 (1 | i fl 111 fl fl mi 11 1 I i IIII ^01'^W v ML \ i ^ \ \ Wk

Div obielm de arte Mnveau t Dm d« L.90. do Crmo (P.m«mbuco) e UIWlll IEU1J I 1JUV i§0* I 1 0Wk lill AV^AZw®' Diamantma (Minaa Geraij) A melhor mameira para vocft concentrar seu pensamento Iji . 1 ^ ¦ ill ^ \\Jm: msb&Exposi^ao: Hoje das 14 as 22 h. y*^|"l!oyo* d? revltaliza?8o do corpo e da mente, melhorando "JW

;~'7zZ2!LS£x2r jaSSBSSScm> , * S POUSADA PORTO PARATY- 08 h 14/12 '—$ k* |-Maiores informapoes: 255-7672/256-9889 W ¦' \v.->- f
assinatuhas L®J (MIAIRCO (D/ w.#'' 

'¦ 
tmmmlr

"CORACOESDESESPERADOS" 
I

 RIO PETR6POUS, 4299-771.0186 com Dir.: Jorgo Fernando ENGRA^ADA! . ' ^
RlO S8S-4^21 R. BARATA RIBEIRO, 503-225-3046 IMPHRDlVEI.! iMMflF CSOlIMU 1 CONDE DE BONRM, 96 -248-8300 J ARY A COM^DIA

 FONTOURA W 0^: 1do ano ! vestibular ecolcgio

ASSINATUHAS JORNAL DO BRASIL CRISTINA dJ PRA QUIffl TIM SIDE DE APREHDIR.
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Austeridade
• Por medida de economia, o
presidente em exercício Itamar
Franco determinou ontem que
fosse suspensa a distribuição de
fitas de vídeo — três por dia — a
30 integrantes do primeiro esca-
lão do governo com o clipping dos
telejornais da véspera e do dia.

0 governador Antônio
Carlos Magalhães nega com
uma estocada que esteja cs-
quentando as turbinas para
detonar breve, breve um
exocet contra o governo fe-
deral:

Eles é que precisam cs-
quentar um pouco e fazer
alguma coisa pelo país.

E mais:
Como está, até parcce

que eles estão nos empur-
rando para a oposição.

• O Banco Central des-
confia que os fantasmas
que andam operando a tor-
to e a direito junto ao sis-
tema bancário estejam
atuando pesado também
nas Bolsas de Valores.

A suspeita tomou corpo
quando, logo em seguida à
quebra do sigilo bancário,
o movimento das Bolsas
despencou.

Os fantasmas, temendo
ser descobertos, abando-
naram o mercado às pres-
sas.

* * *
Os fantasmas correram

para o dólar — o que tam-
bém explica a alta súbita e
repentina da moeda.

Paulo de Deus

Itamar usou um argumento ir-
refutável:
— Eu nunca vi nenhuma e supo-
nho que os demais destinatários
também não. Se estão vendo, es-
tão perdendo tempo demais na
frente de uma televisão e isso
significa que não servem para o
meu governo.

* * *
Não é à toa que o chefe do gabi-

nete civil, Henrique Hargreaves,
acredita que se o presidente con-
tiver os gastos públicos como
vem contendo as despesas do pa-
lácio, o país estará salvo em um
ano.

VT ALTER Clark foi demitido da
presidência da Fundação Roquctte Pin-
to por incompetência." Este comentário
foi repetido por Paulo Branco, seu su-
cesSor no cargo, e pelo deputado Artur
da Távola, como resposta às acusações
feitas pelo empresário em entrevista co-
letiva no Rio. Clark espalhou suspeitas
de corrupção sobre o deputado Artur da
Távola, por acúmulo ilegal de salários
como deputado e como funcionário da
TVE e por ter nomeado a própria mu-
lhercomo funcionária da emissora. "Es-
tou estarrecido com as acusações do
senhor Walter Clark. Declaro publica-
mente que são infamantes e caluniosas e
que ele terá que confirmá-las na Justi-
ça", disse Artur da Távola."Primeiro, a minha mulher trabalha
na TVE antes de eu ser deputado; é
especialista em multimeios e foi convi-
dada a dirigir a parte educativa nos anos
85 e 86 pelo então presidente Roberto
Parreira. Segundo: que o tempo em que
fiz! o programa Arte de ver, arte de ouvir
e participei como debatedor no Sem
censura, desde que foi aprovada a lei do
regime único dos servidores, encaminhei
oficio à emissora solicitando a suspen-
são do meu pagamento e oferecendo-me
a colaborar de modo inteiramente gra-
tuito, o que à cpoca, em janeiro de 1991,
foi aceito. Repilo portanto a forma pela
qual ao não aceitar uma substituição
natural quando há mudança de gover-
no, o senhor Walter Clark, mal assesso-
rado, tenha tentado ofender a minha
dignidade pessoal."

íTambóm o novo presidente da Fun-
dáção Roquette Pinto resolveu respon-
der aos comentários de Clark. "Nunca

pácticipei do programa do programa
Opinião pública como ele declarou e por
isjó não posso ter ficado magoado com
a j-òtirada de tal programa do ar em rede
nácional", disse Branco. "Também acho

g Carmem
mGueiros,

Claudine de
Castro e
Josefitia
Jordan, as
autorase
anfitriãs do
movimen-
tado
coquetel que
comemorou

; anteontem o' 'lançamento
'\da edição 93
J do guia
»Addresses-

. Rio

Há quem já tenha
identificado o dedo do
ministro da Justiça,
Mauricio Corrêa, no
corte de verbas federais
para a construção do
metrô de Brasília,
anunciado no início da
semana.

Corrêa é candidato
em potencial à suces-
são do governo do Dis-
trito Federal.

¦ ¦ ¦

Em crise
Os moradores do muni-

cipio mineiro de Pedro
Leopoldo andam qaeren-
do a realização urgente de
um plebiscito para esco-
llier um novo nome para a
cidade.

Ou Pedro ou Leopoldo.

Guerra é guerra
O novo presidente da Fundação

Roquete Pinto, jornalista Paulo
Branco, não gostou nem um pouco
da entrevista concedida anteon-
tem, dia de sua posse, por seu ante-
cessor, Walter Clark.

Constituiu o advogado Cândido
de Oliveira Bistieto para interpelar
Clark judicialmente hoje para es-
clarecer as acusações a ele feitas
na entrevista.

Modismo
Nunca andou tão em

voga em Brasília a expres-
são "um abraço e um
queijo

Et pour cause.
E a cantora country

Sula Miranda, hem?
Anda batendo um bolão

no SBT.

Olho grande
Impacto

O assessor especial do
presidente em exercício Ita-
mar Franco, Augusto Mar-
zagão, está mergulhado des-
de ontem numa tarefa de
grande responsabilidade.

Redigir o pronunciamen-
to que Itamar fará dia 18 rio
Congresso apresentando ofi-
cjalmente seu programa de
governo. •k * *

Será um discurso de im-
pacto.

Já há quatro em-
presas aéreas ínteres-
sadas em comprar as
rotas nacionais e in-
ternacionais que se-
rão leiloadas pelo go-
verno assim que a
Vasp anunciar oficial-
mente a sua falência.

A Transbrasil, a
TAM, a Air Brasil (do
grupo Líder) e a Ita,
do empresário Camilo
Colla.

A Varig não dispu-
tará nenhuma das ro-
tas, pois, além de já
ser dona de 55% do
mercado, não tem in-
teresse específico em
nenhuma delas no
momento.

Cordialidade

Diplomacia
O deputado Roberto Campos

fará duas palestras em Buenos
Aires dias 9 e 10 de dezembro so-
bre a economia argentina em re-
lação ao Brasil.

Perguntado se iria criticar a
atuação do atual governo nessa
área, Campos não titubeou:
— Sou um diplomata por profis-
são. Como tal, vou mentir pátrio-
ticamente em favor do meu país.

Um clcmoradíssimo tête-à-tête
num canto do salão chamou a atenção
de todos os presentes ao jantar ofereci-
do anteontem, em São Paulo, pelo em-
presário Aldo Raia em homenagem ao
ex-secretário Henry Kissinger.

Juntava os empresários de imprensa
— e adversários ferozes — Otávio Frias
e Júlio de Mesquita Neto.

Será João/.inho Trinta quem as-
sinará mais uma vez a festa de
1'éveillon promovida pelo Rei
Hussein, no Marrocos.

0 espetáculo, que reunirá 50 in-
tegrantes — entre banda, bailari-
nos, ator e cantores — terá a pro-
dução de Dora Klabin e Márcia
Braga, coin coreografia de Maria
Lúcia Priolli.Homenagem

O Museu da República inaugura
hoje, às 19h30, a exposiçcão Navegar é
preciso.

Reúne charges e cartuns em liome-
nagem ao falecido deputado Ulysses
Guimarães.

Novos tempos
• O presidente em exerci-
cio Itamar Franco já de-
terminou ao cerimonial da
presidência da República
e. do Itamaraty que sejam
simplificadas ao máximo
— e suprimidas da todo,
quando possível — as tra-
dicionais cerimônias de
cumprimentos e beija-mão
que se sucedem no dia-a-
dia do Palácio do Planai-

RODA-VI VA
A princesa Soraya, uma das be-

lezas dos anos 60, virá ao Brasil no
ano que vem para se submeter a
uma cirurgia plástica no Rio.

Vivi Nabuco voou no domingo pa-ra Nova Iorque. Só estará de volta ao
Brasil no ano que vem.

Maria Antônia e Fernando Be-
biano Rodrigues, ele aniversarian-
do, formaram uma grande mesa de
amigos anteontem para jantar no
Hippo.

A Sra. Ruth Cardoso receberá para
um grande chá no dia 27 no Itama-
raty reunindo embaixatrizes brasilei-
ras e estrangeiras.

O ex-governador Faria Lima fes-
tejará aniversário no domingo em
família.
® A comédia musical Alô Alô Bra-
sil estreará no dia 17, às 21h, no
Teatro Villa-Lobos, Maria Lúcia
Priolli à frente do elenco.

Harilda Larragoiti será anfitriã
hoje de um almoço no Country
Club.

Maitê Procnça passará o fim de
semana no Marrocos a convite dc
Hélcius Pitanguy.

Os 80 anos do embaixador João

estranho que ele queira me vincular ao
gpyerno Collor e a Leleco Barbosa,
qpando foi ele quem foi nomeado por
Çollor e lutou para permanecer no car-
gp." Branco disse que recusou um con-
vite anterior, feito pelo ministro Jorge
Bornhausen para ocupar a presidência
da Roquette Pinto exatamente para não
se vincular a Collor: "O escrúpulo que
eu tive ele não teve e me espanta que ele
tenha esperado até ser demitido para vir
falar cm corrupção ria TVE."

Grace Lampreia serão comemora-
dos no dia 17 com um jantar em
família.

Mario Saladini e o Clube dos Cafa-
jestes serão-homenageados hoje no
Roof Bar do Hotel Miramar, dentro
do projeto Revivendo Copacabana.

0 cardiologista e Sra. Arturo
Mazzeri — ele, o médido do Papa —
desembarcam amanhã em Salvador
para uma semana de férias.

Laura e Paulo Simões abrem os
salões para um grande almoço no dia
15.

A bonita Márcia Dornelles é
quem está à frente do Le Club que
começou a funcionar ontem no alto
da torre do Rio-Sul como bar e
boate.

A cantora Danicla Mercury con-
correrá ao Emmy Internacional, dia
23 de novembro, com um clip produ-
zido pela TV Globo e dirigido por
Patrícia Prata. Antes, no próximo
domingo, será mostrado no
Fantástico.

Evinlia e Joaquim Monteiro de
Carvalho foram os anfitriões on-
tem de um elegante jantar 110
Hippo.

Zózimo Barroz

De encomenda
Auto-suficiência O projeto do congelamcn-

to da dívida dos Estados até
1999 c a proibição de con-
traírem novos empréstimos
junto ao governo federal —
previsto 110 pacote da refor-
ina fiscal — é, 110 mínimo,
injusto com o povo que ele-
geu um bom governador, que
saneou as finanças e deixou o
governo com um saldo positi-
vo.

Ao contrário, o projeto pare-
ce feito dc encomenda para só
favorecer mesmo os maus ad-
ministradores — os que não li-
zeram absolutamente nada e os
que fizeram literalmente de tu-
do.

* * *
Não é preciso quebrar a ca-

beça para saber de quem se está
falando.

Desde sua eleição, na terça-
feira da semana passada, o futu-
ro presidente dos Estados Uni-
dos, Bill Clintonjá convesou por
telefone com lideres de vários
países — do presidente do Méxi-
co, Carlos Salinas, ao rei Fahd,
da Arábia Saudita.

Em quase todas as conversas,
Clinton estava retornando liga-
ções de dirigentes que telefona-
ram para cumprimentá-lo pela
vitória e iniciar os contatos com o
novo líder do pais n°l do mundo.

* * *
Do presidente do maior país da

América Latina e quinto maior
do mundo, até agora nada.

Itamar tem horror a
manifestações do gênero,
ao contrário do presidente
afastado Fernando Col-
lor, que tido abria mão dc
uma boa fila fornada á
sua frente para cumpri-
méritos.

* * *
Aliás, so depender de

Itamar Franco, todo o ce-
rimonial passará por uma
radical reforma de simpli-
ficação.

Será o fim dos salamale-
ques.

¦o do Amaral e Fred Suter

CORREÇOES
A foto da peça teatral Ladies com Z

foi publicada por engano no Roteiro
dc ontem. O espetáculo em cartaz no
Teatro Ipanema, de quarta-feira a sá-
bado, às 21 h30, é O dono da festa, com
texto e direção de Pedro Cardoso.

A entrega do Prêmio Shell de Música
será no dia 23 de novembro no Teatro
Municipal do Rio, e não no dia 25, como
foi publicado ontem no Caderno B.

Palácio dos Leilões
Barra

SALA CECÍLIA MEIRELES
APRESENTA

Cristina Braga
E

Marcus Llerena

captação
LEILÃO DE NOVEMBRO

ORA LMZ.W&MlA
USAfcOlfcXFAtáO,
GRWífSTA HEEMtí FkliA.
.TEMftCeeBOKPCitóO E

OADtMITSÜ-
hdzrl&rcm Rfóò...

NAO ^OZ-EDlTO
NO SEU AM.0T2.
\lOCi SÓ fcSTA'
COM\fiO POR.
Còim W MEÜ
DiviwerejD

g f\íA5ÜP£!2, AUTÊKiUCA.
ÚLTIMOS DIAS

Se você tem quadros, escultu-
ras, porcelanas, cristais, prata-
rias, móveis de época, tapetes,
marfins, etc. e quer vender,

Ligue para o nosso setor
de avaliação

RECITAL DE HARPA E VIOLÃO

DIA 17 DE NOVEMBRO AS 19:30h
Ingressos à venda na bilheteria da

Sala Cecília Meireles
Platéia - Crf 30.000,00Balcão - Cr* 20.000,00

Produção: Sônia Pantigoso e Ricardo Campos

Tel.: 494-2554
Rua Érico Veríssimo, 700

CERZIDEIRAS MÁGICAS-
ALFAIATE & COSTUREIRA

Rua Barata Ribeiro, 396 Slj. 204 - Copa
Tel.: 257-0277 e 255-0599

Trocam colarinhos, punhos, ziper
Cerzidos Invisíveis

Consertos do roupas em geralCamisas e calças sob medida
Domingo: Elisinha Azevedo

Rua Vinícius de Morais, 39 (Ipanema • Tels.: 267-5757 e 287-1497
Apoio: JORNAL DO BRASIL

ABRA ESPAÇO PARA A SAÚDE EM SUA VIDA
Leilões Lasry-Gavazzoni

Vende por Bases Inimagináveis
Pinturas, Tapetes, Jóias, Porcelanas, Cristais, Es-
culturas, Imagens, Praias, Luminárias, Aparelhos e
Div. objetos de arte Noveau e Deco.

Grande variedade de Tapetes Artesanais
de Lagoa do Carmo (Pernambuco) e /Diamantina (Minas Gerais)
Vários modelos
e tamanhos.
(Fabricaç&o mS^j.Própria)

A melhor mameira para você concentrar seu pensamentoda revitalização do corpo e da mente, melhorando ovisual e sendo feliz. Num programa que inclui: exerci-cios, tratamentos de beleza, acompanhamento médico 24h p/ dia, atividades e lazer.
HOTEL PORTOBELLO - 28/11 à 07/12
POUSADA PORTO PARATY - 08 à 14/12
Maiores informações: 255-7672/256-9889

Exposição: Hoje das 14 às 22 h.
Leilões: Amanhã às 21 h. Sáb. 17 h.

Eldorado Rio Hotel Tel.: 546-6565
Princesa Isabel, 500 Copacabana

(Estacionamento 300 vagas)

ASSINATURAS
JORNAL DO BRASIL

CORAÇOES DESESPERADOS"
com Dir.rJorflBlFernando^ ENGRAÇADA!""" IMPERDÍYTI.!

3 A COMÉDIA
J DO ANO !

, Patrocínio

¦ ¦DV MÓVEIS E OÍCODAÇÓÍS
RIO PETRÔPOUS, 4299-771.0186
R BARATA RIBEIRO, 503-225-3046
R CONDE DE BONFIM, 96-248-8300 ARY

FONTOURA

CRISTINA
PEREIRA

VESTIBULAR E COLÉGIO

PM QUEM TEM SEDE DE APRENDER.
Pré-escolar, Io grau, 2o grau e vestibular.

CENTRO • 232-2175 . BOTAFOGO - 542-6889 . BARRA - 325-3288
COPACABANA - 256-2553 . TIJUCA - 234-9905 . MEIER - 281-7808
CASCADURA - 269-7348 . MADUREIRA - 450-1744

ASSINATURAS JORNAL DO BRASIL

LEANDRO RIBEIRO .^/ Shell

TEATRO DE ARENA Tel.: 235-5348 - QUA À SÁB. ÀS 21:30h 0 DOM. ÀS 20:00h
Demais Estados (021) 800-4613 Ligação gratuita
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tfi "'• 191,40. 21h30. Palicb-1 (Rua do Passeio. 40 - Piraji 371 - 521-4690). Art-Copacabana (Av. lions), de Bille August. Com Samuel Fioler. Per- H„rn J c!hU,o/'™, ri 2?, r , i «n 267-1647): 1<7h. 191,. 21 h. Ate domingo. (Livreji w %:240 6541): 131,40. 15b30, 171,20. 19h10. 21 h. Copacabana. 759 — 235-4895): 14h. 16h, 18h, nilla August, Max von Sydow e Ghita Norby. ?,Vooq^ a n k? X i c, SSS _ ... .. .  fci.-.'• M.idureira-1 (Rua Dag'mar da Fonseca. 54 - 20h. 221, Art-Fashion Mall 2 (Estrada da Gavea. Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gavea. 899 ,„ ,n clt ^ ® ',• J ^'ilin o t-' k?1"?? sa""ca c«>"W«stc entre a srmphcidade ljfc 'W. /• i .„ 450 1338) 151,30. 171,20. 191,10. 211, Madu- 899 — 322-1258). fsfafao Paissandu (Rua Se- 322-1258): 15h. 181,10. 21 h20 (Livre) .„ sal> e don^'n pa'"'das1_71,10 Brum-7<- de Hulol e seu cunluido industrial, que , aside X^S'« T " T TA p K-5 rena 2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 450- nador Vergueiro. 35 - 265-4653): 16h. 18h. Pobre estudante de teolog.a apaixona-se por „ca %h 61,20MShW^IM^'alos) •Sa^cS'fcmS' '°" "° ^ 

\ ) I1338) 141,30. 161,20. 181,10. 201, Worfe Shop- 20h. 22b. Art-Casashoppmg 2 (Av. Alvorada, Via aristocrala e decidem casar so mosmn ronir-, r .7 a j • • °5) Festival de Cannes Franpa/19.,8 ] I \J Li \J 5),
ping 2 (Av. Suburbana. 5.474 — 692-9430): sab. 11. 2.150 - 325-0746). M-Tfuca (Rua Conde ?S" das familH R«a?ro de Tolv Beramin Cmico executive da industry, do cinema mata de Jean -Jacques An-i i e don,. as 151,10. 171, (Livre). de Bonfim, 406 - 254-9578), Art-Madoreira 2 ^ado na S de ^e s oal Pa7ma de Ouro '0,e,ns,aK cu'° "abalho ,01 d"P'0"do por ele. ° 

a ^'t »ta, R ,1 CCNTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL - §•- ici,....n r..,.. *. IU.J,, ,m ,™-„ Udseacio na nisioria oe seus pais, faima de uuro paia acabar com as ameacas que lecebia atraves "uuu yun, jane iviarcn. rony Leung e rreoeuque uhin iBMn Mi-i Tnrnu- siwrial As 15h •$Comudrn Cantora de night club e lestemunha de (Shopping Center de Madureira 390-1827), para melhor lilme e melhor atriz (Pernilla August). de canoes oosiais PrSmio de mplhor direrin p Meininger Candtdo Mendes (Rua Joana Angjli ' . '
um crime comet,do por seu amanle — um gangs- Windsor (Rua Coronel Moreira C6sar. 26 - 717- Suec,a/1992. CotapSo: * * ator (Thi Robbins) em Cannfs EUA/1992 Co ca. 63 - 267-7295): 16ti. 181, 201,. 221. (18 "' P°" <" ^ Fl°"l Ilw«M Hop. &
ler e para salvar a vida rofurjia-se num conven- 6289 - Niterbi): 15h. 17h. 19h. 21h. (14 anos). »cto-™** Cannes EUA/1992 Co- no. CCBB Rua 1» do Ma.?o 66. En rada hanca «

ifvl to EUA/1992. Cotacao:** Garota procura companheira para dividir o apar- DESPERTAFERRO (Despertaierro). desonho tagao. * * * com distribuip.io de senhas 30 minuios antes da >,V;. • tamento e o que parecia uma sdlida amizade animado de Jordi Amor6s. Estagao Botafogo/Sa- LANTERNAS VERMELHAS (Dahong dcnglong Na Indochina, nos anos 20, adolescente Irancesa sossao '(i\
TEMPO DE MILAGRES (Time ot miracles), de translorma-se em terror quando a recem chena /a 3 (Rua Voluntaiiosda PSlria, 88 — 537-1112): gaogaogua). de Zhang Yimou. Com Gong Li. Ma apaixona-se permachines rico e bem mais veil, o || MOSTRA DE FILMES PARA A JUVENTU- >¦i Goran Paskaljevic. Con, Pred.ag Miki Manojlovic, da comeca a imitar o comportamanto da outra 15h40,17h. (Livie). Jingwu e He Caifei. Opera-1 (Praia de Botajogo, que ela. Baseado no lomance de Marguerite Du- DE - EXifiitfio de lllia das llorcs e A nossa $

V- . ; °rai"ln S~ telOWIC ™' Baseado no livro de John Lute. EUA/1992. Co- Historia de um menino que sonha ser o lider dos ^40 - 552-4945): de 2* a 6», as 171,10. 191,20. ras. Fraro/lnglalerra/1992. /to^fea. Ho,e. as 181,30. no Auditorio Murilo f
firoTimfn inhnK inl '^hKc3'/! . tap3o: * * cavaleiros medievais que conquistaran, os portos 21 h30. Sab. e dom.. a part,,das 15h. (Livre). UMA MULHER INDECENTE (The indecent Miranda. Av. Rio Branco. 179/8" andar 'Entrada $1258) 161,10. 18h05. 20b. 21 hb5. (Livre). p-IMAVPRA /Fnrh»nr^ do MediterrSneo. Espanha/1991. Garota de 19 anos aceita ser a quarta esposa do womw) du BBn Verbong Con, Jose Way. Huub hanca ft' Ao lim da guarra, com o inicio do comunistno no uiv, auivnu ut rHIMAVERA (Enchanted um poderoso latifundiArio. mas envolve-se numa stanol «VnSn vnn Vrilh»n..« rfo rnnlnnh Mmm :^i'v- V „ pais. OS habilantes do uma pequena cidade en- apnl). de Mike Newell. Com Miranda Richardson. PESADELO FINAL: A MORTE DE FREDDY tragica e longa luta travada enlre as outras espo- Jd?I (Av Comnbani, 680.-15h 171,191,' 211, A «.'4 ' tram eni conllilo con, a igreja e o poder civil ao Joan Plowright, Polly Walker o Alfred Molina. (Freddy's dead: the final nightmare), de Rachel sas pelo poder e riqueza do marido. China/1991. (18 anos) ^: ' v delenderem a crenpa nos milagres realizados por Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gavea, 899 — Talalay. Com Robert Englund, Lisa Zane, Shon CotacSo: * * * * ' 

 ffljj
;^ um Messias, lugosl.ivia/1991. 322-1258): de 2J a 6d, as 161,30, 18h20, 20h10, Greenblatt e Lezlie Deano Campo Grande (Rua DE SALTO ALTO (Tacones le/anns) de Pedro Casal de amantes inicia um jogo erotico onde a -p. , \~ fl i| Campo Grande. 880 — 394-4452). Star Sao Almoddvar. Com Victoria Abril, Marisa Paredes ,e0«> I aatislazer apenas seus propnos desejos, ^^1 I I A iV ( I?Gonqaio (Rua Dr. Nilo Peganha. 56/70 — 713- M.iqual Bos&o Eva Silva. Roxy-3. (Av. Copacaba- mas o jogo se complica quando ela comega ^ 1/illl liA B:———11— ' ' ' "' "1  r "' " 

| 4048): 14hv30,16h"10,"17h50,'19h'30','21h10. (\4' na, 945  236-6245), Leblon-2 (Av Ataulfo de invadir a vida familiar da mulher. Holanda/1991. Y jW
Um Din 0 Tnpilflnr Tinllfl OlIP Virap A TflPi) luF4fiTll ^nos). Paiva, 391 239-5048): 15h, 17h10, 19h20, MEDITERRANEO (Mediterraneo). de Gabriele LA VIE — Com a Cia Versntil de Danpa Parlicipa-

.'¦M t)iU Ultt V Vitt^auui 1U11I^/UC TllfU xl \>aya»«« LiiVr r ifil Terror- Nes,a sexta avenlura- FreddV Krue9er en" 21h30- Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bonfim, Salvatores. Com Diego Abatantuono, Claudio Bi- <?ao da Cia. Luis Vidal. De 3" a 6-. as 18h30fr°nta Um° psic6lo°a infan,il' esPecialls,a em so" 214 ~ 228-4610): 17h, 19h, 21 h. (14 anos). gagli. Giuseppe Cederna e Claudio Bisio. Estagao Teatro Ziembinski. Rua Urbano Duarle. 30 (228-
¦ | T I |tf nhos, que precisa dominar o monstro no pesadelo Famosa cantora abandona a filha aos treze anos e, Botafogo/Sala 1 (Rua Voluntarios da Patria. 88 3071). Proximo ao metro Sao Francisco Xavier. «\v
La A ¦LlU f J final de sua morte. EUA/1991. quando se reencontram, a filha estdicasada com o _ 537-1112): 17h10, 20h20. (12 anos). CrS 15.000. :¦^Bmaxnimm ex-amante da mae, mas ele aparece morto e as ifc. MWlfl BOB ROBERTS (Bob Roberts), de Tim Robbins. duas passam a ser suspeilas do crime. Melhor Oito soldados italianos sao enviados para uma ilha CARMINA BURANA - De Carl Oil Com a f.;Com Tim Robbins, Giancarlo Esposito, Ray Wise diretor, musica e atriz (Marisa Paredes) no Festi- grega mas, quando o navio afunda e perdem o Companhia de Bale de Niteroi. De jj a sab., as R

\ ^ ;/ D e Gore Vidal. Estagao Botafogo/Sala 3 (Rua Vo- va| ,je Qramado. Espanha/1992. CotacSo: ? ? radio, decidem ficar com os prazeres da ilha, sum 21 h e dom . as 19h. Teatro Municipal de Niteroi. £
aM lunt^rios da Patria, 88 — 537-1112): 18h20, ^ se importer com os horrores da guerra. Oscar de Rua XV de Novembro. 35 (622 1426) CrS /V.

20h10,22h. (12 anos). melhor filme estrangeiro. Italia/1991 15.000. Ate 15 de novembro. ^
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BAMERINDUS

VENDA ANTECIPADA NO CIRCO VOADOR
 das 12:00h às 20:00h. 
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B/ROTEIRO JORNAL DO BRASIL
!_1 Alloraçõos rio última hora na programação publicada nesta
seção são de responsabilidade dos organizadores dos eventos

Comédia. Enquanto os jogadores de beisebol luta
vam 11a guerra, um grupo de mulheres decidiu
lormar um limo para jogar em todo o país e não
deixar desaparecer o esporte nacional. EUA/
1992

OBSESSÃO FATAL (Unlawful entry). de Jona-
than Kaplan. Com Kurt Russol, Ray Liotta, Made-
leine Stowe e Roger E. Mosley. Roxy¦ 1 (Av.Copacabana, 945 — 236-6245), São Luiz 2 (Ruado Catete, 307 — 285-2296). Barra-1 (Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487), Tijuca-2 (RuaConde de Bonfim, 422 — 264-5246): 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. Palácio 2 (Rua do Pas-
seio. 40 — 240-6541): 13h30, 15h30, 17h30.
19h30, 21 h30. Norte Shopping 2 (Av. Suburba-
na, 5.474 — 592-9430): de 2" a 6-, ás 15h, 17h,
19h, 21 h. Sáb. e dom., ás 19h, 21 h. Niterói Shop-
ping 2 (Rua da Conceição, 188/324 — 717-
9655): 15h, 17h, 19h, 21 h. (14 anos).
Casal é assaltado e o policial que os atende
mostra-se super-atencioso mas, na verdade, está
interessado em conquistar a mulher, nem quetenha que forjar um flagrante para mandar o mari-
do para a cadeia. EUA/1992.

OS AMANTES (Amantes), de Vicente Aranda.
Com Victoria Abril, Jorge Sanz e Maribel Verdu.
Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-
0953), Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, 422 —
264-5246). Icarai (Praia de Icaral, 161 — 717-
0120): 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30. (18anos).
A paixão alucinada entre dois amantes, que ultra-
passam os limites da moralidade e discernimento.
Baseado em fatos reais ocorridos na década de
50. Espanha/1991.

RETORNO A HOWARDS END (Howards end).
de James Ivory. Com Emma Thompson, Anthony
Hopkins, Vanessa Redgrave e Helena Bonham
Carter. Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349):
14h, 16h30, 19h, 21h30. Center (Rua Coronel
Moieira César, 265 — 711-6909): 16h, 18h30,
21 h. (Livre).A Inglaterra do início do século representada
através da história de três famílias que se entre-
cruzam: os aristocratas, os liberais com idéias de
emancipação e os pobres obrigados a trabalhar
para viver. Baseado no romance de E.M. Forster.
Inglaterra/1992. Cotação: ? ? ?

UM SONHO DISTANTE (Farandaway). de Ron
Howard. Com Tom Cruise, Nicole Kidman, Tho-
mas Gibson e Robert Prosky. Metro Boavista
(Rua do Passeio, 62 — 240-1291): 13h30, 16h,
18h30, 21 h. Rio-Sul (Rua Marquês de São Vi-
cente, 52 — 274-4532), Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610),
Largo do Machado 1 (Largo do Machado, 29 —
205-6842): 14h, 16h30,19h, 21h30. Art-Casas-
hopping 1 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-
0746): 16h, 18h30, 21 h. (Livre).Jovem fazendeiro irlandês viaja para a América
em companhia de uma garota e, juntos, passammuitas dificuldades até realizarem o sonho de
possuir um pedaço de terra. EUA/1992. —

MULHER SOLTEIRA PROCURA... (Singlewhite femafe). de Barbet Schroeder. Com Bridget
Fonda, Jennifer Jason Leigh, Steven Weber e
Peter Friedman. Star-lpanema (Rua Visconde de
Pirajá, 371 — 521-4690), Art-Copacabana (Av.Copacabana, 759 — 235-4895): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258), Estação Paissandu (Rua Se-
nador Vergueiro, 35 — 265-4653): 16h, 18h.
20h, 22h. Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via
11, 2.150 — 325-0746), Art-Tijuca (Rua Conde
de Bonfim, 406 — 254-9578), Art-Madureira 2
(Shopping Center de Madureira — 390-1827),
Windsor (Rua Coronel Moreira César, 26 — 717-
6289 — Nilerói): 15h, 17h, 19h, 21 h. (14 anos).
Garota procura companheira para dividir o apar-tamento e o que parecia uma sólida amizadetransforma-se em terror, quando a recém-chega-da começa a imitar o comportamento da outra.Baseado no livro de John Luiz. EUA/1992. Co-tação: ? ?

UM SONHO DE PRIMAVERA (Enchantedapril). de Mike Newell. Com Miranda Richardson,Joan Plowright, Polly Walker e Alfred Molina.Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): de 2- a 6", às 16h30, 18h20, 20h10.

RETRATO DE UM ASSASSINO (Herffl portrait oi a serial killer). de John McNaughtotr. Com
Michael Rooker, Tom Towles e Tracy Arnold.
Star-Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502/C
256 4588): 14h40. 16h30, 18h20. 20hÍ0. 22h.
(18 anos)

Psicopata mata por puro prazer e é ajudado poroutro desajustado que se satisfaz filmando as
chacinas. Baseado na história real do um assassi-no que confessou, na televisão, ter matado mais
de trezentas pessoas EUA/1986

O INTRUSO (Vigil). de Vincent Ward Com Penelope Stevyó'í)1 Ftank Wlminn. Bill Kuti e FionaKay. Club Cinema - / (Rua Coronel Moreira César,211/153 Nilerói): 14h30. IGhIO, 17h50.19h30, 21 h 10 (14 anos)
Menina de 13 anos vive numa fazenda da Nova
Zelândia, um companhia da família, mas ,tudb semodifica com a motte do pai. Nova Zelândia/
1991. '

NEBLINA E SOMBRAS (Shadows and fog). deWoody Allen Com Woody Allen, Kathy Bates,John Cusack e Mia Farrow. Estação Botafogo/Sala 1 (Rua Voluntários da Pátria. 88 537-1112): 1 5li40. 18h50, 22h (14 anos). ,
Várias histórias acontecem durante uma mesmanoite, cheia de neblina, ao mesmo tempo em queum misterioso estrangulador assassina suas viti-
mas escondido nas sombras. EUA/1992

O FERRÃO DA MORTE (Sirino toge). du Kohoi
Oguri. Com Keiko Matsusaka, Ittoku Kishibe, Ta-
kenori Matsumura e Yuri Chikamori. Estação Ci-
nema-1 (Av Prado Júnior, 281 — 541-2189):
15h. 1 Vli 1 õ. 191)20, 21 h30. (14 anos).
No Japão pós-guerra, casal assiste impotente à
dolorosa desintegração de seu casamento. Ba-
seado no romance de Toshio Shimao. Japão/
1990

CAÇADA ERÓTICA (The smiie ol tho fox). de
George Raminto. Com Débora Caprioglio, Steve
Bond, Sharon Tworney e Leonardo Treviglio. Art-
Madureira 1 (Shopping Center de Madureira —
390 1827): 15h, 17h, 19h. 21 h Pathe (PraçaFloriano, 45 220 3135)' de 2' a 6-1, às 12h40,
14h20, 16h. 17h40, 19h20. 21 h Sáb o dom., a
partir das 14h20. Paratodos (Rua Arquias Cordei-
ro, 350 — 281 3628): 14h20, 16h. 17h40,
19h20, 21 h. (18 anos).
Ex -policial é contratado para matar um chefão da
máfia, mas acaba se envolvendo com a amante do
homem que deve assassinar. Itália/1991.

FORÇA VERMELHA (Cover up). de Manny Co-
to. Com Dolph Lundgren, Lou Gossett Jr., John
Finn e Lisa Berkley Odeon (Praça Mahtama
Gandhi. 2 - 220-3835): 13h40, 15h30, 17h20,
19h10, 21 h Barra-2 (Av. das Américas, 4.666 —
325 6487), América (Rua Conde de Bonfim, 334

264 4246), Niterói (Rua Visconde do Rio
Branco. 375 719-9322): 14h10, 16h, 17h50,
19h40, 21h30. Madureira-3 (Rua João Vicente,
15 593 2146), Ilha Plaza 1 (Av. Maestro Paulo
e Silva. 400/158), Art-Méier (Rua Silva Rabelo.
20 249-4544), Olaria (Rua Uranos, 1.474 —
230 2666) 15h30, 17h20, 19h10. 21 h. (12anos)
Dois homens recebem uma difícil missão e preci-sam resolver um quebra-cabeça mortal para im-
pedir a destruição de milhares de vidas. EUA/
1991

ANIMANDO A REFLEXÃO ECOLÓGICA —
Exibição de Botafogo ontem, hoje e imagino
amanhã. Ar... melhor não fui! e Os destinos do
mundo, filmes de Noilton Nunes Hoje, em ses-
sões continuas, a partir das 18h30. no Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua 1" de Março. 66
Entrada Iranca

Obsessão fatal, de Jonuthan Kaplan, continua em cartaz em diversos cinemas
MUDANÇA DE HABITO (Sister act). de Emite
Ardolino. Com Whoopi Goldberg, aggie Smith,
Kathy Najirny e Wendy Makkena. Roxy-2 (Av.
Copacabana. 945 — 236-6245). São Luiz 1 (Ruado Catete. 307 285 2296). Leblon-1 (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048), Barra-3 (Av.das Américas, 4.666*-— 325-6487), Carioca (RuaConde de Bonlim, 338 — 228-8178), Ilha Plaia 2
(Av. Maestro Paulo e Silva, 400/158), Norte
Shopping 1 (Av Suburbana. 5.474 — 592-
9430), Central (Rua Visconde do Rio Branco,
455 717-0367 - Nilerói): 14h10.16h, 17h50,
19h40,-21h30. A?/ác/o-1 (Rua do Passeio, 40 —
240 6541): 13h40, 15h30, 17H20, 19h10, 21 h.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450 1338): 151130, 17h20, 19h10, 21 h. Madn-
reira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-
1338): 14h30. 16h20. 18h10, 20h. Norte Shop-
ping 2 (Av. Suburbana. 5.474 — 592-9430): sáb.
e dom., ás 15h10,17h. (Livre).
Comédia. Cantora de night-club é testemunha de
um crime cometido por seu amante — um gangs-ter e para salvar a vida refugia-se num conven-
to EUA/1992. Cotação: ? ?

TEMPO DE MILAGRES (Time of miracles). de
Goran Paskaljevic. Com Predrag Miki Manojlovic,
Dragan Maksimovik e Svetozar Cvetkovic. Art-
Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 16(110.18h05. 20h. 21 h55. (Livre).Ao fim da guerra, com o inicio do comunismo no
pais, os habitantes de uma pequena cidade en-
tram èm conflito com a igreja e o poder civil ao
defenderem a crença nos milagres realizados porum Messias, Iugoslávia/1991.

AMORESEDUÇÃO (Ju Dou), de Zhang Yimou.
Com Gong Li, Li Bao Tian, Li Wei e Zhang Yi.Estação Botafogo/Sala 2 (Rua Voluntários daPátria, 88 — 537-1112): 16h20, 18h10. 20h,21h50. Arte-UFF (Rua Miguel de Frias, 9 —
717-8080— Nilerói): 17h, 19h, 21 h. (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. Chi-
na/1990. Cotação: ? ? ? ?

O JOGADOR (The player). de Robert Altman.
Com Tim Robbins, Greta Scacchi, Whoopi Gold-
berg e Fred Ward. Ricamar (Av. Copacabana, 360- 237-9932): do 2- a 6". às 15h. 17h10. 19h20.
21 h30. Sáb. e dom., a partir das 17h10. Bruni- Ti-
jucá (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-8975):
14h, 16h20, 18h40. 21 h. (12 anos).
Cínico executivo da indústria do cinema mata
roteirista, cujo trabalho foi desprezado por ele.
para acabar com as ameaças que recebia através
de cartões postais. Prêmio de melhor direção eator (Tim Robbins) em Cannes. EUA/1992. Co-
taçâo: ? ? ?

LANTERNAS VERMELHAS (Dahong dengiong
gaogao gua). de Zhang Yimou. Com Gong Li, Ma
Jingwu e He Caifei. úpera-1 (Praia de Botafogo,
340 — 552-4945): de 2-< a 6-, ás 17h10. 19h20.
21 h30. Sáb. e dom., a partir das 15h. (Livre).Garota de 19 anos aceita ser a quarta esposa de
um poderoso latifundiário, mas envolve-se numa
trágica e longa luta travada entre as outras espo-
sas pelo poder e riqueza do marido. China/1991.
Cotação: ? ? ? ?

DE SALTO ALTO (Tacones le/anos). de Pedro
Almodóvar. Com Victoria Abril, Marisa Paredes.

. Migiiel Bosáe Eva Silva. Ro\y-3. (Av. Copacaba-
na, 945 — 236-6245), Leblon-2 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048): 15h, 17h10, 19h20,
21h30. Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bonfim,
214 — 228-4610): 17h, 19h. 21 h. (14 anos).Famosa cantora abandona a filha aos treze anos e,
quando se reencontram, a filha está casada com oex-amante da mãe. mas ele aparece morto e asduas passam a ser suspeitas do crime. Melhor
diretor, música e atriz (Marisa Paredes) no Festi-vai de Gramado. Espanha/1992. Cotação: ? ?

22h. Sáb. e dom., a partir das 14h40. Art-Casas-
hopping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746): 15h30,17h20.19h10, 21 h. Largo do Ma-chado 2 (Largo do Machado, 29 — 205-6842):
14h30,16h20,18h10. 20h, 21h50. (Livre).
Quatro mulheres inglesas decidem alugar umatípica vila italiana, durante o mês de abril, deixan-do para trás a chuva e o tédio da vida familiar.Baseado no romance de Elizabeth von Arnim.Inglaterra/1991. Cotação: ? ?

AS MELHORES INTENÇÕES (The hest inten-
tions). de Bille August. Com Samuel Fròler, Per-
nilla August, Max von Sydow e Ghita Norby.
Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 15h, 18h10. 21h20. (Livre).
Pobre estudante de teologia apaixona-se por ricaaristocrata e decidem casar-se mesmo contra avontade das famílias. Roteiro de Ingmar Bergmanbaseado na história de seus pais. Palma de Ouro
para melhor filme e melhor atriz (Pernilla August).Suécia/1992. Cotação: ? ? ?

DESPERTAFERRO (Despertaferro). desenho
animado de Jordi Amorós. Estação Botafogo/Sa-
Ia 3 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112):
15h40,17h. (Livre).
História de um menino que sonha ser o líder dos
cavaleiros medievais que conquistaram os portos
do Mediterrâneo. Espanha/1991.

PESADELO FINAL: A MORTE DE FREDDY
(Freddy's dead: the final nightmare). de Rachel
Talalay. Com Robert Englund. Lisa Zane, Shon
Greenblatt e Lezlie Deane. Campo Grande (RuaCampo Grande, 880 -— 394-4452), Star São
Gonçalo (Rua Dr. Nilo Peçanha, 56/70 — 713-
4048): 14IÍ30,16K10,' '17h50j 19h'30; '21 híO. (14anos).
Terror. Nesta sexta aventura, Freddy Krueger en-
frenta uma psicóloga infantil, especialista em so-
nhos, que precisa dominar o monstro no pesadelofinal de sua morte. EUA/1991.

BOB ROBERTS (Bob Roberts), de Tim Robbins.
Com Tim Robbins, Giancarlo Esposito, Ray Wise
e Gore Vidal. Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Vo-
luntários da Pátria, 88 — 537-1112): 18h20.
20h10. 22h. (12 anos).
Cantor eountry. jovem e conservador, concorre ao
Senado usando todas as armas do marketing
político e vence as eleiçõos mesmo depois de seracusado de corrupção e tráfico. EUA/1992. Co-
tação: ? ? ?

Fantastichini e Renato Carpentieri. Centro Cultu-
tal Banco do Brasil (Rua 1" de Março. 66 —
216-0237): 16h30. Até sábado. (12 anos)

Sob o regime fascista, homem comete friamente
três assassinatos, mas o juiz recomeça uma invés-
tigação sobre a vida do acusado para evitar sua
condenação â morte. Baseado no romance de
Leonardo Sciascia. Itália/1990.

MEU TIO (Mon onde), de Jacques Tati. Com
Jacques Tati, Jean Pierre Zola e Alan Bécourt.
Cineclube Latira Alvim (Av Vieira Souto, 176 —
267-1647): 17h. 19h, 21 h. Até domingo. (Livre).

Comédia satírica O contraste entre a simplicidadede Hulot e seu cunhado industrial, que reside
numa casa futurista. Prêmio especial do júri noFestival de Cannes. França/1958.

O AMANTE (L'amant). de Jean-Jacques An
naud. Com Jane March, Tony Leung e Frederique
Meininger. Cândido Mendes (Rua Joana Angéli-
ca. 63 — 267-7295): 16h. 18h. 20h. 22h. (18anos).

Na Indochina, nos anos 20, adolescente francesa
apaixona-se por um chinês rico e bom mais velho
que ela. Baseado no romance de Marguente Du-
ras. França/lnglaterra/1992.

UMA MULHER INDECENTE (The indecent
woman), de Ben Verbong Com José Way, Huub
Stapel e Coen van Vrijbergue de Coningh. Novo
Jóia (Av. Copacabana, 680): 15h, 17h. 19h, 21 h.
(18 anos).

Casal de amantes inicia um jogo erótico onde a
regra é satisfazer apenas seus próprios desejos,
mas o jogo se complica quando ele começa a
invadir a vida familiar da mulher. Holanda/1991

MEDITERRÂNEO (Mediterrâneo). de Gabriele
Salvatores. Com Diego Abatantuono, Cláudio Bi-
gagli. Giuseppe Cederna e Cláudio Bisio. Estação
Botafogo/Sala 1 (Rua Voluntários da Pátria, 88— 537-1112): 17h10. 20h20. (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

UMA EQUIPE MUITO ESPECIAL (A Icague oi
their own). de Penny Marshall. Com Tom Hanks.Geena Davis, Lori Petty e Madonna. Lagoa Drive-
In (Av. Borges do Medeiros, 1.426 274 -7999):
20h, 22h. (Livre).

CINEMA MINEIRO Hoje: Idolatrada (B,asilei-ro). de Paulo Augusto Gomes Com Denise Ban-
de ira. Eduardo Machado. Mário Lago e Carmem
Silva. Curta: Anjo to,to. de José Américo Ribeiro
Teatro dos Quatro (Rua Marques de São Vicente,
52/2° andar — 274 9895): 21 h. (16 anos)
No dia das bodas do ouro. marido revela á mulher
a paixão que teve na juventude e que o marcou
profundamente. Produção de 1983

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
Ás 1 2h30, 18h30: Mel Torme speeial. As 15h:
Mostra Alan Parker Pink Floyd The wall. Hoje,
no CCBB. Rua 1" de Março. 66 Entrada franca
com distribuição de senhas 30 minutos antes da
sessão.

II MOSTRA DE FILMES PARA A JUVENTU-
DE Exibição de Ilha das flores e A nossa
América Hoje, às 18h30. no Auditório Murilo
Miranda. Av. Rio Branco, 179/8 andar Entrada
franca

Um Dia 0 CaçadorJjnhaOiie Virar A Caça. LA VIE — Com a Cia Versátil de Dança Participa-
ção da Cia Luis Vidal. De 3-' a 6 ', ás 18h30
Teatro Ziembinski, Rua Urbano Duarte, 30 (228-3071). Pióximo ao metrô São Francisco Xavier.
CrS 15.000.

CARMINA BURANA De Carl Orf Com a
Companhia de Balé de Niterói. De 5J a sáb.. ãs
21 h e dom., ás 19h Teatro Municipal de Niterói.
Rua XV de Novembro. 35 (622 1426) CrS
15.000 Até 15 de novembro.

AS PORTAS DA JUSTIÇA (Porte aperte), de
Gianni Amelio. Com Gian Maria Volonté, Ennio

JORNAL DO BRASIL

I FM ESTÉREO 99,7 MHzmtCODOBfíASã.
apresenta Noticiário De hora em hora.

1" classe -- Às 6h.
Informo JB - As 8h. 12h. 17h50 o 24h
Jô Soares jam session — Às 18h
20 horas - Reprodução digital (CDs o DATs):
Sinfonia n" 3. cm Mi bemol ¦ Eroica. op-55. de
Beethoven (CE Dresde. Hiroshi Wakasugi DDD• 53:20); Cena da Imolação de Brunhilde. da
Opera O Crepúsculo dos deuses, de Wagner (Ca-baile, Fil N Voik, Mehta 19:54); Quatro Inter-
lúdios marítimos, da Opera Peter Grimes. de Ben-
jamin Britten (Phil. Giulini AAD - 17 14);
Rudepoema. de Villa-Lobos (Freire AAD •
18;00); Printemps. de Dobussy (New Phil. Bou
lez - AAD - 16 00); Sonata em memória de-Arthur
Honegger. para clarinete e piano, de Franfcis Pou-
Iene (Grund, Popov • DDD 14 46); Sensemayã.
de Silvestre Revuoltas (Phil N Y , Bern$tein -
AAD - 607); Canto do Destino, op 54. de
Brahms (Coro Op Viena, Fil Viena, Haitink -
DDD • 16 48); Fantasia pata violino e harpa, op
124. de Saint Saens (Ricci, Agostini AAD •
11:16); Suite n" 3. em Ré maior, de Bach (OFMarlboro, Casais AAD 21 47). Sonata em mi
menor. op. 7. de Grieg (Larrocha AAD - 17 45);
Introitus in memoriam 7 S. Eliot (1965); paracoro masculino e conjunto de Câmara, de Stra-
winsky (Gottliob Blarr - ADD 4 09)

Mostres da música — Às 24h.
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apresenta

BREVE
um filme de Brian De Palma

lio NBLSON RODRIGUES
com músicas de EDU LOBO e AJLDIR BLANC

e direção do CLÁUDIO TORRES GONZAGA
TEATRO DA GALERIA

R. Sonador Vcrmioiro, 93 • Td.: 22'S SH-46
QUINTA À SÁBADO 21 H — DOMINGO 20 H

IRENE RAVACHE
REGINA BRAGA

VIVEM
.uma relação tão

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
ROBERTO ARDUIN

DE
LOLEH BELLON Ghfl cpE IxA S^DC

CAFÉ TEATRO

DAS ARTES

TRADUÇÃO
ZELIA BROSSON

DIREÇÃO
WILLIAM PEREIRA

TEATRO CLARA NUNES
RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE,52 - 3? PISO

SHOPPING DA GÁVEA - TEL.: 274-9696
5", 6" E SÁBADOS ÀS 21H

DOMINGOS ÀS 18H30 u-

O mais novo programa da cidade.
Todas as quinlas-fcinus a partir das 20 h

Mfo:.

¦FINK
DE AlCIONE ARAÚJO

DIREÇÃO: ANDRÉ VALLE
CENÁRIO, FIGURINOS E ADEREÇOS

NILSON PENNA

tMANSPOHIlb
lloltist

ASSINATURAS JORNAL DO BRASIL

TEATRO

TEREZA RACHEL
R. SIQUEIRA CAMPOS, 143

S0BRE10JA 49 - TEL: 2351113
INGRESSOS A D0MICÍU0 PELO

TEL: 221 0515.
Locafiza

Vj) I/A5P MS National
p-T JtWKAt UHBRABH.

a T N T Brasil —— •

ASSINATURAS

JORNAL DO BRASIL
• Preço fixo dt' Cr$ 85.000.00 (inclui u show,

o esquclo e o jánlar, além u§ "couvert .místico e
I ihopp ou água ou ri-frigeranaO.

Aproveite c pague com seu cartão de crédito.
iVrto esqueça de aproveitar o desconto

de 20% ~om seu Cttrtân Premlòre.Demais Estados

(021) 800-4613

Ligação gratuita
22 HORAS
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r SHOW
TUNAI/DOM Apresentação do cantor. De 3 'a

6s. ás 18l>30 Sala Siangy Millcr, Rua Araújo" '¦ Porto Aleyro. 80(297 6116) CrS 15 000 Até 1 3' ",(le novembro
r'r . ESTRELAS DA FELIZ CIDADE Show com

Macalô, Zezé Motla. Francis e Olivia Hime e
Cristina BiMque 5". às 21 h Circo Voador, Arcos»o»7 üa Lapa, s/n°. CrS 25.000

^TRIBUTO A THELONIOUS MOMK — 5 '. às?'r" ' 22h Palco Central do Fasliion Mull. 1° piso.c,hu' "" Entrada franca.
LULI E LUCINA/PORQUE SIM, PORQUE¦ «M mi NÀO 5 *. às 19h Espaço BNDES, Av. Chile,

6fu>';. v 100/1 "subsolo. Entrada franca' ,GRUPO TRÍADE 5»; ás 12h30 Paço Imperial.' Praça 15 Entrada franca.
LUIZ CALDAS 5'. às 23h Gypsy. Av Atránio1 : ¦ de Mulo Franco; 296 (239-4835) CrS 30.000.

u r' iNEY MATOGROSSO E AQUARELA CARIO-
CA/AS APARÊNCIAS ENGANAM — Apre-
sentação do cantor. 5', às 21 h30; 61' e sáb., às

f/ij ,v, 22h30; dom., às 20h. Canecão, Av. Venceslau
Braz. 215 (295-3044). CrS 60 000 (arquibanca-'dn); CrS 80 000 (mesa lateral) e CrS 100.000

• YC«3 (mesa central) Até 15 de novembro.
CUSTÓDIO MESQUITA/NADA ALÉM DE

hrri,UMA ILUSÃO — Com Fernando Eiras. Helvius
ouo rr? Villela. Wilson das Neves. Novelli, Malu Valle e

Di|l Costa De 4-' a 6', às 18h30. Teatro II. do
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de
Mítiço, 66 (216 0237) CrS 10 000.

TIM MAIA E A BANDA VITÓRIA RÉGIA —
Apresentação do cantor. De 5-' a dom., às 21 h.
Teatro da Barra. Av Sernambetiba, 3.800 (439-
3415) CrS 50.000

; f:'RAFAEL RABELLO/TOübs OS TONS -
^ ¦jl, .Apresentação do violonista. Participação espe-

ciai: Amélia Rabello, Luis Avelar, Dino e Carlos'. Bala. De 4-' a sáb., às 23h. Dom., às 20h. People,0 ' Av Bartolomeu Mitre, 370 (294-0547). Couvertw ' ; a CiS 25.000 (4-. 5" e dom ); CrS 35.000 (6" e
sáb.) e consumação a CrS 15.000 (4-', 5-' e dom.);
CrS 20.000 (6-* e sáb ). Até 15 de novembro.

MARCOS ARIEL 5 '. às 22h; 6" e sáb , às 23h.
Hio Jazz Club. Rua Gustavo Sampaio, s/n°
(5419046). Couvert a CrS 25.000 (5") e CrS

, ' -30.000 (6" e sáb ). Consumação a CrS 15.000.
JORGE ARAGÃO Apresentação do cantor.f'* ' Participação especial: órupo Samba, Som 7. De' 4'' a sáb . às 22M30 Dom , às 20h30. -45c? Branca,'Av. Mem de Sá. 17 (252-4428). CrS 30.000. Até

15 de novembro
GRUPO PIRRAÇA De 5J a dom., às 19h.

Teatro SUAM. Praça da Nações. 88 (270-7082).
CrS 15.000 (51) e CrS 20.000 (6'', sáb. e dom ).

ANTONIO ADOLFO E RUY MAURITY — Dire-
ção Albino Pinheiro De 4J a dom., às 18h30.Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17
(240-4879) CrS 15.000. Até 15 de novembro

CÉLIO BALONA/BATUQUERÈ De 5" a sáb..
às 23h Gula Bar, Av. Delfim Moreira, 630 (259-5212) Couvert a CrS 25.000 e consumação a CrS-v^ro.ooo

LEILA PINHEIRO E GUINGA/OUTRAS CA-
RAS — 4'1 e 5 \ às 23h; 6*' e sáb., às 23h30 e"j. dom , ás 22h. Jazzmania, Av. Rainha Elizabeth,
769 (227-2447). Couvert a CrS 40.000 (4-« e 5");
CrS 50.000 (6'\ sáb. e dom ) e consumação a CrS
20.000 (4-' e 5") e CrS 25.000 (6 ', sáb. e dom.).11 Até 15 de novembro.

ft.v BE HAPPY - Apresentação do grupo De 4-' a
sáb., às 22h Mistura Fina, Av. Borges de Medei-
ros, 3 207 (266 5844). Couvert a CrS 40.000 (4"e 5"); CrS 45 000 (6-1 e sáb ). Até 21 de novem-
bro.-VERA DO CANTO E MELLO INTERPRETA
BILLIE, ELLA E SARAH — A cantora se apre-
senta com o pianista Helvius Vilela. 4J e 5a, às
22h30; 6-1 e sáb. às 23h. Au Bar, Av. Epitácio
Pessoa. 864 (259 1041) Couvert a CrS 30.000

^ _ (4 • e 5 ") e CrS 35 000 (6- e sáb ). Até 28 de' novembro
í<; THEOMAR FERREIRA E SAMBA LIVRE — 5-

> e 6J. às 21 h30. Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua
Humaitá, 163 (262-7447). CrS 15.000.

-*«.• ALCIONE — De 5-' a sáb., às 22h; dom., às 19h.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (531-4192).CrS 25.000 (5-1 e dom.): CrS 30 000 (6U e sáb.).

>•/.. . Ingressos a domicilio pelo tel. 221 0515. Até 20
de dezembro.

FÁTIMA GUEDES De 5" a sáb., às 18h30.
Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33 (531 -4192).
CrS 25.000 Ingressos a domicilio pelo tel. 221•
0515. Até 28 de novembro.

SEBASTIÃO TAPAJÓS E GILSON PERANZ-
ZETA De 5-' a sáb., às 23h. Vinícius, Av.
Vinícius de Moraes. 39 (287-1497). Couvert a
CtS 20.000 (4-); CrS 30.000 (5 -) e CrS 40 000•(6-' e sáb.) Consumação a CrS 20.000 (só 6*' e

sáb ). Até 21 de novembro
,_.V; CLAUDIA RAIA/NÃO FUJA DA RAIA — Texto
;Ú!'; -de Silvio de Abreu Coreografia de Olenka Raia.

Direção de Jorge Fernando. Atores convidados:
Eduardo Martini e Rubem Gabira e bailarinos.
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187 (220-8394/240-2526). De 5 ' a sáb., às 21 h; dom., às
19h CrS 35 000 (5-). CrS 45.000 (6-' e dom) e
CrS 55 000 (sáb.) Duração: 1h40. Não será per-

;r-',.i^initida a entrada apôs o inicio do espetáculo.
íV.í • 'OS BELOS E AS FERAS — Comédia musical.

Texto e direção de Brigitte Blair. Com Patrícia
Blair, André Sabino, Jaqueline Sampaio, Luis' 'Cláudio e elenco de modelos masculinos. 5*' ew Kiom.. às 19h; 6*', às 18h30 e sáb., às 21 h. Teatro•' Brigitte Blair II, Rua Senador Dantas, 13 (220-.x,r v 5033) CrS 25 000. Promoção: 50% de desconto'par a maiores de 60 anos.
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TEATRO
SOLIDÃO. A COMÉDIA — De Vicente Pereira.

Direção de Marcus Alvisi. Com Diogo Vilela. Tea•
troAbel, Rua Mário Alves. 2 (719-5711). De 5a a
sáb., às 21 h; dom., às 20h. CrS 35.000 (5a), CrS
40.000 (6->) e CrS 45.000 (sáb. e dom.). Ingressos
a domicilio pelos telefones 622-2858 e 719-
5816. Duração: 1 h30. Até 29 de novembro.

A PRIMEIRA... A GENTE NUNCA ESQUECE— Texto de Marco Tozzato. Direção de Clóvis
Gierkens. Com André Rangel. Teatro SESC de
Madureira, Rua Ewbanck da Câmara, 90 (350-
9433). 5-s, ás 20h30. CrS 15.000. Até 17 de
dezembro.

PARA SE VER COM OLHOS LIVRES — Textos
de Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Mário
de Andrade. Direção de Alice Carvalho. Com
Carmen Lucena, Cristiane Mattos e outros. Teatro
da UFF, Rua Miguel de Frias, 9 (717-8080
r.364). De 5a a dom., às 21 h. CrS 20.000. Até 15
de novembro.

ÁLBUM DE FAMÍLIA — Texto de Nélson Rodri-
gues. Direção de Sérgio Barreto. Com Adriana
Santos, Marcelo Marques e outros. Palcão da
UNI-RIO, Av. Pasteur, 436. De 5a a sáb., às
21 h30; dom., às 19h. Entrada franca.

MÃO CORAGEM — Texto de B. Brecht. Direção
de Mònica Alvarenga. Com Kida Dantas, Jaqueli-
ne Lobo e outros. Sala Coelho Neto, da UNI-RIO,
Av. Pasteur, 436. De 5a a sáb., às 20h. Até 13 de
dezembro. Entrada franca.

OS DOIS MENÉCMOS — Texto de Plauto
Adaptação e direção de André Paes Leme. Com
Carla Andréa, Afonso Celso e outros. Teatro II, do
Centro Cultural Banco do Brasil, Av. Primeiro de
Março. 66 (216-0237). De 43 a 6», às 12h30. CrS
10.000. Até amanhã.

A PRIMA-DON A/GR ANDE RECITAL OPE-
RlSTICO E CONVERSAÇÕES INSTRUTIVAS
SOBRE A ARTE E A VIDA DOS ARTISTAS —
De Alcione Araújo. Direção de André Valle. Com
Marília Pêra e João Carlos Assis Brasil. Teatro
Tereza Rachel, Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). De 5" a sáb., às 21 h; dom., às 20h. Cr$
35.000 (5»), CrS 40.000 (6J), CrS 50.000 (sáb.) e
CrS 45.000 (dom.). Não aceitam cheques. Ingres•
sos a domicilio pelo tel. 221-0515. Duração:
1 h30.

O DONO DA FESTA — Texto e direção de Pedro
Cardoso. Com Pedro Cardoso. De 4a a sáb., às
21h30. Dom., às 21 h. Teatro Ipanema, Rua Pru-
dente de Morais, 824 (247-9794). CrS 30.000
(4a o 5ü); CrS 40.000 (6- e sáb.) e CrS 35.000
(dom.).

UM CASO DE AMOR — Texto de David Ste-
vens. Direção de Gilberto Gawronski. Com Regi-
naldo Faria, Tadeu Aguiar e outros. Teatro Posto
Seis. Rua Francisco Sá, 51 (287-7496). De 5a a
sáb., às 21H30. Dom., às 20h. CrS 30.000 (5a, 6a e
dom.) e CrS 40.000 (sáb.). Ingressos a domicilio
pelo tel. 221-0515.

A MULHER SEM PECADO - Texto de Nélson
Rodrigues. Direção de Cláudio Torres. Com Jaime
Leibovitch, Solange Badim e outros. Teatro Gale-
ria, Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846). De
5a a sáb., às 21 h. Dom., às 20h30. CrS 30.000 (5ae dom.) e CrS 35.000 (6a e sáb.).

UMA RELAÇÃO TÃO DELICADA — De Loleh
Bellon. Direção de William Pereira. Com Irene
Ravache, Regina Braga e Roberto Arduin. Teatro
Clara Nunes. Rua Marquês de São Vicente, 52
(274-9696). De 5" a sáb., ás 21 h; dom., às
18h30. CrS 40.000 (5a e 6a) e CrS 50.000 (sáb. e
dom.). Ingressos a domicílio pelo tel. 221-0515.
Duração: 1h50.

PERFUME DE MADONNA — Texto de Flávio
Marinho. Direção de Cininha de Paula. Com Re-

gina Restolli, Victor Pozas e outros. Teatro Càndi-
do Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (267-7098).5", às 17h e 21 h30. 6a e sáb., às 21 h30. Dom., às
19h. CrS 30.000 (5» o 6»); CrS 40.000 (sáb. o
dom.) e CrS 25.000 (vesperal de 5a). Ingressos a
domicilio pelo tel. 221-0515.

BECKETT — Textos de Samuel Beckett. Direção
de Luiz André Cherubini. Com o Grupo Sobre-
vento de Teatro de Animação. Teatro da Aliança
Francesa de Botafogo, Rua Muniz Barreto, 730
(286-4248). De 5» "a sáb.. às 21 h. Dom., às 20h.
CrS 25.000 (5- o 6"). CrS 30.000 (sáb. e dom.).
Estacionamento (ao lado do teatro) com 50% de
desconto mediante apresentação do ingres-
so.Promoção: classe e estudantes pagam CrS
15.000 (5" e 6') e CrS 20.000 (sáb. o dom ).

CARAVANA DA ILUSÃO — Texto de Alcione
Araújo. Direção de Luiz Arthur Nunes. Com Mar-
cos Breda, Cláudia Alencar e outros. Teatro Nél-
son Rodrigues. Av. Chile, 230 (262-0942). De 5a
a sáb., às 21 h. Dom., às 20h. CrS 30.000,00 (6a e
dom.); CrS 35.000 (sáb.). Duração 1h. Estaciona•
mento grátis. Ingressos a domicilio pelo tel. 221 -
0515.Promoção: 5a feira preço único CrS 15.000.

A FÚRIA DO CORPO — Texto de João Gilberto
Noll. Direção de Maurício Abud. Com Sérgio
Fonta, Anita Terrana e outros. Teatro Cacilda
Becker, Rua do Catete, 388 (265-9933). De 4a a
sáb., às 21 h; dom., às 20h. CrS 30.000.

COMO ENCHER UM BIQUÍNI SELVAGEM —
Texto e direção de Miguel Falabella. Com Cláudia
Gimenez. Teatro Casa Grande, Av. Afrànio de
Melo Franco, 290 (239-4046). De 4a a 6a e dom.,
às 21 h30 e sáb., às 22h30. CrS 40.000 (4a e 5a),
CrS 45.000 (6a e dom.) e CrS 55.000 (sáb., feria-
do e véspera de feriado). Ingressos a domicilio
pelo tel. 221 0515. O espetáculo começa rigor o-
samente no horário e não será permitido a entrada
apôs o seu inicio.

A LUA QUE ME INSTRUA — Coletânea de
textos. Direção de Ana Kfouri. Com Ana Paula
Bouzas, Isabel Cavalcanti e outros. Teatro Dulci-
na, Rua Alcindo Guanabara, 17 (240-4879). De
5a a dom., às 21 h. CrS 16.000 e CrS 10.000
(classe, estudantes e idosos).

A COMÉDIA DOS ERROS — Do William Sha-
kespeare. 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 21 h e dom.,
às 19h. CrS 25.000 (4a) e CrS 30.000 (5a) e
CrS 35.000 (6a, sáb. e dom.). Promoção: estu-
dantes, classe e maiores de 60 anos pagam meia
entrada. Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515.

LUCRÉCIA/O VENENO DOS BORGIA — Tex-
to e direção de Paulo César Coutinho. Com Beth
Goulart, Guilherme Karan e outros. Teatro Laura
Alvim, Av. Vieira Souto, 176 (247-6946). De 5a a
sáb., às 21 h, dom., àsu19h. CrS 25.000 (5a), CrS
30 000 (6"), CrS 40.000 (sáb.) e CrS 35.000
(dom.). Classe a CrS 15.000 (5a e 6a). Ingressos a
domicilio pelo tel. 221-0515.

BRASIL/A HISTÓRIA SEGUNDO SEU MA-
TH EUS — De Mário Zumba. Direção de Sandra
Fátima Martins. Com Paulo Henrique, Angelita
Reis e outros. Sala Novos Talentos, do Teatro
João Caetano. Praça Tiradentes, s/n° (221 -
1223). Do 5a a dom., às 18h30. CrS 8.000 e CrS
5.000 (classe).

ÁLBUM DE FAMÍLIA — De Nélson Rodrigues.
Direção de Mário Lourenço. Com o Grupo O
Guarani. Teatro América, Rua Campos Sales, 118
(234-2060). 5", às 21 h30; 6". às 19h30. CrS
12.000 (5a) e CrS 15.000 (6a). Desconto de 20%
para estudantes.
MUSICA DIVINA MÚSICA/DO FILME A NO-
VIÇA REBELDE — Adaptação e direção de Ti-
ciana Studart. Com Zezé Polessa, Ricardo Petra-
glia e grande elenco. Teatro Villa-Lobos, Av.

Princesa Isabel, 440 (275-6695). 5a, às 17h e
21 h; 6' e sáb., às 21 h; dom., às 19h. CrS 30.000
(5U e 6a) e CrS 35.000 (sáb. e dom.). As 5's,
desconto de 50% para idosos. Promoção: meno-
res de 16 anos pagam CrS 25.000 em todas as
sessões. Maiores de 65 anos tem desconto de
50% nas sessões de 5a feira.Ingressos a domicilio
pelo tel. 221-0515. Estacionamento da RioPark
(ao lado do teatro) com 50% de desconto me-
diante apresentação do ingresso. Até 22 de no-
vembro.

PEGA RAPAZ — Texto e direção de Joseph de
Mare. Com Marcelo Faria, Diana Burle e outros.
Teatro Barrashopping, Av. das Américas, 4.666
(325-5844). 5a e 6°, às 18h30. CrS 15.000. Dura-
ção:1h15.

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. Afrànio de Melo Franco, 290 (239-4045). 4a e 5a, às 17h. 6a e dom., às 19h; sáb., às
20h. CrS 35.000 (4a e 5a) e CrS 40.000 (6a, sáb. e
dom). Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515.
Duração: 1 h15.

ODEIO HAMLET — De Paul Rudnick. Direção de
José Wilker. Com Guilherme Fontes, Osmar Pra-
do e outros. Teatro Copacabana Paíace. Av. N.S.
de Copacabana, 313 (257-0881). De 5a a sáb., às
21h30. Dom., às 20h. CrS 40.000 (5a, 6a e dom.)
e CrS 45.000 (sáb., véspera de feriado e feriado).
Estacionamento coberto na Rua Ministro Vivi ei-
ros de Castro. 157. CrS 8.000. mediante apresen-
tação do ingresso. Promoção: desconto de 50%
para estudantes. Ingressos a domicilio pelo tel.
221-0515. Duração: 1h40.

COMUNICAÇÃO A UMA ACADEMIA - De
Franz Kafka. Direção de Moacyr Góes. Com ítalo
Rossi. Teatro Villa-Lobos/Espaço 3, Av. Princesa
Isabel, 440 (275-6695). De 4" a sáb.. às 21 h;
dom., às 19h. CrS 25.000 (4a o 5a), CrS 30.000
(6a e dom.), CrS 35.000 (sáb. e véspera de feria-
do) e CrS 20.000 (classe, de 4a a 6a). Ingressos a
domicilio pelo tel. 622-2858. O espetáculo co-
meça rigorosamente no horário e não será permi-tida a entrada após o seu inicio. Estacionamento
da RioPark (ao lado do teatro) com 50% de
desconto mediante apresentação do ingresso.

CORAÇÕES DESESPERADOS — De Flávio de
Souza. Direção de Jorge Fernando. Com Ary
Fontoura, Cristina Pereira e Leandro Ribeiro. Tea-
tro de Arena. Rua Siqueira Campos, 123/sobrelo-
ja (235-5348). De 4a a sáb., às 21h30; dom., às
20h. CrS 30.000 (4a e 5a). CrS 35.000 (6a e dom.)
e CrS 40.000 (sáb.). Promoção: estudantes com
carteirinha têm desconto de 50% (de 4a a 6a) e
20% (sáb. e dom.).

NO CORAÇÃO DO BRASIL — Texto e direção
de Miguel Falabella. Com Maria Padilha, Thales
Pan Chacon e outros. Teatro Vannucci, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52/3° (274-7246). De 4a a
6a, às 21h30; 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 6a e no
sábado, às 20h. jovens até 18 anos têm desconto
de 50%. Duração: 1 h30.

NOVIÇAS REBELDES — De Dan Goggin. Dire-
ção de Wolf Maia. Com Sueli Franco, Cininha de
Paula, Márcia Cabral e outros. Teatro Barrashop-
ping, Av. das Américas, 4.666 (325-5844). 5a e
6a, às 21 h: sáb., às 20h e 22h; dom., às 20h. CrS
35 000 (5a) e CrS 40.000 (6a. sáb. e dom.).
Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515. Pr orno-
ção: 20% de desconto para quem levar um agasa-
Iho ou 1 kg alimento não perecível. Até 29 de
novembro.

BEIJO DE HUMOR (TEATRO A DOMICILIO)— Texto e interpretação de Raul de Orofino.
Direção de Irene Ravache. Telefone para contato:
236-8990. Duração: 1h.

Três histórias que acontecem num consultório de
psicanálise, onde o analista é a platéia.

' ' HAVANA CAFÉ CONCERTO - Apresentação
, )( de Aricia Mess. De 5a a dom., às 22h. Havana

^ Café Concerto, Estrada da Gávea, 899/Lj. 207
• , (322-0159) Sem couvert.

v: • JOYCE - De 5a a sáb . às 22h30. Piggly Viggly.
w<. Av Quintino Bacaiúva, 217 (714-3424). Couvert».r ' a CrS 25.000 (5a) e CrS 30000 (6a e sáb).

1 . . Consumação a CrS 10.000' jU CASSOU — De 2a a 5". às 20h; 6a e sáb., às
21 h. Au Bar. Av. Epitácio Pessoa, 864 (259-1041). Sem couvert.

STEVEN HARPER E MAURÍCIO SILVA/PRE-
TO E BRANCO — Apresentação de sapateado.

rr: r Todas as 5as, às 22h Torre de Babel, Rua Viscon-
% * * de de Pirajá, 128 (267-9136). Couvert e consu-y *mação a CrS 15.000. At$ 3 de dezembro.
í " "GARGANTA/CHEGA DE SAUDADE — Apre-
l sentação do grupo De 4a a dom., a partir de¦; 22h30 Bullalo Grill, Rüíi Rita Ludolf. 47 (274-! *4848). Couvert a CrS 20.000 (4a, 5a e dom ) e CrS
} 25 000 (6a e sáb.). Até 15 de novembro.'] DODA MACÈDO — Todas as 5as, a partir de

22h. Piccadilly Pub. Av Gal. San Martin, 1.241¦' (259-7605). Couvert 'e consumação a CrStiru10 000. í
J THE COUNTRY RIO — De 5a a sáb. às 23h30.

Bar Jakui. Hotel Inter-Continental Rio. Av. Pre-» feito Mendes de Moraes, 222 (322-2200 r. 8310/
( 8479). Couvert a CrS 35^000 e consumação a CrS20.000 Até 21 de novembro
| BANDA CIDADE ELÉTRIKA - Apresentação
í da banda e de performances. Todas as 5as, às
} 20h30 Lugar Comum Arte e Cultura. Rua Álvaro¦* Ramos. 408 (541 -4344). Couvert e consumação
} a CrS 8 000

A CARA DO TEMPO Apresentação da banda.
,, Todas as 5as, às 22h Botanic. Rua Pacheco Leáo,

70 (274 0742). Couvert a CrS 15 000 Até 3 de
\ ' dezembro
Í ECLISE INTERPRETA PINK FLOYD — 5a, às

22h30. Free Chopp. Rua Almirante Cochrane. 49: (284 4607). Converta CrS 20.000
l CAFÉ TEATRO DAS ARTES — Apresentação de
} música e esquetes teatrais. Todas as 5as. a partirV'í. de 191». Café de Ia Paix. do Hotel Meridien Av.
{• Atlântica, 1 020 (275-9922). CrS 85 000 (com1 ; direito a jantar e uma caneca de chopp).

... EXISTE UM LUGAR —.Apresentando a I mostra
nacional de rock progressivo. 5a, ás 21 h. CrS
30 000 Estrada das Furnas. 3 001 (717-1429).Até 19 de novembro

,LEILA BADARÔ — De 5a a sáb. ás 22H30.
t Skylab Bar. Av Atlântica. 3.264/30° (521 -5522).

Consumação a CrS 32 000
ZEPPELIN Show com Alonso De 5a a dom , a

partir de 22h Estrada do Vidigal. 471 (274-1549) Couvert a CrS 6 000 (4a. 5J e dom ) e CrS
9 000 (6a. sáb e véspera de feriado)'UMA DECLARAÇÃO DE AMOR AO RIO —
Apresentação de Oswaldo Sargentelli Com Cha-
mon. Sheila Mattos, dançarinos e banda Noturno- -De 4' a sáb . às 23h Notturno. Rua Gal Venàncio

« Flores. 171 (259 3198) Couvert a CrS 60 000

H EXPOSIÇÃO
ALBERTO NICOLAU — Pinturas. Votre Galerie.Av. Ataulfo de Paiva, 270/201. De 2a a sáb., das10h às 20h. Até sábado.
WALTER MCALISTER — Pinturas. Galeria Bo-nino, Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a a 6a. das10h às 20h. Sáb., das 10h ás 14h. Até sábado.
NOSSAS FLORESTAS; NOSSA HERANÇA —

Fotos o textos em promoção conjunta com oSmithsonian Institute e Museu Goeldi. Museu
Histórico Nacional, Praça Marechal Âncora, s/n°.
De 3a a 6a, das 10h às 17h30. Sáb. e dom., das14h às 17h30. Até sábado.

AMADOR PEREZ — Desenhos. Centro CulturalBanco do Brasil. Rua 1o de Março, 66. De 3a adom., das 10h às 22h. Até sábado.
RICARDO BECKER — Esculturas. Galeria SérgioMilliet, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a 6a,das 10h às 18h. Até dia 20.
DÉCIO VIEIRA — Pinturas. Galeria Rodrigo M.F.

de Andrade. Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a
6a, das 10h às 18h. Até dia 20.

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 10h às 18h. Até dia 20.

AS CIDADES DE SINISCA — Fotografias. Paço
Imperial, Praça XV, 48. De 3a a dom., das 11 h às
18h. Até dia 22.

QUIRINO CAMPOFIORITO — Pinturas. Museu
Nacional de Belas Artes. Av. Rio Branco, 199. De
3a a 6a, das 10h às 18h. Sáb. e dom., das 14h às
18h. Até dia 22.

RODRIGO TOLEDO — Pinturas digitais. Grande
Galeria do Centro Cultural Cândido Mendes. Rua
1 ° de Março. 101. De 2a a 6a, das 11 h às 19h. Até
dia 27.

LUIZ AQUILA — Pinturas. Sala de Exposições
Cândido Portinari da UERJ. Rua São Francisco
Xavier, 524. De 2a a 6a. das 9h30 às 21 h. Até dia
27.

SÔNIA S. LABOURIAU — Instalação Galeria de
Arte IBEU, Av. Copacabana, 690/2° andar. De 2a
a 6a, das 11 h às 20h. Até dia 27.

CARLOS SCLIAR — Pinturas. Galeria Anna Ma-
ria Niemeyer, Rua Marquês de São Vicente, 52/
205 De 2a a 6a, das 10h às 22h. Sáb . das 10h às
18h Até dia 28.

LUCIANO FIGUEIREDO — Relevos e pinturasde colagens com jornais. Espaço Cultural Sérgio
Porto, Rua Humaitá. 163. De 3a a dom., das 14h
às 19h. Até dia 29.

GUSTAV KLIMT E EGON SCHIELE — Aquare-
Ias e desenhos. Museu de Arte Moderna. Av.
Infante D. Henrique. 85. De 3a a dom., das 13h às
19h. 5a feira, das 13h às 22h. Até dia 29.

GRUPO COBRA — Coletiva com obras de artis-
tas de Copenhague, Bruxelas e Amsterdã. Museu
de Arte Moderna, Av. Infante D. Henrique. 85 De
3a a dom., das 13h às 19h. 5a feira, das 13h às
22h. Até dia 29

JANELAS SOBRE CIDADES — Paisagens so
noras urbanas pesquisadas por Louis Dandrel em
Paris. Pequim. Cairo, Rio e Tóquio Casa França-
Brasil. Rua Visconde de Itaborai, 78 De 3a a
dom . das 10h ás 20h. Até dia 29.

ALAN SLAWINSKI — Cadeiras Gabinete de Ar-
quitetura do Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua
Hunaitá. 163 De 3 ' a dom . das 14h às 19h Ate
dia 6 de dp7emhro

No Espaço
Sérgio Porto,
as criativas
cadeiras de
Slawinski
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OURO PRETO — SAUDADES DE QUEM TE
AMA Pinturas de Carlos Scliar. Museu Nacio-
nal dc Belas Artes. Av. Rio Branco. 199. De 2a a
6". das 10h às 18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h.
Até dia 6 de dezembro.

LEDA MONTEIRO — Pinturas. Museu Nacional
de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3a a 6a,
das 10h às 18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. Até
dia 13 de dezembro.

DIFERENÇAS — Coletiva com o acervo do Cen-
tro Cultural Cândido Mendes. Museu Nacional de
Belas Arte. Av. Rio Branco, 199. De 3a a 6a, das
10h às 18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. Até dia
13 de dezembro

MONICA BARKI — Pinturas e estudos recentes.
Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1° de Mar-
ço. 66. De 3a a dom , das 10h às 22h. Até dia 13
de dezembro

JAZZ — Gravuras de Matisse. Museu da Chácara
do Céu. Rua Murtinho Nobre, 93. De 4a a dom.,
das 12h às 17b Até dia 24 de fevereiro.

SETENTA ANOS DA EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE 1922 — Fotografias, postais e plan-tas dos pavilhões. Museu Histórico Nacional.
Praça Marechal Âncora. De 3a a 6a, das 10h às
17h30. Sáb. e dom., das 14h30 às 17h30. Até dia
28 de fevereiro.

ALGUNS CARIOCAS — Fotografias de Sérgio
Zalis. Museu dc Arte Moderna. Av. Infante D.
Henrique. 85. De 3a a dom., das 13h às 19h. 5a
feira, das 13h às 22h. Inauguração, hoje, às
18h30 Até dia 3 de janeiro.

NAVEGAR É PRECISO; DR. ULYSSES EM
CHARGES E CARTUNS — Coletiva com vários
cartunistas e chargistas. Palácio do Catete. Rua
do Catete, 153 De 3a a dom , das 12h às 17h.
Inauguração, hoje, às 19h Até dia 3 de janeiro.

MARIMBA — Exposição do instrumento, textos e
fotos ilustrativas Sala do Artista Popular do Mu-
seu do Folclore. Rua do Catete. 179. De 2a a 6a,
das lOh às 18h Sáb . dom e feriado, das 15h ás
18h Inauguração, hoje. às 17h Até dia 6 de
dpzemhro
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ARTE SEM BARREIRAS — Coletiva com artis-
tas brasileiros e argentinos. Galeria do Instituto
Cultural Brasil-Argentina, Praia de Botafogo, 228.
Do 2a a 6", das 11 h às 20h. Inauguração, hoje. às
19h30. Até dia 26.

LEILÃO DE ARTE — Pinturas, porcelanas, jóias e
pratarias. Galeria Belas Artes, Av. Olegário Ma-
ciei, 162. Exposição, hoje, das 10h às 23h. 6a e
sáb., das 10h às 18h. Leilões 6a e sáb., às 21 h.

27° LEILÃO DE ARTE — Quadros, móveis, es-
culturas, tapetes e jóias de época. H. Stern. Rua
Visconde de Pirajá. 490/3° andar. Leilões de 2a a
6a, às 21 h.

RIO DE JANEIRO: UMA CIDADE NO TEMPOMostra fotográfica. Instituto de Arquitetos do
Brasil. Rua do Pinheiro. 10. De 2a a 6a, das 10h às
22h. Até amanhã.

PRIMAVERA DO BRASIL — Pinturas de Rita de
Carvalho. Espaço Cultural do Clube Militar. Av.
Rio Branco. 251 /sobreloja. De 2a a 6a, das 12h às
18h. Até amanhã.

DESCOBRINDO A LITERATURA FRANCESAExposição com 300 obras de autores franceses.
Biblioteca Pública do Rio de Janeiro. Av. Presi-
dente Vargas, 1.261. De 2a a 6a, das 9h15 ás 20h.
Até amanhã.

C IMAGINÁRIO GRAFICO DE RUI DE OU-
7EIRA — Ilustrações e programação visual. Pré-
dio da Reitoria da UFRJ. Cidade Universitária —
Ilha do Fundão. De 2a a 6a, das 9h às 17h. Até
amanhã.

ADOLPHO CARVALHO — Pinturas. Bolsa do
Rio. Praça XV de Novembro. 20. De 2a a 6a, das
9h às 19h. Até amanhã.

PROJETO LUZ E CORES — Coletiva Nortes-
hopping. Av. Suburbana. 5 474. Diariamente, das
10h às 22h. Até sábado.

II MOSTRA COLETIVA NOVOS FOTÓGRA-FOS — Coletiva de fotografias. Espaço Cultural
da Livraria Francisco Alves. Rua Farme de Amoe-
do. 57 De 2a a 6 \ das 14h às 19h Sáb . das 10h
às 13h Até sábado
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I OS FILMES
SILÊNCIO DO CORAÇÃO
TV S — I3h 15

Drama. (Silclice of lhe liftiri) dc
Richuni Micliiiels. Corjji Mmielte llm-
ilry. Dniui Hill. Cluitl Lowe, Silrimti
Cntllitrdo c Alexandra Powcrs. Produ-
ção ítnwriçíílM ( TV) de X6. Cor l'J-1
min). Adolescente (Lowc) çOTielc sui-
citlio e provoca" reações inesperadas na
lamiliu: o irmão escreve um livro sobre
o mano desajustado e a mãe (Hartjey)
funciona como pára-raios emocionai
da casa. *
A NOITE DOS AMANTES
TV Globo — I4h45

Drama. (Linr's inonii) dc David
fisheS Com Mau Dilloii, Ciiuly 1'ishcr.
Chrisioplier Çoancly. Ivoiic DcCarlo.
Bmdvrick Crawford c lloyi AxIW. Pro-
dttçao americana dc (SI. Cor (106 min).
Casai de "namorados (Dillon e Risher)
mantém romance contra a vontade dos
papais e por isso recebe penalidades
paternas. Some-se a isso um certo se-
iredo inconfesso e lemos um novelào
de primeira. Alguns bons veteranos -
DeCarlo e Crawlbrd incluídos — ani-
mam o texto urdido pelo próprio dire-
tor. ?
AUDÁCIA DE UM FORASTEIRO
TV Rio — 16h30
H Faroeste. (lúicc o/ ti fiiuilvc) dc
Paul XVèndkos. Com Frcd MacMunay,
Lili MacCariliy. Dorothy Grcat. Jcíincs
Cobwn c Alan Baxter. Produção ame-
ricana dc 5'). Cor (K! min). Ladrão
(MacMurray) de banco, injustamente
acusado de assassinato, tenta recons-
trair a vida em outro vilarejo, sob
nova identidade. Mas o passado insis-
te cm voltar. Um dos titulos menos
medíocres de Wendkos, de desenvolta
carreira na TV. *
VILLA FIORITA
TV Rio — 21H25

Comédia. (The banle of ilic Villa
Fioriia) dc Dchner Daves. Com Mau-
rccn O'liara. Rossano Brazzi, Ricliaril
Todd e Pliyllis Calvert. Rrodtlçao ameri-
cana de 64. Cor (III niin). Vila italiana
é agitada pelas tentativas de romance
entre americana (OTIara) e viúvo italia-
no. Que vivem sendo sabotadas pelos
filhos de ambos. Tem o charme das
velhas comédias românticas e um ra-
zoável elenco binacionai. * ?
OS CAÇA-FANTASMAS II
TV Globo — 22h50

Aventura ccloplásmica. (¦Clioslbus-ler II) dc Ivan Rcitman. Com Bill Mar-
ray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaxer,
Rick Moranis. Ilarold Rarnis. Erm&
Htidson, Peicr macNicol. Aimie Polis e
David Mafgulles. Produção americana
dc 89. Cor 1110 min). Em Nova Ior-
que, espirito de antigo príncipe da

CARLOS 1 UM DE A LM 1 ll)\

Molduyia tenta reencarnar no behò da
ex-namorada (Weaver) de um cava-
fantasma (Murray). Uinbora ilesàere-
ditados, os valorosos cavaleiros do

níiuuBo etéreo pretendem incntali/ai
gigantesca corrente de bondade e sa-
botar os planos do nobre vilão. So-
qüÍMictu mais rica e menos inventiva
do sucesso de bilheteria de 84. * *
3:15 - HORA DO CONFRON TO
TV Bandeirantes — 221v50
Kl Policial. dc I tirrv (iross.
Com Adan lialdwin, Dchorah Torcnmn,
Damiy Dc La Pa:. Rcnc Aubcrjm>is.
Mario Vau Pcchlcs c Ed Latttcr. Pro-
dttçao americana dc S6. Cor (V5 mini.
Por causa do passado compromete-
dor, atleta (Btíldwin) e e\-deliiu|iiente
é molestado por traficantes de Srogas
e pela policia. Do cerco sai morta a
namorada do rapaz, que sai de cima
do muro e parle para a vingativa. *
A MEIA-NOITE? A RONDA
DO PRAZER
TV OM — Oh
ra Comédia spaghettu (A mciminoiih
va Ia ronda dei piacere) de Marccllo
nWidalo. Com Claudia Cardinalc, Vil-
lorio Gassmtin. Monica Villi c Çlancár-
Io Gicmini. Proilução ilaliana dc 7.5. (iu
(')6 mini. Dona de casa classe média c
convocada para participar de tribunal
popular que julgará faxineira ucusjgjii
de matar o marido tirano. E se idcnii-
Hca com os problemas da ré. Uina
plúiude de estrelas italianas desfila em
enredo irônico e animudinlio] * ?
A EXECUÇÃO DO SOLDADO
SLOVIK
TV Globo — Íh20
H Drama de guerra. ( The c.xcculioit of
priva/e Slovik) de Lamont Johnson.
Com Mafjin Slieen. Netl Bcally c Ma-
riclare Coslcllo. Produção ameriramt
(TV) dc 74. Cor (12(1 min). Centenas
de soldados desertaram durante a Sc-
ginula Guerra Mundial. Muitos foram
julgados e condenados, mas somente
Eddie Slovik (Slieen) foi executa®.
Densa adaptação do livro antiffilicista
de William Bradford Iluie, sobre o
caso verídico do único recruta amen-
cano condenado à morte desde a C iticr-
ra Civil. ? *
O EXORCISTA DO DEMÔNIO
TV S — Ih30
¦ Horror barato. (The c/cnwn 'Srdcr
case) dc BIII)' Hale. Com Charles 1'ields.
Eddie Albcjt, Cloris Leathman c Im/i
GrwBth. Produção americana (TV) dc
83... Cor.(100min). Psicóloga (Leach-
man). padre (Alberl) e dònffliologista
(Griffith) unem conhecimentos para ev
pulsar espirito maligno que incita jovem
(i7ields) a cometer barbaridades. Leni-
bra O cxorcista de William Fricdkin,
mas é baseado em caso real ?
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ugusto Licks, Carlos Maltz e Humberto Gessinger: título inspirado no Sabadào
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Isso é obra dos Engenheiros

Humberto diz ter

sido 
'agarrado'

pelo novo álbum
>rv PEDRO só

lis Engenheiros do Ha-
¦ m waii estão de parabéns.
V/ Há alguns dias, na festa

de lançamento de seu sétimo
disco, Gessinger, Licks e
Maltz, no Copacabana Pala-
ce,' não havia quase ninguém.
Principalmente, quase nin-
guém da turma que freqüenta
— aquele pessoal bem-infor-
madoj moderno e antenado
(opa!) que, do alto de sua ig-
norância sofisticada, morre de
ódio do trio. Depois de vender
120 mil cópias de Várias va-
riáveis, de 1991, Humberto,
Augusto e Carlos pressiona-
ram a gravadora BMG/Ariola
para que ela soltasse o novo
álbum agora, num momento
mercadologicamente desfavo-
rável. Há pouco tempo, o can-
tor, baixista e — conforme
sua própria definição — "dés-

pota esclarecido'1 da banda ti-
nha anunciado que este seria
um trabalho "meio new age"y
coisa que, felizmente, não se
confirmou. "A idéia era essa,
mas o disco fugiu do • nosso
controle. Ele me puxou pelo
pé; me agarrou, me sodomi-
zou", lembra Humberto Ges-
singer, assustando-se depois
com o caráter sobrenatural do
que disse: "Acho 

que estou
ficando meio Shirley MacLai-
ne."

O titulo do disco tem ori-
gem surpreendente. "Veio do
lance das duplas caipiras, de
assistir ao Sahadão sertane-
ffl, esclarece Humberto. Por-
tanto, tem mais a ver com
Matogrosso & Matias do que
com Emerson, Lake & Pai-
mer. No tiroteio entre Lulu
Santos e o pessoal de chapéu,
os Engenheiros preferem se
esconder no fundo do saldou.
Humberto não gasta saliva fa-
lando mal dos sertanejos e

chegou a chamar Lulu para
produzir o novo disco. "Acho

que ele se assustou quando viu' 
que, antes de tudo, eu já tinha
até a capa pronta. Mas creio
que só o convidei como pre-
texto para lhe mostrar a fita
demo", despista o mais novo
garoto-propaganda da praça.
Ele só tem aparecido em pú-
blico com camisas da Umbro,
marca dos uniformes da sele-
ção brasileira. Depois de ver
os Red Hot Chili Peppers em
um anúncio da Nike, resolveu
deixar de lado os pudores e
faturar cm cima das roupas
que já usava antes. A novida-
de, porém, não quer dizer que
o gaúcho esteja mudado. Ele
comenta as eleições munici-
pais usando o verbo perder na
segunda pessoa do plural e
não cansa de receitar ao país"reforma agrária e Cieps para
todos".

-JJJ

I 
'Gessinger, 

Licks

e Maltz'/? ?

Nas curvas

do circuito

da criação

^^disco Gessinger, Licks e
Maltz é de um grupo importan-
te que deve ser ouvido sem pre-
conceitos (e não vai aí nenhuma
alusão a George Michael).
Aqueles que criticam a capaci-
dade musical do trio são os
mesmos que aplaudem os filho-
tes da inépcia punk e acham
genial o faça-você-mesmo do
rock. Os que vociferam contra
os jogos de palavras, alitera-

¦ ções, assonâncias e clichês sub-
vertidos das letras de Humberto
Gessinger são os mesmos que
elogiam os versos auto-indul-
gentes de outras turmas. E os
que malham o lado Walter
Franco (cabeça) das composi-
ções são os primeiros a saudar
gente que apóia pretensiosa-
mente a indigência poética com
referências a Baudelaire ou
trips místicas de segunda cate-
goria. Há também aqueles que
detestam o grupo por idiossin-
crasias do tipo "a voz de Hum-
berto é chata", "não gosto de
gaúcho", "gaúcho é tudo cha-
to" e outras variações sobre o
mesmo tema. Mas, fundamen-
talmente, o que deixa o pessoal
espumando de raiva é a execu-
ção ostensiva das músicas da
banda no rádio. Coisa que está
longe de ser culpa de Gessin-
ger, de Licks ou de Maltz.

OK., insistir naquele timbre-
zinho chato de piano — que

tanto encheu em Ana — não é
pedir elogios. Mas Humberto e
sua turma insistem em tudo. Pa-
ra o bem ou para o mal, este
disco é mais do mesmo. Com
aquelas erupções de dúvidas que
caem muito bem no rosto deste
país adolescente. Até o recado
mais explicitamente político de
Ninguém = ninguém, que parece
ter sido escrito de encomenda
para a unanimidade interesseira
que cercou o processo do im-
peachment, no fundo no fundo
não é bem assim. As letras são
cheias de parênteses, idas e vin-
das: Humberto faz todas as cur-
vas no circuito da criação, não
resiste a nenhum jogo de pala-
vras. Assim, o que espanta vira
o que encanta. Ou, como diz
Túnel do tempo: "Há um tempo
certo para tudo/ para tudo uma
razão (ou não)." A livre asso-
ciação das idéias nem sempre
chega a algum lugar. Mas quem
disse que se propõe a chegar?
Nas voltas em que se enreda o
autor, o tal do túnel do tempo
poderia bem estar em outra lai-
xa, Pampa no walknuiii (escrita
antes de Sampa no walkman),
milonga bem milonga que (con-
tra)diz "sinto muito blues". E,
por falar em viagens cronológi-
cas, Pose (anos 90) começa com
um monte de "vamos" — tam-
bém contraditoriamente —,
bem ao tom dos anos 60.

O balaio temático de Humber-
to é variado. Tem espaço para
tudo isso mais o rock indignação
de Chuva de containers, a baladi-
nha de amor moderno Parabólica
e ainda a mea culpa insone de A
conquista do espelho e Prohle-
mas... sempre exisitiram. A con-
quista do espaço, última faixa do
álbum, resume as coisas citando
todas as outras. Sem fechar nada,
é claro. Afinal, este é um disco
conceituai com vários conceitos e
um monte de dúvidas. Ou não?
Tanta interpretice e exegese só
servem para costurar um queixo
nas barbas do profeta. Ouça o
que eles dizem, não ouça nin-
guém. Os Engenheiros sabem o
que fazem e calcularam bem: seu
prédio não vai ruir. (P.S.)

¦ OUTRAS PARADAS
I Inglatcrra/ Allmns

1"| Erotica Madonna " "
2°) Glittering prix (811931 Simple Minds
3°) Autoimticfor tiiepeople. R.E.M,, ,
4") Prince Prince&NPG
5") Great expectations. Tasmin Archer
6") Gohl greatest hits Abba
7°) Timeless — The classics Michael Bolton ' •
8°) The best of Talking Hearts. Talking Heads , j9°) Arc you normal?. Ned's Atomic Dustbin

10°) Tubular bells. Mike Oidtield

B Inglatcrra/ Independents

1°) Copper blue Sugar
2') Hotly. Now Fast Automatic Daffodils
3") Revenge of the goldfish Irispiral Carpets
¦I") Ilit Birthday Party
5 "I Play more music. Consolidated
6") Liar. Jesus Lizard
Bjoss drum Shamon
8°) Ostrich churchyard. Orange Juice
9') i'cs, please Happy Mondays

10") Itev. Ultra Vivid Scene

RÁDIOS/ As mais locadas

¦ Rádio Cidade

¦ Rádio FM 105

1") Marquei um X. Xuxa
2°) Coração está cm pedaços Zezé di

Camargo & Luclano i • •
3») Cusa comigo Fábio Júnior
4°l Teu xamego Grupo Raça
5°) Vento ventania Biquíni CavadJo '
6") nelirios de amor. Alcione
7") Temporal de amor. Leandro & Leonardo
8») La Imrca Luis Miguel
9') Eslrela primeira Banda Beijo

10°) Se mi flücfiRobcrto Carlos o Fafá de Belem '

B Rádiu 8!) FM São Patdo

1") Poison heart Kamones
2') Drive. R.E.M.
.WMhim Nirvana'

4°) Keep the faith BonJovi
5") Hunger strike. Temple of the Dog
(M Jeremy Pearl Jam
7") Would. Alice in Chains
8") Qualquer tipo de religii'w Nflo RellglSo
J') Ultra violet. U2

10') Waterboy Live

6 o quinta-leira. 12/11/92 B 
JORNAL DO BRASIL

1°) Vento ventania
How do you do'...

3") liroticu
1°) Innoccncc.
íe)Mr.lover man
6') Su fine.
7°) Sele cidades.
i')Kecplhefailli.....
!b Oludance.

10') Just anothcr dun.

Biquíni CavadJo
Roxet te
Madonna

.Deborah lllando .
ShabbaBanks
Guns N'Roses

...Legiilo Urbana
Bon Jovi
FAIJ

Jon Secada

¦ Aconteceu Banda
Beijo (PolyGram). A axé
music, segundo sete ca-
ras da Bahia. A faixa-tí-
tu Io e Estrela primeira
(amor. eu fico) puxam o
álbum. Há ainda uma
versão engraçada para
The banana boat song
(Novela da cana) e
Sandra, de Gilberto Gil,
com corinhos, teclados
e batuques de sobra. A
voz fina de Netinho dá o
tom do samba-reggae
da Beijo.

¦ Aquarela brasileira
5 Emílio Santiago (Som
Livre). A fórmula do su-
cesso vai se desgastan-
do. Wave, Andança e
Último desejo não im-
pressionam. Há ainda
um samba-enredo em
versão soft — Sonhar
não custa nada, da Mo-
cidade, e a curiosa 40
anos (Altay Veloso e
Paulo César Feital):"Sou Ayrton Senna, sou
Hortência/ dou de Iam-
buja minha vidência."

¦ João Paulo & Da-
niel 4 João Paulo &
Daniel (Chantecler).
Eles fazem o estilo bre-
ganejo alegria. Estão no
12° ano de carreira.
Dentre as pérolas do
sertão, destaque para a
impagável Com quantos
paus se faz uma cama:"Dizem que você não é
pro meu bico/ que não é
mulher pra mim/ se eu
tiver uma chance vou
mostrar com quantos
paus se faz uma cama."

¦ Natura Glória Latini
(Niterói Discos). A bo-
nita capa e a faixa-titulo
sugerem um disco ras-
gadamente ecológico.
Mas ele não é só feito
disso, ainda bem. A voz
da cantora (também
compositora em algu-
mas faixas) passeia por
blues (como Sweet) e
canções românticas (A
espera) e ainda se junta
ao coro de 20 crianças
para entoar a divertida
Arrepia.

¦ Peace and love,
Inc. Information Society
(Warner Music). Mais
um disco da banda tec-
nopop cheio de sam-
plers, aparelhos sofisti-
cados, baterias eletrôni-
cas, efeitos de estúdio e
um tal computador
Track 12, a estrela das
gravações. James Cas-
sidy, Kurt Harland e Paul
Robb cuidam de apertar
os botões e grunhir pe-
Ias 11 faixas. Sem o me-
nor sucesso.

¦ Stigma EMF (EMI-
Odeon). A rapaziada de
Forest of Dean, na In-
glaterra, está crescendo
e aprendendo. Neste
novo disco, eles vêm
com mais peso e a mes-
ma falta de escrúpulos
em misturar elementos
do rock e da dance mu-
sic. Aviso aos bubble-
gummers: não tem nada
parecido com Unbelie-
vable, apesar da base do
processo de criação
continuar a mesma.

¦ Tadeu Júnior Ta-
deu Júnior (PolyGram).
Ele nem bigodinho tem,
mas já posa de cantor
bonitão. Seu repertório
varia de Milton e Brant
(Bola de meia, bola de
gude) a Vinícius Can-
tuária (Só você). O dife-
rente no disco são as
canções feitas para (Es-
trela Angélica) ou pela
(Deusa dos meus so-
nhos) madrinha Angéli-
ca. O grupo Roupa No-
va faz os arranjos.

¦ Tourism Roxette (E-
Ml-Odeon). PereMarie
fizeram um disco around
the world. Tem música
tocada até em quarto de
hotel e aplaudida por
meia dúzia de gatos
pingados. Há concertos
em estádios, em ostú-
dios suecos e duas can-
ções gravadas no Brasil.
Sucessos não faltam:
pintam no álbum duplo
How do you do!, It rnusl
have been love, Joyride
e outras.
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Xuxa (2 4)
2») Feito pra você Grupo Raça 1111) í, •.
3o) Raça Negra Raça Negra (3 W * *
4°) O canto da cidade Danlela Mercury (! b) •" *
5») Bubymania Vários (10 6)' '' ~
6°) Nunca mais vou Icesquecer. Vários! 613) '
7») Zezi di Camargo & Luciuno Zezé di '

Camargo & Luclano (910) .k8») Romance rosa Juan Luiz Guerra (5 9)
9f) José Augusto José Augusto(7/9)

10») Planel&a;úi Cliitdozinho & Xororó
18181

CDs/ Os mais vendidos

I íThedefinilivc Slnton & Garfunkel i .
(210) _ 

'
2°) Romance rosa Juan Luiz Guerra (1 8)1 * *
3") The one Elton John (618) v
1") Feito pra você Grupo Raça (4 8): ,
5») Angel dust Faith No More (519)
S") Nunca mais vou Ic esquecer....Vários (S10Í '
1«) Angélica Angélica (7/ 4) ' •'
S°)Tmsrolldown Tears for Fcars . v

(322)-. j9") The best of Dom ia Summer üonna
Sunimer (9 9)

10") Coisa de acender Djavan (10 24) <

Fonte: Xopcm. 0 primeiro número entre pa- ,
rènteses indica a posição do disco ou do CD
na semana passada. O segundo, há quantas ' '
semanas está na lista, mesmo não seguidamen- ¦¦ !
te.

Arranjos e

repertório

de 
primeira

A 

LULA BRANCO MARTINS

voz contralto do extinto
Céu da Boca e da Banda No-
v;£parte agora para a carreira
stflo embalada nos graves do
eello do marido Jaques. É a
circunspecta habilidade dele
que, por exemplo, faz a re-
criação de Desculpe, babe ser
boa. Os arranjos do disco,
aliás, são muito bons, limpos.

O repertório também é coisa
séria: vai de Ira e George
Gershwin (The man I love) a
Arrigo Barnabé (no inusitado
samba em inglês So cool, par-
ceria com Carlos Rennó). O
disco, porém, não é perfeito:
perde numa composição pou-
co inspirada de Lenine & Lu-
la Queiroga (Depois do beijo),
na versão morna de Bonita e
no recurso de duplicação de
voz, exagerado em algumas
faixas iniciais. O melhor fica
para o fim, com Serenata do
adeus (Vinícius de Moraes) e
Piano na Mangueira, de Chi-
co e Tom, com este no piano,
atrapalhando a seu jeito no
vocal.

I EM QUESTÃO/ 
'Paula 

Morelenbaum'

Uma garganta

com fôlego e

flexibilidade

P
1 /

TÁRIK DE SOUZA

AULA Morelenbaum pula
do backing vocal da Banda
Nova que acompanha Tom
Jobim para o solo, neste CD
produzido por seu marido, o
violoncelista Jaques Morelen-
baum. Voz de fôlego e flexibi-
lidade, Paula exercita-se na
autopista do ecletismo sem
derrapar nas curvas do óbvio.

Joga com a latinidade (Quero
ir a Cuba, La cumbia), com a
tradição (Serenata do adeus,
Canção do amor demais) e bole
com um passado recente do
rock, repescando a esquecida
Desculpe, babe, da era mutante
de Arnaldo Batista e Rita Lee.
A cantora nem sempre ganha
suas apostas na renovação da
MPB, mas ao menos Momento
zero, de José Miguel Wisnick,
retribui o investimento. A ilu-
sória simplicidade do samba
Piano na Mangueira, da dupla
Tom Jobim e Chico Buarque,
põe à prova a bem dotada: é
preciso perícia para seguir a
harmonia e não perder o re-
quebro.

¦ Niterói Rock Fes-
tival (Niterói Discos).
No fim do ano passado,
seis bandas saíram pre-
miadas de um concurso
promovido pelo Centro
Musical Estúdio Arte.
Seus nomes chegam a
assustar: Tarântulas,
Garra Escarlate, por aí. O
som vai do pop (Mau
humor, da Ovelha Ne-
gra) ao evangélico —
Espaço sideral, do Com-
plexo J, grita: "Vem pros
mares de Deus!"

¦ Paula Morelen-
baum Paula Morelen-
baum (Càmerati). A
cantora reuniu amigos
como Tom, Daniel e
Paulo Jobim, o marido
Jaques Morelenbaum,
uma banda competente
e gravou o que quis:aparecem Caetano
(Quero ir a Cuba), Gil
(Deixar você) e uma be-
la poesia de José Mi-
guel Wisnick, Momento
zero: "Momento zero/
em que te perco, em quete recupero."

Cotações: • ruim ? regular ?? bom ??? ótimo ???? excelente

Marcus
Veras
Mauro
Trindade
Pedro
Sò

Lula . ,Branco Martins *K
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VOCI ESTA CONVIDADO. APARE^A.

I 
Voce estd convidado para participar do Especial estabelecimento para as comemora^oes de
Festas de Fim de Ano da Revista Programa. final de ano de pessoas juridicas, e faz a festa

1 E aparecer para milhares de leitores dispostos ;<*i com o aumento da freqiiencia. Nao fique de
a consumir tudo o que voce tem para oferecer. fora desse Especial. Se voce deixar de aparecer,
Entre um drinque e outro, voce vende seu nao e por falta de convite.
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Cortes, cores e dobra d uras dão delicadeza ao ferro

Regina Casé: programa
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Hollywood Rock
não confirma a vin-
da do Beastie Boys

PEDRO SÓ

IA chamada oficial para o
Hollywood Rock, divulgada
segunda à noite durante um
coquetel em um restaurante
metido a besta, ficaram fal-
tando uns caras que já haviam
sido dados como certos: os
Beastie Boys. Nirvana, Red
Hot Chili Peppers e Simply
Red foram anunciados como
headlineM mas os organiza-
dores ainda não querem di-
vulgar quem toca quando. L7,
Alice In Chains, Engenheiros
do Hawaii, Biquini Cavadão e
Midnight Blues Band também
tiveram seus nomes confirma-
dos para o festival que vai
acontecer nos dias 15, 16 e 17
de janeiro, no Morumbi, em
São Paulo, e 22, 23 e 24 de
janeiro, na Praça da Apoteo-
se, no Rio.

Daqui a uma semana de-
vem ser divulgados mais gru-
pos internacionais (fala-se no
Poison) e uma atração nacio-
nal, que, de acordo com Nel-
son Motta, seria Deborah
Blando (provavelmente
abrindo para os Chili Pep-
pers). Segundo o produtor
Luís Oscar Niemeyer, os
Beastie Boys jamais estive-
ram no elenco do Hollywood
Rock. Mas fontes extra-ofi-
ciais dão conta de que eles
serão confirmados em breve.
É possível que esteja aconte-

Projeto do palco e da iluminação para o Hollywood Rock, na Praça da Apoteose

cendo um certo jogo de em-
purra entre a Mills, organiza-
d ora do evento, e o
empresário dos Red Hot
Chili Peppers, que também
tem como contratados os
Beastie Boys. Ao que parece,
os Chili Peppers só viriam se
pudessem trazer o trio bran-
co de hip hop a reboque.

As exigências excêntricas
dos artistas já começaram a
ser reveladas: Kurt Cobain,
do Nirvana, vai passar o pe-
riodo de intervalo entre os
shows em São Paulo e Rio
descansando nas Bahamas.
Em termos de produção, o
festival do ano que vem traz
como novidade um cenário
projetado por Abel Gomes
com prédios de uma metrô-
pole surgindo no palco. Chili Peppers só vem se Beaslie Boys viei

Ulysses Guimarães em

60 charges e cartuns

¦¦

Novidades à vista

na TV Globo em 1993

AN URI: IA CURRY

partir dc hoje, o Museu
da República toca numa ferida
recente da história brasileira: o
desaparecimento do deputado
Ulysses Guimarães, no dia 12
de outubro, deixando o pais
perplexo. A exposição Nave-
gar é preciso revive a trajetória
do político através de charges.
cartuns c objetos, trazendo de
volta a surpresa diante de sua
morte e muitos dos momentos
que ele protagonizou em quase
meio século de vida pública. B
uma exposição emocionada,
mas alegre, onde Ulysses apa-
rece, por exemplo, num fardão
dt; imortal, dizendo: "Moder-
nidade não. Eternidade já."

/oye
Cfíarge de Ique na mostra

A mostra ocupa o térreo do
Palacio do Catete com as char-
ges e algumas peças do acervo
do próprio museu, como boi-
tons das Diretas Já e material
da campanha presidencial de
1990. "A charge oferece, de
forma divertida, uma leitura
imediata e crítica do fato poli-
tico. Nada combina mais com
a ligura perspicaz e bem-hu-
morada de Ulysses", afirma a
diretora do museu, Helena Se-
vero, amiga pessoal'do depu-
tado.

São 60 trabalhos, todos vei-
culados na grande imprensa
por artistas como Lan e Ique,
do JORNAL DO BRASIL;
Chico Caruso, de O Globo; e
Paulo Caruso, da revista Isto
E. Os desenhos são divididos
em blocos, mostrando Ulysses
como articulador político, du-
rante a fase da campanha pela
anistia, na campanha das Di-
retas já, na Assembléia Nacio-
nal Constituinte, na campanha
presidencial dc 1990. na luta
contra a corrupção e em mui-
tos outros momentos impor-
tantes de sua vida. Navegar é
preciso ficará aberta até 3 de
janeiro, das 12h às 17h.

D,

REGINA RITO

ANUZA Leão vai arran-
car os cabelos. Sua coluna de
etiqueta — publicada no
JORNAL DO BRASIL —
ganha a partir de janeiro uma
concorrente no Fantástico da
Rede Globo: Regina Duarte.
Isso mesmo. A atriz interpre-
ta uma mulher de classe mé-
dia baixa, enlouquecida para
seguir os conselhos de etique-
ta de Ibrahim Sued, o cônsul-
tor do quadro. Mas não pen-
sem. que Regina vai
ressuscitar o escracho brega
da viúva Porcina. Com texto
de Aguinaldo Silva e direção
de Miguel Falabella, ela

Fernanda Mayrink

exercita sua veia cômica iro-
nizandò, de cabo a rabo, as
colunas de etiqueta.

Além da estréia de Regina,
há outras mudanças no Fan-
tástico: Dóris Giese sai e a
abertura do programa muda
o visual a partir de julho.
Para a programação de 93, a
alta direção da emissora tam-
bém estuda outros projetos.
Exemplo: para baratear os
custos, o Casseta e Planeta
deve passar de mensal a se-
manai e ganhar um reforço já
que saem do ar o TV pirata e
o Programa legal. Para quem
não sabe, o programa estre-
lado por Regina Casé e Luis
Fernando Guimarães deixa a
telinha a pedido da dupla,
que está estudando uma nova
fórmula humorística para o
horário. Mas antes do ano
acabar, a Globo promete
dois especiais musicais para
ninguém botar defeito: um
com Tom Jobim e João Gil-
berto, dirigido por Boninho e
Waltinho Salles, outro com
Elton John. Este último será
gravado dia 26, ao vivo, na
Praça da Apoteose.

Você está convidado para participar do Especial
Festas de Fim de Ano da Revista Programa.
E aparecer para milhares de leitores dispostos
a consumir tudo o que você tem para oferecer.
Entre um drinque e outro, você vende seu
FICHA TÉCNICAs Ediçáo: 27/11. Reserva de espaço:19/ll. Recebimento defòtollto pronto: 23/11. Forma de pagamento: 50% em 20/12 e o restante em5/1/V3. Tiragem: 190.000 exemplares. Maiores informações: Itf: (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 '

estabelecimento para as comemorações de
final de ano de pessoas jurídicas, e faz a festa
com o aumento da freqüência. Não fique de
fora desse Especial. Se você deixar de aparecer,
não é por falta de convite.

O ferro reinventado

com a leveza do 
papel

Lygia Pape mostra em
Sao Paulo esculturas
coloridas e inusitadas

s,

ROBERTO COMODO

'ÃO PAULO — A inquieta
criatividade da artista plástica
carioca Lygia Pape, 64 anos,
uma das estrelas do neocon-
cretismo brasileiro, está de
volta a São Paulo, depois de
uma ausência de oito anos.
Lygia inaugura hoje, na Gale-
ria Camargo Vilaça, uma mos-
tra inédita de 38 esculturas em
chapa de ferro e tinta automo-
tiva, onde a invenção é total.
Suas esculturas são de ferro,
mas têm a leveza de uma do-
bradura de papel. Soldadas ou
atarrachadas, elas reúnem de-
licadas chapas que se despren-
dem das paredes em formas e
caimentos inusitados.

Divididas em módulos, as
esculturas, em formatos que
chegam a 2,5m por l,5m, po-
dem ser reagrupadas, sofrendo
uma bem-humorada metamor-
fose, que a artista compara à
do desenho animado. Há circu-
lòs que se desdobram em qua-
drados, formas que se esticam e
se desprendem das paredes e
uma série de 12 peças, que per-
mitem um novo arranjo, como
num tabuleiro de xadrez. "Pro-
curei trabalhar as chapas de
ferro como se fossem papel,
com dobraduras e cortes. Algo

que deslocasse o conceito de
peso e rigidez associado ao fer-
ro", diz a artista.

Deslocando o ferro, que pa-.
rece flutuar, Lygia cria peças
arejadas, como duas esculturas
em verde e rosa, com finíssi-
mas lâminas, que desmateriali-
zam o ferro, pendendo da pa-
rede. Desde 1990 ela não dá-
mais nome aos seus trabalhos, .
Sempre ricos em cores. "A cor
na minha obra não é subjetiva, \
ela é mutante, sem perder a
essência, numa procura de
contrastes e numa homenagem
á imagem", explica a múltipla
Lygia Pape, formada em filo-
sofia, mestre em estética pela
Universidade Federal do Rio
de Janeiro e autora de uma
obra que vai da pintura à gra-
vura, ao balé, à performance,
à poesia e ao cinema.'

Sua última mostra no Rio,
na Galeria do Ibeu, em 1991,
Tteias, era uma hipnótica insta-
lação, que conceituava a estru-
tura e a fragilidade de uma teia
de aranha, através de uma luz
azul que se transformava numa
pirâmide de pigmentos. Artista
sempre surpreendente, em fun- .
ção da contínua renovação de
sua linguagem, desde a partici-
pação nas históricas exposições
de arte concreta e neoconcreta,
Lygia Pape diz que o único sen-
tido de sua arte é "a liberdade
de ousar e experimentar". Co-
mo agora, ao reinventar velhos
conceitos e materiais.

exposições

ALGUNS CARIOCAS

sergio zalis - fotografias

Inauguração hoje, às 18:30 h

GUSTAV KLIMT e

EGON SCHIELE

GRUPO COBRA

um movimento internacional pós-guerra

COLEÇÃO PERMANENTE

ARTE BRASILEIRA

adir sodré, alex fleming, anna bella geiger, antonio henrique ama-
ral, daniel senise, fábio miguez, fernando barata, ílávio shiró, iberé
camargo, jorge duarte, jorge guinle, josé roberto aguillar, leda catun-
da, luís ernesto, luiz pizarro, rodrigo andrade, rubens gerchman,
victor arruda.

de terça a domingo das 13:00 às 19:00h
quinta até 22:00h

apoio prefeitura da cidade do rio de janeiro

yV A yV museu de arte moderna do rio de janeiro
/ wV V av. infante dom henrique, 85 aterro
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papa 
vai 

para 
o 

paraiso j

^ histbiia. Ouando crianga cos- nito,^ue eiTmandava 
'pra' 

com' eoaiina Las nfu>^iani' a
U tumava brincar de papa. Pega- gucira. "Esses amarelos sao nas dcu voz aos afrcscos de cos, com os niilhoes de dolares de se ver "liberta do scxo e dos moteis atirar niogas pela janela <^|
iS va as cortinas da niinha niae, lolgados! Giotto 

ou as ilustragoes de que Ferdinando roubou das desejos". Deixa ela falar. Va- ncm sc envolveram com o
mis panos velhos, o cobertor ? Uma vez vi urria cena Do re para a Divina eomedia. Filipinas; ou Collor, com mos ver quando ela tiver que cartel de Medellin. Produ/.iram

i de passar roupa e me fantasia- fantastica: um grupo de freiri- ? Por falar em afrescos me que deve ter na Suiga ou nas enfrentar o Juizo Final se ela 110 niaxn11° 11111 cnsaio, como :
va de papa. Pegava uma vas- nhas pretinhas, aclio que de vem a rnente os azulejos pinta- Bahamas. Dizem que Rosane vai cantar Like a prayer. 1 eocaine papers. E licou ^•I soura como baculo e ficava Uganda. Parecia que estavam dos que estao na entrada da ja tava preparando o modelito ? As minorias estao agita- nisso. Ja a niassa lota o Mara-

i- desfilando no quintal, distri- visitando Sao Pedro pela pri- Igreja de Nossa Senhora da quando soube que la niio tern das. E o Arariboia, onde foi? canii: miopes atiram oculos. <^g

J buindo a urbi et omi pro&pks-. meira vez, se comportavam co- Paz, cm Ipanema. Adoraria te- dessas coisas matcriais; ligou Touro Sentado? Mugulmanos, aleijados suas muletas... 6 um V,,A'I sarinhos. Minha mae chegava, mo sejii estivessem no paraiso, los em casa — com todo res- depressa pra Glorinha e enco- nem pensar. Em materia de Horror! Um amigo leu num., j/ v
?| gritava: "Minhas cortinas!" olhavam pra tudo com respei- peito. no banhciro—, ja que mendou uma pelerine de ecto- alem vale tudo. Mas o papa jornal porUigues que as empre- 

|||I acabava com o papado. to; como se tudo ali fosse sa- nao posso ter um Picasso. Sao plasma... PC Farias, se se con- afirma que "o paraiso e ecu- gadas domcsticas brasileiras
'i 

? Meu pai dizia: "Pra ser grado — ate um cisco no chao. ilustragoes que mostram o ceu, fessar e se arrepender, vai pro menico! O acesso a ele nao em Gencbra estao mandando 0
| papa voce tern primeiro que Dai surge uma outra, da faxi- o inferno eo purgatorio— que ceu. Collor, nao, que nao se privilegio dos cristaos. Os mesada de US$ 50 mil pro ^
| ser padre, depois bispo, arce- na, que ja deve estar la ha um parece Juiz de Fora, tem ate arrepende de nada. Vai pro in- martires judeus, como ja teria "bispo Macedo e que ele laz ip
•| bispo, cardeal..." E eu nao era tempiio, ja ta acostumada, na uma pessoa purgando com ferno. Vai ficar la, com aquele acontecido corn os sete 111hos "hipnose de niassa que so ||
i:, sequer coroinha. "Oh, nao", maior intimidade, assoviando, cara do Itamar. A proposito: olho arregalado. O diabo vai de Macabeu e sua mae, tern pode ser quebrada por ele. Ml- 

p
respondia. "Se quiserem e pa- com um pano de chao. um bal- habitante do purgatorio cha- perguntar: que e que ta olhan- garantido o seu lugar no parai- le. G. tenie que possa ocorrer

| pa. Direto. Senao. nao." de, um espanador: abre a por- ma-se purgante? O inferno do, a i? Ta me secando? so". Muita coisa ficqu sem res- coma Igreja jo mesmo que jp
ji ? o cheiro da mirra me tira tinhola de um daqueles altares, representado por diabinhos ? Se ha paraiso deve haver posta, porque o papa tinha um ocorreu com a ex-Umao So- ||

' 
do tempo prcsentc, me causa que contem as reliquias com garllnho e tudo. Parece purgatorio e, claro, inferno! comproniisso. Mas, so os mar- vieUCci e que acabe sobrando 

||« vcrtigens — de prazer. Canto aclio que tinha a traqueia, ilustragao de marchinhas da problema e: quem vai — e para tires? Quer dizer que a Eliza- so o' bispo Macedo.
1 

gregoriano, entao! Isso pra lingua de um santo num vidro Chiquinha Gonzaga. A Sin- aonde? O papa diz que no pa- betli Taylor nao vai poder ir? ? Gragas a Deus a religio- fit
nao falar do marniore, do ou- —e onde as freirinhas estavam nead O'Connor ta la, cozi- raiso — que nao e mondtono, Nem a Barbra Streisand, nem sidadc, pra mini, rcsume-sc $|

jl ro, da pinacoteca. da bibliote- ajoelhadas, rezando. Ela aplica nhando, com limao e coentro. bom frisar, senao ninguem vai o Woody Allen — a menos que "iima frase que niinha mae, ||
ca! do... Falar nisso, a ultima um spray, joga umas naftali- O ceu, naturalmente, e como querer ir, vai parecer hotel no ele scja condenado por sexual embora fosse catolica, costu- |$

(:| vez que estive na Biblioteca do nas, da umas espanadelas nos papa descreveu: anjos e ausen- Rio de Janeiro, vazio com me- hazard! O que e injusto. pois mava dizer: "De medico e pa-
Vaticano senti uma dor horri- ossos, feclia a portinhola e vai cias de malicia. Quanto a mo- do de arrastao — "os ressusci- so um judeu podia ter inventa- dreeu quero distancia!" A mae; y

| Vel nascostas como se fosse embora, assoviando, que ela notonia, nao sei niio... Muitos tados que a ele chegarem re- do um negocio que dura ha de Wagner Tiso compieta: "E -5 ,'
$ uma punhalada! Saia da bi- tem muitos femures ainda pra cristaos niio ficaram convenci- pousarao livres, verao dois mil anos! |e.parente!" jp

blioleca, a dor passava; era so limpar. Apesar do cheiro do dos. Dai o avango das seitas entenderao tudo,,. Esse "re- ? Enquanto isso. em .leru- ? Quando era pequeno ia a't retornar. ela continuava. De- spray as freirinhas mantive- evangelicas. A crenga de que jo pousarao" e um pouco inquie- salem: e Dalila, onde esta'.' missa porque tinha medo de ir ';v.

| pois senti outro somatico ram-se firmes em sua religiosi- inferno e niais animado esta tante, niio?Tlai um certo ar de Saul, Davi, Jonatas e Uetsaba? pro inferno, .la pensou? Todos ^
jv quando visitei o Palacio Papal dade, e continuaram rezando muito arraigada. O Vaticano asilo, de sanatorio. Mas vamos Apesar do Belzebu gostar de os incus amiguinhos no ceu e .'j1;;
| de Avignon, na Franga. Ao su- pra aquele monte de ossos, de- vai ter que promover uma confiar no papa: "E arnarao pecador aldenie, Herodes eu lii, no inferno, so/inho. Ho- |,.

bir as escadas pude sentir. niti- vidamentc desinfetados. Afinal grande campanha publicitaria, louvarao o tempo todo" ("O Salome estao ha tanto co/i- jc nao preciso mais de intermc- 'ff
damentc. o peso do manto nos elas tinham vindo de Uganda, que nem a do American Ex- tempo todo?", indaga, preocu- nhando que ja aderiram no diarios. Tenho linha direla m
ombros: me fez vergar. Quan- e niole? Oh, o sentido do sa- press, pra ten tar remover isso. pada. Mile. G„ uma amiga do fundo do taclio. com Deus. E. aereditem, Ele

; docheguei lii em cima ja estava cro' A prinieira vez que olhei para Apicius, enquanto engole uma —Algtiem viti o Ulysses? fala comigo! Mesmo quando
• 1 proprio Quasimodo. Acho ? Diz o JORNAL DO esses azulejos pensei: muita costelinha de vitela au hearre — Teotonio! Voce por cu ligo a cobrar. ||
j que e por isso que a maioria BRASIL de anteontem que gente deve acreditar nisso. Se- noir. Na verdade o que a in- aqui? P.S.: Embora eu seja total- H
i dos papas e corcunda. Devo "Joao Paulo II antecipou es- r;1 I1112 ainda tem gente que quieta e quem e o chef de eai.si- E para onde foi a miie Me- mente lavoravel a liberdade de

ter sido um papa muito peni- clarecimentos que henhum ou- ache a reencarnagao fantasio- ne do paraiso. E isso o papa nininha do Gantois? Deve es- expressao religiosa. sou igual-
tente: fazia penitencia carre- tro pontifice ousara sobre sa? Foi um golpe para a revista nao revelou). tar ardendo no inferno, e cla- mente a favor da liberdade de |$
gando pedras — preciosas. vida no outro mtmdom Que do Plane/a. Q Mas vamos a lista (nd- ro, gritando "Xangci, critica. Por isso, a censura ao
Rubis giganteseos! Sem contar "no paraiso todos serao iguais ? Antigamente era a classe gra) de quem ja esta, vai ou valei-me". E Janio? Onde esta- jornalista Paulo Francis e inad-

Vi que ja I'ui direto ii -sala do te- aos anjos"; e tranquilizou operaria que ia para o paraiso. niio vai para o paraiso. Ma- ra? E Luz. Del Fuego? missivel. 0 PT precisa ter mais
souro. E eu nunca tinha estado cristandade garantindo que "a Hoje, alem do papa, quem donna, ja sabemos, foi vetada. —O Papa inventa essas coi- humor. Urgentemenle. Ou sera
ali antes. vida no paraiso nao e monoto- mais tem condigoes de ir para Ela esta se lixando. Diz que sas e vai embora. E deixa tudo constrangid'o fuiuramente a

? Quando via lilmes como na". Na verdade, o papa ape- o paraiso? Talvez Imelda Mar- niio esta nem um pouco a fun aqui pra gente resolver — re- reabilitarseus Galileus.
 ||

J 
Fotografei voce na minha Rolleiflex... BBH 

I

Os cariocas qu^drado de 40cm t7»^c'e" agenda^

1 ex'os^Sto uie ckTiviimu'r^ho" ° text0 do jornalista Arthur poeU/^'scm cliches Aku- flj
Dapieve. Ele entrevistou todo^ mas da^pessoas retrat^as ^

^ 
d^se estar na fren- texto^ ele tenta explicar aquilo ver'e a^or^anista Sheil^^a- |

L.i dio portatil. com guarda-chuva ve", diz Zalis, que nasceu na do ex-leopardo Alexandre do t?'unicS^
Luiz Fraj tag, 53 alios, comcgou a frequenter a sauna da e tudo. a gente annava a maior Argentina, mas veio para Valle. Alguns cariocas Ilea no poiicds cariocas famosos que
Hebraica, em Copacabana, para combater a sohdao produgiio na rua." Brasil ainda crianga. MAM ate 3 de janeiro. Zalis \ ai c.xpor hoje no MAM¦

JORNAL DO BRASIL

clama um guarda suíço, en-:
epianto atende outra chamada,
dessa vez de Botswana. Que-
rem saber se os zulus podem ir.

Ili, esse paraíso lá pare-
cendo Bateau Mouche.

M tiila mistura — senten-
cia Mlle* G., entretendo-se
com um fricassé de coelho aos
grãos de mostarda.

Está tudo acabando. Pri-
meiro o comunismo, que
Freud dizia ser o cristianismo
disfarçado. Agora a Igreja
(nessa altura os vinhos já li-
nliam evoluído de um Pouille-
Fuissé 1 l)lK) para um Nuits-
Saint Georges 19S8, ambos ex-
colemos). A religião não pode.
deixar de ser o ópio do povoexige, enérgico, o senhor-
K., antes de virar barata.

Quem é que vai segurar a
massa? — indaga, educada--
mente, Mlle G.. antes de ver o
horripilante inseto e imediata-
mente expelir sobre a mesa o
gralin de fraises aa sabayon
que tinha na boca.

A massa; mesmo um lio-
neslo Jinucine. não é como os
doutores de Viena (F_rej.id._e
cia.), que faziam experiências
com cocaína mas não iam a
motéis atirar moças pela janelanem se envolveram com o
cartel de Medellín. Produziram
no máximo um ensaio, como
The cocaine papers. E ficou
nisso! Já a massa lota o Mara-
canã: míopes atiram óculos,
aleijados suas muletas... é um
horror! Um amigo leu num
jornal português que as empre-
gadas domésticas brasileiras-
cm Genebra estão mandando
mesada de US$ 50 mil pro"bispo" Macedo e que ele faz"hipnose de massa" — que só
pode ser quebrada por ele. Ml-
le. G. teme que possa ocorrer
com a Igreja o mesmo que
ocorreu com a ex-União So-
viélica e que acabe sobrando
só o "bispo" Macedo.

Graças a Deus a religio-
sidade, pra mim, resume-se
numa frase que minha mãe,
embora fosse católica, costu-
mava dizer: "De médico e pa-
dreeu quero distância!" A mãe
de Wagner Tiso completa: "E
de parente!"

Quando era pequeno ia à
missa porque tinha medo de ir
pro inferiu). Já pensou? Todos
os meus amiguinhos no céu e
eu lá, no inferno, sozinho, l io-
je não preciso mais de inlermc-
diários. Tenho linha direta
com Deus. E. acreditem, Ele
fala comigo! Mesmo quando
eu ligo a cobrar.

P.S.: Embora eu seja total-
mente favorável à liberdade de
expressão religiosa, sou igual-
mente a favor da liberdade de
crítica. Por isso, a censura ao
jornalista Paulo Francisc inad-
missível. O PT precisa ter mais
humor. Urgentemente. Ou será
constrangido futuramente a
reabilitar seus Galileus.

Os três mosqueteiros, lodo
mundo queria ser D'Artagnan.
Eu queria ser Riehelieu. Pra
tramar com a Milady emprés-
tirnos bem mais convincentes
que esses do Uruguai. Imagi-
nava-me deslizando pelos labi-
pintos do Louvre feito uma
serpente; ouvindo atrás das
portas; derramando veneno de
anel; torturando... Admito,
nunca fui uma criança normal.
Nessa época Pelé já chutava
uma bola de meia.

A última vez em que esti-
ve em Roma tive a felicidade
de me hospedar num albergue
para peregrinos bem atrás do
Vaticano. Às cinco da manhã
já se ouviam os sinos. Eu auto-
maticamente me levantava —
embora não me recorde se os
papas na minha época acorda-
vam cedo. já que iam dormir
tão tarde.

Quando entro em São
Pedro entro com autoridade,
pisando firme. Conio se disses-
se: "Voltei! Aqui é o meu lu-
gar. Tirem, imediatamente, es-
s e s japoneses daqui! E
apreendam as lllmadoras!" Na
minha-época- não- tinha- disso,-
não, que eu mandava pra fo-
gueira. "Esses amarelos são
folgados!"

Uma vez vi uma cena
fantástica: um grupo de lreiri-
nhas pretinhas, acho que de
Uganda. Parecia que estavam
visitando São Pedro pela pri-
meira vez, se comportavam co-
1110 se já estivessem no paraíso,
olhavam pra tudo com respei-
to; como se tudo ali fosse sa-
grado — até um cisco no chão.
Daí surge uma outra, da faxi-
na, que já deve estar lá há um
tempão, já tá acostumada, ria
maior intimidade, assoviando,
com um pano de chão, um bal-
de, um espanador: abre a por-
tiíihoia de um daqueles altares,
que contém as relíquias —
acho que tinha a traquéia, a
língua de uni santo num vidro
— e onde as freirinhas estavam
ajoelhadas, rezando. Ela aplica
um spray. joga umas naftali-
nas, dá umas espanadelas nos
ossos, fecha a portinhola e vai
embora, assoviando, que ela
tem muitos fèmures ainda pra
limpar. Apesar do cheiro do
spray as freirinhas mantive-
ram-se firmes em sua religiosi-
dade, o continuaram rezando
pra aquele monte de ossos, de-
vidamente desinfetados. Afinal
elas tinham vindo de Uganda,
é mole? Oh, o sentido do sa-
cro!

Diz o JORNAL DO
BRASIL de anteontem que"João Paulo II antecipou es-
clarecimentos que nenhum ou-
tro pontífice ousara sobre a
vida no outro mundo". Que"no 

paraíso todos serão iguais
aos anjos"; e tranqüilizou a
crislandade garantindo que "a
vida no paraíso não é monóto-
na". Na verdade, o papa ape-

Nenhum • • ^
papa jamais esteve com
Deus!", afirma o genial saltim-
banco em Mistério bafo. Em
menos de unia semana o papa
e sua Igreja foram notícia nos
jornais. Primeiro a "reabilita-

ção" de Galileu, promulgada
pela Santa Sé e comemorada
pela Nàsa com a explosão da
várias Challèngers. Depois a
descrição do paraíso que dei-
xou os primitivistas de pincel
na boca.

Antes de mais nada devo
dizer que me sinto seguro ao
falar sobre papas — porque já
fui papa. E inegável que nas
minhas vidas passadas eu te-
nha sido. no mínimo, cardeal.
Assim como fui militar. Inú-
meras .vezes. Mas isso é outra
história. Quando criança cos-
fumav| brincar de papa. Pega-
va as cortinas da minha mãe.
uns panos velhos, o cobertor
de passar roupa e me fantasia-
va de papa. Pegava uma vas-
soura como báculo e ficava
desfilando no quintal, distri-
buindo a urhi et orbi pros pas-
sarinhos. Minha mãe chegava,
grilava: "Minhas cortinas!" E
acabava com o papado.

Meu pai dizia: "Pra ser
papa você tem primeiro que
ser padre, depois bispo, arce-
bispo, cardeal..." E eu não era
sequer coroinha. "Oh, não",
respondia. "Se quiserem é pa-
pa. Direto. Senão, não."

O cheiro da mirra me tira
do tempo presente, me causa
vertigens — de prazer. Canto
gregoriano, então! Isso pra
não falar do mármore, do ou-
ro, da pinacoteca, da bibliote-
ca. do... Falar nisso, a última
vez que estive na Biblioteca do
Vaticano senti uma dor liorrí-
vel nas costas — como se fosse
uma punbalada! Saía da bi-
blioleca. a dor passava; era só
retornar, ela continuava. De-
pois senti outro somático
quando visitei o Palácio Papal
de Avignon, na França. Ao su-
bir as escadas pude sentir, niti-
damente, o peso do manto nos
ombros: me fez vergar. Quanl
do cheguei lá em cima já estava
o próprio Quasímodo. Acho
que é por isso que a maioria
dos papas é corcunda. Devo
ter sido um papa muito peni-
tente: fazia penitência carre-
gando pedras — preciosas.
Rubis gigantescos! Sem contar
que já fui direto á .sala do te-
souro. E eu nunca tinha estado
ali antes.

Quando via filmes como

cos, com os milhões de dólares
que Ferdinando .roubou das
Filipinas; ou Collor, com o
que deve ter na Suíça ou nas
Bahamas. Dizem que Rosane
já tava preparando o modelito
quando soube que lá não tem
dessas coisas materiais; ligou
depressa pra Glorinha e enco-
mondou uma pelerine de ecto-
plasma... PC Farias, se se con-
fossar e se arrepender, vai pro
céu. Collor, não, que não se
arrepende de nada. Vai pro in-
femo. Vai ficar lá, com aquele
olho arregalado. O diabo vai
perguntar: que é que tá olhan-
do, ai? Tá me secando?

Se há paraíso deve haver
purgatório e, claro, inferno! O
problema é: quem vai — e para
aonde? O papa diz que no pa-
raíso — que não é monótono, é
bom frisar, senão ninguém vai
querer ir, vai parecer hotel no
Rio de Janeiro, vazio com me-
do de arrastão — "os ressusci-
tados que a ele chegarem re-
pousarão livres, verão e
entenderão tudo". Esse "re-

pousarão" é um pouco inquie-
Suite, não? Trai um certo ar de
asilo, de sanatório. Mas vamos
confiar no papa: 

"E amarão e
louvarão o tempo todo" ("O
tempo todo?", indaga, preocu-
pada, Mlle. G., uma amiga do
Apicius, enquanto engole uma
costelinha de vitela au beurre
noir. Na verdade o que a in-
quieta é quem é o chef de cttisi-
ne do paraíso. E isso o papa
não revelou).

Mas vamos â lista (né-
gra) de quem já está, vai ou
não vai para o paraíso. Ma-
donna, já sabemos, foi vetada.
Ela está se lixando. Diz que
não está nem um pouco a fim

nas deu voz aos afrescos de
Giotto ou ás ilustrações de
Doré para a Divina comédia.

Por falar em afrescos me
vêm à mente os azulejos pinta-
dos que estão na entrada da
Igreja de Nossa Senhora da
Paz, cm Ipanema. Adoraria tê-
los em casa — com todo res-
peito, no banheiro —, já que
não posso ter um Picasso. São
ilustrações que mostram o céu,
o inferno e o purgatório — que
parece Juiz de Fora, tem até
uma pessoa purgando com a
cara do Ilamar. A propósito: o
habitante do purgatório cha-
ma-se purgante? O inferno é
representado por diabinhos
com garfinhò e tudo. Parece
ilustração de marchinhas da
Chiquinha Gonzaga. A Sin-
néad 0'Connor tá lá, cozi-
nhando, com limão e coentro.
O céu, naturalmente, é como o
papa descreveu: anjos e ausên-
cias de malícia. Quanto à mo-
notonia, não sei não... Muitos
cristãos não ficaram convenci-
dos. Daí o avanço das seitas
evangélicas. A crença de que o
inferno é mais animado está
muito arraigada. O Vaticano
vai ter que promover uma
grande campanha publicitária,
que nem a do American Ex-
press, pra tentar remover isso.
A primeira vez que olhei para
esses azulejos pensei: muita
gente deve acreditar nisso. Se-
rá que ainda tem gente que
ache a reencarnação fantasio-
sa? Foi um golpe para a revista
do Planeta.

Antigamente era a classe
operária que ia para o paraíso.
Hoje, além do papa, quem
mais tem condições de ir para
o paraíso? Talvez Imelda Mar-

de se ver "liberta do sexo e dos
desejos". Deixa ela falar. Va-
mos ver quando ela tiver que
enfrentar o Juízo Final se ela
vai cantar Like a prayer.

As minorias estão agita-
das. E o Araribóia, onde foi? E
Touro Sentado? Muçulmanos,
nem pensar. Em matéria de
além vale tudo. Mas o papa
afirma que "o paraíso é ecu-
mênico! O acesso a ele não é
privilégio dos cristãos. Os
mártires judeus, como já teria
acontecido com os sete filhos
do Macabeu e sua mãe, têm
garantido o seu lugar no paraí-
so". Muita coisa ficou sem res-
posta, porque o papa tinha um
compromisso. Mas, só os már-
tires? Quer dizer que a Eliza-
betli Taylor não vai poder ir?
Nem a Barbra Streisand, nem
o Woody Allen — a menos que
ele seja condenado por sexual
h azar d] O que é injusto, pois
só um judeu podia ter inventa-
do um negócio que dura há
dois mil anos!

Enquanto isso. em Jeru-
salém: e Dalila. onde está? E
SauH Davi, Jònatas e Betsabaf
Apesar do Belzebu gostar de
pecador al dente. Herodes e
Salomé estão há tanto cozi-
nhando que já aderiram no
fundo do tacho:

Alguém viu o Ulysses?
Teotônio! Você por

aqui?
E para onde foi a mãe Me-

nininha do Gantois? Deve es-
tar ardendo no inferno, é cia-
ro, gritando "Xangô,
valei-me". E Jânio? Onde esta-
rá? E Luz. Del Fuego?

O Papa inventa essas coi-
sas c vai embora. E deixa tudo
aqui pra gente resolver — re-

Folos de Sérgio Zalis
São 30 retratos coloridos

em formato quadrado de 40cm
x 40cm, que focam gente da
Zona Sul ao subúrbio, ricos e
pobres, todas as tribos. Um
mosaico de pessoas em que os
únicos rostos conhecidos são
os de Sérgio Cabral e Guilher-
me Kararn. Nas outras 28
molduras estão a imagem de
moradores da cidade, não ne-
cessariamente cariocas, como
Luis Frajtag, um senhor de 53
anos que começou a freqüen-
tar a sauna da Hebraica para
fugir da solidão, e a portugue-
sa Maria de Azevedo, de 75
anos, freqüentadora do aero-
porto que não pensa em vo
ltar para Portugal, como conta
o texto do jornalista Arthur
Dapieve. Ele entrevistou todos
os fotografados e suas legen-
das ficam dentro das moldu-
ras. "Na foto dou minha visão
do que cada pessoa faz, no
texto ele tenta explicar aquilo
incluindo a fala dos entrevista-
dos. E uma réplica, com aque-
le jeito engraçado do Dapie-
ve", diz Zalis, que nasceu na
Argentina, mas veio para o
Brasil ainda criança.

Passou pela revista Man-
clwtè e fundou a agência ZNZ,
com o irmão Dario, que foi
responsável pela fotografia da
revista Domingo do JORNAL
DO BRASIL, entre 1987 e
1989. Hoje a agência está mais
direcionada para a publicidade
e trabalhos de estúdio. A ex-
posição funciona também co-
mo o espaço off-rolina. "È

muito perigoso quando, para
ganhar grana, a gente esquece
de fazer o que gosta", avalia
Zalis, contente com o resulta-
do da mostra. "No começo era
mais um documentário, achei
pessoas marcadas, o carioca
está sofrido, mas o toque é
esse: tentar achar sinais do vi-
da", poetiza sem clichês. Algu-
mas das pessoas retratadas es-
tarão na festa de hoje para
uma exibição especial: in te-
grantes de um fâ-elubc de Elvis
Presley. o grupo vocal Zinnzi-
ver e a organista Sheila Za-
gury. da Rio Jazz Orchestra.
Tudo vai acabar com uma per-
formance "erótico-muscular"

do ex-leopardo Alexandre do
Valle. Alguns cariocas fica no
MAM até 3 de janeiro.

Os cariocas nas

velhas lentes de

Sérgio Zalis

DENISE MORAES

U a cara do Rio. Desde ju-
nho, Sérgio Zalis vem clicando
a gente da cidade com sua câ-
mera — uma Rolleiflex 1951
comprada do artista plástico
Tunga. "Ele me vendeu super-
caro", implica o fotógrafo
com a voz satisfeita de quem
fez bom negócio. A relíquia foi
instrumento fundamental na
realização de Alguns cariocas,
exposição que ele inaugura ho-
je. às 18h30. no Museu de Arte
Moderna (MAM). Antiga,
mnst dos anos 50/60, e grando-
na, ela influiu na pose das pes-
soas capturadas por sua lente:
"É diferente de se estar na fren-
te de uma xereta. Provoca uma
imponência, ainda mais que,
sendo uni equipamento de estú-
dio portátil, com guarda-chuva
e tudo. a gente armava a maior
produção na rua."

Um lâ-cluíM de Elvis Presley
preparou números especiais
para a inauguração da mostra

TJuimênne Fiaram e um dos
poucos cariocas famosos que
Zalis \ ai expor hoje no MAM•

Luiz Frajtag. 53 anos. começou a freqüentar a sauna da
Hebraica, em Copacabana, para combatera solidão


