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Brasília — Jamil Blttar
0 presidente afastado Fernan-

do Collor, em mais uma mano-
bra para adiar o julgamento do
dia 29 no Senado, impetrou on-
tem no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) mandado de segurança
preventivo em que pede mais 30
dias de prazo e a habilitação do
advogado José de Moura Rocha
como seu novo defensor no pro-
cesso de impeacliment. A decisão
de Collor loi tomada ontem, ás
lOh, durante um encontro com
Moura Rocha, na Casa da Din-
da. O relator do mandado é o
ministro Sepúlveda Pertence.

Com o mandado. Collor tenta se
antecipar a uma possível negativa
do ministro Sydney Sanches. presi-
dente do STF e do processo de
impeacliment. à petição encami-
nhada na sexta-feira por Moura,
solicitando novo prazo para o jul-
gamento. Sanches só vai dar sua
decisão na próxima segunda-feira,
véspera do julgamento. (Página 3)

O paraíso proibido
A apenas 50 minutos do Rio, as
praias desertas e a vegetação
exuberante da Restinga da
Marambaia são usadas como
campo de provas do Exército.

ENTREVISTA
DEFFLEPARD

Seu Bolso

Maia obtém o

apoio ae 
grapo

brizolista

César Maia esteve ontem no res-
taurante Tabuk, na Cobal cio Lcblon
— um reduto brizolista —, onde
conseguiu apoio de artistas ligados
ao PDT para seu projeto de incenti-
vo à cultura, que prevê isenção e
redução de INSS para empresas que
apoiem atividades artísticas. (Pág. 17)

Hora de renda fixa
Diante das incertezas econômicas, a
maioria dos especialistas elege os
CDBs e fundos de renda fixa as
melhores opções para janeiro.
(Página 1)

Réveillon econômico
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Moura Rocha deu entrevista como novo advogado de Collor

Marcelo Rógua

As cores dão sorteV,-» * •< - - • —
Como escolher a roupa certa para' 0*seU Signo e agradar aos orixás na
noite de Ano-Novo. Veja também
as previsões do taro e do I Ching
para 1993.

Pressão alta mata
Grande parte da

% I i ipopulação não
sabe que sofre

W*1 iç%, de hipertensão
;" 

* 
rft ., aderia! e nem
/ ^ conhece os

1 (J :f _ principais riscos
|í envolvidos nessa'W 
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vitimas de
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Medicina de ponta
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O poder do cálcio
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? Cuidar de plantas em varandas
de apartamento não é tão simples
assim. É preciso escolher a espécie
de acordo com a quantidade de luz
e calor da varanda. O Classicasa
hoje sai junto com o Classificados.

? O dia foi de festa para Júnior
(D). Pela manhã, o ídolo do Fia-
mengo foi uma das maiores atrações
do 3o Campeonato de Futevôlei Via-
jandão, organizado pelo artilheiro
Romário na Barra da Tijuca. À tar-
de, recebeu os companheiros de pro-
fissão para a 18" Pelada Amigos de
Júnior x Juventus, no campo em
frente à Rua Figueiredo Maga-
Ihães, em Copacabana. Hoje, Jú-
nior volta a se exibir, no Iate Clube
Jardim Guanabara, na Ilha do Go-
vernador, em companhia de Bebe-
to, entre outivs craques. (Página 23)

Economista

delatou irmã

à repressão

Vinte anos depois de ter sido coop-
tado por órgãos de repressão do regime
militar, o economista Gilberto Prata
confessou haver delatado a própria ir-
mà, Maria Madalena, e o cunhado,
José Carlos Matta Machado, da Ação
Popular. Matta Machado e outras 21
pessoas morreram por isso. (Página 4)

Matadores da

Rota vão ao

psicanalista
A polícia mais violenta do mundo

está no divà. Por determinação do
comando da PM de São Paulo, os
soldados e oficiais da Rota (Rondas
Ostensivas Tobias de Aguiar) que se
envolveram em confrontos com mor-
tes são agora obrigados a sç submete-
rem a tratamento psicanalítico. (Pág. 7)

Leitora insaciável
No Rio c em Niterói, cvu
nublado com possibilidadede chuvas, passando a j\tr-cialmcnte nublado. Tem-
(waiura estável Máxima eminima previstas na orla
nurilima do Rio de Janei-ro. Mw uibno.com \i«hi-
lidade nKxlerada

A Chiquinha não é
mole: até lendo ela
apronta confusão.

Já o Robô.
coitado, está

1 perdidamente
k apaixonado
AA por uma

] enceradeira
infiel.
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ESPORTES
'Rubinho' com
a bola toda
O piloto Rubens
Barrichello estréia na
Fórmula 1 cercado de
grande expectativa.
Especialistas o apontam
como o maior talento das
pistas surgido no Brasil nos
últimos anos e garantem
que ele vai repelir o

-^sucesso de Senna,

Caso PC
faz nascer
um 'xerife'

0 carioca Paulo
Lacerda preside

vL o inquérito do
I caso PC. Ele

BK calcula que o
empresa-

rio
f-, arrecadou
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mmk'< governo
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Editoriais o Ltberati
OpiniAo
A Somana
EntroviBta
Informo Jntornacional. Dono dos

caninos mais
famosos da
literatura, o
Conde Drácula
«tá de novo
nas telas de
cinema. Como
consumidor,
Drácula faz o
estilo mórbido
seus animais
preferidos são
o morcego è a
sanguessuga, è
o lugar mais
esquisito em
que fez amor
foi em cima da
tumba de
Kennedv.

C»dade.
AguinakJo Silva
Rogmtro
Esportes
Armando Nogueira
T mio
Sórgo Noronha

Rata edlçAo tom
130 páginas

Sou Bolso.
CTDApE INTERNACIONAL

Bandidos optam Europa rumo
por seqUestros à unificação
A queda do número de assaltos Às vésperas da unificação de seus
nos últimos anos sugere que mercados, a partir de I" de
organizações criminosas, como janeiro, os países europeus voltam
Comando Vermelho, estão a marchar firme no caminho da
preferindo os seqüestros (Página 16) integração. (Página 14)
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A federação também ameaçada

pela 
crise do Estado brasileiro

F m conversa em torno do tema de
sua monografia sobre A federação

acorrentada, a cientista política Aspá-
sia Camargo, dirigente do CPDOC da
Fundação Getúlio Vargas, declarou-
se muito preocupada com o movimen-
to separatista que lavra nos estados do
Rio Grande do Sul e de Santa Cata ri-
na e, menos dramaticamente, também
ao Norte, no Pará. Entende ela que o
movimento tem base pragmática dada

pelo empresariado local em busca de
solução para problemas que se criam
com a demissão da estrutura federal,

que deixou de lhe oferecer serviços em
troca dos impostos recebidos.

O empresário do Sul, como aliás
do resto do país. vai preferindo não

pagar impostos devidos à União. A
alternativa, quando compelido a pa-
gar, é recorrer á Justiça, como fán-
cho no qual se penduram dívidas que
não são para pagar. No Sul, o mor-
cado alternativo regional oferece
oportunidades de negócios que esti-
mulam a idéia de excluir-se a região
do sistema federativo brasileiro para
criar uma nova unidade independeu-
te e soberana. No Pará estaria esbo-
çada uma aliança de interesses co-
merciais entre empresários locais e

grandes empresas japonesas.
Diagnostica Aspásia Camargo, no

caso do Brasil, uma desarticulação
estrutural entre as decisões econômi-
cas e políticas, muito semelhante à
que ocorreu na União Soviética com
a perda de identidade nacional, ali-
mentada pela ilegitimidade crescente
dos poderes constituídos, produziu-
do ressentimentos regionais e étnicos

que comprometem o projeto da fede-
ração. "A crise econômica e os im-
passes institucionais tornaram trans-
parente a percepção de que o
Congresso e os partidos estão mais
voltados para o atendimento das de-
mandas regionais e corporativas ine-
rentes ao presidencialismo.'í As fun-
ções de plenário foram esvaziadas
pelo voto de liderança e pelas mani-

pulações do poder presidencial.
Lembra a cientista política que na

China, ao contrário do que aconteceu
na União Soviética, a prioridade dada à

gestão econômica e a aplicação da idéia
de jum país. dois sistemas1' têm permiti-
do a permanência da unidade de co-
mando político e o controle das tensões
entre as diversas regiões. "O colapso do
modelo desenvolvimentista, sustentado
pelos militares, concede extrema gravi-
dade à crise brasileira", escreve Aspásia,
a qual invoca a diferença entre o cami-
nho seguido pelo Chile, onde os pró-
prios militares produziram a liberaliza-
ção da economia, e o caminho
brasileiro. Aqui ocorreu o processo in-
verso: expandiram-se a máquina estatal

e a intervenção na economia e liberou-se
o debate político.

Para a nossa autora, "à intervenção

generalizada do Estado na economia
exibe evidentes sinais de colapso". O

poder Executivo continua empenhado
em prestar serviços aos municípios pa-
ra manter influência política com
transferências de recursos que geram
desperdício e encarecem as políticas
públicas. E com isso esvazia-se a legi-
timidade dos governantes e o próprio
Estado se converte em núcleo central
da crise. Faltam ao governo federal

planejamento c controle e em conse-

qüência sua parcela na arrecadação

global nunca esteve tão baixa. A ini-
ciativa de uma reforma llscal de emer-

gcncia atestaria esse colapso.
Seriam três os fatores principais da

crise da federação. O primeiro está no
fato de que a Câmara não preenche
sua função clássica de representar

proporcionalmente o eleitorado na-
cional. agravando o distanciamento
entre poder econômico e representa-
ção política. Os estados do Centro-Sul

perdem 70 lugares na Câmara que são
cedidos a quatro pequenos estados:
Roraima. Amapá, Acre e Tocantins.
São Paulo sozinho perde 54 cadeiras.
Rio de Janeiro e Minas, cinco cada
um. Rio Grande do Sul, quatro, e
Paraná e Santa Catarina, um cada:

O segundo fator estaria na inflação
de partidos, cerca de trinta no mo-
mento, embora só 17 funcionem. O
terceiro seria a representação propor-
cional nos moldes atuais. As propos-
tas de reforma tendem a reduzir o
espaço territorial das disputas eleito-
rais, permitindo maior proximidade
entre o eleitor e o candidato.

Aspásia conclui que o desenvolvi-
mento acelerado não foi capaz de pro-
duzir a homogeneidade necessária para
romper o "círculo vicioso das cumplici-
dades". Inflação crônica e concentração
de riquezas, desigualdades, sociais, baixa
produtividade em função dos precários
investimentos em tecnologia e recursos
humanos acentuam a paralisia do Esta-
do diante da crise, fazendo com que as
forças políticas dêem prioridade à sua

própria sobrevivência. A modernização
econômica não está sendo acompanha-
da por uma modernização da política.

A revolução tecnológica e a inte-
graçào de mercados terão sua in-
11 uência na debilidade do Estado
brasileiro, no momento. São Paulo,
o grande pólo econômico, tem sido

gravemente prejudicado pela sub-re-
presentação política e tem perdido
iorça relativa na federação. A ascen-
são de Minas e da Bahia criam pólos
de substituição à decadência fiumi-
nense e as fronteiras econômicas do
Oeste estão em pleno crescimento.

Novo livro sobre sistema de 
governo

O professor Bolívar Lamounier
produziu um novo livro sobre parla-
mentarismo e presidencialismo, des-
ta vez em associação com o profes-
sor Dieter Nohlen, da universidade
alemã de Heildeberg. Além de cien-
tistas políticos brasileiros e estran-
geiros, há a colaboração de políti-
cos. entre os quais Delfim Netto,
Fernando Henrique Cardoso, Israel
Pinheiro Filho, José Serra, Marco
Maciel, Nelson Jobitn, Nelson Mar-
chezan, Roberto Magalhães, Ulysses
Guimarães e Waldir Pires.

Delfim e Sena, que de economis-

tas passaram também a políticos,
são enfáticos na defesa do parlamen-
tarismo. objeto determinante do li-
vro. "Depois de dezessete anos de
Executivo", diz Delfim, "cheguei 

â
conclusão de que o problema do Bra-
sil é simplesmente o fato de havermos
construído um sistema político não
funcional." E diz José Serra: "A 

partir
da experiência que venho tendo em
Brasília, o que antes era uma convicção
intelectual passou a ser uma convicção
prática muito profunda."

O livro será lançado em São Paulo a
11 de janeiro e o editor é o Idesp.

Agenda do Iuperj

Para ficarmos no terreno próprio de Políticas Públicas á Reforma
dos cientistas políticos, também o Institucional: Sistema de Governo e
iuperj dedicou o n° 2 da sua Agenda Representação Política.

Licença 
para 

saída de PC cria

mal-estar nos meios 
jurídicos

¦ Juristas estranham procedimento do ministro limar Galvào

NI RI VÍTOR I R II
Além de indignação na maioria

dos brasileiros, a saída de PC Fa-
rias do pais causou certo mai-estar
nos meios jurídicos. Embora, por
lei, PC não tenha perdido o direito
de ir e vir. está sub jiulice, e foram
no mínimo polêmicas as circuns-
tâncias em que o relator do proees-
so no STF, ministro limar Galvào,
permitiu a viagem. PC é indiciado
em nove delitos penais, está com
prisão preventiva requerida pela
Policia Federal, dependendo de
despacho do próprio Galvào, e é
objeto de denúncia encaminhada
pelo procurador-geral da Repúbli-
ca. Aristides Junqueira, ao Supre-
mo, I, por este, á Câmara dos De-
pulados, pois seu processo ò conexo
ao de Collor por crime comum.

Não se pode qualificar de ten-
denciosa a decisão do ministro Gal-
vão, pois ela foi de caráter subjeti-
vo, subordinada apenas à lei e à sua
consciência de juiz. O que se ques-
tiona é que Galvào não tenha ava-
liado que a viagem pode resultar
cm prejuízo para a futura ação pe-
nal (a ser aberta após a gutoriáiçâo
da Câmara ou sem ela, se Collor for
destituído), da qual PC é um dos
agentes. Ou seja, o ministro deu
pieno crédito á afirmação de PC de
que voltará ao pais antes do dia 25.

Mas. afora este aspecto — situa-
do em uma zona cinzenta e ambi-
gua — o que causou mais estranhe-
za nos meios jurídicos foi o fato de
Galvào ter-se limitado a escrever
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VPC foi indiciado em 9 delito.
"ciente" em uma "comunicarão"
em que o advogado de PC. Pedro
Gordilho. informou sobre a viagem
do acusado. A quase totalidade dos
juristas e ex-ministros do STF ouvi-
dos pelo JORNAL DO BRASIL
assegura que essa prática de "tomar
ciência" não existe no Direito. O
normal seria o advogado cncann-
nhar ao ministro um pedido de"pro\idéncia" ou fautorização". O
ministro daria então um despacho,
negando ou concedendo a l.utori/a-

ção ou adotando outras providêm
cias.

Apenas um dos juristas ouvidos
considerou normal o procedi men-
to" de Gordilho, afirmando que,,
por não haver ainda ação penal
contra PC (e Collor), foi suficiente
a comunicação M cautela ao juiz,!.
Outros juristas avaliam que a e\is-<
tência do inquérito seria suficiente
para Galvào determinar â Polícia
Federal que impedisse a viagem ao!
exterior. Não só pelo poder e o"prudente arbítrio" de que dispõe,
como juiz, mas até porque a razão,
alegada por PC — submeter-se, na
Espanha, a uma cirurgia para parar
de roncar — não se refere a enfer-.
midade grave que significasse risco
de vida ou que não pudesse ser
tratada no Brasil.

Especialistas que acompanham
o caso de perto não conseguiram,
igualmente, furtar-se a apontar eer-
tas concidências, como o fato de
Galvào ser o ministro do Supremo
que, até agora, respondeu favora-
vclmente a todos os recursos impe-
irados pela defesa de Collor. E ain-
da: Pedro Gordilho, como
procurador do Estado da Bahia, e
advogado do governador Antonio
Carlos Magalhães no processo eon-
tra o ex-governador Nilo Coelho e
defende também o ex-governador
paulista Orestes Quércia; e PC via-
jou à Espanha num avião de Wag-
ner Canhedo, acusado no escânda-
Io de privatização da Vaso. no qual,
Quércia também foi personagem
importante.

Família Far ias 
passeia 

de 
jet-ski

REGI'! L BRASÍLIA — Irmãos,
sócios e amigos de Paulo César
Farias passaram as festas de fim
de ano nas águas quentes do mar
de Pernambuco. Desde a véspera
do Natal, os parentes de PC. a
frente o deputado Augusto Fa-
rias e o médico Luiz Romcro
Farias, ex-secretário de adminis-
tração do Ministério da Saúde,
se divertem e descansam no ex-
clusivo hotel lntermares, locali-
zado em Ponta de Serrambi,
praia distante uma hora e meia
de carro de Recife. No Interina-
res. a diaria de uma suite de luxo
para casal custa USS 180.

O principal divertimento do
grupo é o jet-ski. que se tornou
um emblema de força e determi-
nação no auge do governo Col-
lor. Em Pernambuco, porém, c

uma fólitia de lazer malvista
desde o acidente, na praia de
Maria Farinha, em 29 de no-
vembro. que deixou a menina
Verônica de Souza Barbosa em
coma durante 25 dias. Verônica
já está num apartamento se re-
cuperando, mas ainda não go/a
da plenitude de seus reflexos.
Protestos de banhistas impedi-
rara uma competição de jet-ski
no estado.' Além dos familiares de PC,
também se hospedaram no Infçr-
mares o sócio do empresário na
Brasil Jet, Jorge Bandeira de Mel-
Io, um dos personagens chave do
esiiuenni PC. já indiciado no caso
pela Polícia Federal. O comaínlan-
te Bandeira foi piloto de Collor na
campanha presidencial e se asso-
ciou a PC em duas empresas de
táxi aéreo, a Brasil Jet e a Mundia

Táxi Aéreo. A CPI do caso l'(
comprovou que Bandeira era
quem assinava os cheques da córi-
ta do correntista fantasma José
Carlos Bomfim.

O irmão mais velho, PC Fa-
rias. sua mulher, Elma, passa-
ram o Natal na Europa, depois
dele submeter-se a tratamento
em Madri para livrar-se de dis-
fúrbios respiratórios que torna-
vam um tormento, para ele e
familiares, o ronco que produzia
durante o sono. O temor maior
do ex-tesoureiro de campanha
do presidente afastado, Fernan-
di) Collor, era uma parada respi-
ratório enquanto dormia, co-
mum em pessoas atacadas por
esse tipo de mal. Segundo seus
irmãos, PC pretende festejar o
reveillon em algum ponto da
Flórida, nos Estados Unidos.

ELHÇOES-92

Agora que você elegeu a
Royal sua agência de viagens

para 93, DECIDA-SE:
m

E TAO FÁCIL VIAJAR
Aqui começa a tua

ROYAL
(viagens turismo e câmbio

EUROPA/USA í
AO ALCANCE DE TODOS ?

PROMOÇÃO SUPER ESPECIAL

USA
MIAMI US$680,00
N. YORK US$ 680,00
LOS ANGELES US$ 750,00
EUROPA/ORIENTE
LISBOA US$ 780,00
PORTO US$ 780,00
MADRID US$900,00

PARIS US$1.095,00
ROMA US$1.095,00

LONDRES US$1.095,00
GENEVE US$1.095,00

FRANKFURT ' ..US$1,115,00
HONG KONG. US$2.500,00
TÓQUIO US$1.620,00
' Agente autorizado - VARIG

35 ANOS DE BONS SERVIÇOS

R<SYAL
VIAGENS TURISMO E CÂMBIO

Rio: Av. Erasmo Braga. 227
2o andar - Te! 221-3131CUBBATW OOM100410

CEIA DE ANO NOVO NO HOTEL

hotéis HORSA NACIONAL RIOHORSA
Não perca a oportunidade de festejar a chegada do Ano Novo, conos-
co O buffet será aberto às 22 hs. com música.
Preço por pessoa Incluindo champagne nacional, vinho e refricje-
rante Cr$ 545 000,00 ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO.
As reservas deverão ser feitas através do telefone 322-1000 — Gerôn-
cia de Alimentos e Bebidas (horário comercial) ou no Departamento de
Reservas, após as 18 hs.

NAO DEIXE Uma das melhores mias da vida é viajaíf Por isso,
01 UAAD CFA f oDmeaopróximoanoirvestindoanvocÊ.Através
JJ V UAl\ jtM LWESTDISNEY voa? embana no sou sonho. A

ABL tem também outras facilidades para vooí viajar em 93.
V vfvCi Aproveite, ligue para a ABL e programe-se desde já.

Próximas saídas: grupo de férias • 11 e 23/1 • 5 e 14/2

Praça Floriano, 51 - lba andar-Cinelândia *
Tel.: (021)533.3613 - Fa*: (021)533.1490 r o u n s

JI.

ASSINATURAS JORNAL DO BRASIL

Rio 585-4321

ELEI
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ie mais ju aias de prazo para aeiesa e nac
Brasilia —Jamil Blllar
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Moura ffisse que, sent mandado, Collor compareeera a jid^amcnlo

Malufantecipoujesta c assume earn pacote que inclui mais IP'I'U

CARIBE - FfeRIAS E CARNAVAL Ipk ,, a - m j* ;Inclui: 0 noites, parte airoa ida / volto, jSp*# us^ M /| |jhospedagom no Cancun Playa c/caf6 da fs§' 1QY I ^V^rlOO
manha. traalados e city-tour. y  i

I d • J k [®l « r .1 *™Ju[•] [1], IMl f
ra. Sift.- A _ !'•' -v ¦ .'!•¦!

CRUZEIRO MARiHMO \B^„ri°nerfB NorSnha*noites Porto Seourt / Ilh6us Fernando do Noronha ,
Salvador / Aracaju / Recife / Joao P.A6roa, Hotel c/cofe manh8 em Rec. t

Pescoa / Femancio de Noronho. e pensSo complete em F.de Noronha. |
Varies seldas de Recife ou Salvador trasjados e 2 passeios diarios. ,

Salda do Rio ^
A PARTIR DE A #| A PARTIR DE m CA

10 X Us$ Ow^oo 10 X lla$ I w5F|00 |
WiW'j 'W^!^p^pa^HMP^^Ba^^^aftyFMP'l»*^'^l,^l'|y'l"T'sesaiBaffiBl >
Bill E*JXi^LLiJBw !BUENOS AIRES MAR E AR 

fl A 
pabtir DE [

dias Inclui: 5 diasdoNavego^io tsjtv ¦¦ *J AA inosNaviosLinea"C"c/todooasrafeicfiBs i:":Us" | /.| ;4 noites om B.Airos c/co(6 da manhS. iQX I ¦ VlOOTrastado8. city-tour a PaBs.Aaroo. "y 
t

. 5 dias - N«til • Ravjlflon 1A partir de: P.A^rea U»$ 366, A partir de P.Airw Ut$ 476,
P.TumtnUBtm, || P. 

Twrwtr* US> >37,  i

OUTRAS OPC^ES: APAHTmot \
UGOSANOINOS-13 dias-UM 1.342, I FORTALEZA-5dlaa-Crte.aie.032, t

MACElO - dias • Crt 4.935.228, I NATAL - 5 dias - &rS 5.401.334, j
AS 3 CIDADeS JUNTAS -10 dias • Crt 8.124.030, _J j

I ILHAS TROPtCA«S~1
JUNTE SUA TURMA 1 di»« c/8)itk>?o e trangporto 2 X Cr$ 129.600, !"oyaTctlculadOT an cSmfaod* 04/12/9?  |

CENTRO: Rua 7 de Selambro, 71 10* andar
En?lC COPA: Av.N.S.de Copacabana, 19B loja 101

[f«H BH 221 -4709»541 -3649 f

BendMcies: Todos Mo comparecer
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Brasília — Jamll Bittar

Moura disse que, sent mandado, Collor comparecerá a julgamento

NAVIO * AVIÃO* HOTEL

1 nolta Recito - 7 noite»
Fernando do Noronha

P.Aèroa, Hotel c/café manhã em Rec.
e pensôo completa em F.de Noronha,

trasladoB e 2 passeiOB diários.
Solda do Rio Jjjjji

A PARTIR DE gü jCQ
ioxu«$ ¦ 99i<

CRUZEIRO MARÍTIMO
7 noites Porto Seguró / Ilhéus /Salvador / Aracaju J Recife / JoSo
Pessoa / Fernando de Noronha.

Várias seidaB de Recife ou Salvador
A PARTIR OE QA

10 X Us$ wVloo

BUENOS AIRES MAR E AR
8 dias Inclui: 5 dias de Navegaçio

nos Navios Linea "C c/todos as refeições
4 noites om B.Aires c/cofó da manhS,

Traslados, city-tour e Pass.Aérea.

OUTRAS OPÇÕES: a partir de
LAGOS ANDINOS-13 dias-US» 1.342, I FORTALEZA - 5 dias - Cr» 6.216.032,

MACEIÓ - dias - Cr» 4.935.228, I NATAL - 5 dias - fâr» 5.401.334,
AS 3 CIDADES JUNTAS -10 diaB • Cr» 8.124.636,

JUNTE SUA TURMA 1 dio» c/aimoço e tranaporte 2 X Cr$ 129.600,"nço« calculedo» »° c*"*™ <i« 04/1 ?/9? |

CENTRO: Rua 7 de Setembro, 71 IO" andar
COPA: Av N S de Copacabana. 195 loja 101

221 -4709®541 -3649

Collor usa novo recurso 
para 

adiar decisão.

STF recebe mandado preventivo que pede mais 30 dias de prazo
BRASÍLIA — 0 presidente afas-

tácio Fernando Collor, em mais
uma tentativa para adiar o julga-
mento do dia 29, impetrou ontem
nb Supremo Tribunal Federal
(STF) mandado de segurança pre-
ventivo em que pede mais 30 dias
de prazo e a habilitação do advoga-
tio José de Moura Rocha como seu
novo defensor 110 processo de im-
pcachmeiií a que responde no Sena-
do. A decisão de Collor foi tomada
ontem, às lOh, durante um encon-
tro com Moura Rocha, na Casa da
Dinda. Se o mandado for deferido
pelo ministro Sepúlveda Pertence,
escolhido relator do processo, Col-
lor deixa de ser revel e se defenderá
còm seu advogado.

Com essa iniciativa, Collor tenta
se prevenir de uma possível negati-
vá do ministro Sydney Sanches,
presidente do STF e do processo de
impeachimii. à petição encaminha-
da na sexta-feira por Moura, solici-
tando novo prazo para ojulgamen-
to. Como Sanches só vai decidir na
próxima segunda-feira, Collor ten-
tará antecipar uma posição do
STF. Os autores do mandado pre-
ventivo — Collor e o advogado
Moura Rocha — argumentam que
a defesa não pode aceitar uma si-
tuação indefinida às vésperas do
julgamento. 

"Não 
podemos ficar

esperando até a segunda-feira", dis-
se. Moura.

. Plantão — 0 diretor adminis-
nativo do STF, Sebastião Xavier,
passou o dia de plantão para rece-
I\t o documento. 0 ministro Se-
púlveda Pertence foi escolhido para
relatar o mandado por ser o mais
antigo integrante do tribunal que se
encontrava ontem em Brasília. Nos
mandados anteriores, Pertence vo-
tou contra as pretensões de Collor.

Se o mandado for indeferido, as
alternativas judiciais de Collor para
adiar o julgamento estarão esgota-
das. "Não resta outra coisa senão
irmos para o julgamento", admitiu
o advogado Moura Rocha, acres-

centando que, na sua opinião, Col-
lor deveria estar presente ao julga-
mento. "Há um firme propósito de
convencê-lo a comparecer. Mais do
que ninguém, ele é a melhor pessoa
para fazer a defesa política", com-
pletou Moura Rocha.

Na hipótese de ser habilitado
como advogado de Collor no pro-
cesso, Moura Rocha não cogita de
sua destituição, a exemplo do que
ocorreu com Evaristo de Moraes
Filho e José Guilherme Villela, na
véspera do julgamento. No manda-
do, Collor não pede a destituição
de Inocêncio Mártires Coelho, de-
signado como advogado dativo pe-
Io ministro Sydney Sanches. Na
avaliação de Moura Rocha, Ino-
cèncio não será desconstituido.
mesmo que o STF permita que Col-
lor tenha novo defensor. "Ele seria
apenas afastado", opinou. No en-
tanto, considera impossível juridi-
camente a convivência dos dois ad-
vogados no processo. 

"Dividir o
tempo da defesa seria uma situação
anormal", sustentou.

Testemunhas — Sc a data de
29 for mantida, a possibilidade de
novo adiamento do julgamento só
ocorrerá caso alguma testemunha
não compareça. Sc isso ocorrer,
Moura Rocha vai requerer a substi-
tuição. A regra não se aplica a Tha-
les Ramalho, ex-assessor de Collor,
que não comparecerá por motivo
de saúde.

Em relação ao recurso judicial, o
advogado indicado por Collor re-
conhece que a dificuldade maior
será quanto ao prazo de 30 dias,
diante das manifestações públicas
de Sydeny Sanches. "Eu acho que
ele defere o meu ingresso e concede
um prazo inferior aos 30 dias", pre-
viu o advogado. Quanto às especu-
laçòes de que estaria recebendo CrS

1 bilhão para defender Collor,
Moura Rocha ironizou, mas não
quis revelar os seus honorários."Seria ótimo se eu estivesse ga-
nhando isso", concluiu.

Senado estará todo presente
Todos os 81 senadores estarão

presentes ao julgamento do presi-
dente afastado Fernando Collor,
no próximo dia 29, terça-feira. A
garantia 6 dos senadores Mauro
Henevides (PMDB-CE), presidente
do Senado, e Humberto Lucena
(PMDB-PB). líder da maior banca-
ila do Senado, com 27 integrantes."Todos os senadores estarão aqui",
assegura Lucena.

Benevides, responsável princi-
pai pela mobilização, confirmou
que mesmo os três senadores que
viajam pelo exterior — Epitácio
Cafeteira (sem partido-MA), Al-
bano Franco (PRN-SE)e Hydekel
Freitas (PFL-RJ) — "já confir-
Saram suas presenças". Embora
não tenha confirmado um vôo de
retorno a Brasília para o senador
A lha no Franco, Benevides não se
pírepcupa. 

"Fie tem meios para
c[legar aqui sem precisar de aviões
dl- carreira", brincou o senador.
/\lbano é empresário e presidente
dii Confederação Nacional da In-
díistria (CNI).' 

Mais sério, Benevides reconhe-
~ceu-a-"perplexidade que toma

cptua da população. Ela nos com-
pele a acreditar que a sessão vai
acontecer dia 29. Esse é o desejo

defesa e habilitação de Moura como novo advogado

Maluf começa mandato

com obras e mais IPTU

SÃO PAULO — O prefeito eleito
de São Paulo, Paulo Maluf, cuja
volta da Europa é prevista para
hoje, traz as primeiras medidas da
administração que inicia no dia Io.
A intenção de Maluf é anunciar
projetos, obras e reformas em todos
os setores nos 15 dias iniciais de
seu mandato, mas o pacote inclui-
rá o aumento do IPTU. Logo na
primeira semana, o secretário de
Vias Públicas. Reynaldo de Barros,
que declarou sua intenção de "en-

dividar" a cidade para realizar as
obras, vai abrir licitação para as-
faltamento de 70 quilômetros de
rua nos bairros pobres.

IPTU - Apesar da disposição
de emplacar o estilo do neomalu-
fismo em pouco tempo, Maluf,
uma semana antes da posse, en-
frenta alguns problemas. Depois
da crise do secretariado — quan-
do foi obrigado a trocar dois no-
mes já anunciados —, o prefeito
eleito depara-se com a necessida-
de de aumentar a alíquota do Im-
posto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de 0,02% para 0,06%.
É uma forma de compensar o rea-
juste progressivo do imposto que
levou a prefeita Luiza Erundina a
índices pifios de popularidade. A
progressividade, na verdade uma
idéia de Jânio Quadros, está em-
perrada na Justiça e praticamente
condenada ao arquivo morto.

A rejeição ao aumento da ali-
quota proposto pela equipe de Ma-
luf foi imediata. Até vereadores do
PDS e do PTB, partidos da coliga-
ção que elegeu o prefeito, conside-
ram que o reajuste "penaliza" o
contribuinte. A equipe de Maluf
chegou a pensar na adoção da pro-

gressividade, mas o prefeito, te-
mendo desgaste ainda maior, foi
contra. Mesmo com a polêmica,
Maluf aceitou o reajuste da alíquo-
ta (na prática, de até 200%) e sua
equipe criou uma forma de com-
pensação com base na Unidade
Fiscal do Município (UFM).

Na Câmara dos Vereadores, on-
de, na prática, formou maioria Ibl-
gada graças ao estilo franeiscano, o
prefeito terá poucos problemas.
Dos 53 integrantes, o prefeito pode
contar com o apoio de no mínimo
22. A base de Maluf na casa pode
chegar a 30 vereadores, como ocor-
reu na aprovação da proposta que
permite o prefeito a remanejar ver-
ba no orçamento do município. Até
vereadores do PSDB (que terá a
Secretaria de Transporte) e PMDB
votaram com a bancada governista.
O prefeito, agora, pode remanejar
10% do orçamento já aprovado.
"Foi um sinal de que haverá uma
maioria negociada e a intenção não
é de atrito", analisa um constante
interlocutor do prefeito.

Transportes — A municipa-
lização dos transportes é um dos
principais alvos das caneladas dc
lançamento do governo Maluf.
Durante a campanha, o então
candidato atacou o programa dc
Luiza Erundina por considerá-lo
uma espécie de subsidio às empre-
sas privadas e prejudicial para a
Companhia Municipal de Trans-
porte Coletivo, a estatal CMTC.
O secretário de Transportes. Ge-
túlio Hanashiro. deputado pelo
PSDB. estuda a reforma do siste-
ma de ônibus, considerado uma
das mais eficientes bandeiras de
campanha do PT.

Ed Vigginni — 15/11/92

dos senadores, qualquer que seja
o resultado". O presidente do Se-
nado admitiu que, caso uma nova
manobra de Collor adie mais uma
vez o julgamento, vai ser necessá-
rio convocar outra vez o Congres-
so. Além do julgamento de Collor,
Benevides quer votar ainda este
anos o pedidos de créditos suple-
mantares feitos pelo Executivo.

Itamar estuda reforma

ANTÔNIO JOSÉ MENDES
T UIZ DE FORA - O presi-

*J dente Itamar Franco pas-
sou mais um dia recolhido cm
sua residência, em Juiz de Fo-
ra, recebendo visitas de ami-
gos. assessores e parentes. Visi-
taram o presidente, ria sua
cobertura, na Avenida Rio
Branco, o presidente de Fur-
nas. Marcelo Siqueira, os as-
sessores especiais Tales Ra-
mos, Roberto Medeiros. Saulo
Moreira c Neuza de Assis,
além da filha Georgiana e do
irmão, Augusto Franco. Para a
tarde, Itamar estava aguardan-
do os ministros Murilio Hin-
gel, da Educação, e Mauro
Durante, secretário-geral da
Presidência.

Segundo assessores, no dia
em que tomar posse, o presi-
dente Itamar Franco, fará um
pronunciamento á nação sem
as restrições da interinidade. O
pronunciamento já está sendo
preparado e, nele, Itamar dirá
tudo o que se absteve de decla-
rar até agora. A reforma mi-
nistcrial depende da correlação
de forças políticas e, embora o

presidente afastado Fernando
Collor o acuse dc não estar
cumprindo o programa do
PRN, Itamar acha o contrário,
porque não está deixando pas-
sar maraculaias, e os descami-
sados são reais, são o povo
sofrido da rua e não os desça-
misados do Collor, que são os
descamisados dejet-ski, que ti-
ram a camisa para se bronzear
em lanchas.

Pode haver um remaneja-
mento de ministros. Paulo
Haddad, do Planejamento, po-
derá ser efetivado na Fazenda,
ministério que acumula desde
a saída de Gustavo Krause. De
qualquer maneira, o novo mi-
nistro da Fazenda poderá ser
um político, como era Krause,
porque, na visão de Itamar, a
política é que dita as diretrizes
para a economia, e não o con-
trário.

Itamar, segundo os assesso-
res, tem recebido muitas suges-
tões de nomes para o comando
da economia e está recolhendo
muitas informações objetivas
para fazer uma escolha subjeti-
va. sem aceitar pressões.
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Inclui: 8 noites, parte airoa ida / vol to, jSp*# us^ ¦¦ yiQhospedagomno Cancun Playa c/cafd da gw 10 X I **V£Vnoo
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Tendência no

PT ainda é

mudar sistema

SÃO PAULO — Apesar da vitória
do deputado presidencialista Vladi-
mir Palmeira, na disputa pela lide-
rança do PT na Câmara, a direção
do partido continuará empenhada
iu1 campanha parlamentarista. Ao
contrário da análise inicial de al-
guns petistas, a eleição de Vladimir,
por um voto, é mais um protesto da
bancada contra a cúpula do que o
fortalecimento da ala presidência-
lista. "Realmente não pode ter essa
interpretação, o presidencialismo
está reagindo, crescendo, mas há
Uma onda parlamentarista", reco-
nhece Vladimir.

A reação parlamentarista no PT
cçrtamentc será mais forte. O parti-
do marcou para 14 de fevereiro um
plebiscito, com quorum de 600 mil
votos no pais. para consultar as
bases sobre o sistema de governo a
*ar defendido no plebiscito oficial
djí abril.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

MESTRADO E DOUTORADO EM GEOFÍSICA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Geofísica Aplicada a Exploração de Hidrocarbonetos (direcionada para Geofísica de Poço. Métodos
Potenciais e Métodos Elétricos) e Sismologia.' CORPO DOCENTE
Professores do Departamento de Geofísica do Centro do Geociêocias da UPPA e professores visitantes
estrangeirai:PROCESSO DE SELEÇÃO
—• Inscrição

Período: 27/12/92 a 27/01/93
Candidatos: Geofísicos. Geólogos, Físicos, Matemáticos. Engenheiros o graduados em áreas afins,
a critério da comissão de seleção.
Os candidatos deverão enviar à UPPA. endereço abaixo, cópia da carteira do identidade, do
certificado ou atestado de conclusão de curso superior, do historico escolar e do curriculum vitae.

SELEÇÃO (1 ° etapa)
Constará de análise do histórico escolar e do curriculum vitae. bem como de testes de conhecimen-
tos básicos em Geologia, Matemática. Física e Inglês, cujos programas serão enviados aos candida-
tos quando do recebimento do pedido de inscrição. Os candidatos inscritos serão avisados da data e
local da realização dos testes quando da confirmacão da inscrição feita pela Universidade
SELEÇÃO (2n etapa)
Os candidatos selecionados na 1J etapa participarão de um Curso de Nivelamento, com início em
março/93, abrangendo as disciplinas de Física, Matemática. Inglês. Computação, Geologia Geral e
Geofísica, com duração de quatro meses Durante este curso será olerecida uma bolsa de manuten-
cão aos candidatos A seleção ocorrerá ao longo do Curso de NivelamentoCURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Inicio: agosto de 1993
- Bolsas de Estudo serão concedidas aos candidatos aprovados no Curso de Nivelamento.

CORRESPONDÊNCIAS
Prot' Sônia Dias C Guerreiro
FADESP/Geofisica Petróleo. Caixa Postal 309
66.017 -970 — Belém. PA
Telefone (091) 229-2825, FAX (091) 229-6015
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Gilberto Prata, hoje militante do PT, entregou informações que resultaram na morte de pelo menos 22 pessoas nos anos 70=-

KONALDO HRASIUENSi;
BRASÍLIA — F.m fevereiro (te

iffj. um dos urios áureos da dita-
dura militar, no governo do general
Kmílio Garrastazú Mediei, agentes
da Policia Federal invadem uma
residência em Goiânia, Goiás, e

prendem Marta Prata Soares, 15
anos. A acusação: a jovem adoles-
eente seria militante da Ação Popa-
lar Marxista-Leninista (AP-ML). A

prisão de Marta marcou o início de
uma operação militar planejada pe-
lo Centro de Informações do Exòr-
cito (Ciex) com o intuito de exteí-
minar a cúpula da' AP-ML no
Brasil com a utilização de um alca-
güete que tinha amplo acesso aos
altos escalões da AP-ML: o então
militante esquerdista Gilberto Pra-
tíí Soares, economista, irmão mais

velho de Marta e, também, irmão
de Maria Madalena Prata Macha-
do, esposa de José Carlos Novaes
da Mata Machado, dirigente maior
da AP-ML na região Nordeste.
Com base nas informações de Gil-
berto Prata, o Exército conseguiu
em poucos meses aniquilar a direi
çào nacional da AP-ML. em ações
que resultaram na morte de pelo
menos 22 militantes, entre os quais
José Carlos Malta Machado. Ho-
nestino Guimarães, Gildo Lacerda,
Paulo Wright, Eduardo Collier e
Fernando Santa Cruz. os cinco últi-
mos integrantes da relação de 144
desaparecidos políticos do Brasil.
Residindo atualmente em João Pés-
soa. militante do PT, Gilberto Pra-
tu abre o jogo com um objetivo:
encontrar uma solução para os de-
saparecidos do Brasil.

CONFISSÕES DE UM 6X-ALCAGÜETE

Nem família escapou

Perseguido pelas forças de re-
pressão do regime militar por todo
o país graças às informações repas-
sadas ao Centro de Informações do
Exército (Ciex) por seu cunhado
Gilberto Prata, o diretor para a
região Nordeste da Ação Popular.
José Carlos Novaes da Matta Ma-
chado, vice-presidente da UNE na
gestão de José Travassos (1967-
1968). foi preso por oficiais do
Exército no dia 19 de outubro de
1973. na divisa dos estados de São
Paulo e Minas Gerais, quando via-
juva de carro para Belo Horizonte
na companhia de dois cunhados e
um advogado.

Transferido para o DOI-Codi de
São Paulo, na rua Tutóia, foi bar-
baramente torturado durante mais
de uma semana. Posteriormente foi
removido parta o DOI-Codi de Re-
cife, onde foi morto. A versão ofí-
ciai. divulgada à época, mostrava
que no dia Io de novembro de 1973
o também dirigente da AP, Gildo
Macedo de Lacerda, preso no dia
22 de outubro em Salvador, ao ser
interrogado no DOI-Codi, teria
fornecido a informação sobre o lo-
cal onde se encontraria com José
Carlos Matta Machado e com um
terceiro elemento de nome Antonio.
Chegando ao local do encontro, te-
ria havido um tiroteio quando An-
lonio teria matado Gildo Lacerda

pela sua traição e Matta Machado

por engano.
"José Carlos estava tentando

sair do pais", contou ao JORNAL

DO BRASIL Maria Madalena Pra-
ta Soares, ex-mulher de Matta Ma-
chado, hoje residindo no Rio de
Janeiro, considerando "uma farsa"
a versão oficial divulgada pelos òr-
gãos de repressão. Maria Madalena
revela que José Carlos retornava a
Belo Horizonte a pedido de seu pai,
o advogado Edgar Matta Macha-
do. de tradicional família mineira,
que já estava tomando providências
para mandar o filho para o exte-
rior. Maria Madalena não tem dú-
\idas de que os agentes da repres-
são conseguiram prender Matta
Machado graças aos informes de
seu irmão, Gilberto Prata, repassou
ao Centro de Informações do Exér-
cito. "Gilberto manteve contato
com José Carlos e com os agentes
do Ciex até o último momento",
emenda.

Em Recife. José Carlos da Mat-
ta Machado foi enterrado como in-
digente numa cova comum, mas
seu corpo conseguiu ser identifica-
do pela arcada dentária por um
legista enviado a Recife por Edgar
Malta Machado, que o trasladou
para Belo Horizonte. Na mesma
cova em que Matta Machado foi
sepultado, foram descobertos dois
outros cadáveres, que Maria Mada-
lena acredita serem de camponeses
que atuavam na AP. Para Maria
Madalena, Antonio pode vir a ser o
camponês maranhense conhecido
como Carlos, que atuava ao lado
do líder camponês Manoel da Con-
ceição.

Como foram seus contatos
com os órgãos de repressão?
— Eu desenvolvia atividades na Ação
Popular em Belo Horizonte e, em
tomo de 1969, fui para Goiás traba-
lliar. Eu estava sendo procurado des-
de o final de 68 por causa da greve em
Contagem, sabia disso, havia sido
avisado. Em 1973 eu trabalhava na
Etemit! Me lembro bem como se fos-
se hoje: um cara bem vestido, bron-
zeado de sol chegou e foi procurar
pelo meu chefe. Depois fui chamado,
o cara me mostrou uma foto minha
3x4 e perguntou: é você? Respondi
que sim. Ele me disse então que eu
estava preso por uma questão de se-
gurança nacional. Disse para ele: já
•d, é uma questão de família.

Por que de família?
Bom, em 64 eu tive um irmão

preso, em 67 meu pai foi preso. E eu
sabia que minha irmã estava envolvi-
da. militando na APML. Eu fui preso
e levado para uma casa tipicamente
militar, ao lado de um quartel em
Goiânia, e lá estava funcionando a
Polícia Federal. Logo que eu cheguei
recebi a informação que uma outra
irmã que morava comigo. Marta, ha-
via sido presa. Eles me mostraram
uma lista onde constavam os nomes
da minha irmã Maria Madalena, que
era casada com o José Carlos Matta
Machado, dirigente da AP-ML. Ao
longo dos 40 dias que permaneci pre-
so soube que minha ex-esposa c mi-
nha irmã Marta haviam sido liberta-
das após 15 dias. Eu dizia para eles
que não estava mais envolvido com
nada — na realidade eu queria livrar
a minha cara, da minha esposa e de
minha irmã Marta, que não tinham
nada a ver com a história.

E o que aconteceu depois?
Olha, nessa história, passado al-

gum tempo que eu passei preso em
Goiânia, me trouxeram para Brasi-
lia para o quartel do Exército. E lá
eu fui colocado em contato com um
oficial, o dr. César, do CIEX —
acho que era coronel ou alguma
coisa assim — que planejava as
operações. Depois, nos desloca-
mentos que ocorreram, foram com
o dr. Ribamar, outro oficial.

O que o dr. César falou para
\«cê nesse primeiro contato?

Logo no inicio nos sentamos den-
tro do quartel para conversar — nu-
ma mesa de reunião, eu me lembro
bem. O dr. César estava lá de temi-
nho, gravata e tal, Ele disse: olha.
você nos interessa. Você é um bunda
de pingüim, pois passou mas deixou o
rabo de fora. Mas quem nos interessa
é Zé Carlos (José Carlos Mata Ma-
fluido) e sua iniiã. Ele disse que a

minha conversa de não estar militan-
do, de querer me retratar de público,
não interessava. O dr. César me pro-
pôs trabalhar combinado com o Cen-
tro de Informações do Exército (Ciex)
de tal forma que eles chegassem até
Zé Carlos. Se eu ajudasse, ele livraria
a cara de minha irmã.

— E o que aconteceu depois?
Tinha apenas uma idéia que mi-

nha irmã andava pelo Nordeste. Eles
(do Ciex) planejaram então para eu
voltar a ler contatos com minha ir-
mã. Eu alegaria que tinha sido preso,
estava com problemas, querendo me
reincorporar â Ação Popular e o ca-
niinho seria minha irmã. Como eu
estava sem contato com ela eles mon-
taram um sistema que era para pro-
curar o dr. Edgar Matta Machado,
pai de Zé Carlos, em Belo Horizonte.
Me transportaram até lá e eu fiz o
contato. Nessa época foi junto comi-
go para Belo Horizonte o dr. Riba-
mar, também militar, e mais dois
militares—o Bina e outro, alto, forte
e careca. Eu fui guardado por uma
equipe de quatro pessoas. Foi mon-
tada uma farsa: eu chegaria com o
dr. Edgar procurando por minha ir-
mã e a partir dai encontrar em conta-
to com minha irmã e chegar a Zé
Carlos, que era um dos marcados
para morrer.

Como eles, do Ciex, o vigia-
vam?

Eles me colocaram uma cápsula na
barriga —¦ não sei como é o nome —
e ouviam lá fora através de um siste-
ma de escuta via radio. O dr. Edgar
ficou de manter o contato. Eu voltei
para a Goiânia, aguardei algum tem-
po. e minha irmã manteve o contato.
Ela estava em São Paulo. Como ela
estava clandestina tinha toda uma
questão de segurança a nível das or-
ganizaçòes de esquerda. Fiz ligação
para um posto telefônico em horário
combinado. Eu falei com ela, marquei
um encontro e me desloquei para São
Paulo acompanhado pelo pessoal do
Ciex, ainda sob orientação do dr.
César. Eles haviam me arrumado
uma carteira de identidade falsa com
o nome de Fernando Oliveira tirada
na Policia Federal.

Você ficou sahendo onde estava
José Carlos Matta Machado?

Eu recebi informações de que Zé
Carlos estava no Nordeste e que tinha
gente em Salvador numa certa base,
onde ele teria ligações. De comum
acordo, eu fui então removido para
Salvador entre maio e junho de 1973.
Eu cheguei lá e já haviam arrumado
uma pensão para eu ficar na rua
Independência. A gente sabia que o

pessoal da esquerda estava com uma
série de medidas de segurança e que o
contato seria um processo demorado.

O que você ficou fazendo para
encobrir suas atividades?

O dr. Cerqueira, um oficial do
quartel de lá, me arrumou um empre-
go público. Fiquei em compasso de
espera até que minha irmã me procu-
rou. Mais para frente apareceu Zé
Carlos, que estava residindo cm Reci-
fe. Tudo foi montado. Eu fiquei de
guia e eles me acompanhavam o tem-
po todo. Eles já sabiam que havia
gente da Ação Popular em Salvador e
Recife.

Em nenhum momento sua irmã
ou seu cunhado desconfiaram que você
era um infiltrado?

Minha irmã chegou a perguntar
para mim. o Zé Carlos também. Eu
neguei: não. não estou, não tem nada
a ver e tal. Zé Carlos já sabia que
estava marcado para morrer e havia
uma discussão na direção nacional da
AP querendo que Zé Carlos saísse do
pais, mas ele não estava querendo.
Essa informação foi passada por mim
ao pessoal do Exército mostrando
também que Zé Carlos ia entrar em
contato com o pessoal da AP no Rio
e depois iria para São Paulo. Eu fui
para o Rio de Janeiro levando o filho
de minha imiã. Eu disse que estava
disponível, que arrumava uma licença
do trabalho e fui. Na realidade era
coisa planejada a nível do Ciex para
continuar acompanhando o Zé Car-
'' V— 

Como foi o episódio da prisão
de José Carlos Matta Machado?

Ele saiu de Recife e foi para
Salvador e depois seguiu para o
Rio. onde entrou em contato com a
direção da AP — teve encontro
com o Honestino — e depois foi
para São Paulo. F eu logo fui para
São Paulo também no mesmo es-
quema controlado pelo Ciex. De
São Paulo ele pretendia fugir. Ele
me colocava na época que iria se
esconder através de um esquema
montado pelo dr. Edgar Matta Ma-
chado em Belo Horizonte. Ele saiu
de São Paulo mas foi seguido. Se-
gundo comentários do pessoal mi-
balterno do Ciex que me ucompa-
nhava o tempo todo. Zé Carlos
teria sido morto antes de chegar a
Belo Horizonte. Depois saiu a ver-
são nos jornais que ele e Gildo
Macedo.de Lacerda teriam se ma-
lado em Recife, onde aparecia uma
outra pessoa chamada Antonio.
Mas ele foi morto de outra forma,
em outubro de 73.

Você recebia algum tipo de remu-
neração do Ciex?

É bom tocar neste assunto. Eu*"
fiz isso, não nego, mas não foi poi";'
dinheiro. Eu recebia sim, assinava
um recibo tampado, mas era para
me deslocar. Eles me pagavam :i
pensão e me davam dinheiro para ò
transporte, cigarros, minhas cacha-"
ças. Eu bebia muito na época.

— O Ciex manteve o acordo para
livrar a cara de sua irmã?

Manteve. Em 30 de outubro de
73. depois do assassinato de Zé'"
Carlos e Gildo Lacerda e o Anto-"^'
nio, que seria o Paulo Wrigth, eu
sai da Secretaria do Bem Estar So- -
ciai e voltei para Goiânia. Mas o-
Ciex volta e meia me procurava e '

mantinha contato. Sei que quandò
minha irmã foi presa foi para a
OBAN em São Paulo. Eu fui pro- "
curado por um cara do Exército c
gente da Polícia Federai. Eles me
disseram: olha, vai para a praça do ¦
Avião, que é muito conhecida em"
Goiânia, onde funcionou o acro-
porto. Vai chegar um carro e vão te -
prender. Dito e feito. Foi aquele
aparato: o carro subiu na praça, os
agentes desceram e me prenderam.,,
me jogaram dentro do carro. Eu fui ,
removido num fusca para São Pau-
lo. onde eles me falaram que eu
seria acareado com minha irmã no
DOI-CODI. na rua Tutóia. Quan- •
do em cheguei lá fizeram uma ence- >
nação: me colocaram numa cela e
fingiam que me batiam, mandavam
eu gritar. Fui acareado com Mada-
lena. que estava sob a custódia do ,
capitão Ubirajara, era para eu
manter a simulação o tempo todo c
eu mantive. Fui acareado com ou-
tras pessoas que eu não conhecia:»»
Mas era tudo simulação.

Você se manteve como infor-
mante do Ciex mesmo após a morte "
de tantos militantes da AP? 1

O dr. César me disse: olha, agora
não adianta. Você já está nisso e nós
não vamos te largar mais nunca. Va-
mos te acompanhar o resto da vida.

Você chegou a ser torturado, a
sofrer pressões psicológicas para ser
informante da ditadura?

Não. Foi um vacilo meu, covar-'
dia. Eu sofri com a minha irmã'
mais nova presa; minha esposa pre-
sa. É claro que isso influenciou
muito! Hoje pouco importa. O que
me interessa agora é que se solucio-_

. ne essa questão.
Por que você resolveu falar?

Gostaria que outras pessoas que
passaram por isso também abriüt,.,
sem o jogo. Sei que é vergonhoso..,
sei que é duro para as famílias dos
mortos compreenderem.
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3 «3,580.600,

3 x 3491.600,

.3x1.932.100,

com boM noi tarifes circos 22/12/92
SERRAS GAÚCHAS I PRAIAS DO SUL.li dia.—
9 teh. MAo Río/CwMbo/Ma OnibMpor BIumaou e Vale <ío
bojai laguna. Ms Alegre de.
SERRAS, GRAMADO I CAXIAS. 8 dia., 7 reh
Avióo Rio/P. Alegre/Rio. Paiietot completo! de ônibus petas
belezas do Sul. cm Gramado, Hotel Serra Azul (5*).
M9NAS HISTÓRICA I BRASÍLIA. reh
ônibus por Co*go*foi do Campo, Mo Horizonte, Ouro Preto,
Moriono. üét Monos. Retorno oérto Irotl lia/Rio.
BRASÍLIA E CALDAS MOVAS. 6 6k»,6r* - 3 x3.340.700,
Artôo poro fcotfBo. ônibus por Goiôma, C. New», UbeHàndio,
Araxi. ftawa, BbeWo Pre** Ca»p«*», Sõo htdo.
SALVADOR, HLHtUS. 9. SEGURO E VITÓRIA.
12 dia», lt reh. Anão Rio/Salvador. De ônibus pelas atrações
do litoral baiano e os praias capixabas, ali o Ria.
LITORAL ESMERALDA.
0o Rtea&ahXeTMMM por Mus: Búzios, Gwmpori,
VHòrio, Akoboço, Prado e Hotel Praia do Prodo, Porto Seguro,
bobaria, NHfes, tajporita. Salvador, Aracaju e Maceió.

VWto ofceo delolwsdof • II dfes, 9 rah. 
Vbfca ofceode Moco* • 13 dioi, II reh.—

I LITORAL MNttSTKO. 14 dias, 8

3 x 3.947.800,

3 x3.686.400,
3 x4.207.100,
3 x 5.833.900,

fmào feo/SoUdor. òoitxn d» Sotwdor o Recife. Ayiòo
Redfe/NaSol, Natal/forlclexo e volta Fortaleza/Ria

Me Rodoviário: SoUodor, Enònàa, S. Crittéfòo, Arocoju,
fapriá, Mocei^ Porto de GoM*», Recife e Olinda.
LITORAL MNORÀM1CO. 11 dias, io™h 3 x 3.797.300,

Arto Rio/Sedle. De Recita oo Rio em Ambus, vio: Recife, Olinda.
Mo de GaMos, Maceió, Arocoju E*6«ia, Solwdor, llobuno, Vitória,
Gvofapori ftWofpi Rio.
GRANDIOSO LITORAL NORDESTE. 16 dias, II r*_ 3x5.574.600,

Ariòo fco/fottoltio, fortcriezo/Notol e Nolol/Recife.
ônibus di Recife oo Rk*. co«i o roteiro oàma (lITORAl RANORAMICO|_

CIDADE DA CRIANÇA IMAYCENTCR 3 dia. CW.3 x 634.200,
3 rvfs. Costa Mude, Simba Sabri e "The Wow" (opcional).
CAMPOS DO JORDÃO IUNDÓIA. 3 dias, 3 reh 3 *629,500,
Coito Vwde, feroty. Serra Negra, Monte Soa
MINAS COLONIAL 4 (tos, i rehiçòet Desde 3 X 659.600,
6. Horizonte, Ouro Preto, Moriona, Moqomí, Tiradentes etc
MINAS, BRASÍLIA E CALOAS NOVAS. 9 dias, 9 x 1.959.600,
Ouro Preta Congonhas, I. Horizonte, Moquiné, Criitolina, Anápolis,
Goiònio, Parque do logoo Quente, Araxò, Ribeirão Preto e etc
CALDAS NOVAS FASCINANTE. 7 dias, 7 ™h D..d„3 x 1.461.500,
Ribeiròo Preta Franco, Araió, Parque do logoo Quente. Sonhos
tttmoit no moior complexo de piscina, de Coldos Novo.
PANTANAL, ROUVIA E PARAGUAI. 12 dia., 12 ^ _3 x2.629.900,
Coito Verde, S. Paula Pres. Epüòòo, Dourados, P.J. Cobolltro,
Ponto Pori, Corumbá, todória Puerto Suorez, Miranda,
Compo Grande, Aroçohibo, Barra Bonito etc.
PORTO SEGURO E HOTEL PRAIA DO PRADO.
Nona programação para a BoMa é imbatmtl. Só nós mottramoi:
Alcoboça, Tororòo, FoMsios e o ecológico Hotel Praia do Prado.
HOTEL PRAIA DO PRADO. 8 dias, 7 refs..Desde 3 xl.319.200,
PORTO SEGURO E ALGO MAIS. 6 dias, 7 reh. De.de3 xl.576.400,
PORTO SEGURO E BAHIA TOTAL 9 dias, 9 ref. De.de3 xl.927.700,
PORTO SEGURO PRADO E VITÓRIA. Bdia.,7ref<jw.3 *1.399.500,
BLUMENAU E VAU DO ITAJAÍ. 5 dia., 4 >eh 3 t 925.400,
Pbmerade, Brusque, Cambotiú, Itopemo, Curitibo, Sonta Wiadode,
com Beto Cerrem World.
FRAIBURGO E SERRAS GAÚCHAS. 9 dias, 8 refs „ 3 *1.743.300,
Curitiba, Froiburgo, Videira, Treze Tilias, Gramado
(Hotel Serra Azul 5*), Canela, S. Paulo, Rio
SUL MARAVILHOSO. 11 dias, 11 refeições 3 X 2.186.800,
Curitibo, Gramodo (Hotel Serra Azul), Conelo, Garibaldi, Coxiai
do Sul, P. Alegre, Tones, loguno, Florianópolis, Brusque, Blumenau
Em Gromodo Hotel Serro Azul (5e|, o melhor do Serro Gaúcho

SUL EM GRANDE ISTIU), 12 <üa., 12 reh
SUL COM FOZ. 15 dia., 15 reh

3 X 2.336.100,
3 x3.037.100,

.3 xl.452.200,TRÊS FRONTEIRAS (FOZ DO IGUAÇU). 7 d,o,
7 fiH. S. fWa Curitiba, CokovoI, Foz, Ciodod Es* (forogwoi),
Puerto Iguazu (Argentino), Maringá, bndnoa etc.
QUATRO BANDEIRAS. 16 dk», 15 rtfo. O fovr mói» Desde 8S* 766,00

por 4 poises fttosil. Urvguoi, Argentino e Poroguoi

fsoletur" F.m turtemo • numero 1

Preços válidos paro pogomento até 2/1/93.

CEMTtO: Suo do CWoixto. 20/Slj W121-UW
TUttCAt ho Som Ma, 10I W HM-4»W
COMCASANAi Rvo SomoClora. 70/Sh - W J)5-»8»5

t ViKOfwJe de Fíro»ó. 351/14. t05* W.: 931* 1IM

CAIU: (Xoübri) An Olegàno Maciel. *51/1» D W «*-1137
NITIRÓIi (Cortoâur) Mo*to Owr, 2W$I( 309 U 710-7*0)
N, IGUAÇUs (WonoM A. Go Roberto 5.!»«. 214 ¦ W 7M-M73
lí« . 1. IW« • CMffcwi • Cw4H%« ¦ Vltérit • A- Morltwrt* ¦

Utm ¦ Nrt* Ai

TOURS INTERNACIONAIS

AMÉRICA DO SUL 
*TUMSm *

.Desde US$ 433,00
.Desde US$ 675,00

BARILOCHK K fto AltKS* 9 dios • 4 refeições longo SKow. .Desde US) 795/00

BUINOS A111$, 5 dwj. Tango Show neluido
BARILOCHE TOTAL 0 dia.

BARILOCHt, LAGOS ANDINOS i SANTIAGO.
13 dni, 5 reéetçãe., 2 lhowt noturno). US$ 1.332,00

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NA
ÁFRICA DO SUl

*15 dk». Gula bctuWro. HigJêf voe* •6 foto >¦ Malii n miíin nnrln^nl IsüvtnAM^Mimle ydwr. Mela pmõo opdcwal. Johonrmburg,
Pretona, Kroger Part, Reino do SuazilAndio,
Zululândia, Durban, Pori Elizabeth, Gordeo Route,
Slellenbodt, Cape Tawn etc Saééai 4m lio

Mm AÍKU ?
TIBRC5TBC

O
. Do.de US$1643,00 i

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NOS
ESTADOS UNIDOS

Guia Iratikiro. Inglti vexê ti fala M quiMr. _Café da manhã • Mato-pensão opdonat*.
Qualidaci* a pr*^a« imbatfv«ti. Compor*.
MIAMI, ORLANDO I KSY WEST. U dia
Progromoçôo completo. Gora Mimo» conosco c* adultos f dirertom
lonto qvonto os ciionça»
FLÓRIDA TOTAL. 16 dk»
Key West Miomi, Oflondo, Disney, Epco<, Universol, Tampo,
Sorasoto, Venice, Fort Myen, Noples, #fc.

-^vlRtO 
1

NUtn AÍUA+ !— TtHISTIE 8
s

NEW YORK, BOSTON E NEW ENGLAND. M d»
Wcnhington. PKilodelphio. Adonlic City, Providence, Cope Cod,
Combridg#, Bosíon, New YoHi (5 noiis)

J.

1.980,0016
|

W 2.125,00 |i
us$ 2.145,00 s

t

uss 2.570,00

Vfi/

FLÓRIDA, WASHINGTON E NEW YORK. 17 d,«
Miomi, Oflondo, Mogic Kingdom, PKilodeJphio, AHonÜc
City jl noite), New York (4 noiíes). _______
Dí MIAMI A NEW YORK. 20 d «
OHondo, SovonnoS, CboHeston, Norfolk, Virgínia B«ocK,
Williomsborg, Washington e Atlantic City. 
COSTA OESTE, MIAMI E ORLANDO. 18 d.«
los Angeles, San Francisco, Ias Vega», Disney, Epcol, ele. US$
COSTA OESTE, WASHINGTON E NEW YORK. 19 d»
los Angele», Son Francisco, los Verjos, PhilodelpKia, n 0.. AAAionSc City. ele W» 2.835,00
CALIFÓRNIA E IAS VEGAS. ud.»
luiveso HokVCouino m lo» Vega» Yiogem pela «ipelacvlof
rodovia I qve ligo los Angeles o San Francisco 
COSTA OESTE ARIZONA. i;d«
O tovf mois compUlo CaWómia, Ne*odo e Aiuona Pwques
Nocionoh, los V«^a», Gfand Co?iyon, FKoeni* e»c. 
COSTA OESTE, ARIZONA i HAWAII. 20 d™
los Angeles, Son Francisco, lai Vega», GrondConyon Monfczumo
PKoeni*, Polm Sprwgs Hawaíi (5 noies), no íamesa praia de
Woiii  .

2.680,00

2.740,00

us$ 1.915,00 vasp
ou 2.115,00 vAfiiG

uss 2.125,00 VASP
OU 2.325,00 VUIG

us$ 3.110,00

UM ÔKI8US BRASILiaO NA I

¦AUSTlAllA E I
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Novas memórias do cárcere

¦ Coletânea de contos narra a vida das detentas confinadas em prisão paulista

KAR1NA PASTORL
SÃO PAULO — O ócio e a angús-

tia.da cadeia inspiraram Memórias
da,cárcere, de Graciliano Ramos, e
Nossa Senhora das Flores, de Jean
Gçnen Escreve-se muito atrás das
grades. Nos 760 dias em que viveu
confinada numa cela do interior
paulista, Elza de Fátima Scabora,
de 32 anos, condenada a três por
tráfico de drogas, rascunhou pelo
menos mil páginas com relatos da
perversidade da clausura. "A escri-
ta é a melhor forma de expressão
do preso", sentencia ela. Da mesma
fonte de Graciliano Ramos e Jean
Genet, surgiu Relatos do inferno,
vida de presidiária — a história de
Elza e mais 13 detentas do Presídio
Feminino de Indaiatuba, (SP).

.Relatos do inferno é uma coleta-
nea de 16 contos. Nasceu de um
concurso de textos promovido no
segundo semestre deste ano pela
diretora do Departamento de Cul-
tura de Indaiatuba, Silvia Marcon-
des — uma fotógrafa de 38 anos.
As prisioneiras tiveram um mês pa-
ra passar para o papel o que lhes
viesse á cabeça. Gastaram, pelas
contas da diretora, 200 folhas de
papel almaço e 50 canetas esfero-
gráficas. Como prêmio, as primei-
ras sete colocadas ganharam uma
calça jeans e brincos de bijuterias.
Além disso, todas ganharam uma
bo"lsa com produtos de higiene.
Com Vagas lembranças, Elza foi a
segunda colocada. No texto, ela re-
corda a época de idolatria a
Trotsky e a militância política na
Convergência Socialista.

'Inexplicável' — Os resulta-
dos dessa escrevinhaçâo impressio-
nou os donos da Booket, uma edi-
tora de Campinas (cidade colada a
Indaiatuba). "Vimos 

que mesmo
enclausuradas elas têm o que dizer
e sabem se expressar muito bem";

Sflo Paulo — Sérgio Carvalho/Corroio Popular
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Elza de Fátima: lembranças fortes

afirma a professora Leonor Fuchs
da Silva, diretora-executiva da
Booket. Relatos do inferno tem 68
páginas, custa CrS 40 mil e sua
primeira tiragem é de mil exempla-
res. As 14 autoras vão receber, jun-
tas, 10% do valor de capa.

Elza costuma dizer: "Por mais
que tente explicar, a experiência na
cadeia resulta inexplicável". Ga-
rante, no entanto, que Relatos do
inferno ajuda quebrar um pouco do
preconceito contra prisioneiros e
ex-prisioneiros. Desde o dia 9 de
novembro, Elza está em prisão do-
miciliar. Vai cumprir seus últimos
sete meses de pena em casa, na
cidade de Pedreira, ao lado da mãe
Maria de Lourdes, 62 anos, e do
filho Cássio, 8 anos. Ela foi presa
em 9 de outubro de 1990, quando a
policia encontrou 420 gramas de

'Relatos 
do inferno'

"Estou numa fase em que
qüalquer frase iniciada com
'Lembro-me', 

parece-me tão
extensa, que me vejo isolada de
toda e qualquer memória."

"Achava tão bonito que me
vissem como uma feminista, e
principalmente como matéria-
lista, mas me sentia num dile-
ma tão grande com a minha
consciência, que quando me
deitava não conseguia dormir,
sem que tivesse rezado pelo
menos um Pai Nosso."

(Elza de Fátima Scabora, em
Vogas lembranças)

-"Sou hiper-revoltada por
passar tantamiséria desde que
ei! nasci já vivi na pobreza mi-
nKa mãe saía para trabalhar
rs

^"porque aqui neste eu acho
«que a grande sociedade me-

ngspreza porque não temos no-
me somos e não passamos de
um João Ninguém (...)"

"(Senhorinha de Oliveira, em

Uns com muito e outros sem
nada)

"Dia desses, São Paulo vai
anoitecer mais cedo. Algumas
estrelas vão se recolher, deixan-
do em lugar de seus brilhos, um
imenso vazio."

"E minha São Paulo amada
ficará um bocado mais caren-
te."

(Dominique Cristina Schafer,
em Imensa e interminável crôni-
ca de habitantes à dura perda de
uma cidade que ficará menos
brilhante)

"Vou estar em algum lugar
seu, Toulouse Loutrec! Detesto
as festas e as caras após a ter-
ceira dose ou estão vermelhas
sangüíneas, ou tem a palidez
desfalecida, não as quero ver."

"E meus passos seguintes fo-
ram trôpegos e eu te vi, mais
cinzenta que nunca, São Paulo,
amiga."

(Dominique Cristina Schafer,
em Crônica de uma despedida)

Presos 
que 

não tiveram

indulto fogem em Natal

rNATAL — Mais de dez presos
fugiram na madrugada de sexta-fei-
ra_da Colônia Penal João Chaves,
na zona norte de Natal. Entre os
fugitivos, que podem ser 13 ou 17,
esíão os cariocas Paulo Roberto de
Souza e José Renato de Brito, que
há mais de três anos participaram
dí um assalto ao Banco de Crédito
Nacional, no Rio Grande do Nor-
te^Através de escavações, os deten-
tos abriram uma passagem subter-
r;mea de uma das selas até o lado
de,fora da penitenciária. Soldados
d» Policia Militar e agentes civis
eãfâo fazendo buscas, mas até o
final da manhã de ontem só haviam
capturado o assaltante e assassino
Edmilson Carneiro Martins.

*
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maconha sobre a mesa de sua casa
em Campinas.

Inferno — Há mais de um mês,
Elza procura emprego. Em vão. As
promessas que lhe foram feitas an-
tes de sair da cadeia transformam-
se agora em desculpas esfarrapa-
das. "Ao mesmo tempo em que a
sociedade te acolhe, ela te afronta;
te protege e te negligencia", recla-
ma. A culpa, segundo Elza, é tam-
bém do sistema penitenciário: 

"Nós

não estamos preparados para ser-
mos recebidos no mundo aqui de
fora".

Relatos do inferno descreve o
pensamento das mulheres que vi-
vem do outro lado. Por mais que se
exalte as benfeitorias do Presídio
Feminino de Indaiatuba, conside-
rada uma instituição modelo, aqui-
lo lá é uma cadeia brasileira e o

paraíso certamente não são os xa-
drezes superlotados. Em suas trés
celas, espremem-se 27 detentas,
quando este número uào deveria
ultrapassar 15. A maioria das mu-
lheres, com idades ei*tre 23 e 46
anos, está presa por tráfico de dro-
gas e assalto. "Já cheguei a dividir
uma cela com outras 21 presas",
lembra Elza. "À noite, era difícil
até ir ao banheiro."

Cartas — A convivência no
cárcere apinhadoc difícil. Elza con-
ta que não dá para assistir televisão
ou ouvir rádio. Restam então lápis,
canetas e papéis. Todo mundo es-
creve, até as que não sabem rabis-
car o próprio nome. As analfabetas
ditam cartas e desabafos às colegas
letradas. Há até as que aprendem a
ler e escrever com outras prisionei-
ras. Elza, que cursou três anos de
Biologia e um de História na PUC-
Campinas, por exemplo, ensinou o
beabá à traficante dona Chiquinha,
de quase 50 anos. A chilena Alicia,
por sua vez, presa por tráfico inter-
nacional e que em sua redação cita
o poeta Pablo Neruda, ensinou a
Elza algumas palavras de espanhol.
A brasileira escrevia em português
e a chilena traduzia.

Elza conta que a hora do dia
mais esperada numa cadeia é a da
distribuição da correspondência. A
ex-prisioneira desvenda uma das
rotinas mais comuns da clausura
forçada: o intercâmbio de cartas
dos detentos com presos de outras
peniteciárias. 

"Tenho mais de 500
correspondências de pessoas que
nem conheço", afirma. Garante
que 

"só 
quem passou pelo inferno"

é capaz de entender o que ela sente.
Por isso que, mesmo longe dos mu-
ros da penitenciária, Elza não passa
um dia sem rascunhar uma carta.
Inverteu-se, agora, o destino de
seus textos: saem do mundo aqui de
fora para o lá de dentro.

Uma colcha de retalhos

T) elatos do inferno, vida de
JLv presidiária é uma colcha
de retalhos de estilos. A diretora
do Departamento do Cultura de
Indaiatuba, Sílvia Marcondes,
conta que encontrou de tudo nos
textos produzidos atrás das gra-
des do presídio feminino. Há re-
dações em que são citados
Trotsky, Pablo Neruda, Thomas
Mann, Goethe e Sartre. Há ou-
tras, no entanto, em que a gra-
mática foi completamente igno-
rada. "As únicas revisões feitas
nos originais, referem-se a erros
ortográficos óbvios", diz Silvia,
no prefácio. Um "erro óbvio"
foi um "iper revoltada" que apa-
receu num dos contos.

A diretora do Departamento
de Cultura lembra que, no en-
tanto, algumas "perversões or-
tográficas contribuíram decisi-
vãmente para estabelecer a força
dramática do texto", A empre-
gada doméstica Senhorinha de
Oliveira, 30 anos, condenada a
dois anos e oito meses por assai-
to, em seu Uns com muito e ou-

tros sem nada, não usa um sinal
de pontuação — da mísera vir-
gula ao inocente ponto final. O
texto que trata sobre a revolta
contra "as madames" é de per-
der o fôlego — aflitivo como a
agonia de Senhorinha presa em
29 de fevereiro deste ano.

Na opinião de Silvia e Leo-
nor Fuchs da Silva, diretora-exe-
cutiva da Booket, que assina a
edição de Relatos do inferno, a
mais erudita de todas as presas
de Indaiatuba é a estelionatária
Dominique Cristina Schafer,
primeira colocada no concurso
de contos. Com dois textos —
Imensa e interminável crônica de
habitantes à dura perda de uma
cidade que ficará menos brilhante
e Crônica de uma despedida — a
paulista Dominique homenageia
a cidade de São Paulo com mui-
to lirismo. Ela, que também é
conhecida como Selma da Silva,
foi presa a 17 de julho de 1991 e
condenada a três anos de cadeia
por estelionato e falsidade ideo-
lógica. Em 28 de julho, Domini-
que foi transferida para a capi-
tal.

A fuga aconteceu um dia após
85 presos terem sido beneficiados
pelo indulto de Natal. As visitas de
familiares foram suspensas na ma-
nhã de sexta-feira e só foram per-
mitidas no horário da tarde. Ontem
o clima era de tranqüilidade, segun-
do informou o major lio Bezerra
Damasceno, que estava de plantão
na colônia.

Policiais da região informam que
esta não é a primeira fuga que acon-
tece este ano na colônia penal, uma
penitenciária que a exemplo de tantas
outras no país enfrenta problemas de
superlotação: tem capacidade para
360 presos, mas abriga 800.
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MARCELO PONT ES, com «ucursais

A 
Policia Rodoviária Federal, desmontada no desgoverno
Collor na mesma proporção com que foram surgindo

buracos nas estradas, será reativada pelo governo Itamar
Franco.

Assustado com o indicc de acidentes, que no trecho da
BR-101 entre Rio Grande do Sul.e Santa Catarina, por exemplo,
quadruplica durante o verão, com a revoada de argentinos e
uruguaios, o ministro da Justiça, Maurício Corrêa, prepara
projeto a ser enviado ao Congresso, propondo concurso público
para contratação de 4 mil policiais rodoviários.

Ja conversou sobre o assunto com o presidente Itamar,
que se sensibilizou e mandou tocar o projeto em frente.

Descarga
O cantor c compositor

Gilberto Gil, presidente da
Fundação Onda Azul, apro-
vou a nova campanha nacional
de preservação das praias, cria-
da pela W Brasil, de Washing-
ton Olivetto.

Neste verão, o símbolo da
campanha será um vaso sanitá-
rio com o slogan: "Não 

joquena praia o lixo que voce não
jogaria nem na sua privada. A
praia é pública e não privada."
Indig-estão

Aviso aos puxa-sacos.
O consultor-geral da Re-

pública, José de Castro Ferrei-
; ra, que tem náuseas só de sentir

cheiro de peixe, também odeia
jabá com jerimum.

Há poucos dias, passou
maus momentos em almoço
com a diretoria do Banco Cen-
trai em que lhe serviram o pra-
to tipico nordestino.

Acabou comendo apenas
brócolis, matinho pelo qual,
aliás, também não nutre a me-
nor simpatia.
Casa nova

O ex-secrctário-geral da
Presidência da República Mar-
cos Coimbra e sua mulher, Le-
dinha Collor, têm novo ende-
reço em São Paulo — um
apartamento na Rua General
Mena Barreto, no bairro Jar-
dim Paulista.

O casal tirou toda sua tra-
lha da casa do primogênito
Leopoldo, onde estava hospe-
dado.
Gentilezas

César Maia, prefeito eleito
do Rio, decidiu não dar palpites
em sua festa de posse, marcada
para o primeiro dia de 1993.

Os assessores do prefeitoMarcello Alencar estão cui-
dando de tudo.

César diz que será apenas
um convidado para a festa de
despedida de Marcello, que, se-
gundo ele, tem direito de en-
cerrar sua gestão como quiser.'Jingle 

bell'
Do presidente da Associa-

ção Comercial de São Paulo,
Lincoln da Cunha Pereira, so-
bre a febre de consumo de fim
de ano:.

— E uma evidência de quehá tranqüilidade no país, por
incrível que pareça. As pessoas
acreditam que as regras do jo-
go não serão mudadas. Decidi-
ram gastar, em vez de poupar.
Acelerador

Há eufona no governo Ita-
mar com a onda de consumo.

Em Brasília, por exemplo,
registraram-se vendas 35% aci-
ma da média dos últimos cinco
anos.

Pará os homens do gover-
no, é um sinal de que a econo-
mia está se acelerando.

Só que ninguém sabe cm
que direçáo.
Rotina

O velho PSD — que desde
JK. só quebrou o jejum de po-
der com as interinidades de

doutor Ulysses Guimarães — c
o Ceará, que produziu Hum-
berto de Alencar Castello
Branco e Paes de Andrade,
voltam hoje á Presidência da
República por poucas horas,
com Mauro Benevides.

O que também é um belís-
simo atestado de normalidade
democrática e constitucional:
Collor está afastado, Itamar
viaja ao Mercosul, o presidente
da Câmara passeia em Nova
Iorque e o presidente do Sena-
do assume.

Se houver problemas, o
presidente do STF, Sidney
Sanches, que por instantes se
torna o vice-presidente de fato
da República, está de plantão
em Brasília.
Três poderes

Lendo com lupa todas as
entrevistas dos últimos dias de
PC Farias, o vigilante senador
Eduardo Suplicy fPT-SP) che-
gou à conclusão de que elas
são a melhor prova, ao mesmo
tempo, do tráfico de influência
do próprio PC e das práticas
protelatórias de Fernando Col-
lor.

Por isso, Suplicy salta da
mansão da Rua Urécia, Jardim
Europa, onde não descansa
nos feriados, com uma idéia
original:

— Da mesma maneira co-
mo o Congresso suspendeu o
recesso até que se faça o julga-
mento de Collor, o Supremo
Tribunal Federal deveria tam-
bém suspender o seu, pois o
que está em jogo é a Presidên-
cia da República.
Blablablá

A direção do PT arma-se
para uma luta interna cm
1993.

Mais uma vez, durante o
encontro do partido, em junho,
a Articulação, tendência do
presidente Luis Ignácio Lula
da Silva, quer evitar o debate
ideológico.

A eleição do deputado
yiadimir Palmeira (RJ) para a
liderança da bancada, derro-
tando por um voto José Dirceu
(SP), foi interpretada como in-
dicador de que os grupos mais
radicais partirão para o con-
fronto.
Adolescentes

Um novo grupo teatral,
Os atores de Laura, formado
por 21 jovens de no máximo 21
anos de idade e que jamais
atuaram profissionalmente,
envereda pela trilha do teatro
feito para adolescentes, apre-
sentando a partir do dia 7 de
janeiro, no Teatro Ipanema,
Rio, a peça A entrevista, em
aue são discutidas num misto
de drama e comédia as difieul-
dades do primeiro emprego.

No grupo, há parentes de
gente conhecida, como Irene
Faria, filha do Rui, um dos
integrantes do MPB-4, Ique
Larica, irmão do ator Raul
Gazzola, e Ana Markun, filha
de Diléa Frate, diretora do Jô
Onze e Meia, e do jornalista e
empresário Paulo Markun.

LANCB-LIVRE

® O governador Bráola passará o Rc-
veilloo em seu apartamento na Avenida
Atlântica, com um grupo seleto de amt-
g£&, vendo os fogo» <k Copacabana.

No dia 4 de Janeiro, Brizota embarca
Wtahlngtoo. Asstoui convênio com

o Krd par» o programa de despoluiçio d»
Gfia de Guanabara.

Daniela Maia, filha do prefeito efeito
Cisar Maia, trabalhará junto com a pn>-¦oter do Rio, lia Penteado.

O artista plástico Pcter Gtsper assina-
ri o sho» de luzes do Rio Atlântica Hotel,
sa noite do Réveilkm.
« O governador da Paraiba, Ronaldo
Cunha Lima, muda cm janeiro o seu
secretariado. O motivo principal da rc-
forma è o grande número de integrantes
do primeiro e segundo escatóes interessa-
dos em disputar as eleições de 1994. Ao
todo, são 23 candidatos.

O Bloco Simpatia é Quase Amor pro-movt bappy-bour para o lançamento de
ma camiseta do Carimal de 1993, assina-
da peto artista Haüm GIm Cthl Será

terça-feira, ás 18h, no Bar Querdk, em
Botafogo. Cahi estará presente, acompa-
nhaodo com os foUôes o Julgamento de
Collor no Senado—se houver.

Os distribuidores e os revendedores de
combustíveis estão conversando com o
governo para aumentar a margem de
lucro sobn: o produto. Alegam que estào
operando oom uma margem de lucro
menor 80% do que a de 12 meses atrás.

O prefeito eleito de Cuiabá, Dante de
Otlvcira, queria uma grande festa popular
para soa rvntrée na prefeitura, dia 1° de
janeiro. Mas como a Ld Orgânica do
Município prevê a j*** dos prefeitos às
Mh na Câmara dos Vereadores, nio terá
mah do que um palanque en frente ao
paiadoda prefeitura.

Assim que deixar a prefeitura de Nile-
rói. Jorge Roberto Silveira começará a
escrever a biografia de seu pai, o ex-go-
vemador Roberto Silveira.

Quem diria, beta? Do jet-ski para ama
mountain-bike...

Greve 
pelo 

13° 
paralisa 

hospital

SAO 
PAULO — O único hos-

pitai público da cidade de São
Vicente, na Baixada Santista, está
em greve. Os 640 funcionários do
Hospital São José estào de braços
cruzados desde as 7h de sexta-fei-
ra passada porque não receberam
o 13° salário. Segundo Silas da
Silva, diretor do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos
de Saúde de Santos, o hospital
deve a seus trabalhadores cerca de

CrS 3 bilhões. "Só voltaremos ao
trabalho depois de recebermos o
pagamento", disse.
... Com 200 leitos, o Hospital São
José atende pacientes de todos os
municípios da região sul da Bai-
xada Santista. Pelas contas do
sindicalista Silas da Silva, por lá
passam, todos os meses, cerca de
um milhão de pessoas. Se, nor-
malmente, o atendimento já é so-
brecarregado, em época de feria-

do ele fica ainda mais saturado
com a chegada de turistas.

Desde que a greve foi defla-
grada, só os casos mais graves
estào sendo atendidos pelo
pronto-socorro do São José. Os
demais são transferidos para os
outros os dois únicos hospitais
de Santos conveniados com o
Inamps — a Santa Casa e o Hos-
pitai dos Estivadores. A cidade
de Santos fica a cerca de meia
hora de São Vicente.

VISTA A CAMISA

DA SUA UNIVERSIDADE EM 93.

Sepultamento

de cobrador

pára ônibus :

SÃO PAULO — O?, motoastas c
cobradores da Viação Transleste,
que opera na capital paulista, f>-
zeram ontem uma paralisação cm
protesto pela morte do cobrador
Edvan Herculano da Silva, assas-
sinado na noite da véspera de Ná-
tal, quando dois assaltantes inva-
piram o ônibus. A manifestação
dos funcionários manteve parada
toda a frota da empresa até ás 1 lji
da manhã, quando o corpo de
Edvan da Silva foi enterrado no
cemitério Campo Grande. O o>-
brador foi morto a tiros após ter
dito que não tinha a chave do
cofre do ônibus.

Segundo o motorista Wilson
Roberto de Oliveira, que traba-
lhava com Edvan Herculano da
Silva, os assaltos são freqüentes
no bairro da Pedreira, Zona Sul,
onde fica o ponto final dos ôni-
bus da Transleste. Wilson disíje
que é capaz de reconhecer os
dois assaltantes. O pai de Edvan,
Bernardino Herculano da Silva,
também é cobrador da Viação
Transleste, vai pedir na Justiça
uma indenização da empresa pe-
la morte do filho.
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Psicoterapia ajuda 
polícia 

a matar menos

VASCONCT 1.0 QUADROS

SÀO 
PAULO - As tropas de

choque da Polícia Militar de
São Paulo, tidas entre os grupos
de policiais que mais matam no
mundo em confrontos de rua]
agora são obrigadas a associar às
operações que resultam em tiro-
teio e morte, a psicoterapia, um
remédio psicológico tão eficiente
contra a violência que está sendo
apontado como um dos fatores
responsáveis pela diminuição das
mortes de civis em confronto com
policiais — desde que o serviço foi
implantado, no dia 5 de novem-
bro? o número de mortes envol-
vendo supostos delinqüentes caiu
de 3,8 para 0,8 por dia. A tendèn-
cia, segundo o comando da PM. é
forçar ainda mais a redução das
estatísticas — este ano já foram
mortos perto de 1.100 civis so-
mente na Grande São Paulo —

com a ampliação do serviço de
psicologia obrigatório aos poli-
ciais.

A determinação, expressa nu-
ma portaria interna baixada pelo
comando da PM, obriga os poli-
ciais que se envolvem em confron-
tos com morte a se submeterem a
um rigoroso tratamento — basea-
do em terapia individual e de gru-
po —, onde psiquiatras civis e
militares ouvem relatos para ten-
tar entender o policial como per-
sonagem do cenário da violência
urbana. "Nosso objetivo é preser-
var o policial, entendendo seus
conflitos internos como ser huma-
no envolvido nos confrontos com
morte. Vivemos numa cidade vio-
lenta, onde o policial reage a is-
so", diz o tenente coronel Paulo
de Tarso Augusto, chege do Cen-
tro de Assistência Social Religiosa
e Jurídica (Casrj) da PM paulista.

A rotina de quem se envolver

em confronto passa por uma forte
mudança. O policial troca o ar-
mamento pesado por uma visita
ao comando, de onde é encami-
tihado para uma primeira conver-
sa com o psicólogo. Ali ele se
submete á primeira sessão, conta
as razões que o levaram a puxar o

gatilho e é orientado a compare-
cer outras vezes para a terapia
individual. Depois passa a fazer
terapia de grupo para trocar expe-
rièncias com outros policiais que
se envolveram em episódios senie-
lhante — de novembro até agora
cerca de 180 policiais já passaram

pelo Casrj. No fim do tratamento
o médico apresenta um laudo com
o perfil de cada paciente e o co-
mando da PM tomará decisões
que poderão implicar até no re-
manejamento do policial para ou-
tro setai da corporação.

A nova medida, chamada ini-
cialniente de descanso psicológico,
foi recomendada pelo secretário
de Segurança, Michej Temer, ao
assumir o cargo — em substitui-
ção ao ex-secretário Pedro Franco
de Campos — logo depois do
massacre que resultou na morte
de 111 presos da Casa de Deten-
ção, no Bairro do Carandiru ria
capital, pelas tropas de choque da
PM. O episódio provocou desgas-
te para o governador Luiz Antô-
nio Fleury Filho e forçou o co-
mando da l'M a adotar
providências para reduzir os altos
índices de violência da policia, es-
pecialmente da Rondas Ostensi-

vas Tobias de Aguiar (Rota), a
temida tropa de choque, aponta-
do pelas entidades de defesa dos
direitos humanos como o grupo
que, individualmente, mais mata
no mundo.

"A morte faz parte do dia a dia
do policial empenhado no patru-
lhamento ostensivo. Mas se ele
tiver que disparar num confronto,
isso deve ocorrer nos limites do
direito e da legítima defesa. O
serviço que estamos prestando vi-
sa colocar a morte como um re-
curso extremo", diz o tenente co-
ronel Paulo de Iarso Augusto.
Outro oficial, coronel Hermes Bi-
tencourt Cruz, chefe do Estado
Maior da PM, admite que a sim-
pies obrigatoriedade do tratamen-
to psicológico funciona como um
lator inibidor de confrontos, mas
lembra que dificilmente as estatis-
ticas de morte serão reduzidas a
um patamar zero.

Seringueiros denunciam maus-tratos

¦ Brasileiros que trabalham na Amazônia boliviana são explorados por autoridades
CARLOS CARVALHO

RIO BRANCO — Seringueiros
-brasileiros que vivem no Departa-
•mento de Pando, na Amazônia bo-"liviana, fronteira com o Acre. de-
anunciaram esta semana que vêm
-sofrendo maus-tratos por parte de
"policiais e autoridades do serviço
fcae imigração da Bolivia. Obrigados
wa pagar pela carteira de estrangeiro,
-documento que lhes permite a per-

manêàçia em território boliviano, e
-taxas para utilização do solo em
¦•roçados e desmatamentos, alguns"seringueiros 

afirmam ter sofrido"constrangimentos 
e violência física

quando não dispunham do dinhei-' *ro necessário — cerca de CrS 300
! mil.

Não há calendário fixo para es-
tas cobranças, geralmente feitas por

: um funcionário da imigração
acompanhado de policiais milita-
res. Uma comissão de parlamenta-
res acreanos que esteve na região,

i em visita de três dias, fará relatório
I sobre a situação dos brasileiros, pa-

ra ser entregue ao Itamarati e ao
. governo da Bolivia. A comissão
• aponta como um dos problemas

dos brasileiros os baixos preços da
! borracha e da castanha na região,

que submetem estes trabalhadores
ao regime de semi-escravidão.

— As autoridades bolivianas, no

entanto, não parecem comovidas
com as queixas dos brasileiros. Se-
gundo o senador Leopoldo Fernan-
des, vice-presidente do Senado da
Bolivia, "as denúncias são espccu-
lativas e não conferem com o trata-
mento fraterno que dispensamos
aos irmãos brasileiros". Intimida-
dos pela presença do chefe de Imi-
gração de Pando. Hector Gonzalez,
durante os depoimentos aos parla-
mentares acreanos, os seringueiros
se limitavam a reclamar dos valores
cobrados pelas autoridades boli\ia-
nas.

Assim que surgia a oportunida-
de de um depoimento em particu-
lar, entretanto, os brasileiros relata-
vara casos de tortura e castigos.
Um deles. Raimundo Mesquita,
que vive há 16 anos em solo boli-
viano, foi personagem de um desses
casos. "Me fizeram colocar um
pneu no pescoço e correr em volta
da minha casa", contou. Francisco
Alves, 28 anos, teve toda a sua
produção de 116 quilos de borra-
cha, fruto de uma semana de traba-
lho, apreendida por policiais que
não queriam aguardar que ele fosse
em casa buscar o recibo do paga-
mento pela carteira de estrangeiro.
Francisco- -aguardara na! beira da
estrada pelo comprador da borra-
cha, depois de caminhar duas horas

e meia, quando os policiais chega-
ram cobrando a carteira.

Segundo levantamento feito pela
Diocese de Rio Branco, aproxima-
damente 15 mil seringueiros brasi-
leiros estão vivendo na Bolívia as
mesmas dificuldades encontradas
nos seringais brasileiros. Com a
queda nos preços da borracha e da
castanha, os trabalhadores vivem
uma relação econômica de verda-
deira escravidão e dependência do
comprador, na verdade um através-
sador conhecido na região como
marreteiro. Na Bolívia, a situação
se agrava pelo fato de não haver
industrialização da borracha, que é
toda repassada para o Brasil. Isso
faz cora que os preços na floresta
sejam os mais baixos, enquanto o
produtos trazidos para o Brasil em
caminhões pelos marreteiros alcan-
çam cifras três vezes mais altas.

A produção semanal de um se-
ringueiro jamais chegao ao valor
dos produtos de que ele precisa,
fornecidos pelo mesmo marreteiro.
Resultado: os trabalhadores voltam
para a mata com débitos em quilos
de borracha, que aumentam sema-
nalmente, tornando o marreteiro
um senhor do seringueiro.

Este é o caso de Francisco Ro-

drigues de Andrade. 40 anos, que
vive na Bolívia há seis anos e está
devendo 480 quilos de borracha ao
marreteiro boliviano Hugo Ali, do-
no do seringal Vera Cruz. Segundo
Francisco, Hugo Ali não lhe forne-
ce mais óleo de cozinha, sabão, sal
e açúcar, o que o leva a depender
do auxilio de companheiros. I ran-
cisco está preso a uma divida impa-
gável, pois eqüivale praticamente á
produção média anual de um serin-
gueiro, que é de 600 quilos. Talvez
sua única saida seja a fuga.

Casos como este se repelem dia-
riamente na Amazônia e, segundo
dados da Comissão Pastoral da
Terra, tornaram-se parte da cultura
local.

Com a chegada dos pecuaristas
vindos do Sul no começo da década
de 70, os conditos de terra no Acre
foram resolvidos com a expulsão de
milhares de famílias de seringuei-
ros, que atravessaram para o lado
boliviano em busca de tranqüilida-
de. Muitos brasileiros formaram
família na Bolivia, embora os filhos
não falem espanhol. Agora, com a
chegada de projetos desenvolvi-
mentistas á região, a situação pare-
ce se repetir com a vinda de famílias
de japoneses, sul-africanos, italin-
nos e chineses, para projetos de
colonização no interior da Bolivia.

Manchete/Arquivo

Telegrama evitou (pie o bando de Lampião (E) e o comando da Coluna Prestes se enfrentassem no sertão nordestino em março de1926

Lampião não enfrentou a Coluna

FORTALEZA — Uma prova de
como se cruzaram os destinos de
três heróis populares da história do
Brasil — Virgulino Ferreira, o
Lampião, o padre Cícero Romào

• Batista e o capitão Luiz Carlos
Prestes — foi obtida pelas historia-'.'doras cearenses Fátima Menezes e

..Generosa Alencar. As duas guar-' dam em Juazeiro do Norte um fele-
igrama do estrategista político do

padre Cícero, Floro Bartolomeu.
de janeiro de 1926. dispensando a
convocação do bando de cangacei-
ros liderado por Lampião para o
combate à Coluna Prestes, que per-
correu o pais entre 1924 e 1926 em
oposição ao go\erno Artur Beniar-
des.

"Comunico nosso amigo, que
não é preciso mais Lampião. Povo

já seguiu perseguição revoltosos".
diz o telegrama, mandado a Juazei-
ro do Norte para o advogado de
Floro Bartolomeu. José Ferreira.

emitido de Campos Sales. O muni-
cipio, no Ceará, era sede dos Bata-
lhòes Patrióticos, força paramilitar
patrocinada pelo governo federal
para combater a Coluna Prestes.

Floro chegou a reunir 2 mil ser-
tanejos armados, distribuídos em
11 companhias, e quis aproveitar os
conhecimentos da geografia local e
estratégia de Lampião para comba-
ter a Coluna Prestes. O comandan-
te de uma das companhias, Fran-
cisco Chagas Azevedo, defendia a
entrada de Lampião para os Bata-
lhòes Patrióticos, embora outros
comandantes não aceitassem o en-
gajamento do cangaceiro.

Fátima Menezes relata no livro"Lampião e o Padre Cícero" que o
tenente Francisco Chagas Azevedo
fez o convite ao chefe dos cangacei-
ros numa fazenda próxima a Cipó
do Gato, em Pernambuco, onde
dias antes duas companhias dos
Batalhões Patrióticos combateram

a Coluna Prestes. Na ocasião, ele
ofereceu a Lampião a patente de
Capitão, entregue pelo padre Cíce-
ro, em Juazeiro do Norte, em mar-
ço de 1926.

Antes disso, em fevereiro de
1926, Padre Cícero enviou uma car-
ta a Prestes, propondo a rendição
da Coluna. "Venho vos convidar á
rendição. Faço-o firmado na con-
vicção de que prestei serviço à Pá-
tria, por cuja grandeza acredito
também palpitam os vossos cora-
Çòex.de patriota. Acredito que já
não nutris esperanças na vitória da
causa pela qual há tanto pelejas
com excepcional bravura. Deixais
portanto a luta. e voltai à paz que
será abençoado por Deus, bendito
pela Pátria é aclamado pelos nossos
concidadãos", diz a carta,

Hoje com 85 anos. Vicente Ri-
beiro Sobrinho recorda quando
Lampião entrou em Juazeiro do
Norte com 50 cangaceiros, no dia t>

de março de 1926. O bando ficou
hospedado no Palaeeie do Poetai
onde Bcnjamin Abraão, secretário
de padre Cícero] organizou a sole-
nidade de entrega da patente de
capitão. O documento foi assinado
pela maior autoridade federal no
município, Pedro Albuquerque
Uchoa, funcionário do Ministério
da Agricultura.

Lampião saudou o povo com
moedas de prata jogadas da sacada
do prédio, na Rua Boa Vista. 49,
hoje uma oficina de ferro-\elho.
Após a cerimonia civico?f§ilitar, ao
som do violonista Léra, do cego
C ícero na flauta e do repentista
C icero Vila Nova. padre Cícero re-
cebeu Lampião e seu bando, liqui-
dado 12 anos depois em Alagoas.
No dia seguinte, em sua casa. dis-
tribuiu bênçãos e rosários a cada
um dos cangaceiros, paru só serem
usados quando saíssem da vida de

Assembléia

cria tribuna

popular
RECIFE — Ao invés de ficarem

nas galerias do plenário torcendo
contra ou a favor dos projetos do
governo ou dos deputados, o ci-
dadào comum e a sociedade civil
dc Pernambuco poderão apresen-
tar á Assembléia Legislativa do
estado, no próximo ano, projetos
de lei elaborados por eles pró-
prios. A Tribuna Popular, previs-
ta na Constituição Estadual, aca-
ba de ser regulamentada pelos
parlamentares e só falta a sanção
do governador Joaquim Francis-
co para entrar em funcionamen-
to.

"A cidadania e a participação
popular no legislativo serão forta-
lecidas", diz o deputado Pedro
Eurico (PSB), autor do projeto de
lei que regulamenta a Tribuna Po-
pular. Os projetos a serem apre-
sentados por um cidadão comum
ou alguma entidade da sociedade
civil organizada deverão obedecer
a certas exigências. Terão que ser
subscritos por 1% do eleitorado
do estado distribuído em pelo me-
nos 20% dos municípios, com a
participação de 0,3% dos eleitores
de cada cidade.

Depois de apresentados à As-
sembléia, os projetos de iniciativa
popular poderão receber emendas
dos deputados. Mas estas emen-
das e o texto original deverão ser
\otados nominalmente pelos par-
lamentares — uma forma de os
autores identificarem quem ficou
contra ou a favor da proposia. O
autor do projeto também terá es-
paço (30 minutos) para defendê-lo
na tribuna. Haverá ainda reuniões
públicas solenes, da qual poderão
participar as comunidades inte-
ressadas na matéria em tramita-

VAMOS

ATRAVESSAR

OANO

JUNTOS.

Cliente SPA, esperamos
contar com o seu prestíqio

também em 93. 
^

FILTROS E HIDROMASSAGEM

JACUZZI

PR0DUI0S QUÍMICOS

hfh

MÓVEIS PARA SOI E CHUVA

Grosfillex

* 
/ 10

kO"

*» ? 
?

spa

E«g
NO FUNDO, QUEM MAIS
ENTENDE DO ASSUNTO.

GRAJAU
R Barào do Bom Retiro, 2.579

Tel 577 1515
LEBLON

R. Conde do Bemadotte, 26 ¦ Lj 112
Tel: 294 9695

BARRA DA TIJUCA
Carrelour • Lj. 18

Tel.: 325-9595
CASTELO

Av Nilo Peçanha, 11 ¦ Lj. CTel ¦ 262 9595
ILHA DO GOVERNADOR

Bon Marché • Lj. 46
Tol: 393-3000
VILA ISABEL

R. Vise dc Santa Isabel, 299Tol ¦ 577-2342
NITERÓI-1

Plaza Shopping • Piso G2
Tel: 717-919j • R 324

NITEROI2
Carrelour Manilha

Lojas 22/23
Tel 722-2823



NoroeflHi —J>7
Dlnamarcak /* »//£-?Snldndio

1 Espanha C^f7
Portugal 7" iSES2®— * ^6lgica* Poldnin

SfS / AFranpa .
* WliaKjTmbUf!,° />

r\V\XGr6cio X

Br

B
r

Noruega'
Dlnamarcak • Finlândia

ISuécia

Desenvolvimento da manipulação genética gera reações no setor jurídico e aproxima o país de nações do Primeiro Mundo

RI.NATA MORAES
O crescente domínio de técnicas

como fertilização in vitro, congela-
mérito dc embriões, transplantes dc
órgãos e manipulação genética já
habilita o Brasil a participar da
vanguarda internacional dos paises
que entraram na era da bioética.

Trata-se de um conjunto de nor-
mas ainda em processo de elabora-
çào em todo o mundo, ao ritmo dos
precedentes abertos pelo uso de tec-
nologias muito recentes, surgidas
nas ultimas décadas.

A bioética transcende as a ti vida-
des da ciência e da medicina,
abrangendo todas as questões éti-
cas relativas à vida, inclusive ani-
mal e vegetal. Na prática, no entan-
to, a expressão bioética vem sendo
aplicada às interferências na medi-
cina no corpo humano.

Falta de lei — Por enquanto,
o Brasil dispõe apenas de algumas
leis sobre temas abrangidos pela
bioética, como a que regula a doa-
ção dc órgãos para transplante. A

maioria das normas ainda existe só
para as categorias profissionais.

Este ano, por exemplo, o Consc-
lho Federal de Medicina elaborou
uma resolução que regulamenta as
práticas da chamada reprodução
assistida — nome dado a procedi-
mentos como inseminação artifi-
ciai, doação de óvulos e de esperma
e congelamento de embriões. Ape-
sar do volume pequeno, iniciativas
assim aproximam o país de nações
como a França, que já elaboram
projetos de lei específicos.

A existência destas leis pode ser
decisiva. Como explica o médico
Crescêncio Antunes da Silva Neto,
membro do Conselho Federal de
Medicina, embora tenham força de
lei para os médicos, normas como
as promulgadas pelo CFM no Bra-
sil são hierarquicamente inferiores
a leis votadas no Congresso.

Na Alemanha, que já tem algu-
mas leis em vigor, o médico que
usar óvulos para qualquer outro
fim que não seja a criação de uma
vida humana normal pode ser con-

denado a três anos de cadeia. No
Brasil, que ainda não tem as leis, o
mesmo delito ofenderia apenas nor-
mas da categoria, resultando em
punições relativamente brandas.

Calo a caso — Por falta de
leis, a maioria das questões que
surgem ainda são julgadas caso a
caso. E a tendência é a multiplica-
ção dos problemas, à medida que
atividades como a inseminação ar-
tificial se popularizam. Baseada
neste raciocínio, uma corrente dc
juristas considera que é melhor es-
perar mais precedentes antes de se
criar uma legislação, que seria ela-
beirada com mais precisão.

A criação pelo Conselho Federal
de Medicina de uma revista batiza-
da de Bioética. a ser lançada nos
primeiros dias do ano, pretende,
segundo o doutor Crescendo Antu-
nes, inspirar os debates, inclusive
estabelecendo contatos com os co-
mités de ética e grupos afins de
outros países, e fornecer subsídios
para a criação de leis locais.
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n- 
asil aprofunda o debate sobre a bioética

•i galões de nitrogênio liquido conservam os embriões congelados

Regras 
procuram prevenir as aberrações

As 
normas da bioética que-

rem evitar o aparecimento
àcfrankensteins, aberrações que
ameaçam a integridade do indi-
viduo e ferem a moral — concei-
to cuja elasticidade esquenta
ainda mais as discussões. Mas,
diferençai morais à parte, algu-
mas perspectivas não deixam
dúvidas da necessidade de limi-
tés.

Recentemente, por exemplo,
cientistas suíços revelaram ter ob-
tido bons resultados contra o mal
de Alzhcimer transplantando cé-
lulas de embriões para o cérebro
de pacientes. Se não há dúvida
sobre os aspectos positivos, a face
negativa dessa pesquisa pode ser
tão aterradora a ponto de invali-
dá-la. O uso de embriões em pes-
quisas é. aliás, foco de divergên-
cias enta- cientistas e o presidente
americano George Bush. que limi-
tou severamente pesquisas com
tecido fetàl em instituições ofi-
ciais.

Outro dado assustador é a pos-
sibilidade de, no futuro, as análi-
ses do ADN, o código genético
humano, se tornarem tão sofisti-
cadas que possam revelar dados
de interesse de grupos ideológicos
ou econômicos contra os interes-
ses do indivíduo. O fato de bastar

¦ 07/12/90

um fio de cabelo para uma análise
genética torna a perspectiva mais
atemorizante.

A fertilização in vitro, que aos
poucos deixa de merecer desta-
que. ainda escandaliza muita gen-
te por questões morais. Um bispo
católico, por exemplo, condenou

a gestação induzida artificialmen-
te de uma mulher de 53 anos.

Se o escândalo moral é questão
de opinião, um pouco de imagina-
ção evidencia os malefícios da in-
seminação artificial e de outras
técnicas. No fundo, os debates da
bioética são a moderna lula do
bem contra o mal. (R.M.)

França defende o corpo humano

AN'Y [IOURR1I R
Cofruapondento

PARIS — Os parlamentares
franceses discutem atualmente
três projetos dc lei. batizados de
Projeto de Bioética. A votação
está prevista para mês que vem e a
principal preocupação dos legisla-
dores ò proteger o corpo humano
e a identidade individual dos ris-
cos decorrentes das descobertas
da ciência moderna.

Os legisladores consideram que
os efeitos do progresso eientí-
fico tanto podem ser positivos
quanto negativos para o futuro da
humanidade — dependendo da
maneira como forem aplicados e
controlados.

O objetivo do Projeto de Bioé-
tica é regulamentar a utilização
terapêutica dos órgãos humanos,
a proteção da vida no utero, a
reprodução da espécie e da identi-
dade genetica humanai

Todos estes temas são serda-
deiros desafios para os juristas,
cuja missão é criar fronteiras nes-
ta região delicada onde esta em
jogo a vida e a sobrevivência da
espécie humana.

IMncípios —¦ 0 ponto mais
importante do projeto de lei fran-
cês é o que procura impor dois
princípios: o da inviolabilidade e
o da indisponibilidade do corpo
humano. No primeiro caso, pro-
cura-se preservar o individuo con-
tra os muitos a seus órgãos. No

caso da indisponibilidade, os !e-
gisladóres querem evitar que os
indivíduos se transformem naqui-
Io que o ministro da Saúde da
França Bernard iíouchner quali-
ficou de "o homem em peças so-
bressalentes". Para Kouchner, "a
bioética visa evitar que o mundo
se divida em dois: o dos escravos
pobres que fornecem órgãos para
os habitantes dos países ricos". 0
ministro se refere assim, ao movi-
mento cada vez maior de transfe-
rência, não mais de capitais ou de
matérias-primas, mas de partes do

Franceses querem
proteger o homem

da crescente
ameaça de assalto

aos seus órgãos

corpo dos habitantes das nações
do terceiro mundo para os paises
industrializados.

Um dos capítulos mais interes-
santes do projeto é o que procura
defender o feto. O embrião h uma-
no foi considerado como "o refém
preferido das experiências científi-
cas modernas". A comissão que
elaborou o projeto de lei propõe,
por exemplo, que 

"os embriões
congelados não implantados (nos
casos de inseminação artificial)
sejam conservados, no máximo,
durante cinco anos".

Polêmica — O item mais poi
lêmico do debate sobre a neçessi-
dade de um código de bioética é o
da procriação através de recursos"
médicos. A lei, nesse caso, é restri-.
tiva: o legislador deve verificar de
existe um projeto de procriação
legitimo do casal, nos casos de
esterilidade comprovada ou de
transmissão de doença contagiosa'
ao feto.

"O objetivo do futuro código,,
de bioética será o de tornar comT ,
patível a lei e a moral no que diz
respeito á proteção so corpo hu-
mano", resume o professor Jen-,
Pierre Çhangeux, presidente do
comitê de ética da França. Fun-,
dado em 1983, este comitê con-
grega médicos; juristas, pesquisa-
dores e representantes do governo
francês.

A partir de 19 de janeiro de 93,
quando o projeto será votado, se-
rão considerados crimes, na Fran-
ça. os atos que desrespeitem a
inviolabilidade e a indisponibilS
dade do corpo humano. Os testei,
genéticos serão submetidos a au»
toridade de um juiz. O número (1Ç
crianças nascidas por inseminui
ção artifical será limitado para
cada casal estéril e a doação dtf
embriões será anônima. A lei soj
bre doação de órgão para trans|
plante impõe o anonimato e proF
be a doação por menores de
idade.

? Um rinoceronte branco e de dc Darwin, na Australia. A
submetido por veterindrio
um check-up
especialmente

Nova

breve.

humano

EUA 
querem

sinalizar risco

para o futuro

ALBUQUERQUE, NOVO MÊXI-
CO. EUA — Como avisar gerações
futuras que o conteúdo de vastos
depósitos subterrâneos de lixo nu-
clear permanecerão com radioativi-
dade perigosa nos próximos 10 mil
anos? Quando os laboratórios San-
dia National pediram 13 espccialis-
tas para estudar a questão, não era
um mero exercício acadêmico. Uma
das principais preocupações do go-
verno dos EUA é marcar o lugar da
usina -piloto de Isolamento de Lixo
(Wipp), perto de Carsbad, Novo
México.

O Departamento de Energia es-
pera um dia encher cavernas aber-
tas em bancos de sal subterrâneos
com 300 mil barris de lixo contami-
nado com plutónio do programa de
armas nucleares norte-americano.
A preocupação é que um poço de
água salgada com radiatividade va-
ze por acidente.

Uma equipe que inclui antro-
pólogos. astrônomos, um lingüis-
ta. um geólogo, cientistas de ma-
piais, um psicólogo matemático,
um arquiteto e um artista está ela-
borancío um sistema de avisos pa-
ra alertar qualquer intruso que
possa penetrar na área. Eles estu-
dam a melhor maneira de colocar
o aviso de mantenha distância pa-
ra o futuro. Alguns preferem
ameaçadores monolitos de pedra
ou aterros para repelir quem ten-
tar adulterar a porta lacrada do
poço da Wipp. como também
qualquer tentativa de perfuração
em busca de petróleo ou gás.

tragédia

inverno 
j;

Rodeada de montanhas de cerca
de 2.2 mil metros de altura, o ar
contaminado da cidade fica fora
do alcance dos ventos e tem 23%
menos oxigênio do que em regiões
localizadas ao nível do mar. As
conseqüências para os moradores
vão de dor de cabeça, hemorragia
nasal e fadiga generalizada a in;
fecçÕes respiratórias e pneumo-
nias. As próprias montanhas são
invisíveis a maior parle do ano,
por causa das nuvens de fumaça
amarelo-cinza.

Os gases emitidos pek>> carros
são responsáveis por 70% da po-
luição atmosférica da cidade. Os
planos das autoridades mexicanas
contra a poluição nos meses de
inverno idezembro a março) in-
cluem a proibição da circulação
dos 3.2 milhões de carros particu- •
lares durante um dia por semana.
Dependendo dos níveis do ozônio
e de outros poluentes, essa medf-'
da pode ser estendida para dois.
dias por semana, além do fecha- -
mento de fabricas e escolas.

Este ano, o governo instalou *
sistemas de monitoramento de
ar computadorizado. Foi aceite
também um empréstimo do Ja-
pão para financiar o plantio de.
100 milhões de árvores na capr-
tal nos próximos anos. Para ors,
ambientalistas, do entanto, há •
muito por f.uer

México 
pode 

repetir

do 
'fog' 

londrino no

Cl
MÉXICO — Um

0 Um rinoceronte branco é
submetido por um veterinário a
um check-up num santuário
especialmente construído para
espécies ameaçadas de extin-
ção a 150 quilômetros da cida-

de de Darwin, na Austrália. A
reserva abriga 30 tipos diferen-
tes de mamíferos, que vão de
centenas de espécies de aves
exóticas à girafa, passando pe-
lo oryx do Saara e pelo kudu.

inverno típico es-
tá sendo espera-
do na Cidade do
México. Não ha-
verá neve no ar,
mas algo muito
mais tóxico. Já
este mês, uma nu-
vem de poluição
densa que faz
dias ensolarados
parecerem nubla-
dos ficou suspen-
sa sobre a cidade
a maior pirte do
tempo. As condi-
çÕes ficarão pio-
res quando o inverno frio e seco
chegar. Segundo os ambientalis-
tas mexicanos, brevemente a cida-
de será palco de um desastre am-
biental como o ífog londrino de
1950, quando 4,5 mil pessoas
morreram."A cidade está enfrentando o
pior inverno de sua história",
alertou o presidente do Movimen-
to Ecologico Mexicano, AJfonso
Cipres Villareal. Para ajudar a
respirar o ar insuficiente e sufo-
cante de fumaça da cidade — o
pior do mundo, segundo um estu-
do dos EUA — as lojas estão
estocando máscaras de rosto. Os
moradores que têm recursos com-
pram filtros de ar ou saem da
cidade, e o governo esta colocan-
do em prática seu plano anti-

Nova endoscopia
Uma nova técnica vai possibi-

lifar, em breve, que operações
com métodos cndoscópicos sejam
realizadas com mais segurança e
menos agressão aos pacientes,
graças a um aparelho que trans-
mite imagens tridimensionais do
corpo humano criado pelo Cen-
tro de Pesquisas Nucleares de
Karlsruhe, na Alemanha.

Energia espacial
Um grupo de pesquisadores

japoneses está estudando uma
forma de controlar as microon-
das existentes no espaço exterior
pira utilizá-las como futura fon-
te de energia. O grupo conseguiu
que um protótipo de avião mo-
vido a microndas levantasse vôo
em líiodo.

Alasca náo v
O Alasca cancelou a planejada

caça de 300 a 400 lobos soltos na
floresta. Grupos de defesa dos di-
reitos dos animais aplaudiram a
medida e vão suspender sua cam-
panha de boicote turístico ao es-

ii matar lobos
tado. A mudança se deve á reação
furiosa de centenas de cidadãos
norte-americanos e de outros pai-
ses ao plano de matança. Foi uma
avalanche de cartas, manifesta-
ções e ameaças de boicote.

O nivel de 0,35 pirtes por mi-
Ihão de ozônio já é considerado
perigoso, mas, na cidade do Me-
xico, só quando a poluição alcan-
ça 0,42 ppm e que as autoridades
determinam o alerta de segundo
grau.

Níveis perigosos — O nú-
mero de dias com níveis de ozônio
acima do níveis toleráveis aumen-
tou de seis, em 1991, para dez.
este ano. Segundo um relatório da
Organização Mundial de Saúde
sobre poluição atmosférica em 20
cidades, a cidade do México é a
única em que os Índices de ozò-
nio, partículas em suspensão, mo-
no.xido de carbono e dioxido de
enxofre estão excedendo em duas
vezes ou mais os niveis máximos

A altitude e um fator que agra-
va a dificuldade de se respirar.

1
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Líbano apela a Bush 
por palestinos 

'Marines' 
abrem fogo

¦ Situação dos deportados se agrava enquanto Israel e Líbano dificultam a ajuda 0 ferem 3 SOHlclliclIlOS
BEIRUTE — 0 primeiro-minis-

tro do Líbano, Rafic el Hariri, pe-
diti ontem a intervenção do presi-
dpnte dos Estados Unidos, George
Bush e do presidente eleito Bill
Clinton, para que Israel autorize o
retorno dos 415 palestinos que se
encontram no Sul do Líbano. Os
palestinos foram expulsos de Israel
na sexta-feira da semana passada,
e desde então estão espremidos en-
tre Israel e Libano, na chamada
faixa de segurança ocupada por
Israel no pais vizinho.

Ontem, depois de mais uma noi-
te congelante, os palestinos pedi-
rám ao governo libanês que rece-
bessc de volta os doentes retirados
dos hospitais por soldados do
Exército e levados de volta para o
acampamento. Líbano e Israel têm
jogado um para o outro a respon-
sabilidade pelo bem-estar dos de-
portados, impedindo que supri-
mentos de água, comida e
remédios cheguem ao acampamen-
to através de suas linhas.

"Ao impedir a entrada de aju-
da, tanto israel quanto o Líbano
estão violando a Convenção de
Genebra", disse o porta-voz da or-
ganização, Claude Voillat. Voillat

negou as acusações do governo is-
raelense de que a ação da Cruz
Vermelha tivesse motivação políti-
ca, e voltou a pedir permissão para
ajudar os palestinos.

O primeiro-ministro israelense
Yitzhak Rabin ordenou a deporta-
ção dos palestinos alegando seu
envolvimento com organizações
muçulmanas como a Hamas (Mo-
vimento de Resistência Islâmica),
responsabilizada pelo assassinato
de soldados israelenses.

Um palestino de 15 anos, Mu-
hamed Zaater, foi morto por um
soldado israelense na Faixa de Ga-
za. O jovem estava no telhado da
agência da ONU para ajuda aos
refugiados palestinos, de onde ati-
rava pedras sobre patrulhas israe-
lenses.

Uma pesquisa feita pela rádio
Israel mostrou que a maior parte
dos deputados do partido Traba-
lhista, no governo, é a favor de
negociações diretas entre Israel e a
Organização para Libertação da
Palestina (OLP). Dos 44 parlamen-
tares trabalhistas, 30 apoiam a
idéia. Entre os 14 que se opõem a
ela, estão o premier Yitzhak Rabin
e o chanceler Shimon Peres.

Bolém, Israel — Routor

I\i('r v

Militante palestino protesta contra <hportaçãoaosjunchmentalistas

Terrorismo ocidental
A imprensa oficial da Líbia atri-

buiu ao "terrorismo internacional"
ontem o acidente com o avião da
Lybian Arab Airlines na semana
passada. O acidente, no qual mor-
reram 158 pessoas, ocorreu um dia
após o quarto aniversário da expio-
são de um Jumbo da Pan Am, em
Lòckerbie, Escócia, que matou 270
pessoas. Dois terroristas líbios fo-
rám responsabilizados pela catás-
trofe, mas o governo da Libia se
recusou a entregá-los à justiça ame-
ricana. Segundo a agência libia Ja-
na, o ocidente completou sua vin-
gança agora, provocando o
acidente da semana passada.

Papa vai a Albânia
O papa João Paulo II poderia

visitar a Albânia em abril de
1993. O anúncio foi feito pionúncio apostólico na Albânia
Ivan Diazmasnâo foi confirma-
do pelo Vaticano? Segundo
Diaz, o papa aproveitaria a via-.
gem para sagrar quatro novos
bispos a serem designados para
a Albânia, durante a visita, a
primeira de um papa ao país. A
rádio Vaticano confirmou a no-
meaçâo dos bispos que servirá
para; reorganizar, a £uerárqitia
católica na Albânia, "duramente *
afetada pèlo comunismo;' /í|||

Bush mostra provas
O presidente George Bush, dos

Estados Unidos, comprometeu-se a
divulgar todos os documentos que
possam esclarecer o caso Irã-Con-
tras. Às vésperas do Natal Bush
indultouo ex-secretário de Defesa
Caspar Weinberg, um dos princi-
pais implicados no caso de venda
ilegal de armas e desvio de fundos
públicos para ajudar os contras, a
oposição do governo sandinista na
Nicarágua. O promotor do proces-
so Lawrence Walsh fez severas cri-
ticas ao indulto concedido a Wein-
berg e admitiu que o presidente
passaria a ser o alvo principal de
suas investigações.

Fim do ódio nazista
Uma pesquisa de opinião rea-

lizada pelo Instituto Wickert
mostrou que o fim da violência
neonazista é um dos três princi-
pais desejos dos alemães para
1993. Ao pedir que os entrevis-
tados escolhessem três desejos
numa lista de 10, 65% deles
apontaram "fim do ódio aos es-
trangeiros, tolerância e fim aos
neonazistas", só perdendo para
o desejo de .saúde e ligeiramente
atrás da "paz mundial". A preo-
cupação cora a violência de di-
reita apareceu em várias outras
pesquisas realizadas no país.

MOGADISCIO — Um grupo de
fuzileiros navais americanos abriu
fogo contra um caminhão que
transportava rebeldes somalianos,
ferindo ao menos três deles. O
incidente ocorreu na estrada de
acesso à cidade de Baidoa, uma
das mais afetadas pela fome,
quando os soldados americanos
viajavam em um comboio de 12
caminhões militares. Os somalia-
nos, que levavam um fuzil AK.-47,
não obedeceram ordens de largar
a arma e foram alvejados. O ca-
minhão saiu da estrada e não sa
sabe o que ocorreu com seus ocu-
pantes, segundo fontes militares
citadas pela emissora CNN.

Contingentes franceses c ame-
ricanos estenderam a área sob
proteção das tropas estrangeiras
na Somália ao concluir ontem a
ocupação de Oddur, a sexta cida-
de da parte meridional do país
transformada em região de segu-
rança. As tropas não encontraram
resistência ao entrar, mas terão
muito trabalho para desarmar as
minas espalhadas pelos rebeldes
em várias regiões de acesso à cida-
de. Segundo o porta-voz das tro-
pas dos EUA, coronel Fred Peck,
as minas podem ser contadas aos

milhares. "Há bastante minas ao
redor do aeroporto de Oddur, em
especial as de pequeno porte e de
plástico", disse o coronel.

O incidente entre os marines e.
os rebeldes na estrada de Baidoa
eleva para 20 o número de soma-
lianos feridos (além de três mor-
tos) pelas tropas francesas e ame-'
ricanas desde o início da operação
batizada de Restaura Esperança,
determinada pelas Nações Unidas
e efetuada pelas tropas ocidentais
para possibilitar a distribuição de
alimentos à população deste país
onde a seca e a guerra entre fac-
ções rivais estão matando toda ;
uma população de fome. Um mi-'
lhão de pessoas podem morrer
nos próximos meses por falta de
alimentos.

Embora afirmem que não es-
tão ali para desarmar os rebeldes,
os países envolvidos na operação
dão mostras de que pretendem ir
além da tarefa de assegurar a dis--
tribuição de víveres. Segundo o'
coronel Fred Peck, as tropas vêm
realizando o que chamou de "pa-
trulhas agressivas" para que sua
presença seja sentida pelos rebel-
des nos locais ocupados pelas for-
ças internacionais.

Oficial inglês é ferido

em ataque na Bósnia

VITEZ, BÓSNIA-HERZEGOVI-
NA — Um oficial do Exército bri-
tânico que integra as forças de
paz das Nações Unidas na Bós-
nia-Herzegovjna ficou ferido ao
ser atingido por um disparo de
metralhadora quando o comboio
cm que viajava foi atacado pelos
sérvios. O ferido, o tenente Justin
Freeland, de 25 anos, foi alvejado
ao cruzar a linha de frente sérvía
na cidade bósnia de Tuzla. O
comboio britânico ia juntar-se às
forças belgas na região para asse-

gurar a entrada de ajuda humani-
tária à cidade sitiada.

Dois militares bósnios também
saíram feridos do ataque, que acon-
teceu em plena luz do dia e na
presença de um grande número de
civis. Freeland é o segundo britãni-
co ferido na Bósnia-Herzegovina.
Os soldados foram pegos de sur-
presa pois já haviam feito o mesmo
trajeto duas vezes e pensavam ter
estabelecido uma trégua não decla-
rada com os milicianos sérvios.
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Filão Inesgotável

s brasileiros voltarão às urnas dia 21 do
^ abril para fa/cr duas opções anacrônicas
porque os constituintes — tão ciosos da sua
soberania — não quiseram assumir na Consti-
fuição de 88 a responsabilidade de escolher
entre a monarquia e a república, e entre o
presidencialismo e o parlamentarismo. A Re-
pública era quase centenária quando os consti-
tuintes resolveram-se pela consulta aos eleito-
rés que os elegeram exatamente para decidir
por eles. O plebiscito teria sentido politico
como sinal de respeito aos cidadãos imediata-
mente depois da proclamarão da República em
1989, por via militar.

O outro item do plebiscito previsto origi-
nalmente para outubro e trazido para abril diz
respeito ao sistema de governo. Em relação à
monarquia, entende-se a cerimônia: os consti-
tuintes quiseram acertar um débito histórico
que não oferece risco significativo. Não consta
que ela goze de popularidade capaz de ameaçar
a República. Não é mais confortável a posição
do parlamentarismo, que tem uma faixa de
simpatia no nível intelectual devotado ao estu-
do da ciência política, não à política.

A República nasceu presidencialista por
necessidade de contrastar não apenas com a
monarquia, mas também com o sistema de
gabinetes que vigorava sem autenticidade. O
parlamentarismo não era praticado com o ri-
gor que o consagrasse pelas qualidades, mas
por permitir, sob as aparências, o jogo das
oligarquias que fizeram o transbordo republi-
cano. Assim sendo, é preciso reconhecer que a
República brasileira tem um compromisso his-
tórico com o presidencialismo, com o saldo que
oferecem alguns governantes, a despeito dos
insucessos de outros.

Só o gosto de sofismar pode atribuir ao
sistema presidencialista de governo os insuces-
sos nacionais, sem reconhecer que o Brasil
apresentou paralelamente, em cem anos de Re-
pública, saldo político apreciável. Não é por
acaso estatístico que o Brasil figura entre as dez
maiores economias do mundo, entre uma cen-
tena e meia de nações. Houve presidentes que
deixaram a sua marca pessoal na nossa histó-
ria. Tanto que não se registra vestígio de credi-
bilidade dos governos de gabinete nas pesqui-
Ias de opinião pública.

A grande verdade é que o presidencialismo
não pode ser julgado a partir de uma visão
teórica, mas dos seus resultados. Não passa de
cortina de fumaça a campanha dos defensores
do parlamentarismo para confinar nesse siste-
ma de governo as crises institucionais que trun-
caram a evolução política nacional. Ê falso. As
grandes crises transferidas para o plano das
instituições foram artificio dos políticos, no
jogo turvo das ambições a que a liberdade e a
democracia não puderam contentar.

t: tempo de lembrar que. na segunda meta-
de do século, houve correntes políticas que não
aceitaram o veredito das urnas, e geraram cri-
ses para levá-los ao governo por via espúria.
Houve também eleitos que não souberam de-
sempenhar o mandato com a competência de
que os eleitores o julgaram capaz. Até isso é
parte do risco político que a democracia prevê
e repara. E gabinetes parlamentares não são
isentos de uma dose mortal de mediocridade,

nem são mais saudáveis por poderem ser troca-
dos como se muda de camisa diariamente.

O presidencialismo está sendo unilateral-
mente julgado e condenado pelo que deixou de
realizar, mas sem considerar o saldo que se
acumulou à margem das dificuldades políticas
naturais num país com insuficiente nível de
educação e saúde, e baixo nível de renda. A
oportunidade vale um exame de consciência
por parte dos que destratam essa forma de
governo sem se darem conta de que a deficiên-
cia dos partidos, que são instrumentos da ope-
ração democrática, deixa toda a culpa desabar
sobre o sistema de governo. Até quando fingi-
remos desconhecer que o sistema de represen-
tação proporciona] tem uma parte no débito
cobrado ao presidencialismo?

É este o momento de perguntar: por acaso o
parlamentarismo poderia ter melhor desempe-
nho sem a adoção do voto distrital, ainda que
meio-a-meio com o voto proporcional? A ques-
tão política brasileira já está diagnosticada com
alguns males congênitos: partidos que não pas-
sani de legendas com finalidades formais nas
eleições e uma eleição dita proporcional mas que
onera insuportavelmente o mandato e compro-
mete o eleito. Os constituintes de 86, em quase
dois anos de palavrório, trataram de defender os
seus interesses identificados com o sistema pro-
porcional e com as fachadas partidárias para
atender à exigência da lei, mas trataram de
transferir ao cidadão a responsabilidade de defi-
nir a forma e o sistema de governo.

O presidencialismo ainda tem muito a ofere-
cer a uma nação que não pode descrer da
competência política e do voto como instrumen-
to para selecionar os capazes. Desde que pratica-
do com espírito legal, mediante instrumentos
institucionais adequados, o parlamentarismo
tem mais a oferecer a curto prazo do que uma
forma de governo para a qual nos faltam habili-
taçôes e meios confiáveis. Antes de antecipar o
plebiscito, o corporativismo representativo deve-
ria ter providenciado — esta, sim — a antecipa-
çâo do voto distrital e a organização de partidos
que não se refugiassem na pulverização a pretex-
to de praticar pluripartidarismo.

Dêem ao presidencialista o distrito eleitoral
(mesmo no sistema misto), dêem-lhe partidos
em número suficiente para formar maiorias
parlamentares, e as eleições se encarregarão de
selecionar governantes com vocação para a
vida pública e ensinarão os cidadãos a reconhe-
cé-los à primeira vista, sem se deixarem enga-
nar pelos demagogos e farsantes.

Há ura vício de origem na consulta reme-
tida ao eleitor, que já disse através do voto o
que pensa do parlamentarismo. O plebiscito
de 1963 não trouxe resultado episódico, mas
exprimiu um conceito que nem os constituin-
tes quiseram contrariar. A regulamentação
que disciplina a campanha do plebiscito co-
mete outra desrespeito democrático quando
cria frentes nacionais para substituir os parti-
dos políticos no esclarecimento e na mobili-
zação dos eleitores. Os interlocutores legíti-
mos são os partidos: as frentes não passam de
intermediários de ocasião, atravessadores de
uma relação política que pede responsabili-
dade perante a História.

O Céu É o Limite
A investigação, na Receita Federal, sobre as
n irregularidades cometidas por PC Farias e
seus amigos, atingiu proporções inimagináveis.
O total de multas ja chegou a 40 milhões de
dólares e. segundo uma fonte da Receita, supe-
rará os 120 milhões de dólares. No seu conjun-
to, é a maior sonegação da história da Receita.
Pela multa, percebe-se que o céu era o limite da
roubalheira. A sociedade não compreende co-
mo tão poucas pessoas assaltaram durante tari-
to tempo o Tesouro Nacional e. ainda porcima. continuem a ostentar um ar de inocência
como se estivessem sendo vítimas de grande
injustiça quando se deseja puni-las.

Ao tomar conhecimento de que o governobrasileiro convivia com alguns dos maiores
ladrões universais, capazes de rivalizar, e. em
alguns casos, superar as roubalheiras de Ferdi-
nand Marcos. Somoza, Baby Doe e a camari-
lha do Xá da Pérsia, a população tem todo o
direito de pensar que houve tentativa de priva-
tizar o Estado no pior sentido da palavra.A apropriação, em todos os níveis, acendeu
uma luz vermelha. Veja-se a LBA. Criada em
1942 para dar assistência às famílias dos praci-
ilhas brasileiros que toram para a 11 Guerra
Mundial, transformou-se com o tempo em ca-
bide de empregos. De escândalo cm escândalo,
sempre deu exemplo de desviriuamento da fun-
çâo pública. Agora, forçada pelo Tribunal de
Contas, suprimiu uma "gratificação de aniver-
sário" que beneficiava generosamente seus fun-
cionários às custas do Tesouro.

O espantoso não é que finalmente se elimine
semelhante gratificação, mas que tenha perdura-

do até agora sem que ninguém se desse conta de
sim imoralidade. Ou o Brasil acaba com as
quadrilhas estaduais que rondam o Tesouro Na-
cional e as "gratificações de aniversário" que
comem as verbas com a voracidade de galinhas
ciscando milho, ou então é a própria instituição
republicana que ficará em xeque.

Organismos inúteis consomem em proveito
pessoal verbas que deveriam ser destinadas à
solução dos problemas da população. O siste-
ma como um todo burocratiza, não para racio-
nalizar, mas para irracionalizar, isto é, repassar
verbas públicas ás quadrilhas.

Felizmente a fase aguda da doença pas-
sou. E importante que daqui para a frente
funcionem mecanismos de desintoxicação
que permitam punir os responsáveis. Ou os
ladrões vão para a cadeia, roncar atrás das
grades, ou se dará ao mundo o espetáculo da
decadência irremediável.

Patronato, nepotismo e corrupção: aí es-
tão os fantasmas que rondam as instituições.
São a herança do passado ainda vivo que
beneficiou o sistema de oligarquias em detri-
mento do interesse nacional.

O comportamento autoritário conduz o
povo à passividade, e as elites ao arbítrio.
Para reformar o sistema político só mesmo
uma maturação moral que produza códigos
de ética dignos de serem respeitados por to-
dos. Em outras palavras, o Brasil necessita de
leis modernas que sejam aplicadas com rigor
para tampar definitivamente a boca das cai-
xinhas que estabelecem relação perversa entre
quem paga e quem pega.

CARTAS

Delírios
É repugnante ler a declaração de

Fernando Collor de Mello, quundo se
refere ao adiamento do programa de
privatização por ordem do presidenteem exercício! liamar Franco. QuandoCollor di/ que o seu programa de go-verno não está sendo respeitado, es-
quecu-se de di/er que em momento
algum constava do programa doação
de empresas estatais ou confisco de
poupança. À exceção da minoria queusufruiu das diversas falcatruas perpe-
(radas pela gungue, o restante d.i po-
pulaçâo. não só os que em Collor vbf
taram, quervin ò moralidade com o
bem publico, honestidade de princi-
pios, e, principalmente, credibilidade.
Collor. como a CPI trouxe á tona, não
possui qualquer desses itens e deveria
poupar-nos de ouvi-lo delirar. Feman-
do Aniello Iaccarino — Rio de Janeiro.
Aprendizes de PC

É lastimável que o único setor a
prosperar em nosso pais é o da corrup-
çâo. Proliferam, aqui e ali, milhares de
aprendizes de PC, sempre à procura de
armação de um golpe que renda lucros
fáceis. No comércio legal, a loja de
roupas feminimas, na Rua do Ouvi-
dor, com a placa em sua porta "Em-
prestamos dinheiro". Na Presidente
Vargas um camelô vende carnes de
autônomo do INSS. Na Rua Uru-
guaiana outro ambulante vende ca-
chorro quente e compru tiquetes refei-
ção e vales transporte com o "melhor
ágio". A cada dia engrossam as fileiras
do já numeroso exército de corruptos
ativos e passivos. Sylvio Pélico Leitão
Filho — Rio de Janeiro.

Pirâmide
No ano passado, o prefeito Mar-

cello Alencar mandou publicar no
D.O. do município convocação de to-
dos os funcionários para uma grande
ascensão funcional, com o titulo de
Boletim de Qualificação e Desempe-
nho, o famoso Plano da Pirâmide.

Como sou professora municipal,
apresseime a recolher todos os com-
provantes solicitados, pois tinha data
para entrega: tempo de serviço, cursos
a-gulures e de aperfeiçoamento, cargos
de confiança e diplomas vários. Tiido
isso requer tempo, dinheiro e energia.
Essa pesquisa deu muito trabalho,
pois tive que correr as escolas da Zona
Oeste, subúrbio e outras repartições
para requerer os papéis. Além disso,
foram necessários várias cópias auten-
ticadas, o que aumentou a despesa.
Fazia isso tudo na esperança de ter a
promoção que o prefeito prometeu ate
o final de seu mandato. ,

As colegas do Io e 2o graus e eu
passamos por toda essa via crucis e até
agora tutda aconteceu. Será que vamos
ficar a ver navios mais uma vez? Tra-
ta-se de uma total falta de sensibilida-
de e respeito em relação a nossa classe.
Mais uma vez. leda Correia — Rio de
Janeiro.

Concurso da Telerj
Carecem totalmente de fundamen-

to as alegações utilizadas pela leitora
Eliane da Costa Freitas que. em carta
publicada em 19/12/92, aborda o con-
curso público que a Telerj promoverá,no dia 17 de janeiro, para os cargos de
técnico em equipamento de telecomu-
nicações e técnico em energia. O que a
leitora pretende, em síntese, é mostrar
que, ao invés do mencionado concur-
so, seria mais barato promover a rein-
tegração de empregados que deixaram
a empresa. Oconv, contudo, que a
realização do concurso é uma determi-
nação da atual Constituição, promul-
gada em 1988 c, por isso, será o pri-meia) concurso público que a Telerj
realizará em seus 69 anos de existên-
cia, ainda que os aprovados venham a
ter seus contratos de trabalho regidos
pela C'LT. Ao contrário do que insi-
nua a leitora, o concurso não provoca-rá aumento no quadro funcional da
Telerj que. por determinação superior,
foi reduzido de 17 mil para 14 400
empregados e hoje encontra i- abaixo
daquele limite. Antonio Cunha, asses-
sor de Imprensa da Telerj —- Rio de
Janeiro.
Hei destronado

O Brasil não pode ser a rihalia de
bufonarias Sempre se louvaram as
qualidades de ator dcísc • ¦ »• 1 -
destronado mas ignrrc
p<*l único que lhe assent >
ço pífio.

Depois de destroçar a pátria que e
de todos nós q uflo apenas sua como
julgava essa picara personagem. «Ia

insiste em qualificar de idiota a coleti-
vidade deste pais. lançando mão de
gesto muitas vezes anunciado e sempre
por ela negado e que sua tacanha men-
te deve julgar grandiloqüente embora
não passe de encenação de segunda
categoria.

r*r\ *\
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Nada lhe aproveita a destituição
de sua defesa á véspera de sua degola
mas. postergando-a por uma semana,
esse aprendiz de feiticeiro causa mais
dano ainda à nação, o que. aliás, foi só
o que soube engendrar.

Foram desrespeitados o povo e os
ilustres juristas que aceitaram defender
o indefensável.

Que nosso Senado remeta essa fi-
gura já de triste memória para o ostra-
cismo e que nossas autoridades não
permitam que ela siga as pegadas do
assecla que juntou a família e foi bus-
car. alhures, cura para o que talvez
seja uma orquetra de roncos.

Chegai O pais não suporta mais
ser submetido a tantas palhaçadas. Jo-
si' .Marinho Machado — Rio de Jnnei-
ro.

Pichadores
O fenômeno dos exibicionismo

dos pichadores só irá aumentar com a
divulgação de suas "façanhas" em co-
res na primeira pagina dos jornais. E
só irá diminuir, exponenciulménté, se
faltar o instrumento de "trabalho": a
tinta em sprav, cuja principal e talvez
única utilidade seja o pichamento. A
solução portanto é fácil. Tal como
ocorreu com o lança-perfume. a proi-bição de fabricação, importação e co-
mercializaçào deste produto é a medi-
da a ser adotada imediatamente.
Roldão Simas Filho — Rio de Janeiro.

Colégio Ifaliienfe
O Conselho Estadual de Educação

do Estado do Rio de Janeiro, tomando
conhecimento da carta publicada 110
JB de 13/12, de teor denunciatório
contra a atitude da rale Buhicnse de
Ensino, que estaria se recusando a ma-
tricular um número significativo de
alunos, e. posteriormente, tendo rece-
bido comunicado oficial dos pais con-
tendo denúncias de idêntico teor,
constituiu uma comissão especial paraintermediação entre ás partes, forma-
da pelos seguintes conselheiros: Maria
Helena de Arantes Frota, José Ruben
Ceballos, Álvaro Narciso de QueirozBastos, Gilson Puppin e Paulo Sam-
paio. Maria Helena de Arantes Frota,
conselheira, Conselho Estadual de Edil-
cação — Rio de Janeiro.

Pragas
Assaltos, seqüestros. arrastões, fa-

velas] narcotráfico, bagunça, escolas
arruinadas, Çieps em beira de estra-
das, ciclovias, hospitais falidos, cor-
rupção em todos os níveis, principal-mente na política e o pior. Brizola &
Cia.

E um dos estados brasileiros com
o maior número de belezas naturais,
onde a população é considerada uma
das mais gentis e amáveis. Porém essas
e outras belezas que se encontram aqui
estão sendo arrasadas pela Violência
diária.

A maioria da população que há
bem pouco tempo garantia vitórias su-
cessivas do seu maior violéntágpr, Bri-
zolá| acabou de sair de suas mãos na
área municipal. Infelizmente colocou-
.! r v: mãos de um t \-d -opulo. Tomar
que n ilmente ele seja um ivdiscipu-
! >.

A solução para todi"
nus c muito difícil, ma
começo seria a expulsão
tador Brizola que.

estado do Rio de Janeiro., Claro que abandidagem em geral iria ficar muito
triste, mas o Rio agradeceria.

Precisamos todos, exigir o impedi-
mento do governador, de preferência
para sair junto com a outra praga do
país. (...) Eliane Pereira Marques —
Rio de Janeiro.
Correios

(...) Estou envergonhadíssimo com
o serviço dos Correios do Brasil que.
pela segunda vez não cumpriu com a
lei internacional do sigilo, causando-
me danos irreparáveis e, ainda pofcima. com uma carta registrada.

Sou um repórter fotográfico, resi-
do em Nova Iorque há dois anos e,
interessado em levar meu trabalho
além fronteiras, começo a desenvolver
a idéia da publicação de meu primeirolivro sobre fotojomalismo.

Guardado na casa de minha mãe,
no Brasil, eu possuía alguns documen-
tos importantes em forma de negati-
vos. que solicitei a ela que me enviasse1'
para que eu continuasse o trabalho de
edição.

A correspondência chegou a Nova
Iorque violada: no seu interior encon'-"
treí apenas os protetores de plásticodos negativos. A embalagem estava
toda alterada como se o agressor tives-
sc usado uma faca e, posteriormente,lacrado outra vez sem o mínimo cuida-
do.

Se queriam dinheiro, não encon-
traram, mas danificaram parte de mi-
nha obra Se o dano é irreparável,
pergunto: a que recorrer, e para quê?'Como podemos confiar numa empresa-
de Correios que carrega a bandeira dé
ser uma entidade idônea e presta un-
portantes serviços à comunidade, se
no seu quadro de funcionários vive"uma vara de criminosos" insensíveis'
e irresponsáveis, que ainda fazem o'
que querem' com os nossos direitos?'
(...) Eduardo Borges — Nova Iorque
(EUA).
Bancos

No dia 2 12 92, ás I6h .cheguei aò|
Banco ltaú. agência 1306, (Rua Dr.
Feliciano Sodré, 140, São Oonçaloü
para pagar a faculdade de meu filho
(PUC) com 11111 cheque do Banco do!
Brasil

Enfrentei uma fila enorme e só fui
atendida as 17 horas, quando a fun-,
cionaria do caixa disse que só aceitaria
cheque assinado pelo pagante. Argu-,
mentei que meu filho era estudante e
desempregado Argumentei ainda que,
já fizera outros pagamentos naquela'
agência, também com cheques nlque*
Ias mesmas condições.

A funcionária mandou que falass*
com o gerente. Sr. Cícero, que foi'
taxativo e arrogante: "Cheque, só de
próprio ou pagamento em dinheiro'"
Eiz as mesmas ponderações, di/endo
também que pagaria multa 110 dia se-
guinte. Tudo em v ão.

Pergunto: o Banco ltaú (no caso,
aquele gerente) tem amparo legal paraaquela determinação? Qua! é o dispo-
sitivo legal? É do Banco Central?

Em caso afirmativo, como carre-
gar na bolsa grandes quantias, cod!
assaltos em cada esquina?

Km caso negativo, (...) como agir
para que o Banco ltaú aceite paga-menlos em cheques?

No caso apresentado, eu tinha .un-
da. a meu favor, o dia 3 12 para fazer
o pagamento sem multa. No entanto,
se o caso tivesse ocorrido no dia 3 12,
e o pagamento fosse efetuado no dia 4.
haveria uma multa considerável peloatraso. Estaria o Banco ltaú obrigado
a me ressarcir do prejuízo? (...) Georgl-
na Esterqul Nunes Pereira — São
Gonçulo (RJ).

Desemprego

cs ses proble-. um grande
desse violen*

Sou 11111 profissional de nível médio da
área administrativa, com mais de 12
anos de experiência, mas estou devm-
pregado ha seis meses. Ainda não con,•.egai colocar-me no mercado de tra-
pãlho devido a discriminação e
preconceito que o deserripragado sofá-
110 Hiasii.

Já recorri a anúncios de jornais e a
várias agências de emprego. IX-po^to
minhas esperanças na seriedade do
processo jfc acabo me frustrando, porcertos anúncios e certas agências de
emprego, na hora de selecionar os cun-
didatos. Nada acontece, e preciso tra-
halhar Sérgio Barbosa da Silva — Sôo
Gonçulo (RJ).
As tarlis serào selecionados para pubM.
caçào no to<Jo ou em parto entre as qus
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Novo 
prazo 

de sete dias O ralo e o ronco

(1ARBOSA LIMA SOBRINHO '

ÍT) ela Constituição de 1988, artigo 86,
Jl parágrafo terceiro, "se, decorrido o
Jjrazo de 180 dias, o julgamento não estan-
do concluído, cessará o afastamento do
presidente, sem prejuízo do regular prosse-
guimento do processo". É óbvio que o
interesse do presidente, afastado do exerci-
cio de seu cargo, é empregar todos os
esforços, para que decorra esse prazo de
!S0 dias, sem julgamento, para que, regres-
Sando ao poder, volte a utilizar todos os
meios, para chegar a uma solução favorá-
vel à sua continuidade no poder. O que
não deixará de influir cm todos os seus
partidários, para usar os meios que possam
|evar à conclusão do julgamento além des-
<,es 180 dias fixados pela Constituição.

Essa a razão pela qual, em conversa
(.-om meus amigos, nunca duvidei de que o
presidente usasse o único recurso que esta-
va cm suas mãos. com a destituição de seus
ilustres advogados. Confesso que não tive
nenhuma surpresa com o adiamento do
Julgamento, num momento em que a chi-
pana se tornara vital, para a defesa do
presidente. Nem se precisaria recorrer ao
finado 

"doutor" Jacarandá. nem mesmo
aos advogados de "porta de xadrez", como
são conhecidos os que se tornaram proles-
sores de táticas dilatórias. com a esperança
de uma solução retardada, que tudo indi-
cava que seria favorável, se não houvesse o
adiamento da sessão marcada para o julga-
mento do processo de impeachmenl. Para o
exercício da advocacia, o adiamento de
uma decisão contrária não deixa de ter ares
de vitória, embora reduzida a poucos dias.
pela vigilância do honrado magistrado que
preside o julgamento. No que, aliás, não
)ez mais do que cumprir a Lei 1079, de
JI950, que, no seu artigo 63 preceitua. inso-
fismavelmente. que 

"a revelia do acusado
determinará o adiamento do julgamento,
para o qual o presidente designará novo
dia. nomeando um advogado, para defen-
íiér o revel".

De certo seis dias pareceriam muito
pouco, para o sr. Fernando Collor. E pro-
ivável que esperasse prazo muito mais lon-
¦go, tendo cm vista o que preceitua o artigo"86 da Constituição. Sua Excelência não
[chegou a pensar na distância que separa
,um acusado, em processo de impeachmenl,
via situação de um revel em processo judi-
viário ou político. Um dos mestres da pro-
cessualística brasileira, Francisco de Paula
Cavalcanti, acentuava, na revelia, a sua
.índole de protesto, ou de contestação, co-
:mo a atitude de quem não desejasse obede-
Ver aos preceitos legais. O próprio Código
,110 Processo Criminal, no seu artigo 366,
determina que 

"o 
processo seguirá á reve-

•lia do acusado que, citado inicialmente, ou
¦intimado para qualquer ato do processo,'.deixar de comparecer, sem motivo justifi-
£ijdo". Nem se precisaria recorrer à legisla-
,çào. Os próprios dicionários da língua por-•tuguesa. como ò o caso de mestre Aurélio

Buarque de Holanda, registrando a signifi-
cação da revelia no vocabulário jurídico
diz: "Sem conhecimento ou sem audiência
da parte revel do réu."

O que vale dizer que, daqui por diante,
o processo do impeachnient corre à revelia
do acusado, sr. Fernando Collor de Mello,
por uma razão simples, qual seja o não
comparecimento à sessão do julgamento.
Na verdade, nem ele nem os seus advoga-
dos estavam presentes, pela revogação do
mandato, que os destituirá da representa-
ção do presidente. A carta enviada aos
advogados valia para a cessão dessa repre-
sentação. Mas significava, para a sessão do
jugalmento, a ausência deles e. em conse-
qüência, também a do acusado que eles
representavam. E o efeito imediato dessa
comunicação era impedir a sessão do jul-
gamento, e autorizar o presidente do Su-
premo Tribunal Federal, na direção dos
trabalhos, a suspender o julgamento e a
nomear o que se chama o advogado dativo,
que é menos um representante do acusado
do que um delegado da Justiça, para resta-
belecer a regularidade de um processo de
contestação.

Se o acusado destituía seus advogados,
sem indicar substituto, cabia ao presidente
do processo, cm face dessa ausência volun-
tária do acusado, indicar o advogado in-
cumbido da representado, não pelo acusa-
do. mas pela autoridade que estava
defendendo os interesses da Justiça. O pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal não
se limitou ao nome da pessoa escolhida.
Fez questão de ler o currículo que apoiava
e justificava a sua escolha, com os altos
títulos de um honroso passado. E tão acer-
tada foi a indicação que, de imediato, me-
receu os aplausos de um senador, o sr.
Áureo Melo, que foi o primeiro a aplaudir
a nomeação do sr. fnocêncio Mártires. Se
o presidente afastado de suas funções pre-
feria o nome do deputado Jcfferson, por
que não o apontou antes da destituição de
seus advogados, a tempo de tomar parte na
sessão do julgamento? Não seria esse lato
mais uma prova de que o único interesse
da destituição dos dois advogados era ape-
nas o de ganhar tempo?

O curioso é que se insista em alegar
negação ou restrição do direito de defesa
de um presidente que concentrou, no Pala-
cio do Planalto," todas as verbas de publici-
dade das repartições públicas, como das
estatais, dispondo livremente das estações
de rádio c das televisões de todo o Brasil,
para uma propaganda como nunca se ti-
ilha visto, nos diversos governos que o
antecederam. E que por diversas vezes se
utilizou de todos os meios de publicidade,
para campanhas de éhdeusamento sistemá-
tico, muito embora a exaltação fosse ce-
dendo terreno á revelação de fatos que
chegavam em tropelia, para desmentido de
realizações que não passavam de imposta-
ra.

Desse modo, fomos ficando diante de

realidades e de acusações, que nenhuma
palavra teria força para desmentir. Como
se verificou no relatório da Comissão Par-
lamentar de Inquérito, quando surgia um
montão de cheques, cuja simples leitura
chegava a cansar os que os liam, como ate
mesmo os que os ouviam. E isso numa
comissão cm que o presidente da República
contava, de início, com 10 representantes
de partidos políticos que o apoiavam, e que
foram, pouco a pouco, conquistados por
votos de consciência, que reduziam de tal
maneira a votação final do relatório que, de
10 a 12, passou de 16 a 5, e teria chega-
do a um resultado de 17 a 4 se, à última
hora, não se tivesse forçado a retirada do
deputado pernambucano Múcio Monteiro,
para ser substituído por um vogai qualquer
do grupo governista. Não consigo ocultar a
sensação que me dominou ao ouvir o voto
magistral do senador Álvares, do Espírito
Santo, deixando de lado todas as conve-
niências partidárias para obedecer ás inspi-
rações de uma sinceridade alerta e domina-
dora.

Não sei se a conquista de um prazo de
sete dias. para a conclusão do julgamento,
compensará o desgaste sofrido pelos parti-
dários do presidente agastado de suas fun-
ções. A oração precisa e enérgica do advo-
gado da acusação, o ministro Evandro Lins
e SilvaJ traduziu a decepção generalizada
dos que aguardavam a conclusão do pro-
cesso de %ipeachment, que perturba toda a
vida nacional. Muito embora o sr. Collor se
queixasse de ser vitima de insultos, que ele
foi o único a receber com insultos. Para o
jurista Fábio Imparato, professor da Facul-
dade de Direito de S. Paulo, tudo se resu-
mia a uma qualificação mais ajustada a
realidade. E o que todos lamentaram é que
fossem necessários mais sete dias para um
julgamento que estava na consciência de
todos os brasileiros.

O que está em causa é o destino do
processo de impeachnient. Será inócuo, ou
corresponderá a um regime de impunidade'1
Já Rui Barbosa perguntava, numa citação
que encontro na segunda edição da obra
magistral do ministro Paulo Brossard, se o
impeachnient seria apenas "um monstro de
pagode, um grifo oriental, medonho na
carranca e nas garras inúteis", como os que
se apresentam na proa dos barcos do Rio S.
grancisco. Para Brossard. o impeachnient è
inepto para realizar os fins que lhe são
atribuídos pela Constituição \igente. E e
exatamente a resposta a essa indagação que
terá que ser dada. daqui a alguns dias. Para
saber se vivemos no pais da impunidade, ou
se podemos conviver com um regime que
saiba conter e castigar paises que estão
atolados na improbidade da administração
pública.
' Jornalista, escritor, mombro da Acadomia Brasiioira
do Letras o prosidonte da Associação Brasileira do

Irnpronsa

CÂNDIDO MENDES
r"p odo Napoleão de manicômio, jges*

JL mo sem o garbo e a pompa, mantém
o senso do espetáculo. Não lhe falta o
sentido da grandeza e, sobretudo, da
profunda convicção, custe o que custar,
do seu desempenho. Nosso personagem,
que se toma por Collor, mostra, nesses
dias, o quanto perdeu a percepção da
presidência monumental. No vórtice da
sua desgraça não descortina mais a histó-
ria, ou o que poderia nela deixar o seu
vestígio, mesmo transtornado ou ensan-
decido. De qualquer forma, a marca de
uma sideração nacional, ainda que trans-
formada no horror do Príncipe Negro.
Ao chegarmos ao 29 de dezembro, o que
se vê, de queda em queda, c a desapariçào
do personagem, ligado á inércia do "ro-

le" dcscomposto, preso, sem volta, ao
que é, apenas e tristemente, o continuar
na mais espessa das inéreias; sem arre-
pendimento; sem visão estratégica do pa-
pel ou antipapel; sem desempenho para
posteridade; sem coleta do lance, aqui ou
ali, de pudor ou desculpa a enganar a
desfaçatez geral do comportamento, sem
lograr, enfim, dentro da mentira e da
loucura conseqüente, criar para os póste-
ros um possível eontra-enredo — ao que
o povo já sabe — para fechar as contas —
ufa! — da esperança apodrecida. Não há
imagem sobrevivente, nem explicação na
gaveta, ou vindita a armar que alcem,
ainda, o significativo e perdtirável no
último ato de Fernando Collor: vão ao
ralo.

Perdeu, de Saida, o presidente afasta-
do a coragem da renúncia, poupando a
fiação do transtorno desses seis meses de
insegurança, a submeter a causa do Esta-
do ao capricho do Príncipe, frente ao
espelho. Interditaram-se o lance de Ni-
xon c a indiscutível presença que ainda
mantém, apesar das macerações de Wa-
tergate. como older statesman na política
americana. A enfrentar o cenário inédito
do impeachmenl, Collor fugiu da catarse
perante o povo bom; da comoção mila-
grosa e benfazeja que lhe adviria de assu-
mir o erro seu, confesso e firme, frente a
de seus comparsas. A mentira inicial soli-
darizou-o, sem volta, a todo o sistema de
corrupção e destruiu pela insolência crês-
cente da negativa qualquer nesga de de-
coro ou respeitabilidade presidencial.
Engolido, ao contrário, pela arrogância,
só restava à lógica do cerco o argumento
da conspiração, de logo passado ao sedi-
ço e patético, depois de Jânio e da mani-
pulaçào das "forças ocultas". Não é ou-
tro o arrazoado clássico da vontade
política autoritária que toma o freio nos
dentes, á primeira lide da convivência
democrática e da paciência que exige dos
governantes. Mas Jânio renunciou e pa-

gou o risco para insinuar a explicação.
Collor ficou e não explicou, cada vaz
menos convincente na arenga de pacoti-
lha, exaurida no tatibitate dos últimos
dias. Sem munição queimou todos os
cartuchos da impostura antes do entrevê-
ro final. Nenhum tiro de festim, nada de
novo, nem a vindita crível para a fala
prometida como terrível para o dia do
veredicto do Senado.

O pais não escutará o libelo da preten-
sa vítima, á falta do que dizer, à falta dç
poder encarar a nação, á falta, ainda, de
lograr enganar-nos de novo. O Brasil não
ouvirá as razões de defesa do próprio
presidente afastado ou de seus patronos;
trabalhados na profundidade da causa e
do que tivessem, de direito, a dizer ao
povo.

Revel por obstinação, Collor impediu
a seus advogados iniciais subir à pira do
insustentável, disfarçávcl ainda pelo bri-
llio do profissionalismo, independente da
convicção. Por sobre o cerimonial dos
causídicos dativoff não se pode esperar
surpresas ou lógicas que modifiquem a
unanimidade do sentimento nacional
quanto à certeza do impeachmenl e a
virada de página que representa para
nossa consciência coletiva. Não é uma
execução, senão da mecânica das egjfvic;
ções nascidas da avalancha dos fatos e da
generosidade dos prazos de defesa concé-
didas pelo Supremo Tribunal Federal,
pela Lei Ibsen e pelo presidente Sidne\
Sanches, atento ao julgamento da histó-
ria, para depois dos cancelos do Senado.
Só resta o processo neste póscrito derra-
deiro. E só nos falta cumprir a rota do
espanto nacional transformada no rito,
ou na chicana do rito, como um parasita
sorve a seiva do outro.

Em meio às natalinas, vai o Brasil à
telinha, à escuta da palavra final do Se-
nado. já mais impaciente do que indigna-
do. F. a assistir a remoção do presidente
afastado; inerte frente ao fetiçhismo de
seu papel, ao agarrar ao cargo, intransi-
tivamente, na contrafação patética em
que fez da Casa da Dinda, da mesa de
trabalho, dos placares de papel, a cópia
do Reino em que se omissiou, atrás do
espelho. Nenhuma visão trágica inquieta
ou perturba Collor, quanto ao que lhe
aguarda, do lado de cá.

Migre a gente das Alagoas: que vá a
Barcelona a grei de PC; que passeiem, pláci-
dos, a flatulêneia e o desdém sobre o pais
benigno, cujo coração desprezou e manipu-
lou Fernando Collor. E que cure o Morcego
Negro o ronco a ameaçar o sono impertuf-
bável da quadrilha da era Collor. a escorrer
pelo ralo tio Brasil do impeaclinienl.

* Socrotârio-goral da Comissáo Brasileira Justiça e Pai*,
presidente do Conselho Superior do Ciôncias Sociais

(Unosco) o membro da Academia Brasileira de Letras

.IERNANDO PEDREIRA ?

Era 
uma vez um grande pais, lá no

Norte, cujo rei, ainda muito moço,era
¦ imprudente e mau, e logo foi deposto por
seus súbitos. Assumiu em seu lugar um
novo rei, mais velho, bondoso e franco,
que antes reinava num pequeno principado

;do interior, entre as montanhas.
' O rei novo chegou à capital carregado de
,boas intenções e cheio de pena diante do
estado em que recebia o reino, submerso em
dividas e com a população mergulhada nu-
ma pobreza tão grande e tão triste que seu

| espetáculo incomodava até mesmo os mais
1 ricos varões da corte, além de ser freqüente
! objeto de comprometedoras reportagens na
| iftiprensa do país e do exterior,
f 

' Tendo o bondoso monarca subido ao
; trono, por coincidência, pouco antes do
1 período das festas natalinas, sua primeiraidéia foi encher um grande saco com be-
J nesses e presentes que pudessem ser logo
I distribuídos entre o povo, assim mitigando
. sua miséria. O saco do rei era amplo e nele' líabiam consideráveis e excelentes provi-
\ d.ências. das quais as mais bem recebidas (e
. talvez as mais generosas) foram as que

brotaram mais espontaneamente do cora-
ção real. O povo sofria de muitas doenças e' 

o soberano mandou imediatamente cortar
. o preço dos remédios.

Mandou também, na mesma proclama-' 
ção, que se anunciasse um próximo au-

| mento do salário minimo nacional de 50
para 100 dólares por mês (em moeda local)

e que se garantissem elevações gradativas
desse patamar nos meses e anos seguintes
do seu reinado. Voltava o monarca de uma
breve visita a uma nação africana amiga, e
o que precipitou sua decisão foi o exemplo
desses vizinhos (e primos) transoceânicos:"Se o Senegal paga a seus negros 100
dólares por mês, por que não podemos
fazer o mesmo com os nossos?", teria inda-
gado ele.

A economia e a política, entretanto,
obedecem a leis perversas que nem sempre
permitem aos governos dar conseqüência
ás suas melhores intenções. Entre o anún-
cio do novo salário mínimo (em dezembro)
e sua vigência legal, pouco mais de um mês
mais tarde, a moeda do reino desvalorizou-
se tão depressa que os cem dólares (em
cruzeiros) na hora de ser pagos aos opera-
rios, já se tinhum tornado outra vez ein-
qüenta. E assim foram, uma a uma, as
generosas posturas do saco real, perversa-
mente consumidas pelo fogo da inflação;
mal que há longos anos castigava o pais e
cujas malignas características escapavam â
bondosa inteligência do rei.

Seu gesto corajoso, entretanto, calou no
espirito do povo. 

"O rei é bom e cuida de
nós", disseram os súbitos. "Se essas pri-
meiras medidas não surtiram grande efeito
e. na verdade, foram até contraproducen-
tes, pois aceleraram o desgaste da nossa
moeda, outras pedidas virão.com certeza
mais hábeis e efetivas." O próprio rei. em-
hora um tanto ferido pelo malocro inicial.

O topete do rei

não se intimidou: "Vou mexer nesse mer-
cado financeiro", anunciou ele em seguida.
E esta sua clara determinação fez com que
mesmo seus piores críticos e adversários
admitissem que, em verdade, não faltava
topete ao novo rei.

Nessa mesma época, aliás, intrigado pe-
Io persistente mistério da inflação, o mo-
narca chamou a palácio, para consultas,
um conhecido feiticeiro do Planalto, céle-
bre por suas idéias heterodoxas. A como-
ção e o ciúme na corte foram tão intensos
que levaram à renúncia um dos principais
membros do governo, o ministro Boêmio,
autor de um famoso Decálogo e grande
dançarino de frevo. Mas, essa pequena
crise e a renúncia do ministro, embora
constrangedoras, não chegaram a abalar
os princípios e determinações oficiais.

O Tesoureiro do rei. seu velho amigo, o
ulemá Haddad. homem hábil e competen-
te. dotado de um simpático sotaque caipi-
ra. não demorou a acalmar os ânimos e a
devolver a serenidade ao Palácio. Advertiu
o ulemá que tudo está em bem compreen-
der a essência do espirito maléfico da infla-
ção. Esse espirito de tal modo se impreg-
nou na economia e na alma do país que já
não se pode tentar feri-lo de morte sem
provocar grande sofrimento (e talvez um
colapso) nas outras duas.

Não se pode, por exemplo, lazer hoje o
que se fazia nos antigos rituais de exorcis-
mo. e balançar a economia nacional sobre
uma crande fogueira até aue o calor e a

fumaça expulsem do seu corpo o espirito
daninho. Melhor é procurar entender o
mecanismo interno da doença e aprender a
fazê-lo funcionar de maneira menos per-
versa.

O ulemá Haddad é homem modesto,
mas de muita fé. Na verdade, a deusa da
inflação brasileira (como a Santíssima
Trindade dos católicos) dividiu-se em três
partes distintas para melhor alcançar seus
objetivos. Ela hoje se manifesta, não só em
si mesma, mas também por meio da fada
da Correção Monetária e do seu acólito, o
gênio dos Juros Positivos. Filha da infla-
ção, a fada, embora tenha nascido para
conter os efeitos perversos da voracidade
de sua genitora, logo se tornou esteio e
instrumento do próprio mal.

O que faz a fada da Correção? Sua
varinha mágica protege os fortes con-
tra os fracos; os ricos (e remediados)
contra os pobres; os que têm contra os
que não têm. Tudo seria, de fato, mui-
to justo e equânime, se a Correção fosse-
sempre a mesma para todos e a todos
acudissecom a mesma presteza. Mas não e
assim e nem pode ser, até porque o objeti-
vo primeiro da Correção é proteger a Pou-
pança contra o Consumo, especialmente o
consumo dos mais pobres, dos que prcic-
sam de crédito barato para viver e sòbrevi-
ver.

Se um cidadão ganha, ponhamos, qua-
renta milhões por mês e sua despesa força-
da é de dez milhões, ele pode investir a
diferença no mercado financeiro e. assim.

não só compensar o desgaste inflacionárió
sobre seu dinheiro, mas até obter uma boa
renda extra. Mas, se o salário que a pessoa
ganha, como ocorre com a imensa maioria
do povo, mal dá para a despesa, então o
remédio é seguir o conselho do ex-presi-
dente João Figueiredo e dar um tiro na
cabeça. Pois a Correção dos salários é
mensal (ou trimestral), além de ser sempre
inferior á taxa verdadeira da inflação, en-
quanto que os preços, as dividas (e o pró-
prio dinheiro acumulado) são corrigidos
todo dia e pagam ainda, de quebra, 

"sau-

dáveis" Juros Positivos...
Haverá na Terra inteira fclitismo mais

descarado e perverso? O ulemá Haddad
coça a cabeça e eofia os bigodes. Para
combater a Santíssima Trindade da Intla-
ção será preciso ao bondoso Rei muito
topete, mas também, por baixo dele, unia
boa dose de lucidez, determinação e com-
petència.

Ha. sem púvida, melhores histórias de
natal do que esta. Ha, p. ex.. um conto de
Machado de Assis (Missa do Galo ') em que
ele descreve, como só ele sabia fazer, a
beleza dos braços de uma austera senhora
que gostava de usar. em casa. vestidos sem
mangas. Seria o velho Machado fetichista'
Se era (e quem não e. um pouco?), mil
vezes seu fetiçhismo do que esse! erotismo
impudico. madônico, saudavelmente grQs-
seirò e \ulgar, de agora...
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O PERSONAGEM AS FOTOS

OS NÚMEROS

AS FRASES
"Não pretendo ser acidentado até o dia 29"

(Inoeôneio Mártires Coolho, advogado dativo do presidente
afastado Fernando Coiior, indagado sobre o que poderia

adiar novamente o julgamento de seu cliente)
"Devemos esperar novos embustes e contra eles nos prevenir"
(Evandro Lins e Silva, advogado de acuaação no processo

de impeachment)
"Por enquanto, os únicos que estüo presos somos eu e minha

lamilia"
(Motorista Francisco Eriborto Freire de França,
testemunha-chavc do caso Coiior, ao reclamar,

quarta-feira, do isolamento em que vive)
"Ele sente como o povo, fala como o povo e (az o que o povo

taria Não ó como o outro, que falava e agia em altas nuvens"
(Cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evarioto Arns,

antepondo o presidente em exercício ao presidente
afastado)

212
Mortos em dois acidentes de aviào. Cinqüenta e quatro na explosão, no

aeroporto de Faro, Portugal, sogunda-teira, de um DC-10 roplolo do turistas
holandeses. Cento e cinqüenta o oito na queda de um Booing 727, da Lybian
Arab Airlines, terça-feira, entro as cidades llbias du Benghazi e Tripoli.

35%
Aumento no proço das ligações telefônicas internacionais, om vigor dosde

segunda-leira. As ligações interurbanas e locais estão 23.5% mais caras
Também toram roajustadas, om 28,1%, as taritas dos serviços postais.

US$ 1 bilhão
Estimativa da fortuna do PC Farias, leita quarta-teira pelo delegado Paulo

Lacerda, que presido o inquérito policial sobre a redo de corrupção montada
pelo tesoureiro da campanha prosidoncial de Coiior. O montante inscrovo PCentro ob cinco homens mais ricos do Brasil.

1,7%
Crescimento da produção industrial do pais um outubro, om rolaçào asotombro. anunciado nu; 'ta-feira pelo IBGE. Foi a primeira alta, dosdemarço, registrada na c. jaração mós a mós.

Voltou: depois de sete meses, a dirigir um carro de corrida, o
tricampeâo mundial de Fórmula l Nelson Piquet. Domingo, no
Autódromo Internacional de Cascavel (PR, a 6(H) quilômetros de
Curitiba). Piquet pilotou um March de Fórmula 3, antes da prova de
encerramento do Campeonato Sul-Americano da categoria. Ele
estava afastado das pistas desde o acidente sofrido em maio, quando
treinava para as 500 Milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos.

12* âòmihgp. 27 12'92
De 20 a 26 do dezembro

A SEMANA JORNAL DO BRASIL

REGISTRO

NEGÓCIOS E FINANÇAS BRASIL

Aprovado: pelo
Senado, segunda-feira
à noite, por 43 votos
contra dois, o acordo
de refinanciamento da
dívida externa brasilei-
ra a bancos privados,
no valor de USS 56
bilhões. Os votos con-
trários foram dos se-
nadores Eduardo Su-
plicy (PT-SP) | José
Carlos Bisol (PSB-
RS).

Baixaram: em re-
lação ao ano passa-
do, os preços dos in-
gressos para os
desfiles de carnaval
no Sambódromo,
conforme acordo l'ir-
mado segunda-feira
entre a Rioturea Li-
ga Independente das
Escolas de Samba.
Em alguns setores
das arquibancadas, a
redução foi de até
30%. A venda come-
çou quarta-feira,
com os cambistas ad-
quirindo grande par-
te das entradas.

Testou: pela pri-
meira vez um carro
de Fórmula Indy. o
tricampeâo mundial
de Fórmula I Avton
Senna. Domingo,
em Phoenil (EUA).
Senna dirigiu du-
rante 29 voltas o
Penske pilotado por
Emerson Fittipaldi na
temporada de 1992."Foi muito interes-
sante", alinnou.

INTFRNACIONAL

será (le 100%

Aceitou:
mara como candidato do bloco de cen-
tro-esquerda, o deputado Odacy Klein
(PMDB-RS, foto). Vai enfrentar o depu-
tado Inocêncio Oliveira (PFL-PE), consi-
derado de tendências conservadoras e fi-
siológicas.

Sagraram-se:
campeões de futebol
de São Paulo e de
Minas Gerais, res-
pectivamente, o São
Paulo Futebol Clube
e o Cruzeiro Esporte
Clube. Domingo.
Nas partidas finais, o
São Paulo derrotou
o Palmeiras por 2 a 1
e o Cruzeiro venceu
o América por 2 a 0.

Ganhou: o 32°
Troféu Brasil de Na-
tação, encerrado do-
mingo em São Paulo,
o Esporte Clube Pi-
nbeiros, da capital
paulista. Conquistou
15 medalhas de ouro,
sete de prata e 12 de
bronze, contra nove
de ouro, 12 de prata
e seis de bronze do
Minas Tênis Clube,
segundo colocado.

Indenizadas:
pelo governo do es-
tado, terça-feira, 29
das 104 vítimas do
desabamento dos
gradis das arquiban-
cadas do Maracanã,
dia 19 de julho. O go-
vernador Leonel Bri-
zola fez a entrega dos
cheques nos jardins
de inverno do Palá-
cio Guanabara. A
maior indenização foi
para uma menina órfã
de mãe que perdeu o
pai no acidente.

Expulsos: da
Universidade Santa
Úrsula, segunda-fei-
ra, 32 alunos que, de
2 de setembro a 26 de
outubro, mantive-
ram ocupada a reito-
ria do estabelecimen-
to, num protesto
contra o alto preço
das mensalidades.

Privatização 
já 

exige

também dinheiro vivo

Bitlar

Aumento de

servidores

O presidente ltamar Franco
assinou decreto que altera as re-
gras do programa de privatiza-
ção. Os compradores de uma es-
tatal, a partir de agora, terão de
desembolsar cm dinheiro vivo pe-
Io menos o valor equivalente aos
lucros acumulados da empresa. O
Imposto de Renda para pessoas
jurídicas, também através de de-
creto, teve reduzida de 30% para
25%, a partir de 1993, a alíquota
cobrada sobre o lucro. Quinta-

„ feira, o ministro do Planejamento
e da Fazenda, Paulo Haddad, ze-'¦ rou por até dois anos as alíquotas
de importação de mais de 400
equipamentos e insumos de uso
industrial, especialmente do setor

automobilístico. Freios ABS e
motores de seis cilindros estão
tre eles.

Otimistas com as promoções
oferecidas em dezembro para
tar atrair o consumidor, os shop-
pings centers do Rio esperam
faturamento de 15% a 20%
maior do que o do mesmo mês de
1991. Já nos supermercados as
vendas deverão crescer apenas
3%, segundo as projeções. Terça-
feira, o governo recebeu pesqui-
sas de acompanhamento de pre-
ços de vários institutos, apontan-
do um aumento de mais de um
ponto percentual na inflação das
últimas semanas.

Palestinos deportados

têm de ficar ao relento

Um grupo de 415 palestinos
começou c terminou a semana
numa terra de ninguém, na zona
de segurança entre Israel c Líba-
no, ao relento, sob chuva e neve,
sem comida nem água potável. O
grupo, acusado dc fazer parte da
organização fundamentalista is-
lâmica Hamas, responsável pela
morte de seis soldados israelen-
ses nos últimos dias. foi expulso
da Cisjordánia c da Faixa de Ga-
za por Israel c levado em ônibus
para a fronteira com o Líbano,
que impediu sua entrada em ter-
ritório libanês.

Repelidos por soldados arma-
dos que guardam a fronteira de
um c outro lados, os palestinos
ficaram acampados ao ar livre na
zona de segurança entre o Líba-
no e Israel. Sua situação chegou
a um estado crítico quando os
suprimentos de comida e remé-

>•' dios terminaram. A falta de água

potável fez com que quatro pes-
soas ficassem doentes com desin-
teria. Os governos israelense e
libanês negaram autorização a
agências internacionais dc ajuda
humanitária que queriam enviar
mantimentos e auxílio médico
para os deportados.

Os ministros da Relações Ex-
teriores do Egito, Libano, Síria e
Jordânia, e representantes da
Hamas e da Organização da Li-
bertação da Palestina, se reuni-
ram no Cairo quinta-feira em ca-
ráter extraordinário para tentar
encontrar uma solução para a
crise e evitar que o impasse dos
palestinos coloque em risco as
negociações dc paz no Oriente
Médio, em andamento cm Was-
hington. Os líderes árabes que-
rem que a ONU tome uma posi-
ção no sentido dc obrigar Israel a
receber de volta os deportados.

LJ Baiano de Jaquaquara, 59
anos, o ministro limar Galvào tem
fama de sisudo e conservador. Foi
nomeado para o Supremo Trihu-
nal Federal (STF) pelo presiden-
le afastado Fernando Coiior, a
favor de quem, naquela corte, vota

invariavelmente, no processo de
impeachment inclusive. A viagem
de PC Farias e família paru Bar-
celona (Espanha) não o sur-

preendeu: foi ele quem a autori-
:ou. Por escrito e com protocolo.

Governo afastado 
ganha

mais 7 dias de sobrevida

¦ Consumação do impeachment foi adiada por uma semana
Manobra processual inesperada

deu sobrevida de sete dias ao man-
dato suspenso do presidente afasta-
do Fernando Coiior. Vinte c quatro
horas antes de seu julgamento no
Senado por crime de responsabili-
dade, ele destituiu os advogados de
defesa, com o que inviabilizou a
culminação do processo na data
prevista, terça-feira, O golpe resul-
tpu em ação protelatória de curto
fôlego, compelida a esgotar-se ler-
ça-feira próxima, para quando o
presidente do processo de impem li-
nwnt e do Supremo Tribunal Fede-
ral, ministro Sydney Sanchcs, mar-
cou o novo julgamento.

Sanches nomeou um advogado
dativo para a defesa de Coiior. o
ex-procurador da República Ino-
cêncio Mártires Coelho. Antes, per-
guntou aos advogados destituídos,
Evaristo de Moraes Filho e José
Guilherme Villela, se não aceita-

vam a missão. Ambos declinaram.
Profissionais calejados, desempe-
nhavam ali um esquete teatral: era
deles, também, o estratagema da
destituição, única forma] naquele
momento, de evitar a consumação
do impeachment no dia seguinte.

Coiior fez anunciar de imediato,
ainda terça-feira, seu desagrado
com a nomeação de Inocêncio
Mártires. Quarta, nomeou ele pró-
prio novo advogado de defesa, o
criminalista alagoano José de Mou-
ra Rocha. 60 anos. defensor da pri-
meira-dama afastada Rosane Col-
lor no caso das verbas desviadas da
Legião Brasileira de Assistência.

Moura Rocha pediu adiamento
do processo por 30 dias e a desti-
tuiçào de Inocêncio Mártires. Co-
mo resposta, Sanches afirmou que
não serão admitidas novas tenta-
tivas de protelação.

PC viajou para
dominar o ronco
Em Lear-Jet de seu amigo

Wagner Canhedo, presidente da
Vasp, o empresário Paulo César
Farias, família inteira ao lado,
viajou para Barcelona, Espanha,
onde deveria cumprir etapa jnédi-
ca de viagem que em seguida será
de turismo e terá, segundo porta-
Voz, regresso em janeiro. Indicia-
do cm nove artigos, do Código
Penal, ele conseguiu aval do STF
para ausentar-se.

Em Barcelona, onde se hospe-
dou sob nome falso no hotel mais
caro, PC recorreu a médicos fa-
mosos para livrar-se de mal que o
aborrece há anos: ronco alto e
desmedido. E declarou á TV:
"Sou inocente".

O ministro do Trabalho, Wal-
ter Barelli, anunciou quarta-feira
aumento de 100%, sobre a folha
de dezembro, para todo o fun-
cionalismo federal — cerca dc 1
milhão 200 mil servidores. Aos
vencimentos majorados, será
acrescido um abono de CrS
102.000,00, dc forma a garantir
que nenhum servidor venha a ga-
nhar menos do que o menor salá-
rio pago pela iniciativa privada,
o mínimo, que passará em janei-
ro, segundo a nova lei de política
salarial sancionada pelo presi-
dente ltamar Franco também
quarta-feira, a CrS 1.250.700,00.

As negociações para o rcajus-
te dos vencimentos do funciona-
lismo começaram a 28 de outu-
bro, Dia do Funcionário
Público, e delas participaram as-
sociaçòcs, sindicatos, federações,
centrais sindicais e representan-
tes de todos os servidores de car-
reira. Além do aumento, ficou
acertada uma antecipação bi-
mcstral, a partir de março, de
índice a ser fixado depois de
aprovado o projeto de ajuste fis-
cal em exame pelo Congresso. O
ministro Barelli destacou que pc-
Ia primeira vez os servidores ga-
nharào aumento que não virá
parcelado.

Lideranças do funcionalismo
reunidas em Brasília já manifes-
taram, no entanto, desagrado
com o percentual e o alcance do
reajuste. O chefe do Estado-
Maior das Forças Armadas, ge-
neral Antônio Luiz da Rocha
Veneu, que participou ativamen-
te das negociações, disse que o
aumento não contempla a cxpcc-
tativa dos militares, Nem dos ci-
vis. acrescentou.

u^rejeitq Marcello Alencar hasteou, contrqfcüq, a Bandeira do
Brasil para uma Jestá sem público no \forro do Borel: os traficantes
de drogas (ao fundo e ahaixo) proibiram os moradores de ir à

inauguração do Cicp local.
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"PC 

já pode 
se aposentar"

Extorsão
Um empresário
totalmente
desconhecido
revelou o
pagamento de
USS 650 mil
para o PC e foi
extorsão mesmo

Coação
Quando o
processo estiver
no STF a
coação talvez
seja até maior
porque a
motivação deles
também será
maior

Sistema
Estamos
utilizando um
sistema de
cruzamento de
dados e muitos
aparecem agora
de uma maneira
diferente

RONALDO BRASILIBNSR

Pelo que o senhor já apurou no inquérito,
há alguma dúvida sobre a relação entre o
presidente afastado, Fernando Collor, é
Paulo Ccsar Farias?

Ah, não... Desde as flores da Casa da
Dinda até as obras de arte — corno disse
uma inarchand aqui — era tudo oriundo do
Paulo César Farias. Isso ai é uma coisa que
não há como negar, né?

Hoje o senhor não tem mais dúvidas,
também, que os financiadores do esquema
PC foram os grandes empresários?

Os grandes e médios empresários. Na
semana passada esteve aqui um empresário
totalmente desconhecido que revelou o pa-
gamento de USS 650 mil para o Paulo
César e naquele caso foi extorsão mesmo.
A forma como aconteceu comprovou isso.
Ele narrou o pagamento pela empresa dele,
o laboratório EMS, de São Bernardo do
Campo, para Paulo César. E outros labo-
ratórios virão aqui na Polícia Federal. Esse
empresário nos contou que havia ganho
uma concorrência no governo anterior e
por isso descaracteriza o problema dele de
não ter tido uma participação delituosa no
caso. Nós confirmamos: ele ganhou uma
concorrência em 1989 e começou a forne-
cer, mas o dinheiro ficou retido. Ai apare-
ceu o Luiz Calheiros e começou a fazer
exigências; ele não teve como evitar e pa-
gou. Esse Calheiros chegou a entrar com
uma ação Gontra um repórter que o rela-
cionou com o esquema PC. Ele (Calheiros)
tinha o próprio fantasma, o Francisco Sil-
va. Ele tinha contas em Salvador e São
Paulo.

Há outros laboratórios envolvidos com o
esquema PC7

Sim. Pretendemos ouvir os diretores do
laboratório francês Laborècèll, que tam-
bém pagou ao esquema.

O senhor já conseguiu reunir provas con-
tra os empresários que financiaram o esque-
ma PC?

Veja bem: se chega aqui o empresário e
conta que foi extorquido e nós não conse-
guimos demonstrar nenhum beneficio que
ele tenha levado, não há como dizer que ele
participou de qualquer ato de corrupção
ativa. Nós temos que identificar o benefi-
cio, qual foi o funcionário que o favoreceu
e aí a gente prova. A princípio, nós temos
que acreditar na história dele (do empresa-
rio), até prova em contrário.

O senhor pretende ouvir esses empresá-
rios e indiciá-los se comprovar que se locu-
pletaram do esquema PC?

Pretendo ouvir todos. No início, esses
empresários adotaram uma postura cínica,
reconhecendo o pagamento de propinas
por um serviço que sabiam que as empre-
si«s de PC não poderiam prestar. Hoje,
passaram a adotar uma postura de que
foram vítimas de extorsão. No futuro,
acredito, poderemos avançar mais. Não
tenho dúvidas que muitos empresários che-
gavam para o PC e diziam: "Você me
ajuda que eu te pago".

O senhor pretende desmembrar o inquéri-
to principal, abrindo inquéritos para apurar
o envolvimento de todos os empresários en-
volvidos com PC Farias?

Terei que fazer o desmembramento. E
não terei problema nenhum. Pelo que nós
já temos em mãos, daria para abrir dois
mil inquéritos.

O senhor pretende que esses inquéritos
sejam instaurados nos estados onde as irre-
gularidades forem constatadas?

Não, acho que é melhor centralizar os
inquéritos em Brasília.

Quantas pessoas já foram indiciadas no
inquérito PC até agora?

Até agora já foram indiciadas 32 pes-
soas e o inquérito tem 234 volumes de
apensos, 300 depoimentos e cerca de 70 mil
páginas.

O senhor já calculou quanto PC e sua
quadrilha faturaram?

Ele (PC) acumulou muito dinheiro.
Acredito que algo em torno de USS I
bilhão. PC está com a aposentadoria asse-
gurada pois o grosso desses recursos está
no exterior.

O senhor está convencido de que PC
Farias vai para a cadeia?

O pessoal cobra muito da gente: quando
é que o Paulo César Farias vai ser preso.
Nós não podemos fazer muita coisa. Isso
(a decretação da prisão) cabe ao Judiciá-
rio, ele é que determina.

A pena para PC, somados todos os arti-
gos do Código Penal no qual ele foi indicia-
do, chega a 51 anos.

E, mas Paulo César pode ser indiciado
também por evasão de divisas, pois desço-
brimos no computador da EPC que ele
tinha contas bancárias nos Estados Uni-
dos, na França e, muito provavelmente,
também na Suíça. A gente tem até brinca-
do aqui porque a cada hora surge uma
situação nova envolvendo o Paulo César
Farias. E a gente verifica que aqueles arti-
gos nos quais ele foi enquadrado não
abrangem tudo. Havia mais ilícitos que nós
não previmos. A evasão de divisas para o

¦¦ O novo xerife tia Policia Federal brasileira detesta as luzes dos™ 
holofotes, foge de fotógrafos e cinegrq/istas à primeira aproxima-

çtlo e se mantêm, há sete meses, como o ativo comandante do maior

processo investigaiivo sobre corrupção da história do país. Aos 46 anos, o
carioca Paulo Lacerda, qüe preside o inquérito do Caso PC no âmbito da
Polícia Federal ouviu depoimentos de mais de 300 pessoas e já não tem a
mínima dúvida de que os laços do presidente afastado, Fernando Collor,
com o empresário Paulo César Farias são profundos. No winchcster de
computador da empresa de PC, Lacerda pinçou uma frase que o instrui em
todas as fase da investigação: "Nossa amizade é mais sólida que um
casamento", uma referência de PC a Collor.

Com base no que já apurou nos 254 volumes do inquérito PC, que reúne
mais de 70 mil páginas, Lacerda comprovou que a quadrilha saqueou os
cofres da Nação de uma forma sem similar na história do Brasil. "Desde as
flores até as obras de arte da Casa da Dinda, tudo era oriundo de Paulo
César Farias", afirma. Paulo Lacerda já tem provas também que foram os
grandes e médios empresários que sustentaram o esquema PC que, ao
longo dos dois anos e meio do governo Collor, conseguiu arrecadar algo em
torno de Us$ I bilhão, fortuna que, no Brasil, somente foi acumulada por
empresários do porte de Sebastião Camargo, Roberto Marinho, dos
irmãos José e Antonio Ermirio de Moraes e Ceeílio do Rego Almeida.
"PC está com a aposentadoria assegurada pois o grosso desses recursos
está no exterior", acredita.

Lacerda reconhece que tem a mesma preocupação que toda a sociedade
brasileira: quer ver PC Farias e sua quadrilha na cadeia. "Mas isso cabe
ao Judiciário", pondera. Na semana passada, no meio de milhares de

páginas do inquérito PC, cercado por computadores, Paulo Lacerda
concedeu em Brasília a seguinte entrevista ao JORNAL DO BRASIL.

Gilberto Alvos
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exterior é crime previsto na lei do colari-
nho branco e PC não foi enquadrado e no
entanto está claro isso. Se bem que quem
faz esse enquadramento, na prática, é o
Ministério Público ao oferecer a denúncia.
A gente pode instaurar um inquérito pró-
prio e nesse inquérito indiciá-lo.

O senhor recebeu a informação da exis-
tência de uma carta em que o doleiro Najun
Turner, responsável pelos contratos de com-
pra e venda do ouro adquirido com os dóla-
res da Operação Uruguai, denuncia que foi
forçado por Cláudio Vieira e reconhecer os
fantasmas?

Para saber alguma coisa sobre isso tem
que perguntar para um camarada chama-
do Antônio Pedreira, que foi candidato á
presidência da República. Nós estamos
procurando ele também para falar sobre
isso.

Quem o senhor considera fundamental
para depor no inquérito?

O próprio Paulo César Farias, que se
recusou a falar. Se ele falar alguma coisa
será fundamental.

Por que o senhor não intimou Rosane
Collor para depor, já que há comprovação
de depósitos de fantasmas cm suas contas?

Ela não iria acrescentar muita coisa
além do que já falou a l/abel Teixeira. No
caso do inquérito da LBA, ela teve que
depor porque era a presidente da LBA.
Rosane nunca foi necessária nas investiga-
ções.

A apreensão do computador da Empresa
de Participações e Construções, de PC', foi
fundamental nas Investigações?

Foi importante porque nós consegui-
mos obter informações de dentro da qua-

drilha, o computador é ura arquivo precio-
so. Somente num pedaço do computador,
conseguimos pegar três contas bancárias
de PC no exterior.

Esse inquérito vai ser um ponto de refe-
rência na história da Polícia Federal brasi-
leira?

E possível, porque nós nos defrontamos
com situações novas. Nós nunca trabalha-
mos com um inquérito com um volume
desse de papel, nós estamos trabalhando
com computador.

Ter o auxilio do Banco Central, do ;TCU,
da Receita e de outros órgãos ajudou no
inquérito?

A própria opinião pública fez com que
isso acontecesse. Junto com o próprio tra-
balho da CPI, nós começamos a trabalhar
e houve uma vontade coletiva no sentido
que tudo fosse apurado. O que aconteceu?
Houve um entrosamento que é difícil acon-
tecer — pois sempre há problemas, vaida-
des, suscetibilidades e essas coisas, c nesse
caso isso não aconteceu. Mais de 100 con-
ias bancárias tiveram sigilo quebrado, uma
coisa inédita no Brasil. A gente vive discu-
lindo se deve ou não quebrar o sigilo. Não
houve em momento nenhum dificuldade
nenhuma. A Receita Federal deu apoio
total, o Banco Central, também. Aliás, se
houve um órgão que não deu apoio ne-
nhum foi a Telebrás, mas era por causa do
presidente anterior, que criou dificuldades,
colocou obstáculos. Hoje já mudou até o
presidente.

O senhor tem encontrado tempo para ir a
um restaurante, ao cinema?

Olha, só encontro tempo para \er úm
\ ideo de vez em quando na minha casa. E

Quais as ligações de PC no exterior?
O lronildes Teixeira nos Estados Uni-

dos. o Guy des Longchamps na França e,
acredito, muito mais gente.

O senhor pediu a prisão preventiva de PC
Farias, Cláudio Vieira e do motorista Ro-
berto Carlos Maciel e não houve a decreta-
ção...

Pedi a prisão preventiva porque eles
estavam coagindo testemunhas. Acredito
que quando o processo estiver no STF a
coação seja até maior, porque a motivação
deles também será maior.

O senhor pretende concluir o inquérito no
prazo determinado pela justiça, no início de
fevereiro?

Tenho sempre dito, quanto mais rápido
a gente terminar, melhor para algumas
pessoas que não foram ainda suficiente-
mente identificadas como praticantes de
ilícitos. Terminar logo para essas pessoas é
bom. Estamos utilizando um sistema de
cruzamento de dados e muitos aparecem
agora de uma maneira diferente. Vamos
ter que ouvir novamente muitas pessoas.
Muitas empresas e pessoas usaram de cx-
pedientes para camuflar os lançamentos
para Paulo César Farias c suas empresas.
Mandavam dinheiro de uma conta para
outra, depois para outra e depois para
outra até cair numa daquelas contas de
fantasmas. Estamos fazendo esse trabalho
de rastreámento e de repente a gente chega.
Quando a gente chama o camarada aqui
ele leva um susto, ás vezes. Mas isso não é
o suficiente para indiciar uma pessoa des-
sas. Mas a gente demonstra que o camara-
da fez o pagamento e tentou ocultar aqui-
lo.

O senhor, durante o inquérito, sofreu
algum tipo de pressão?
—- Não, em nenhum momento. Veja bem:
um dia desses um advogado me perguntou
isso. Veja ali, tem uma carta que eu nem
abri. Geralmente é de ameaça. Mas eu nem
perco tempo e boto logo no triturador de
papel, eu rasgo tudo. Não que eu seja isso
ou aquilo, mas que realmente isso não me
incomoda. Eu vou me incomodar se quiser
sair e vir uma pessoa me cercando, uma
coisa dessas, e aí tenho que tomar algumas
cautelas. Agora, com telefonemas] bilheti-
nhos eu não vou perder tempo com isso.

O senhor já conseguiu encontrar ligações
entre as liberações de verbas públicas para o
esquema PC e as concorrências vencidas por
empresas que pagaram propinas a PC?

Sim. Tem até esse processo grande da
Conab, essa situação de Goiânia que en-
volve uma licitação da Conab. Criaram
três fantasmas só para receber os pagamen-
tos e quem propiciou isso tudo, em última
análise, foi o Paulo César Farias, através
do Ricardo Campos.

E o caso das grandes empreiteiras, como
no caso da Norberto Odebrecht — que se
envolveu no Canal da Maternidade, no
Acre?

Essas grandes empreiteiras, todas elas
estão nas grandes obras. Nós não tivemos
ainda condição de afirmar que tal empresa
está envolvida com tal obra. Mas estamos
caminhando nesse sentido, com o cruza-
mento de informações.

Das grandes empreiteiras brasileiras,
qual ainda não apareceu no inquérito? A
Camargo Corrêa?

Acho que a Camargo Corrêa ainda não.
Mas todas elas, as grandes, inclusive a
Camargo Corrêa, estão listadas no compu-
tador do Paulo César, com a indicação das
pessoas a serem contactadas. Há elementos
indicativos, mas temos que encontrar com-
provação.

Mudou muito a sua vida da abertura do
inquérito, em maio, até agora?

Não. Só o fato de estar trabalhando
num inquérito muito importante. Eu tra-
balho a mesma coisa que sempre trabalhei:
chego ás 8h e tico até a hora de acabar o
serviço, em geral às 9h da noite. As vezes
tenho que trabalhar aos sábados.

Como foi a sua trajetória dentro da
Polícia Federal?

Estou há 17 anos na Policia Federal. Eu
fui superintendente em Rondônia entre
lpOe 1981. Estive em Pontaporã, no Ma-
to Grosso, em Foz de Iguaçu, em Minas
Gerais e por três vives no Rio de Janeiro.

E como o senhor se sente presidindo o
inquérito do caso PC, o mais importante da
história da Polícia Federal?

Lógico que c um inquérito de responsa-
bilidadè. Mas c importante lembrar que a
gente não trabalha sozinho. São cinco de-
legados c um total de 20 pessoas trabá-
lhando em conjunto.

Como o senhor compara a Polícia Fede-
ral de hoje com a PF de duas décadas atrás,
envolvida com a repressão política?

Não cheguei a atuar nessa época a que
você se refere Essa geração toda que está
na Polícia Federal não pegou aquela parte
pesada da repressão. As pessoas mudaram,
a própria imprensa mudou.

Cautela
Vou me

incomodar se
quiser sair e vir
uma pessoa me

cercando, c ai
tenho que tomar

algumas
cautelas

Equipe
E importante

lembrar que a
gente não

trabalha
sozinho. São

cinco delegados
e 20 pessoas
trabalhando

Repressão
Essa geração

toda que está na
Policia Federal

não pegou
aquela parte

pesada da
repressão
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Europa mais otimista cria mercado iniicó

a Crise iugoslava, falta de apoio a Maastrichl e ameaça de guerra eomercial com EUA cm 92 não derrubaram ânimo da CE
NI I SON I K \N( OJOHIM
• A unificação do mercadQ, com a
livre circulação de capitais, merca-

! (tarjas e serviços a partir de I" ja-
neiro, e o acordo para submeter o
Tratado de Maastrichl ao novo pie-
biscito na Dinamarca, depois da

rejeição de junho passado, recolo-
taram a Comunidade Européia na
marcha da integração. Seus lideres
retomaram o otimismo na reunião
de cúpula de F.dimburgo, nos últi-
mos dias II e 12, no final de um
fino horrível.

Da impotência gmte a guerra na
antiga Iugoslávia ao ressurgimento
do.nazismo, da crise do sistema
monetário.europeu à ameaça de
Uma guerra comercial com os EUA
|iOS protestos dos agricultores con-
ira cortes nos subsídios, quase tudo
atrapalhou o sonho da União Eu-
ropéia idealizada um ano atrás em
,Maastricht. na Holanda.
1 Em Edimburgo, a Dinamarca
conseguiu concessões. Assim, pode-
rá realizar um novo plebiscito, em
abril ou maio, para que o pais. que
presidirá a CE em janeiro, aprove a
união política, monetária e econò-
ini(j§.

Falta também a votação final no
Parlamento britânico, igualmente
prevista para o primeiro semestre
de 1993, para que Maastrichl entre
cm vigor, o que deveria ocorrer em
,1o de janeiro. Gomo o Tratado de
.Roma, que criou a CE em 1957.
exige unanimidade, Dinamarca e
.Grã-Bretanha entendem que a
.União Européia será anulada se
não o aprovarem. Mas o presidente
francês, François Mitterrand, ad-
vertiu: "Nada deterá a construção
.européia."

A necessária unanimidade é um
dos fatores que atrasa a locomotiva
européia. Na opinião do diretor do
Departamento de Economia da
Universidade do Texas, Timothy
Roth, "uma 

posição coletiva em
.relação á defesa e á política externa

será necessariamente hesitante,
mal-articulada e ineficiente, uma
política de indecisão, uma receita
para o impasse político", o que re-
duzirá as vantagens do mercado
único. A impotência para negociar
ou impor a paz nos Bálcãs reforça
esta tese.

Os lideres da CE também resol-
veram em Edimburgo congelar o
orçamento comunitário em 1,2%
do Produto Interno Bruto dos 12
países membros pelos próximos se-
te anos, justamente os da construi
ção da União Européia. Depois,
previram um aumento para 1,27%,
menos que os 1.35% pedidos pela
Comissão Européia, orgào executi-
vo da CE, porém mais do que a
proposta inicial da Grã-Bretanha,
que ocupa até o final do ano a
presidência rotativa da Comunida-
de.

Nos próximos anos, a CE pre-
tende investir USS 37 bilhões em
infra-estrutura para acelerar a inte-
graçào européia. Seria uma manei-
ra de combater a recessão e o de-
semprego, uma das causas da
desconfiança dos cidadãos de vá-
rios países em relação á Comunida-
de. Um gráfico publicado na curo-
célica revista inglesa The Econoinist
revela que o apoio á CE aumenta
com o crescimento econômico e di-
minui nas crises econômicas, quan-
do os interesses nacionais falam
mais alto.

Para tornar suas decisões mais
transparentes ao público, as reu-
niòes de Birmingham e Edimburgo
resolveram simplificar as leis comu-
nitárias e admitir a presença da te-
levisão em algumas reuniões do
Conselho de Ministros. É uma ten-
tativa de conquistar os cidadãos co-
munitários que vêem com reservas!
a perspectiva de serem governados
petas etirocralas da Comissão Eu-
ropéia.

Honnque Rulláto

U Comunidade Européia

O fantasma do marco

Major c Kohl: desunido

' *0 Blindes-
tfrank, o podero-

30 banco central
alemão, delia-**

Í»rou 
a crise que

_evou à quarta-
feira negra em
Jque a libra es-
¦ ierlina e a lira
italiana aban-'Sonaram o sis-

..lema monetário
íuropeu, afirma
o Financial Ti-
Uies, principal
jornal econômi-

*C o europeu.
•J)orta-voz do
.3 ha lado centro financeiro de Lon-
.dres. Desde janeiro de 1987 não
havia um realinhamento dentro

#o mecanismo de câmbio euro-
peu. As paridades mais ou menos:.se mantinham.

¦> Quando se reuniram em 5 de
setembro em Bath, na Inglaterra,
os ministros das Finanças da CE

pressionaram o presidente do
Bundesbank. Helmut Schlesmger,
a reduzir as taxas de juros na
•jUemanha, elevadas para comba-
-Jer a inflação de 4% ao ano. |au-
&ada pelo déficit orçamentário
provocado petas investimentos na
recuperação da antiga Alemanha
Oriental. Schlesinger respondeu
que as moedas fracas deveriam ser

.desvalorizadas.i
Seis dias depois, na sede do

* Bundesbank, em Frankfurt, Sclíle-
singer reuniu-se com o chanceler
Jilemão Helmut Kohl, o ministro
tias Finanças, Theo Waigel, o se-
tretário-geral do Ministério,
Horst Kõhler, e o vice-presidente"do 

Bundesbank, Hans Tietmeyer.
Declarou que a política antiinfia-
vionária alemã estava ameaçada

mW

ReutCf — 11/11/1992
porque o banco
central gastara
24 bilhões de
marcos (USS 15
bilhões) com-
prando liras pa-
ra manter a co-
tação da moeda
italiana e pediu
a Kohl que
aprovasse nego-
ciações para o
realinhamento
das moedas eu-
ropéias.

Naquele fim
de semana, a li-
ra caiu 7% e a

Alemanha reduziu suas taxas de
juros em um quarto de ponto per-
centual. Em 16 de setembro, a
Grã-Bretanha elevou as suas ta-
xas de juros e o Banco da Ingla-
terra interveio maciçamente no
mercado. Inútil: a libra desabou.
Naquela noite, as moedas britãni-
ca e italiana saíram do sistema
monetário europeu. A Alemanha
e a Grã-Bretanha acusaram-se
niutuamente.

A peseta espanhola caiu em se-
guida, e os especuladores voltaram-
se para o franco francês, salvo por
uma intervenção conjunta franco-
alemã. Em movembro, a desvalori-
zação atingiu a peseta, o escudo
português e a libra irlandesa.

Por ironia, o colapso do comu-
nismo e a reunificação alemã, que
impulsionaram a integração euro-
pèia, agora dificultam o caminho
para a moeda única. Embora a Ale-
manha tenha o direito de combater
sua inflação com um monetarismo
rígido, os interesses nacionais foram
colocados acima da solidariedade
européia, o que aumentou a descon-
fiança em relação aos alemães..

Calendário da união monetária

T de janeiro de 1994: Todos os
jeont roles de câmbio e pagamen-
.tos entre países-membros deverão'.ter sido eliminados; será instalado

Instituto Monetário Europeu,
.futuro Banco Central Europeu.
31 de dezembro de 19%: Primeira
avaliação para entrada na última
«tapa: o Conselho Europeu deve
tiecidir se a maioria dos países-
.membros preenche as condições
¦necessárias (inflação e déficit pú»
Wco controlados) para adoção da

moeda única e se chegou a hora
apropriada para a CE entrar no
último estágio.
I" de janeiro de 1999: Ultima data
para inicio da etapa final: o Ban-
co Central Europeu e o Sistema
Europeu de Bancos Centrais co-
meçain a exercer plenamente seus
poderes; antes, até 1" de julho de
1998, o Conselho Europeu confir-
mará que paises-membros estão
em condições de aderir ,i jjflbeda
única. (NíF.Jj
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ABC das várias alianças entre os países euroj»eus

Comunidade Européia (CE): cria-
da em 1957 pelo Tratado de Ro-
ma. com Alemanha, Bélgica,
França, Holanda. Itália e Luxem-
burgo; a Dinamarca, a Grâ-Bre-
tanha c a Irlanda entraram em
1973; a Grécia, em 1981; e Portu-
gal e Espanha, em 1986.
Associação Européia de Livre Co-
mércio (AELC): criada em 1960,
inclui Áustria. Finlândia, Islân-
dia, Liechtenstein, Noruega, Sué-
cia e Suíça.
Espaço Econômico Europeu
(EEE): unirá a CE e a AELC no
maior mercado comum do..mun-
do; há um problema com a rejei-
ção dos suíços.
Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan): aliança militar
liderada pelos EUA para se con-
trapor ao bloco soviético, com
sede em Bruxelas, criada em 1949:
Alemanha, Bélgica, Canadá. Di-
namarca, Espanha, EUA, Fran-

ça. Gra-Bretanha, Grécia, Holan-
da, Islândia, Itália. Luxemburgo,
Noruega, Portugal e Turquia.
União da Europa Ocidental
(UEO): futuro braço armado da
CE, da qual fazem parte todos os
seus países-membros menos Di-
namarca. Grécia e Irlanda,viveu
até hoje à sombra da Otan; Grã-
Bretanha quer manter segurança
européia a cargo da Otan.
Comissão Européia: órgão exeçiu-
tivo da CE, com sede em Bruxe-
Ias, formado por 17 comissários
que atuam como ministros mas
não tem poder decisório, encami-
nhando propostas ao Conselho
de Ministros.
Conselho de Ministros (do Exte-
rior): discute e negocia as propos-
tas, encaminhando-as à decisão
final do Conselho Europeu.
Conselho Europeu: órgão decisó-
rio da CE, formado pelos presi-
dentes da França e da Comissão

Européia e os primeiros-ministros
dos outros países-membros.
Parlamento Europeu: criado em
1951, com sede em Estrasburgo,
na França, passará a ter 536 de-
putados: 99 alemães, 81 franceses,
81 britânicos, 81 italianos, 60 cs-
panhóis e 25 de cada um dos
outros países, menos Luxembur-
go. que tem 6.
Conferência sobre Segurança e
Cooperação na Europa (CSCE):
reúne 52 países, todos da Europa
e mais as ex-repúblicas soviéticas
asiáticas, os EUA e o Canadá; a
Iugoslávia está suspensa por cau-
sa da guerra.
(irupo de Visegrado: formado pe-
los países da Europa Oriental
mais adiantados na transição pa-
ra a economia de mercado —
Hungria. Polônia, a república
Tcheca e a Eslováquia (agora di-
vididas); quer se integrar á CE.
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O euroccucismo Jloreseeu cm 1992, alimentado pela crise econômica e pelo medo de um futuro incerto

Um ano de testes e desencanto
A Europa começou a despertar do

sonho de Maastrichl pouco mais de
um mês depois da aprovação do Tra-
tado da União Européia pelos líderes
da CE. Sob pressão da Alemanha, a
Comunidade reconheceu a indepen-
déncia da Croácia e da Eslovêniá,
aliadas alemãs nas duas guerras
mundiais. A política externa comum
passava no primeiro teste raspando
pelos interesses nacionais.

O reconhecimento permitiu uma
trégua estável e o envio de forças de
paz da ONU á Croácia. Mas não
evitou a explosão da guerra na
multietnica Bósnia-Herzegovina,
que declarou-se independente em
março. Sua .capital, Sarajevo, situa-
da a uma hora de vôo de Munique,
foi alvo dos maiores bombardeios a
uma capital européia depois da Se-
gunda Guerra Mundial.

Dc surpresa! o presidente fran-
cês, François Mitterrand, visitou
Sarajevo em 28 de junho, data em
que o estudante sérvio Gravilo
Princip matou em 1914 o arquidu-
que Francisco Ferdinando, princi-
pe herdeiro do Império Austro-
Húngaro, deflagrando a Primeira
Guerra Mundial. Foi apenas jogo
de cena e irritou seus aliados.

Ao não dar uma resposta efetiva
á carnificina na Bósnia, a I uròpa

revelou sua incapacidade política
para assumir a condição de super-
potência, apesar dos 2,5 milhões de
refugiados que ameaçam cruzar
suas fronteiras. Mais uma ve/, li-
cou a reboque da iniciativa dos
EUA, que só agora pressionam a
Otan a adotar um bloqueio aéreo.

Ao não dar uma
resposta efetiva à

carnificina na
Bósnia, a Europa

revelou sua
incapacidade
política para

assumir a condição
de superpotência

A Grã-Bretanha mergulhou na
recessão, a França estagnou-se e
mesmo na poderosa Alemanha o
crescimento ficou em 1.5%. O de-
semprego médio na Europa rica
desenvolvida ficou na média
9,8%, passando de 10% na Grã-
Bretanha, na França e na Itália;
nos europobres,-Espanha, Portu-
gal. Grécia e Irlanda, a situação é
pior.

c
em

A crise econômica ajudou a
campanha do não, que venceu o
plebiscito de 2 de junho na Dina-
marca, lançando a CE num buraco
negro. No dia seguinte, tentando
acalmar a reação á União Euro-
pèia. Mitterrand alimentou a incer-
te/a ao convocar um plebiscito so-
bre o Tratado de Maastrichl. A
vitória por 51% a 49% em 20 de
setembro, em plena crise do sistema
financeiro, teve sabor de derrota.

Em 4 de novembro, o primeiro-
ministro britânico] John Major,
submeteu o tratado a uma votação
preliminar na Câmara dos Co-
muns. Apesar de colocar sua cabe-
ça a prêmio, prometendo demitir-se
se perdesse, venceu por apenas três
votos, com apoio da oposição libe-
rai-democrata, num parlamento
com 651 deputados. A ala direitista
e eurocétua do Partido Conserva-
dor. liderada pela e.x-primeira-mi-
nistra Margaret Thatcher, quase o
derrubou.

Assim, quando a reunião de
I dmiburgo conseguiu recolocar em
marcha a União Européia, foi con-
siderada um sucesso. Impedir a ca-
tastrófe já seria um sucesso.
(N I J j

Liderança do & <

EUA em perigo
Os Estados Unidos, única "síi-

pèrpotência política e militar.des-
de o colapso da União SoviétiCaj
temem que uma Europa unicjíf ç
independente orientada em torno
do eixo França-Alemanha ameace
sua liderança no século 21. Nocíia
5 de novembro, o presidente
George Bush, derrotado por,,^11
Clinton, desfechou um duro golpe
na unidade européia: ameaçou de-
flagrar uma guerra comercial ,e
não houvesse um acerto paru>re-
duzir os subsídios da política ngri-
cola comum da Comunidade Eu'-'
ropéia dentro das negociações
para liberalizar o comercio: d.'i
Rodada Uruguai do Gatt (Acdf-
do Geral de Tarifas e Comércio).
As exportações européias de wl-
za, glúten de trigo e vinho Hratrco
seriam taxadas cm até 20f)rf'.? a
partir de 5 de dezembro. 

A estratégia provocou um/e-
buliço na Europa. O comissário
agrícola da Comissão Européia, o
irlandês Ray MacSharry, réiiüíí-
ciou. acusando o presidente..ja
comissão, o francês Jacques De-
lors, de colocar os interess^),;
França, maior exportadora, agtb
cola da Comunidade, acima dos
europeus. Os governos Coi\§gC,Vit
dores britânico e alemão,-mais
afinados com o neoliberalismo-de
Bush. pressionaram por um açor-
do com os EUA. Os agricultores
europeus bloquearam ruas e es-
tradasf exigindo a manutenção
dos subsídios.

Chegou a haver um acorttó"'d!í
Comissão Européia com o gòvér:
no americano, mediado pclo-Gan
. Mas o governo francês, anwat,'»-
do de derrota nas eleições de mar-
ço anunciou que vetará o acordo.

Decisões de Edimburgo

Dinamarca: terá direito dejaàá
aderir á moeda única e à défesu
comum para submeter o Tratado
de Maastricht a novo plebiscita
em abril ou maio. !
Orçamento: congelado por 7 ano»
no limite de 1.2% do PIB do8
paises-membros. Cria fundo dj
ajuda para os países pobres (F.s:
ganha, Grécia, Irlanda e Portu»
gal) de USS 18,9 bilhões nos pn*
ximos 7 anos. [
Ampliação: Áustria, Finlândia e
Suécia negociam adesão a partir
de janeiro; Noruega será a próxií
ma.
Crescimento: obras de infra-estru"-
Jura no valor de USS .17 bilhões
para combater recessão e desem»
prego.
Parlamento Europeu: Alemanhfl
ganou mais 18 deputados, repre.-
sentantes do lado oriental. •
Iugoslávia: pressão contra Sérvia ç
rebeldes sérvios na Bósnia, conde-
nação às violações dos direitos
humanos c ajuda.
Rússia: apoio ás reformas de "t clij
sin.

CE estuda as :

adesões de 93 ;
O grande mercado europeu so

ria maior ainda, com 19 países c
380 milhões de consumidores, st
os suíços não tivessem virado aj-
costas para a Europa 110 plebiscfc-
to do último dia 6. E que a AsscJ-
ciação Européia de Livre Comei,-
cio, formada por paises nórdicos r
alpinos assinou um acordo com a
CE para criar o Espaço Econômi-
co Europeu (EEE), superando o
Mercado Comum da América dõ
Norte, que reunirá Estados U11C
dos, México e Canada em 1994. :

A partir de Io de janeiro.-* íf:
começa a negociar a adesão di
Áustria, da Suécia e da Finlândia:
ainda no ano que vem, será a ver
da Noruega. A Suiça ficou parj}

O grupo euro-otimista $£?( 
'£

(Alemanha. França, Holifiui,!-.
Bélgica e Luxemburgo) prel«re es-
perar a ratificação do TraUltio dt
Maastricht para ampliar a Comu-
nidade V euroccticas DinamarcÃ
e Grã-Bretanha defendem a anv
pliaçâo imediata, uma formâ-niè
reduzir >eus compromissos. ~ w "
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Tensões de última hora atrapalham

transição 
pacífica 

em Hong Kong

tf Protetorado teme ser tratado pela China como o Tibete
ANVtiOURRIl R Henriaue Ruffalo

MAURÍCIO CARDOSO com corro,pondeS

PARABÓLICA

A Alemanha
tremeu com o seu
índice de inflação
de dezembro, o
mais alto em seis
meses. Chegou a
0,2%, para com-
pletar um ano com
preços 3,8% mais
caros.

"Comparados
aos japoneses e aos
alemães, os outros
membros do Gru-

po dos Sete, são
todos preguiço-
sos". A justificati-
va para o mais fra-
co desempenho da
economia de Esta-
dos Unidos, Ingia-
terra, França, Ca-
nadá e Itália é do
ministro do Traba-
lho japonês Masa-
kuni Murakami.
¦ Tifo, cólera,
varíola c peste são

as novas ameaças
que pairam sobre a
Bósnia em guerra.
¦ Mais da meta-
de dos argelinos
acredita que seu
país não está pre-
parado para viver
cm democracia, se-
gundo pesquisa
realizada pelo jor-
nal El IVatan, de
Argel.

Parcialidade
Uma pesquisa revelou que

um de cada três jornalistas que
participaram da cobertura da
campanha presidencial ameri-
cana acredita que o noticiário
da imprensa foi parcial e favo-
rável ao candidato democrata
Bill Clinton . Os jornalistas en-
(revistados acreditam que a im-
prensa foi muito rigorosa com '
o candidato republicano, opre-
sidente George Bush, fazendo
ênfase em seu desempenho na "
Casa Branca e sua responsabili-'"
dade na crise econômica

Sério demais
Entre as restrições que os

ingleses fazem ao Tratado de >
Maastricht algumas parecem
pouco sérias - ou talvez sérias "
demais. Íí o caso, por exemplo,
da padronização dos tamanhos
dos caixões e da livre circulação
de cadáveres entre os 12 países'
da comunidade. Autoridades
citadas pelo jornal londrino In-
dependeu! dizem que a padroni-
zação " não contribui para á""
economia de escala". Os ingle-
ses também são contra a har-
monização de normas sobre •
jardins zoológicos, os limites de ¦
velocidade nas estradas e a taxa »
alcoólica para os motoristas.

Bíblia não mata

Quem invocar a Biblia para
defender a pena de morte na Ca-
lifórnia, vai se dar mal. A Justiça
do estado proibiu que se usem
cm juizoeitações bíblicas como '
argumento a favor da pena capi-
tal. Na Pcnsilvánia, uma lei simi-
lar comuta automaticamente a
condenação à morte pela prisão
perpétua sempre que a Bíblia é
citada. "As citações poderiam
comprometer a objetividade e
imparcialidade dos jurados", ex-
plicaram os juizes.

Voar é mais seguro

Um tranqüilizante para quem ficou assustado com os acidentes
acrcos em Portugal e na Líbia que mataram 212 pessoas na
semana passada: andar dc carro mata muito mais. Uma estatística
mostra que 41,150 pessoas morreram em acidentes rodoviários
contra 49 em desastres de aviação comercial nos Estados Unidos
no último ano. A pesquisa, do Washington Post, mostra alguns
fatores importantes que fazem do ar um caminho mais seguro do
que a terra para viajar. Simplicidade: o motor do carro é muito
mais complexo do que a turbina do avião. Competência: qualquer
maluco pode sair dirigindo um carro enquanto apenas pilotos bem
treinados estão autorizados a dirigir aviões comerciais. Redun-
dância: os aviões tem dois ou mais motores embora possam voar
com um só. Economia: voar é um fato tão extraordinário que só a
certeza de total segurança é capaz de convencer as pessoas mental-
mente sadias a entrarem cm um avião.

HONG KONG — Até setembro
pííssado, Hong Kong era um terri-
tório tranqüilo e sem problemas.
Os .6' milhões de habitantes de seus

l .07.1.km- só tinham uma preocu-
pação: aumentar a prosperidade da
colônia britânica, um exemplo de' un/« . r
eliciencia e sucesso economieo para
a Ásia e o mundo. A própria transi-
Ção da soberania inglesa para a chi-
nesa deveria ser calma e regulamen-
tacia por acordos suplementares
entre- Londres e Pequim, a fim de
afastar qualquer risco de conflito
ou tensão.

Em 1984, foi assinada por Mar-
garet Thatcher e Deng Xiaoping a
Declaração Sino-británica que cria-
va a,Lei Fundamental, uma espécie
de mini-constituição, segundo a
qual Hong Kong manteria o siste-
ma econònico capitalista e um alto
grau de autonomia política nos 50
anos subseqüentes a 1997, quando
a China voltará a ser soberana no
território. Pequim transformou
desde então a colônia Britânica em"região administrativa especial".

L efetivamente a transição tran-
qüila parecia garantida, se dois
acontecimentos decisivos não tives-
sem"ocorrido nos dois últimos
anos. O primeiro foi o massacre do
movimento estudantil de 1989, na
praça Tiananmen (Praça da Paz
Celeste), em Pequim, cuja violência
evidenciou que o sistema político
chinês não estava prestes a se libe-
rálizar, havendo o risco de desres-
peito das promessas formuladas no
tratiKlo com os britânicos.

O segundo acontecimento foi a
quçda de Margaret Thatcher e sua
substituição por John Major na li-
derança do governo inglês. No mo-
mento de nomear o novo governa-
dor de Hong Kong, Major escolheu
um de seus homens de confiança,
ex-presidente do Partido Conserva-
dor ,e político de grande ambição:-
Chris Patten.

Patten desembarcou em Hong
Kong com uma missão: transfor-

Garoto propaganda revolucionário
Lênin virou garoto propa-

ganda e é o artista principal da
campanha publicitária da Bolsa
de Valores de Varsóvia. "Lênin
escolheu a via mais difícil: che-
gar ao capitalismo através do
socialismo", comenta o anúncio
que aconselha: "Seja um capita-
lista, não faça a revolução e se
converta num corretor da Boi-
sa". A bolsa polonesa , antes
mesmo de pensar em investido-
rcs, está á cata de operadores.

ram as primeiras medidas que Pat-
ten propôs. O objetivo era tornar
Hong Kong uma democracia parla-
mentar forte, de modo quem em
1997 Pequim não pudesse mais im-
por seu sistema totalitário.

Para impedir que as medidas de
Patten sejam votadas em fevereiro,
o governo chinês decidiu atacar o
ponto mais sensível de Hong Kong:
sua economia. Primeiro, avisando
que não respeitará a partir de 1997
nenhum compromisso financeiro
assinado pelos britânicos sem con-
sulta a Pequim. Segundo, que não
avalisará nunhum contrato de
grande porte, principalmente as
obras do novo aercoporto, o Chek
Lip Kok, um projeto de USS 22
bilhões. Outra medida de foi a deci-
são de não assinar documentos que
comprometam a China, quando
voltar a controlar Hong — caso do
veto aos investimentos para a cons-
trução do-terminal portuário no se-
tor de Tsing Yi Island, que deveria
ser inarguradq em 1995.

Os habitantes de Hong Kong
estão temerosos de que esta galinha
dos ovos de ouro britânica seja tra-
tada pela China a partir de 1997
com a mesma arrogância com que
Pequim trata o Tibete.

Pat Um: criticas dos chi/wses

mar o sistema político do território,
para aumentar a participação dos
eleitores através do voto direto. Até
então. Hong Kong era governado
por um Conselho Executivo, no-
meado pelo governador, e por um
Conselho Legislativo.

A eleição por sufrágio direto de
parte do Conselho Legislativo e a
proibição de que ela faça parle
também do Conselho Executivo fo-
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A loura do carro branco

T7 ntro de carro na assim
JL-/ chamada Praça do Pomar,
ali no Jardim Oceânico da Barra
d| Tijuca. pra fazer o retorno. Já
estou a meio do caminho quan-
do — horror! — um carro surge
à minha frente pela contramão e
avançai a mil, como se eu nem'estivesse ali. Trato de me desviar
como posso e, espremido entre a
calçada e o carro que passa, re-
conheço o seu motorista. É a
limito comentada loura do ka-
deli branco; uma perua de idade
indefinivel (qualquer coisa entre
os 20 e os 45), que se veste e se
nvaquila como se tivesse a inten-
çào de provocar um imediato
surto de urticária em todas as
espinhas de Fausto Fawcett.
Não digo nada, fico apenas
olhando, porque sei que ela ò
perigosa; è psicopata, é uma ho-
hiicida em potencial. Mas algu-
ma coisa a desagrada no meu
olhar, que ela vê de relance. E é
por isso que a loura do Kadett
branco, antes de sumir na esqui-
na mais próxima e sempre pela
contramão, põe o braço pra fora
tio carro e, com o polegar e o
indicador formando um círcu-
Io. me dirige um gesto que para
os norte-americanos significa
apenas ok, mas que aqui entre
nos 6 um insulto impublicável —
ainda mais se formulado por
uma mulher que,
segundo se sabe,
não dispõe do
aparato necessá-
rio á consuma-
çào do gesto.
Enquanto me re-
faço do susto, li-
co pensando na-
ou ela antiga
máxima segundo
a qual imtllier ao
rolante, perigo
constante. Ela
pode até ainda
se aplicar ás mu-
iheres de outros
lugares, que
Deus as aben-
çoe. Mas não a
muitas das que
dirigem seus car-
ros na Barra da
Tijuca. Aqui. já
se pode dizer
com toda certeza
que uma novissi-
ma geração de
motoristas mu-
Iheres apareceu,
estimulada pela
liberdade que lhe concede a lon-
guissima auto-estrada que atra-
vessa o bairro, e que, sem ter
acrescentado a estas nenhuma
Virtude, parecem ter incorpora-
do todos os vícios do que se
convencionou chamar no Brasil
um bom motorista: ignoram as
regras, as convenções, a sinaliza-
çào | mandam ver. Delas todas
| loura do Kadett branco, pelo
biotipo, é a mais representati-
va. Não é bonita, mas se veste
e se pinta de tal maneira que
deixa todo o mundo em dúvi-
da quanto a isso. Veste-se sem-
pre à maneira ridiculo-casual
das freqüentadoras de acade-
mias, com uma profusão de
malhas, fitas e perneiras que
lembram a boneca Barbie, se
algum dia esta resolvesse dis-
[lutar as Olimpíadas. Está sem-
pre com uma pressa enorme: de
ir à academia, ao supermercado,
ou ao colégio onde estuda o fi-
lho. certamente fruto de um ca-
samento já fracassado. É bron-
zeadissima, não tem sequer uma
gordurinha a mais (de biquini e
com a pele desidratada pelo sol.
de tão seca lembra um pirarucu
defumado), provavelmente sf§
fre de bulimia ou qualquer ou-
tra daquelas doenças típicas de
mulher que nunca teve uma
trouxa de roupa pra lavar.

E. claro, dispõe de um car-
ro do ano, de preferência o
mais aparatoso. O Kadett bran-
co da loura é o mais visível des-
tes. Não e a primeira vez que
nos cruzamos nas ruas da Barra
ou na auto-estrada. Há uns seis
meses eu ia passando, quando

ela atravessou de um retorno
diante do supermercado Eree-
wuy diretamente para o outro
lado da pista, deixando para trás
um saldo de dois carros batidos
— dois motoristas que tentaram
se desviar dela e foram colidir
um com o outro. A pé, eu só a
vi duas vezes. Uma no São
Contado Fashion Mall, quan-
do ela saía de uma butique
carregando nos braços um ves-
tido cheio de brilhos fáceis. E
outra numa delicatesscn do Ita-
nhangá. onde ela. com duas
amigas quase tão Barbies quan-
to ela, bebia vinho branco e de-
gustava mussaréia de búfala,
mas sempre com aquela atra de
quem provou e não gostou. Po-
de parecer que estou brincando
com o assunto, mas é melhor
abrir o jogo de uma vez — eu
morro de medo da loura do Ka-
dett branco. Há alguma coisa
nesta sua obsessão pelo corpore
§ano, que é doentia e que, cana-
lizada para uma outra direção
qualquer menos fútil, pode ser
letal. Fico pensando se ela, que é
toda programada para se enqua-
drar nos cânones atuais da be-
leza feminina, tem alguma coi-
sa de feminino. Acho que não,
a loura do Kadett branco está
mais para o travlõ, o Jrcig quem.
Prefiro não vê-la muitas vezes
mais. embora saiba que isso é

impossível, já que moramos no
mesmo bairro e este, embora al-
guns moradores megalòmanos o
comparem a Los Angeles c Mia-
mi, na verdade não passa de um
antigo areai.

É bem a propósito que es-
crevo sobre a loura do Kadett
branco. Eu queria elogiar uma
reportagem que o JB publicou
no domingo sob o titulo Ban-
dallias, a rotina criminosa da
Barra. E dizer qual é o trecho
da Avenida das Américas em
que essa rotina se tornou mais
criminosa que nunca. Ê aque-
le, logo depois do Barrashop-
ping, nas proximidades dos con-
domínios Mandala e Novo
Leblon. Dezenus de retornos
clandestinos foram abertos pe-
los motoristas no canteiro di-
visório da avenida; alguns de-
sembocando na contramão e
todos com o objetivo imediato
de facilitar a vida dos que mo-
ram naqueles condomínios ou
usam os serviços neles instala-
dos. Ali o trânsito, nunca a
menos de 80 por hora, é caso
de polícia mesmo, t por isso
que eu sou radical quanto às
possíveis soluções para a Ave-
nida da Morte: ou se abrem
piMas secundárias, ou então se
acaba com essa história da au-
to-estrada e se enche a Aveni-
da das Américas de sinais lu-
minosos.

E os jovens cara-pintadas,
hein. gente? Aquilo era real-
mente pra valer, ou eles só
tavam brincando de Cláudia
Abreu e querendo aparecer na
Globo'.'

Ligações perigosas

Assaltos a banco diminuem no Rio

¦ Crime organizado prefere agora 
'investir' 

nos resgates milionários dos seqüestròs
Francisco bianos e bolivianos. Os líderes do

tráfico puderam, então, constatar
as vantagens de empregar seus so-
fisticados armamentos — como a
metralhadora israelense Uzi. cDta-
da cm USS 4 mil (CrS 57 milhões)
— nos seqüestròs. Além do lucrati-
vo comércio de entorpecentes, as
quadrilhas passaram a dar ápdio
logístico em algumas operações' e"a
oferecer os morros para cativeiros.

O delegado Elson CámjWlld',
chefe do Departamento Geral de
Polícia Especializada, acredita que
muitos dos traficantes hoje estão
por trás de importantes seqüestres
do Rio. "Apenas um dos seqüestra-
dos mais procurados não tem vin-
culos com o tráfico. É VValter As-
sumpção, ex-estelionatário, que
acabou se voltando para os seques-
tros depois de conhecer o assaltante
de bancos Hisahi Catayama numa
penitenciária do Desipe".

Hoje, os mais procurados pela
Divisão Anti-seqüestro são nomes
conhecidos da Divisão de Repres-
são a Entorpecentes. José Roberto
da Silva Filho, o Robertinlto de Lu-
cas — chefe do tráfico em Parada
de Lucas —, Carlos Alberto Fidé-
lis, o Caluca — da Vila Aliança —
e Adias Ferreira, o Adão, de Viga-
rio Geral. Há ainda personagens
que antes se dedicavam a assaltos a
bancos, como Márcio Cândido da
Silva, o Porca Russa, e José Carlos
Serra,o Inseto.

CARLA ROCHA

Nos últimos quatro anos, caiu
quase pela metade o número de
vezes que os alarmes bancários soa-
ram denunciando mais um assalto.
Por trás dessa estatística, há sinais
de que Comando Vermelho e o Ter-
ceiro Comando — duas organiza-
ções criminosas que ganharam vul-
to a partir da década de 80 —
trocaram os cofres bancários pelos
seqüestròs, que vêm se mostrando
um filão capaz de gerar capital para
um comércio mais rentável: o tráfi-
co de entorpecentes. As somas exi-
gidas nos resgates funcionam como
injetoras de dinheiro, capitalizando
os traficantes que pagam os forne-
cedores e se abastecem com arma-
mentos de última geração.

Os números mostram que os as-
saltos a bancos já não são tão atra-
tivos como na época em que José
Carlos dos Reis Encina — o Esca-
dinha —, Francisco Viriato de Oli-
veira — o Japonês —, José Carlos
Gregório — o Gordo — e Êjcio
Merêncio dos Reis, hoje presos em
Bangu I, estavam em ação. Essa
modalidade de crime ficou em se-
gundo plano quando os traficantes
perceberam que os seqüestròs po-
diam ser igualmente rentáveis e me-
nos arriscados. Dos 347 assaltos a
bancos registrados cm 1988 — ccr-
ca de 28 por mês —, os números
reduziram-se a 1X1 registrados em
92, até agora.

Com a recessão afetando o mo-

1088 347  
"" '£1

1889 420 *39

1000 379 93

1991 278 
81

1002 181 
135

Fonte: éecrotaria Estadual do Policia Civil

vimento bancário, a onda de se-
qüéstros ganhou fôlego. Em 1990,
um documento da Divisão de Or-
dem Política e Social (DOPS) aler-

tava para os prejuízos dos tràfican-
tes, que ficaram sem ter como arcar
com os compromissos junto a for-
necedores internacionais, colom-

'ESPECIALISTAS' USAM TÉCNICAS ORIGINAIS
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MINAS COLONIAL. 4 diu e
4 rei». Hotcts Drastlton e Othon
Dttdr 1.585.400, ou 3 z 663.000,

¦

POÇOS DE CALDAS. LINDÓ LA,
SERRA NEGRA E PENEDO.
4 dita e 4 rei». Hotel Bahamas.
àtMI 1.855.600, ou 3 1 776.000,
ENCANTOS DE POÇOS DE
CALDAS. 4 dias e 6 ref».
Hotel Nacional. Pensão completa.
Ártsu 2.519.300, ou 311.053. 600,
FOZ DO IQUAÇU ESPETACULAR
8 diâf e 8 rei». Hotel Colonial.
À»to 2.901.800, ou 311.213.500,
ECLUSAS. SERRA NEQRA
E CAHPOS DO JORDÃO.
B dia* c 4 rei».

1.979.000, OU 3 1 827.600,
CAMPOS DO JORDÃO,
L IN DÓ IA E 8ERRA NEQRA
4 dia* • 4 ref». Hotel Eldorado.
Atm. 1.604,200, ou 3 X 671.000,
BLUMENAU E VALE DO ITAJAÍ
COM BETO CARRERO WORLD.
5 dia» e 4 rei». Hotéis Garden e
Geranlum Blue Tbwer.
Dmk 1.788.300, ou 31712.200.
CIDADE DA CRIANÇA COM
CAMPOS DO JORDÃO. 4 dia*
• 4 rei». Hotéis E Morado e Othon.

1.502.100, m 3 1 628.200,

Cofres arrombados

I I Jaime Bonato, 25 anos presu-
mi\eis, é hoje o mais procurado
ladrão de bancos. Esperto, é um
verdadeiro perito em arrombamen-
los de cofres, apesar da tecnologia
já ter garantido a segurança deles
através de sensores de última gera-
çào. Èx-mecânicO de carros, ele
provavelmente estava agindo há
mais de dois anos na cidade quando
os massariqueiros — que utilizam
massaricos com bombas de gás ace-
tileno para arrombar cofres — en-
traram em ação com mais insisten-
cia. Há dois meses esteve preso na
DRF, nias a falta de uma prova
material do crime lhe garantiu direi-
to ao haaeas-eorpus.

A tática do ladrão exige uma
boa dose de sangue frio. Ele age
nas sextas-feiras á noite, quando
costuma render os vigias de uma
agencia bancária para dar inicio a
uma limpa que pode varar o fim
de semana. Sob a ameaça de ser
pego cm flagrantej mant^m ca'*
ma suficiente para utilizar toda a
sua habilidade no arrombamento
de dezenas de cofres. Embora res-
poiuia a inquéritos judiciais pe-
Io arrombamento de duas ágén-
cias bancárias, a policia suspeita
que tenha sido o responsável pelo
arrombamento de mais de 70 co-
fres do Banco ltaú de Nova lgüá-' 
çu, de onde teria levado mais de
USS I milhão (CrS 14 bilhões).

Bonato, que mora no morro de
São Carlos, no Catumbi, é lider
de uma quadrilha de seis ou sete
integrantes, além de seu compar-
sa. José Peixoto Machado, o Pcí-
xotinho. "Ele 

possui uma extrema
habilidade cm furar a segurança
bancária", admite o policial Eduar-
do Ciambarella, á frente do setor de
investigações da DRF. Bonato pre-
cisa, entre outras coisas, utilizar o
massarico numa zona morta do co-
fre para que os alarmes, com senso-
res que começam a ser instalados
pela maioria dos bancos, não dispa-
rem denunciando a ação da quaclri-
lha.

Um ladrão 'Solitário'

n Carlos da Silva, o Solitário, ainda que estava pronto para ma-
de 30 anos. realizou mais de 10 tar ao menor sinal de resistência e
assaltos em agências bancárias do que o banco sc encontrava ccr-
Rio nos últimos quatro meses,
empunhando um bilhete, em vez
da arma e da violência. No papel
— que apresentava a um funcio-
nário do caixa, de preferência mu-
lher — estava escrito Sou do Co-
mando Vermelho. A pressão
psicológica era sua principal ar-
ma. embora deixasse entrever um
revólver calibre 38 para aumentar
a intimidação. O marginal di/ia

cado. A criatividade do assai-
tante. um dos mais procurados,
foi punida quarta-feira, com sua
prisão.

Solitário acabava de agir na
agência do Banerj, do Castelo,
por volta das 15h, quando foi
flagrado por policiais militares.
Ele levava CrS 23 milhões, de-
positados pela caixa num saco,
depois de ser intimidada com a

senha do Comando. Na Delega-
cia de Roubos e Furtos — espe-
cializada na investigação de, as-
saltos a bancos —, Solitário [oi
identificado por funcionários de
outras agências que também ti-
nham sido vítimas do mesmo gol-
pe. Os policiais não sabem ainda
se ele era o único a praticar essa
modalidade de assalto, onde o
montante envolvido não costuma
ser alto, mas o resultado da invés-
tida vinha se mostrando quase in-
falíveí.

Trabalho se reduz com tecnologia
Anrtrá Arrudfl ^^

MEIA-PEN8ÃO INCLütDA
6AIDA8:28,30 e 31 de».

&so!etur' 1 FfflhifaminúMmlEntuba»anúmrol (MIBJHTVR «• 00942.00.41.9 \
CORStJlTZ O 810
AGIHT* I» VUOCm.

COmtO: Quitanda. 50/Slj. - 3J1-44W
COPA: Santa Clara. 70/SIJ, • 195-1899
TtTOC/: Síoi» Prta. 45/L). 101 • 2M-4SM
IPAJttHA VUc. Rrajj, J5!/l| 105 - 931-1188
BASSA; Otário Marid. «l/q. D - 4M-3137
lOTEÍÒt Montai CÓB.M9/4 309 710-7401
K. I(KAÇC:$w. Roberto Sthrrtra, 314 ¦ 7W-3371
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O entra-e-sai na De-
legacia de Roubos e
Furtos (DRF) não é
mais o mesmo. Com a
tecnologia a serviço das
agências bancárias —
hoje mais bem apare-
lhadas para enfrentar a
ação de assaltantes — e
o desinteresse das orga-
nizações criminosas, o
trabalho è mais tran-
quilo. O delegado titu-
lar da DRF, Otávio
Sei ler, afirma que a
maioria dos assaltos a
bancos acontecem por-
que funcionários das
agências ou do próprio
carro-forte deixam va-
zar alguma informação
sobre o aumento do
movimento de dinheiro
em determinado dia.
"Os assaltantes querem
chegar na certa", diz
Sei ler.

O delegado diz que
as altas somas exigidas pelos res-
|ates dos seqüestròs provocaram
um desinteresse das quadrilhas
Organizadas em relação aos assil-
to trancos, mas também atribuiu
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Seiler: sistema de alarmes reformulado

a queda nas estatísticas á ação
policial. Segundo ele, todo o efeti-
\0 da DRF — mais de 80 homens
ér vai para as ruas na sexta-feira,
quando os adultos acontetiam

com mais freqüência, o que dimi-
nui as ocorrências.

Além disso, os obsoletos alar-
mes bancários, que atrasavam a
ação policial, foram reformula-
dos. Do total de 1.025 vezes que
eles soaram entre janeiro e se tem-
bro de 1991, 573 foram por defei-
to, 151 acidental e 76 por suspeita
de assalto. Em apenas 275 vezes
em que foi acionado o alarme
convocava o aparato policial para
um assalto de fato. "Era um des-
perdício de tempo e pessoal!, re-
corda Seiler.

Este ano, porém, os alarmes
pussafam a interligar as agências
â central de operações da Polícia
Militar, por determinação do vi-
ce-governador e secretário dS 'Ptf-
licia Civil, Nilo Batista. Além da
linha telefônica, computadores
são utilizados para garantir o
bom funcionamento dos alarmes.
De acordo com o presidente da
comissão de segurança dosrban-
cos do Rio, Edmilson Marujo. qs
assaltos devem cair ainda mais
quando toda-> as 1.200 agências
do estado estiverem interligadas á
PM. através de alarmes, e conta-
rem com portas giratórias e detecr
tores dc metais
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!$laia enconlrouse na Cobal do Leblon com Tom Jobim, com quem discutiu a cultura na cidculc

sua primeira reuniao com toilo o mcirosdias, Dcpois, os sccrctarios precndimentos imobiliarios no
primeiro escalao de seu uoverno c coordenadores apresentarao Centre e a ocuj$£ao de areas c de
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Praia
Center
6.782 mil

FOZ DO IGUACI]
4 dias - Hotel

Wy ^^^lnternaclonal
HT V4 Pensfii

I V A rSTjl? mi

BK^OLETUyl 3
Mmfl 8EGURO

PS^.uJ^ s dias
Hotel Porto

j&jBT 8 dias Seguro Praia
MACEI6 B Vi Pensfto

J& Hotel Sete ggj 7.739 mil
JBF Coquetros
? 6.883 mil
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Maia obtém apoio 

'brizolista'

b Artistas ligados ao PDT concordam com o projeto de lei de incentivo à cultura

Sob o pretexto de comer uma
esfira, o prefeito eleito César
MaitTsb'aproximou ontem do re-
dutp.pultural brizolista, que se
reún$#,Q? fins de semana no res-
taurante Tabuk, na Cobal do Le-
blon. Maia — que viu rejeitado
pela ,Câmara seu substitutivo de
redução.'# IPTU — está preocu-
pado com a possibilidade da der-
rota de seu projeto de lei de incen-
tivo a cultura, que prevê, entre
outras coisas, isenção e redução
de INSS para empresas que
apoiem e financiem atividades
culturais.

No encontro "casual", ele con-
seguiu apoio de personalidades
como os atores Hugo Carvana e
Antônio Pedro, o escritor João
U baldo Ribeiro, a ex-assessora de
BrizoU. Marta Alencar, o secreta-
rio CSüídUal de Ciência. Tecnolo-
gia. Indústria é Comércio, Eduar-
do Costa, è Tom Jobim. "Se ele
pretende com essa lei colocar USS
40 milhões em nossa «área, vamos
pedir aos vereadores que apro-
vem", disse Antônio Pedro. Ves-
tindü uma camisa pólo e calça
bege, César Maia comeu quibe,
esfira e bebeu guaraná, além de
receben do dono do restaurante,
Antônio'Gomes, um torrada com
caviar. V.É a primeira vez que co-
mo caviar".

Pela-manhã, antes de ir à Co-
bal, Maia foi verificar, no Copa-
cabana Palace, os preparativos de

Maia cnconrrou-sc na Cobal do Leblon com Tom Jobim, com quem discutiu a cultura na cidade

sua primeira reunião com todo o
primeiro escalão de seu governo
— secretários, subprefeitos e
coordenadores—, que se realiza
hoje, das 7h às 19h, no Salão
Atlântico do hotel. O encontro
começa com um café da manhã
no Golden Room e depois fará
uma exposição sobre vários temas
relacionados à cidade, as linhas
gerais de seu governo e os primei-
ros decretos, mensagens e medi-
das a serem aprovados nos pri-

meiros dias. Depois, os secretários
e coordenadores apresentarão
planos para o primeiro trimestre
de governo.

O futuro coordenador do Cen-
tro. Augusto Ivan de Freitas Pi-
nheiro, e o coordenador de De-
senvolvmento Econômico,
Rodrigo Lopes, foram os únicos
que anteciparam a entrega de seus
projetos. Augusto Ivan propõem
entre outras coisas uma legislação
mais flexível, para facilitar os em-

patendimentos imobiliários no
Centro e a ocupação de áreas e de
prédios públicos ociosos para ati-
vidades culturais e de la/er. Entre
as propostas de Rodrigo Lopes
estão a criação de um Teleporto,
de um complexo oceânico, em
Guaratiba ou no Caju. de um
Centro de Comércio Internacio-
nal, na Praça Mauá e de um Ar-
mazém Alfandegário de Produtos
F.letrónicos, junto ao Pólo de In-
formática. em Jacarepaguá.

Prefeito admite 
que 

IPTU atrasará

0 prefeito Marcello Alencar
admitiu ontem que o carioca não
terá os carnês de cobrança do IP-
TU prontos em janeiro, pois o
projeto ainda não foi votado pela
Câmara. "Essa demora causa pre-
juízo financeiro", acrescentou.
Marcello não culpa os vereadores
pelo atraso, mas o prefeito eleito
César" Miiia: "Ele 

quis aproveitar
este exercido para introduzir as
modificações, mas a Câmara está
em final de mandato e não deu
tempo de votar o substitutivo".

Para ele. Maia é grande co- Marcello culpa o legislativo

nhecedor das matérias tributa-
rias e sua equipe chegou a uma
nova proposta, 

"mas 
poderia ter

esperado o ano que vem para
fazer as modificações que achas-
se convenientes".

Já o prefeito eleito disse ontem
que considera prejudicial à popu-
lação a rejeição de seu substituti-
vo. Ele não pretende pressionar o
Legislativo, mas vai esperar o tex-
to final com os novos substituti-
vos das comissões para, então, de-
cidir se utilizará o decreto para
realizar mudanças. Maia propõe.

além da redução de 20% a 35%, a
isenção do IPTU para aposenta-
dos que ganhem até trés salários
mínimos e possuam um único
imóvel de área inferior a 80 me-
tros quadrados.

Ele disse que vai haver um es-
forço do deputado estadual Wag-
ner Siqueira e dá vereadora Latira
Carneiro para que o substitutivo
que a comissão ira apresentar se
aproxime ao máximo de sua pro-
posta. 

"O 
preço do IPTU na Zo-

na Sul é insuportável para a classe
média", disse ele.

Marcello Alencar lamenta desafio do tráfico

A exemplo do que aconteceu no
dia 24 no Morro do Borel, pouca
gente da Baixa do Sapateiro, em
Bonsucesso, participou ontem da
inauguração do Centro Municipal
Monteiro. Lobato. O prefeito atri-
buiu a ausência de moradores á
falta de' divulgação do evento, e
negou que o mesmo tivesse aconte-
cido no- Borel por ordem dos trafi-
cantes.' " Foi um desafio ás institui-
ções. porque o Borel acaba de
sofrer uma ação policial. Não creio
que o tráfico possa impedir o fun-
cionamento do Ciep. mas prejudi-
carlé Bem possível", disse.

Marcello realizou ontem uma
mdralMú de inaugurações, que

prossegue hoje e amanhã com a
abertura de seis creches e escolas
comunitárias e três Centros Muni-
cipais de Atendimento â Criança
(Cemac). Com as novas unidades,
a prefeitura passará a atender mais
2.400 crianças em comunidades de
baixa renda.

O prefeito considerou "insóli-

to" o episódio do Morro do Borel,
com a presença ostensiva dos trafi-
cantes durante a inauguração do
Ciep, o que não se repetiu ontem."Isso caracteriza que eles têm uma
organização. Desorganizam a soei-
dade mas se organizam", disse.

O prefeito inaugurou ainda dois

Cemacs na Penha, e as creches Dr.
Juvenal de Souza Lopes, em Bon-
sucesso, e Sônia Maria de Moraes
Angel Jones, na Pavuna.

Por pouco a creche Sônia Angel
Jones — que morreu torturada du-
rante a ditadra militar —, na Pavu-
na, não ficava no conjunto habita-
cional Presidente Mediei. O
conjunto de 880 casas e cerca de
cinco mil moradores foi inaugura-
do em 1971. Há sete anos, por
iniciativa da associação de mora-
dores, passou a se chamar Rubens
Paiva. "A comunidade se conven-
ceu da necessidade de trocar o no-
me de um torturador para um tor-

turado", disse o presidente da
associação, Sérgio Fernandes.

Quem escolheu o nome da cre-
che — para 85 crianças — foi o
secretário de Desenvolvimento So-
ciai. Marco Maranhão, depois de
ter sido procurado pelo grupo Tor-
tura Nunca Mais, que pediu que os
mortos da ditadura fossem lem-
brados nas novas inaugurações.

Hoje, ás 1 lh30, Marcello Alen-
car inaugura as creches Amanhe-
cer da Luz, Santa Terezinha e Can-
tinho da Tia Dolores, todas cm
Santa Cruz. Amanhã, ás 12h. será
a vez da creche Buriti Congonhas,
em Madureira.

ITAIPU
BINACIONAL

— 
EDITAL SIMPLIFICADO

AVISO DE LICITAÇÃO
^'>vv!TA'PU BINACIONAL torna público que realizará Coleta
de Preços, conforme segue:

Coleta de
Preços N°
19/1467/

92/BR

Receb.
Propostas
08/02/93
14:30hs.

Objeto

Fornecimento e supervisão de
montagem de estruturas metá-licas composto de 3 (três) pór-
ticos de aço reticulado a ser

instalado na ampliação da su-
bestação margem direita setor
2 - celda 1,4 da Usina Hidroe-
létrica de Itaipu.

2. Os documentos de licitação estarão disponíveis para préviaanálise, podendo ser adquiridos a partir do dia 04/01 /93 até odia 08/01 /93, horário: de 09:00 às 11:00hs. e de 14:30 às17,00hs.. no endereço abaixo, mediante pagamento por che-
que nominal à Itaipu Binacional, da importância de Cr$500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros).

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS
Rua Comendador Araújo, 551 - Curitiba - PR

ASSINATURAS JORNAL DO BRASIL

Rio 585-4321

NATALE
MACEIÓ
9 dl—
Hotéis: Praia
Center e
Sete Coqueiros
7.438 mil

NATAL-8 dias
Hotel Praia
Center
6.782 milj

~ 8 dias
MACEIÓ

NATALE
FORTALEZA
9 dias
Hotéis: Prata Center
e Praia Centro
7.546 mil

FOZ DO IGUAÇU
4 dita - Hotel

Internacional
(5*) Vi Pensão

5.040 mil
e

M
FORTALEZA
8 dias
Hotel Praia Centro
7.249 mil

SERRA8 GAÚCHAS
8 dias
Hotel Sena Azul (5*)
em Gramado. Vi Pensão

! 7.870 mil

Hotel Sete |Coqueiros
6.883 nül

PORTO
SEGURO
8 dias
Hotel Porto
Seguro Praia
VÍ! Pensào
7.739 mil
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^soletur/ Em turismo a mimoro 1
C»mtO: Quitanda. 20/SI). ¦ Ml -4499
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BARRA: Oteíàrto Macicl. 451 /LI. D 494-21S7
NITSROl: Morrtra Cisar, 229/Sl) 209 -710-7401
H. IGUAÇU: Go». Roberto Slhrelra. 214 768-3673
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A continuidade destas publicações depende da

cooperação de todos quantos, em todo o país, nos \vm
dando seu apoio e sua solidariedade. Nossa luta é escla-
recer a população e denunciar sempre as mentiras e
manipulações que contra ela intentam. Contas para con-
tribuiçòes para o custeio destas publicações: llanco do
Brasil - conta número 105.173-3, Agência 1251; Banerj
conta número 41.900-18, Agência OW.

Parlamentarismo: de

novo, um casuísmo

O movimento parlamentarista no Brasil — com
exceção de algumas personalidades honradas e outras

que, historicamente, esposam a tese do parlamentaris-
mo — é mais um expediente cínico e traiçoeiro entre
aqueles que as elites brasileiras têm utilizado para con-
servar o poder e evitar que a população defina, pela
sua vontade soberana, os destinos do País.

Na verdade, as classes dirigentes do nosso País, há
muito, dentro do próprio sistema presidencialista de

governo, o têm procurado invalidar, fazendo com que
este regime se anule, em razão dos vícios e distorções
a que o levaram. As oligarquias e grupos dominantes
começam a destruir o presidencialismo no próprio pro-
cesso eleitoral, pela interferência do poder econômi-
co, pelas restrições legislativas e judiciárias que impõem
às eleições e, mais recentemente, pela desabusada in-
terferência dos meios eletrônicos de comunicação no

processo de formação da consciência nacional.

Mas, sobretudo, anulam as possibilidades do pre-
sidencialismo quando, por aqueles expedientes, con-
duzem ao governo aqueles que não queiram mudan-

ças ou os que, as desejando, não tenham os mínimos
meios para implantá-las e, assim, frustrem as expec-
tativas e os direitos do povo brasileiro.

Tanto isso é verdade que, nos últimos 40 anos —

desde a eleição de Vargas —, o Brasil não tem a chan-
ce de eleger um governo coerente, cuja expressão elei-
toral majoritária se reflita na área parlamentar. De?
de 1950, ou se elege um presidente com um Congres-
so já formado, ou se elege um Congresso em meio a
um mandato presidencial. Para um governante, sobre-
viver a um quadro desta natureza, só à custa de ma-
nobras, arranjos e concessões. Ainda mais agora, em
meio a um sistema de comunicação avassalador, de na-
tureza empresarial e monopolista, muito mais volta-
do para os interesses da manutenção do status quo
do sistema econômico neocolonial do que preocupado
em defender os valores nacionais e os direitos e aspi-
rações da população.

Em 50, ainda não havia no povo brasileiro a pie-
na consciência da natureza perversa e da própria in-
viabilidade do modelo econômico imposto ao País
após a 2? Guerra. Mesmo assim, o governo Vargas
tornou-se um marco na História do desenvolvimento
autônomo deste país e do avanço das lutas sociais do

povo brasileiro.

Agora, tudo se tornou mais grave e complexo.
A crise brasileira atingiu patamares desesperadores,
como nunca se viu em nossa História, e é neste qua-
dro que se aproximam, depois de quase meio século,
eleições gerais, coincidentes, em 93. Presidente, vice,
dois terços do Senado, toda a Câmara dos Deputados,

governadores e até deputados estaduais, todos eleitos

juntos, num só dia, num só voto, o povo brasileiro

poderá eleger um governo comprometido, acima de
tudo, com a população, e que conte com a maioria
do Congresso e o apoio de um sólido conjunto de

governadores para executar um programa de transfor-
mação que tire, finalmente, o nosso País da crise a

que o levaram.

Esta é a oportunidade que se abre diante de nos-
so povo. O parlamentarismo, agora, surge como um
casuísmo, como o mecanismo de usurpação de um
direito que negaram ao povo brasileiro por tantos
anos. Em 61, precisaram esconder-se numa madrugada

para violar a Constituição, rasgando o regimento da
Câmara dos Deputados, a fim de impor aquele regi-
me absurdo. Hoje, com um plebiscito, seria impen-
sável que a população fosse renunciar a esta chance,
cassando a si própria o direito de instituir um gover-
no que abra novos caminhos para o Brasil e para os
brasileiros, deixando que, em seu lugar, ascendam ao

poder os acordos, conchavos e arranjos parlamen-
tares das elites brasileiras.

Esta é a primeira e a

principal razão por que
o povo brasileiro rejei-
tará, como o fez antes,
esta nova manobra das
castas elitistas de nosso
País.

liP+QvCb.

Leonel Brizola
Governador do Estado

do Rio de Janeiro

Transcrito do Estado de São Paulo de 21/12/92.
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janeiro ^

Apoi'o as Micros e IVqucnas Em- zassem at raves de uma associuvao. junto a institui<;ocs financeiras. 0 brasiliense .%<• acosiumou riipulo com o to face

^ 
Banco 

do futur^^a^ succ^f
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jgfe, 
"^^Sj cam aosdiiinles o funcioniimcnto banco! Lin Sao Paulo. Ale o mo^ 0 sisicmii e inedito alC' mesmo eni
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'*\ 

JRH da Sala de Convcnicncia. mcnto o banco inforniatizou paiscs do Primciro Mundo.
! 0 sonho dos artesaos de Sobradinlio e trahsformar o Polo de, roupas intimas net nova 'Fcini do Guam _____
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expressao
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114111^111^ ImIII IIVI9 1 A Telebrasilia nao pode lhe

que sao verdadeiros I Hi OlMIE^RESENC^i ^ pode tornar voce presente.
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* 
W9m. iM-wifr--''Aprovelte a chancel
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ASSINATURAS Para obter maiores

JORNAL DO BRASIL j 105-3000 ou 321-0404. |

|" (061)B223-0888« . . ..  _ Voce, sempre presente
Liga^ao gratuita : i

JORNAL DO BRASII

Sobradinho abrirá em 
janeiro

um Pólo de Roupas Intimas

Jullo Fernandes

O brasiliense sc acostumou rápido com o atendimento informatizado do banco face to face

Banco do futuro faz sucesso

T T á um mês o brasiliense con-
XX vive com a primeira agência
bancária totalmente informatiza-
da. O Unibanco inaugurou 110 dia
24 de novembro a Sala de Conve-
niência, no Setor Comercial Sul,
formada de sete terminais de com-
putador que substituíram os tra-
dicionais guichês e funcionam 24
horas por dia. A principal novida-
de são os funcionários do banco
que, através de um vídeo, expli-
cam aos clientes o funcionamento
da Sala de Conveniência?

Todas as operações bancárias
podem ser feitas no sistema, a
qualquer hora do dia: saques, de-
pósitos, retirada de talão de che-
ques, transferências e aberturas de
contas, entre outras. A tecnologia
é nacional. O supervisor da Sala
de Conveniência, João Batista,
contou que a iniciativa partiu do
Departamento de Engenharia e
Processamento de Dados do Uni-
banco, em São Paulo. Até o mo-
mento o banco informatizou

agências do Rio de Janeiro, Brasí-
lia. São Paulo, Paraná e Rio
Grande do Sul.

O terminal que desperta maior
curiosidade entre os usuários é o
Face n Face Unibanco. Através
dele, o cliente pede informações a
um funcionário, que, ao vivo, em
um monitor de TV, explica lodo o
funcionamento do sistema. O su-
pervisor, João Batista, conta que
o sistema é inédito até mesmo em
paises do Primeiro Mundo.

Ò sonho dos artesãos de Sobradinho è transformar o Pó/o de roupas intimas na nova 'Feira do Guará

é lógico que isto é força de
expressão.
A Telebrasilia não pode lhe
oferecer a onipresença. Mas
pode tornar você presente.
Aproveite a chancel
Não perca tempo!

—Apartamentos

que 
são verdadeiros

negócios em Brasília,
Imite111111 1

TELEFONE CELULAR
A PREÇO DE NOVEMBRO,-
PARA PAGAMENTO
SOMENTE EM 12 DE -

JANEIRO DE 1993:
Cr$ 1.396.655,21 ^agrfgP!

Dtnja*sô S-ICHÔ ciâ ^
TELEBRASIUA CELULAR?
no Setor Comercial Sul, ou*
a qualquer agência comerá
daempresa no Ptsftitolll

er um bom espaço em Brasília
é de importância Capital.
No Metropolitan Fiat você paga
apenas o preço de um imóvel.
Mas, na verdade, está comprando

um grande negócio: se quiser você aluga
a preços que acompanham a diária dos
melhores hotéis. A própria administração
cuida disso.
Mas se o seu grande negócio é viver, você
encontrou o Fiat ideal: completo e requintado
serviço de hotelaria, além de um centro de
convenções e moderno shopping. Faça contato
com a Encol e deixe reservado seu lugar na
Capital.

CQTA pnriMTjfíÃri
É VÁLIDA PARA O
DEZEMBRO DE 193

íWMmmencol
Edifício Presidente, térreo

(061)321-8030

ASSINATURAS

JORNAL DO BRAJ

Para obter maiores
informações, ligue:
105-3000 ou 321-0404

velul0f

Brasília

Você, sempre presente
Ligação gratuita

CLASSIFICADOS

Imóveis

AGUIAR D € VASCONCE-LOS — Vde Lt ponta PtcoJéPenmRula M»n»etro6 298 mrf U$
Tf 223 2700 CJ/3277
AGUIAR VASCONCELOS— Veie goíki ponta QuadraQM 7. 2 pav. 4 suites c/clowL
P*jc . ode sermno 210 m<lTr 223 2700 CJ/3277

EMPRESA S, passivo, ran>o de hmpe/a. copa coí . cadastrada ófo^os oficiais Gfan-de «toque, clientela, asa sulPfpço c/estoque instalações,apenas 400 miihòes TrAGUIAR Dt VASCONCELOS
(Dep Compfa e Venda) Tf
223 2700 CJ/3277
AGUIAR VASCONCELOS— Vde loteria Esportiva opo/tuoKlade Tf 223 2700 CJ/3277
ClASSIFtCAOOS JB - (021) 800
4613 Anuncie pof iel<jfof>« de
2a a 6* fe»ra pafa todas asrvrt.çòí-i ntft As 1fi h

AGUIAR VASCONCELOS— Vde casa SHIN QI11. sem»nova, linda vista 4 qto& (2stos). pise, esc 210 md U$ Tf223 2700 CJ/3277
LOTES LINDOS - Ugo Sul/Nofte. se»ec»ooodos. melhores
precot AGUIAR VASCONCE-LOS Tr 223 2700 CJ/3277
VENDO E.*cek>nie lote
QI15 c/2 0fK)m na escfitura.oportunKjad*» única Apenas85 mil Ui (Desmtímbfado ck?CH) AGUIAR DE VASCONCELOS Tf 223 2700 CJ/

AGUIAR DE VASCONCE-LOS Vde senunova SHIS OI29. 5 suites. 2 po^ pi*c chufrasq. sauna GOOrn Só 210 milUs Tf 223 2700 CJ/3277
AOUIAR VASCONCELOSVrte c» 0108 L No-ta. 03
suites, sala, cai DCE. qeK2b0m 130 mil USS Tf 223
2700 CJ/3277
AGUIAR VASCONCELOSVde agio Cs SHIS Ql 27, 4
qts (2 suites), lavotx) chuf-ísmj pif-cina 155 mil US Tr
223 2700 CJ/3277

AGUIAR VASCONCELOSVde barato pnxho 1 500m'
GAMA »Kn loto 1 500m' 85 mil
US Tf 223 2700 CJ/3277.
AGUIAR VASCONCELOSVde SHIS 0119 4 qts (3 st*)2 DCE. p<sc chu»f sauna, hndavnta 162 nvl U« Tf 223 2700CJ3277
AGUIAR- VASCONCELOSVdo lifxta casa SHIS 017 4
qts (1 sle). p«sc Tf 223 2700CJ/3277
SAIA — Centro Err»p AssisChate^ubnand. aar Direto comPtop 58 m»l Ui Tf 224 -6892

Imóveis

Aluguel 2100

ALG. SCS — Pavi-
menio 590mJ c / 3 va-
gas Gar. Vão livre —
Fone (061 ) 248-
5288 • CJ 1879

VERA EMPREENDIMEN
TOS CHACARA PARA
ALUGUEL SHI/SUl QI15
— Sala. sala de jantar, es-
critério, saio do TV. lava-
bo. duas suites mais dois
quartos com banheiro
social. copa/coíinha,
área de serviço, despen-
sa. dois quartos e ba-
nhairo de empregada,
quarto do caseiro, pisei-
na. churrasqurtira, gnra-
gem. tolofono Fone
(061)321-679? I*

VERA EMPREENDI
MENTOS APARTA-
MENTO PARA ALU
GUEL - SqS 316
salão uma suito mais
trete quartos com armá
rio e varanda. 2 banhei-
ros soe, cozinha com
armários, áron, DCE.
duas vagas de garagem
Fone: (061) 321-6292
CRECI J 803

EMBAIXADA - Ne-
cessita de casa 3/4
quartos USS 1,300 /

000 - Fone : 248-
5288-CJ 1879

VERA EMPREENDI-
MENTOS Alugamos SIA
t»^ho4 550fT«* tio oscntófiO,

300m* (ly ^«IpAo twrono do
7,B00m' Foou (061) 321-

6292 CRECI J 803

A
VERA

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LM

SCS QD 2 Bloco"D" Edf Oscar N»«>
meyer 3 andar Tel
(061 ) 321 629,2
Brasili.) - DF

Bi

n
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Um bairro-cídade feito sob encomenda», , /, ,>*,-, ,1 ,
éÊÊÊm^ >.¦ Projatoòe Paulo Zirnbros

I .iSí*

Entre as prédios da nova cidade de classe média de Brasília, serão
construídas praças, áreas verdes, hospitais <? estações do metrô

'Não 
me lançarei candidato à presidência'"®" ll'llln PnrnnnHor

Ogovcrnudor 
Joaquim Roriz

não pretende lançar sua
candidatura á presidência da Ro-
pública, apesar de ser o único
dirigente brasileiro a fazer gran-
des obras num país mergulhado
na recessão. 0 metrô de Brasília,
uina obra de milhões de dólares,
ele jura que inaugura "às cinco da
tarde de 21 de abril de 1994".
Esta semana, lançou outro gran-
dioso projeto, o bairro-ddade de
Águas Garas, uma espécie de se-
gundo Plano Piloto para a classe
média que está desvastando o
cinturão verde da capital com
inúmeros (e ilegais) condomínios
rurais. Nesta entrevista, ele fala
sobre seu projeto político:

Com o lançamento do projeto
da ddade de Águas Garas e o
metrô a ser inaugurado em 1994, o
senhor passa a comandar duas su-
perobras em Brasília. Aliás, boje
são as duas grandes obras do país.
Isso garante sua candidatura á
presidência da República em
1995?

Quando eu disse no lança-
mento da cidade de Águas Ga-
ras que não tenho projeto políti-
co pessoal, estava sendo sincero.
Falei de coração. Um projeto
político surge, aflora. Não con-
cordo com autolançamento de
candidatura. Uma candidatura
a qualquer posto político é fruto
de um processo, de uma conjun-
tura. Eu jamais me autolança-
ria, pois meu projeto è conti-
nuar governando Brasília até o
último dia. Fora disso, o futuro
a Deus pertence.

Mas o senhor tem consciência
de que seu nome ganha força po-
litica nacional na medida em que
essas duas obras — o metrô de

Brasília e a cidade de Águas Ga-
ras — vão se transformando em
realidades concretas?

Eu vou procurar participar
da discussão sucessória que cer-
lamente começará em 1993.
Mas não vou levar nenhum pro
jeto pessoal no bolso. Vou dis-
cutir tudo isso. Dentro do que
me cabe, tenho minha parcela
de responsabilidade com o país.
Nessa discussão, não vou tentar
me autobeneficiar. Mas vou ten-
tar encontrar um nome que pos-
sa disputar e realizar aquilo que
o povo brasileiro deseja.

Como foi o ano de 1992 para o
seu governo?

Posso dizer que foi um ano
bom para mim e para meu gover-
no. Mas peço a Deus que 93 seja
melhor que 92. Tenho muita es-
perança de que Brasília venha a
ser uma cidade fraterna e solida-
ria. Estou rezando, pedindo a
Deus que me dê saúde, que não
deixe o poder subir à minha cabe-

ça, que faça de mim o seu instru-
mento para que possamos fazer
uma administração melhor cm
93.

Mas este ano o senhor enfren-
tou as seguidas greves do ensino
público que deixaram marcas nas
crianças da cidade.

Problemas existem num pais
de dificuldades conjunturais.
Mas enfrento tudo isso com
muita humildade e procuro re-
solver os problemas dentro do
que é possível, dialogando. Difí-
culdades existem muitas, mas
conseguimos resolver todas.

Quando o senhor anuncia seu
novo secretariado para governar
Brasília em 1993?

Vou começar a pensar e dis-
cutir nomes para meu secreta-
riado a partir do dia 2 de janei-
ro. Mas desde já posso dizer que
não vou fazer mudanças radi-
cais. Será mais um remaneja-:
mento para tornar
muis dinâmico.

o governo'

Águas Claras será o segundo Plano Piloto

UCidade planejada para a população classe média terá prédios de 12 andares e abrigará 163.269 habitantes a partir de 1995

tjma cidade feita por encomen-
da;para 163.269 habitantes numa
área'total de 6,5 mil metros quadra-
dós, com 36 mil habitações para
famílias de classe média (aparta-
mentos de três ou quatro quartos)
em prédios de 12 andares espalha-
dos entre 3,7 mil metros quadrados
de área verde, formuda por praças,
parques, jardins e granjas. Além da
liniía do Metrô cortar a cidade de
ponta a ponta com três estações,
seus moradores terão centros co-
merciais, escolas, hospitais e servi-
ços próprios.

Assim será Águas Claras, um
bairro nobre, quase cidade, locali-
zado entre as satélites de Taguatin-
ga e Guará, idealizado pelo gover-
nador Joaquim Roriz e planejado
pelo arquiteto Paulo Zimbres, cuja
pedra fundamental foi lançada na
última quarta-feira. 

"Aqui os erros
do Plano Piloto serão corrigidos",
disse Roriz durante o lançamento.

A partir de janeiro, a Terracap
— empresa que controla as terras
do Distrito Federal — estará rece-
bendo propostas de aproximada-
mente 120 cooperativas das mais
diferentes categorias profissionais
para a compra dos terrenos. Du-
rante os próximos quatro meses,
somente as cooperativas serão aten-
tidas no balcão de Governo do
Distrito Federal (GDF). A perspec-
tiva é que o bairro receba os pri-
meiros habitantes até 1995.

Bairro-cidade - O terreno on-
de será construído o novo "bairro-

cidade" de Brasília foi estrategica-
mente escolhido. O documento
Águas Claras, Plano Urbanístico
Preliminar, elaborado pelo arquite-
to Paulo Zimbres e pelo Departa-
mento de Urbanismo do GDF, faz
a seguinte análise: "As 

grandes
concentrações populacionais do
DF localizam-se nos dois comple-

w,

xos Plano Piloto/Cruzeiro/Guará e
Taguatinga/Ceilândia/Samain-
baia." Para o arquiteto, "entre es-
ses dois pólos, que funcionalmente
configuram uma metrópole cada,
existe um hiato territorial, que é o
ponto critico dos altos custos dos
serviços, além dos altos custos so-
ciais decorrentes." E prossegue:"Se, de um lado, è necessário
preservar os padrões originais da
cidade como sua qualidade de vida,
de outro faz-se necessário enfrentar
o desafio que se avoluma. Os papéis
reservados a Brasília, no futuro co-
mo no presente, não mais se limi-
tam ao de centro administrativo. A
cidade firma-se como capital do
País, capital regional e passagem
obrigatória do fluxo de recursos
que circula por um Centro-Oeste
em franco desenvolvimento. Para
Zimbres, "não há saída se não for
prevista uma alternativa para o
crescimento organizado".

ENTREVISTA/JOAQUIM RORIZ

Concebido como um

ESPAÇO RACIONALIZADO E CAPAZ

DE ATENDER AS EXlGÊNCb\S DO

BEM VIVER, 0 MAN%\U\N OFERECE

AS COMODIDADES DE UM GRANDE

HOTEL COM O ACONCHEGO DA SUA

CASA, POR UM PREÇO MENOR QUE

OS DOIS.

"MANHATTAN

FLAT

Setor Hoteleiro Norte Quadra 2, Bloco A. CEP 70 710 300—Tel. 061 322 3060
Telex 61 1627--Fax 061 32l 5683—TOL1. FREE 061 800 4002
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TEMPO REGISTRO
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Bolo Horiionto
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Valo do Paraibn

? r>^> ««9*° *• ^cr .f sorrana

V-^ Q
Baixadn ^C'\ fluminonso

^LUtoreicut . "\ V.' V

|Boa Vista
MacapA #

S»o lula
F ortaloja •

Toratlna* N.ut ,
JoAo Po«»oa«Rocifa •

Mocotó ¦
Aracaju*

Salvador

Vitória
nio d* Janalro

Norto

I

-a O
Baixada litoránoa

Fonto: DNUST-MARA

A 
sobro o Estado, possibilitando pancadas de chuvas isoladas. Durante o
dia, podem ocorrer períodos de melhoria com a temperatura subindo um

pouco. Os ventos, de traços a moderados, passam de quadrante sul a norte.
Nas próximas 48 horas, a previsão 6 de tempo bom com temperatura
elevada.

Fotoa: Inoonasconio uonu/min <[J'

nasconto
poente
Fonte: Observatório
Nacional

09h11min
22h11min

Nova \
23/12Q 1/1

?IChoia8 a 15/1
o
Minguanto15 a 21/1

Fonto: Observatório
Nacional

QE
A provisão da Marinha pa-ra hojo na orla marítima
do Rio de Janoiro ô dotompo encoberto com pos-sivois chuvas a partir da
tardo, passando a nubla-
do. A tomporatura fica es-távol. Os ventos passamdo sudosto a nordesto.
com volocidado entro 20 o15 nós. Mar do sudosto
com ondas do 2m a 1,5m,om intorvalos do 6 a 5sogundos. A visibilidado
varia do 4Km a 10Km.

Satélite Goob 21 h (2S/12) Embora nioda íiaia muita
nebulosidade no Sudeste, a trento Iria quo atuava na região |ú está
no sul da Bahia, permitindo a melhoria do tempo a partir de hoje
No Sul. o tempo 6 bom.

proamar
05h13min 1 1m
17h11min 1.1m

baixomar
12h08min 0.4m
00h30min 0.1m

Manoaratiba Ptfpna
Grumari Propria
Rocroo Propria
Barra Propria
Pepno Irrpropna
SSo Conrado Impropna

..l.ebion Impropna
4panoma
Cop-icabana Propria
Lefro PrOpna
Urea Propria
fca/ai Irrptfcpria
P!ra!inirvpa Propria
Ita'pu Pr6pna
lucoatiara Propria
Marica Propria
It&una Propru
Jacone Propria
A'aruaira lm,?f?Pr,a
CaiwFro Propria
Arra«l do Cabo Propria
Bcl'jos Propria
Bio das Osiras Prbpna
Font* Funtetfo E$iadual do UeioAntonto (BokXim de 2112(92)

1^20032339Presidente Dutra (BR 110)Obras do iluminação entro oKm 167.2 B o Km 168.6, do Viu-duto de Sâo João de Moriti aVilar dos Teles No Km 311. emPonodo. dosvio (RJ-SP) o meia
pieta (SP-RJ)
Rio • Jul* d* Fora (BR 040)Estreitamento da pista no Km47 e Km 92 (Rio-Juiz de Fora)Ouoda de barreiras no* Kms 06e 97.
Rio • Santo* (BR 101)Meia pista nos Kms 34. 63 o 208(Snntos-Rio) e no Km 132 {Rio-Santos). Tráfego por variante
pavmentada no Km 136
Rio • Campos (BR 101)7 r.insito normal
Rio • rcrrsApoíi• (BR 110)Estreitamento da pista em vft-nos trechos ontro o Km 29 o oKm 96. -
ttaborel • Friburgo (RJ 110)Alargamento da ponte sobro orio Papucaia (Km 17,5) Obrasde recopeamento do Km 30 aoKm 32 Pista estreita na alturade Mac (.co
NHeròl - Regl&o dos Lago#
(RJ 100)
Construção de canteiro no Km0.5 Obras no Km 28. acesso aManca
Fontes DNER! DÍR

1 ;  T II1 I 111 im fSatdlito Goos - 15h (26/12) O color pode provocarpuncadas do chuvos icoladas na rnaior parte da regldo Norto o emtodo o Centro-Oosto. prlncipalmento A tarde Chove tambom naBahia o om algumas Areas do lltoral nordostino.

Tempo mil min Tempo m&x mm
Porio Volho nutv'chuvas 32 21 Maai6 nub/chu.as 32 20
Rio Branco nuhdHftas 33 20 Aracaju nub/chu\as 32 20
Manaus nubMuvas 33 21 Salvador nub.'cfcuvas 32 21
Boa Vista par/nubtado 31 21 Cuiaba nub'chuvas 35 23
Bo'cm ^^^nub-'cturvas 33 22 Campo Grande par/nubia3o 36 20
'•'acapa parnublado 33 22 GoiAma inubtehuvas 32 17
falrr.3s nub'chuvas^^_33 21 Brasilia nub/chu^as 27 16
Sao L uu  par.'nublado 33 22 Boto Horizonte nut'ctiuvas 28 15
Tcrosira par/nuttado 38 23 Vitorta nub/chiwas 30 18
Fortale/a par.'nublado 33 23 S^o Paulo par/nuWado 26 17
Natal par.miblado 3? 23 Curitiba nuWado 26 15
JoaoP»soa par/'nuWado 32 23 Fk>nar>6poli$ par/nublado 26 21
Recrto pjr/nubiado 32 22 Porto Alegro par/nubtado 32 20
Fontr DNMEWARA

Cidade ^ Condi^ies min ma* Cidado Condi^es max min
Amstetda nublado  02 01 Menco nubiado 2t 07
Atenas nuWAjo^ 08 05 M«ami nubiada 26 23
Barcelona chuvas 15 07 Ktortevidtxi claro 34 22
Berttm daro 01 05 Moscou nublado 01 06
Bfuxclas rwblado 02 01 Nova torque nublado 02 03
Buenos Aires daro  25 19 Pans nublado 02 01
CWcago claro 01 09 Rorrj nublado 15 (6
Johwesbu^ daro ?8 16 Santiago claro 32 12
L[™a claro 25 18 S&J Tranosco nublado 10 01
lisboa ciafo 14 it Sydney claro 24 19
Lond-os ' rvuWado 05 Toqu-o daro 11 03
Los Armeies _ nufciado 24 06 Toronto claro 01 08
MacJri claro 12 06 WasNngjon nuWado 07 01
Font* Agtoias Intornactonais

Santos Dumont Par/nublado. V»s»bilidade boa
GaleSojRj^ ^ Par/nublado Visrbilidade boa
Cumbtca^SP| | Tecrpo nufciado. Trovoadas a tardo.
Congonhas (SP) Ten^x) nublado Trovoadas a tarde.

Tempo nubi^^Trovoadas A tarde.
Contins (BH) Par/nublado, Vitibilidade boa

Tempo bom Trovoadas A tardo
Manaai^ imi . . Tempo bom,iCtwiMi & tarde
Fpftaie/a ir Tempo bom Vrsibii»dado boa
Redo Tempo bom Visib'iidade boa
Salvador ... Tempo bom Vrs'bilidade boa
CunJiba ^ Tempo bom VisibilKJade boa
Porto Aieçre
Fonte: rasa

AFP

j"-*'r

Cogitada: a ida do papa João
Paulo II para a Albania, em abril
do próximo ano, para ordenar qua-
tro bispos. Caso a visita se realize,
será a primeira vez que um pontifi-
ce visita aquele pais. O Vaticano
restabeleceu relações diplomáticas
no ano passado com a Albania, que
proibiu por mais de 40 anos ativi-
dades religiosas no país.

Executado*: o* chineses
Meog Jieping e Wu Jinfu,
acusados de assassinato. Eles
foram mortos em Shaagai,
após terem sido declarados

mo. Durante o julgamento, fo-
ram condenadas mais 14 pes-
soas, também acusadas de
assassinato e roubo.

Recuperada: pela policia ita-
liana, na cidade alpina de Bolzano,
a coleção completa do Palácio Mas-
sari. As obras de arte estão avalia-
das cm USS 11 milhões (CrS 155
bilhões). Segundo policiais italia-
nos, as pinturas — que incluem dois
Degas, sete Boldoni, dois Funi, sete
Boldini e nove De Pisis — seriam
trocadas por drogas no mercado in-
temacional. Oito pessoas foram pre-
sas e todas têm antecedentes crimi-
nais. Metade das obras foram
encontradas num carro de um sus-
peito e o restante foi achado numa
casa. O roubo aconteceu dia 3, quan-
do os alarmes foram desligados du-
fonte a investida no museu. Policiais
investigam a possibilidade de os pre-
sos estarem ligados a um grupo de
Bangcoc, Tailândia, que trocava
obras de arte por heroina.

Criticado: pelo novo diretor do
festival de Salzburgo, Gerard Mor-
tier, o tenor italiano Luciano Pava-
rotti. Mortier afirmou ser "possível

haver uma boa ópera sem Pava-
rotti". A decla-
ração foi feita
ao semanário
austríaco News.
Recentemente,
o tenor foi vaia-
do no Scala de
Milão, quando
desafinou ao
entoar Don Car-
lus, de Verdi.

AP

Operado: Pcter Rodino, na úl-
tima sexta-feira, nos Estados Uni-
dos, para desobstruir uma artéria
do cérebro. Rodino integrou o
Comitê Judiciário durante o caso

Watergate, que culminou com, a
renúncia do presidente amcricanõ
Richard Nixon, em 1974. A cirur-
gia durou 90 minutos.

¦: '.'is

• W m

Incluíram: as rigorosas dietas
descritas em revistas femininas ame-
ricanas, muitos atletas na Polônia.
Os desportistas de Varsóvia que dc-
sejam perder os quilos excedentes
têm optado pela dieta de Helena
Rubinstein, principalmente os ciclis-
tas. Já os cavaleiros optam pela fór-
mula Hollywood, que se caracteriza
por uma boa quantidade de café
sem açúcar e ovos durante o dia.

Homenageada: no dia de Ma-
tal, a poetisa cubana Dulce Maria
Loynaz, de 90 anos, prêmio Miguel
Cervantes de Literatura de 1992 pela
Casa de Ias Américas. Durante o ato,
foi inaugurada uma exposição com
livros, crônicas e fotos da escrittira.
Agradecia, Dulce Loynaz lembrou
que ao longo de sua vida presenciou
diversas mortes, "mas a poesia'sem-
pre prevaleceu a tudo".

ir %

Anunciado: o divórcio da
atriz Ilona Stalier, conhecida
como Cicciolina, que agora pre-
tende voltar aos palcos italia-
nos. A informação foi divulga-
da em Roma. A artista, que
nasceu na Hungria e chegou a
integrar o parlamento da Itália,
anunciou que vai se separar do
artista plástico americano Jefí
Koons. Os dois têm um filho,
Ltidwig, de 2 meses, e moram
em Miami, na Flórida. Quando
se casou com Jeff, Cicciolina de-
clarou que seus dias como atriz
pornô estavam acabados, mas
pode mudar de idéia.

Morreram: Fernando Antônio
Silva Mendes, aos 65 anos, de insu-
ficiência respiratória e hepática.
Empresário alagoano, morava na
Barra da Tijuca. Deixou cinco fi-
lhos e viúva. Foi enterrado ontem
no cemitério São João Batista.
¦ Nikita Magaloff, aos 80 anos,
num hospital suiço. Considerado
um dos maiores pianistas da atuali-
dade, ele nasceu em São Petersbur-
go. Mudou-se com a família para a
França após a Revolução Russa.
Os estudos foram aperfeiçoados no
Conservatório de Paris. Naturaliza-
do suiço, residia em Genebra desde
1974. Tocava com maestria o reper-
tório romântico, incluindo Weber,
Schubert e Brahms.

Monica Dickens, bisneta de
Charles Dickens, aos 77 anos, num
hospital londrino. A causa da mor-
te não foi especificada. A escritora
britânica havia sido internada para
se submeter a uma cirurgia para
extrair um câncer. Sua primeira
obra, Um grande trabalho, fófescri-
ta em 1935, convertendo-se*mim
dos livros mais vendidos daj|gba.

Elena Jahnsen Yiuda de Canas-
co, de 71 anos, diretora do ffijfljftl-
El Diário, em La Paz, Bolívia.. JEla
morreu durante uma cirurgiapapós
sofrer um derrame cerebral. D$t|gia
o jornal, fundado em 1.094, há-qua-
tro anos.

CRISTIANO FIORENTINL
(MISSA DE 30o DIA)

tOs 

pais Vitoria e Bruno; os tios Alberico, Fernan-
do, Carleto, Lúcia, Franca e Lívia Campana; os
irmãos Bruneto e Ricardo, primos convidam para

a Missa de 30° Dia do sempre saudoso Cristiano. a
realizar-se amanhã, dia 28, segunda-feira, às 18:30h,
na Igreja Santa Mônica, Rua José Linhares, 88.

? Com faixas que pediam Jesus, cure o Brasil", mais de quatro mil
pessoas participaram da carreata promovida pela Legião da Boa
Vontade (LBV) que percorreu a Zona Sul, na manhã de ontem. À
tarde, os fiéis se reuniram no Maracanazinho, na abertura do 43°
Congresso dos homens e mulheres de boa vontade.

BEATRIZ NEIVA MEDEIROS

A família agradece às manifestações de pesar

por ocasião do seu falecimento e convida

para a missa de 7o dia, amanhã, dia 28, às 18"
horas, na Igreja de Nossa Sra. da Esperança,
Rua Conde de Irajá, 465, Botafogo.

t

YARA RAMOS RIBEIRO
MISSA DE 7° DIA

A família agradece as nianifostaçôos do pesar e comunica a Missa de
7o Dia a ser realizada ria Matriz do São Sebastião (Igreja dos Capuchi
nhos) Rua Haddock Lobo. 266 Dia 28/12, 2J foira às 18 00 Horas.

MARIA MOTA CORRÊA NETO
(MISSA DE 7° DIA)

t

Filho, filhas, genros, noras, netos, bisnetos e trinetos convidam
parentes e amigos para a Missa de 7o Dia que sorá celebrada
domingo, dia 27 de dezembro, às 17:00 horas, na Igreja S. Paulo
Apóstolo, na Rua Barão de Ipanema, Copacabana.

PROFESSOR

GENNYSON AMADO

(MISSA DE 7o DIA)

tGigi, 

Genne, Thereza, Késia agradecem as manifes-
tações de pesar pelo falecimento do seu querido
GÊNNYSON e convidam para a Missa de 7o Dia a

realizar-se, amanhã, segunda-feira, dia 28, às 19 horas,
na Igreja de Santo Inácio, Rua São Clemente, 226.

HOSPITAL SAMARITANO
MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS

A diretoria do Hospital Samaritano convida seus
funcionários, médicos, acionistas, clientes e ami-
gos para a Missa de Ação de Graças, a realizar-se
às 19:00 horas do dia 28/12/92, na Igreja Santa
Margarida Maria — Fonte da Saudade — Lagoa.

FERNANDO CÍCERO VELLOSO
MISSA DE 7' DIA

tAífonso 

Agapito da Veiga. Luiz Antonio Foijó Bittencourt, Gabnel
Lacerda, Bento de Barros Ribeiro. Adalberto Ribeiro. Carlos Bíin-
deira Stampa. Genison Augusto Couto Silva. Gustavo Tetodino.'
Celina Tetodino, Vania Tetedino Hernández. Manon Guedes. Ütítr

Cados Barbará. Renato Sertã. Jayme Rodrigo do Vale Cuntin Perez;
Marcelo Saltes Melges, Antonio Flávio Ribas Maranhão e Tomaz
Leonardos. antigos companheiros do escritório, profundamente cons-
tornados com o falecimento do Dr FERNANDO CÍCERO VELLOSQ.'
convidam para a Missa do 7o dia a realizar-se às 19 horas do dia
28 na Igroja de Santa Mônica. Leblon

Avisos Religiosos
e Fúnebres

505-4S50 585-43*0.3 h 09 rO ho»as «r* 1B ft •
505-4350 585-4502• ii 6* das 18 00 h<*a* às ?fl 00 horas505-43 5 0 505-4 582

JORNAL DO BRASIL

FERNANDO CÍCERO VELLOSO

MISSA DE 7o DIA

JL Cecília, Ana Paula, Cristianne, Carol e Fernando, Bráz, Ciarei

T Augusta e Suzana, Valéria e José Bento Hucke e familiares

I convidam para a Missa de 7o Dia de seu amado esposo, pai.
filho, irmão e genro, no dia 28 de dezembro, às 19:00 horas,

na Igreja Santa Mônica, Leblon.
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pancadas do chuvas Isoladas na maior parto da regiao Norto o em

^^^Htodo 
o Contro-Oeste, principalrnento & tarde. Chove tambfim na

Bahia oom algumas Aroas do (floral nordostino.
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TEMPO

• Monnu» Dolòm

Rio Brnnco
PortoVelho

Cuiabá Brasília

Goiânia
Bolo Horlxonto

Campo Orando • Vitória
fllo da JanolroCuritiba

Fiorlanòpoli»

Porto
Alagre

Valo do ParnibH
Rogião
serrana

Baixada litorânoaBaixadafluminonso

Litoral sul

BRASIL

MocapA #
8Ao Lula

Fnrtalmo o
Toro.in." Nala| J

JoAo Po«»oa«jRoclfo «Mnceiô «j
Aracaju*,'

Palmas
Salvador

0 
c,"ro

Claro a
K j nublado

<Z^**J Nublado

Chuvaa
Vr-r-l ocaalonala

Nublado
chuvai Norte

Fonte: QMMíMMM

LUA

Cheio MinouontoQ a 15/1 15a2l/l

00h30min 0.1m

Mangaratiba Pr6pna
Grumari Pr6pria
Rocreio Pr6pna
Barra
Pepino
Sâo Gonrato
LoWon

Própria
Irr própria
Imprópria
Imprópria

CAPITAIS

Ipanema
.Copacabana

^^Lerre
'Urca

^ICâfai
t »^l,atin,r>^

Itarpu
• Racoanara

Maricá
llauna
Jacono
Araruama
Cabo Fr»
Arraia! do Cat»
Btrios
Rk> das Ostras

Pròp»ia
Prctw'3
Prop'ia
Propna
Irr própria
Própria
Própria
Própria
Própria
Própria
Propna
Imprópria
Própria
Própna
Própria
Própria

Fonte: fuodsçA) Cstaünl <*) MooAmíKODe fBoWm de ZyftVl)
ESTRADAS

Pr*ak»«nte Dutra (BR 110)Obras do iluminação onlto oKm 187,2 e o Km 168.6. do Viaduto do 3ôo JoAo do Moritl aVilar dos Tolo» No Km 311. omPonodo. OoBvío (RJ-SP) o mota
pjBta (SP-RJ)
Rio • Juix d« Fora (BR 040)Estreitamonlo da pista no Km47 o Km 92 (Rio-Jui* do Fora)Queda do barroiras no® Kms 86e07
Rio - Santos (OR 101)Mota fwfila nos Kms 34,63 o 208
(Sanlos-R»o) e no Km 132 (Rio-Santos) Trftfogo por variante
ptt/fmentada no Km 136
Rio • Campos (BR 101)Trânsito normal
Rio - Tsrssòpolls (BR 118)
Estreitamento da pista em và-rios trechos entro o Kin 29 o oKm 96 _Itaborai • Frrburyo (RJ 110)Alargamento da ponto sobre o

. no Papucaia (Km 17,5) Obrasde recapeamento do Km 30 aoKm 32 Pista estreita na alturade Macoco
Niterói • RogiAo do» Lago*
(RJ 100)
Construção de canteiro no Km5.5 Obras no Km 28. acesso aMaricá

Tempo m&x mm Tempo m&i min
Porto Velbo ^ nub^cbuyas S 21 f^acoi6 nub'chirvas 32 20
Rto Branco nub'ebuvas 33 20 Aracaju nub/ctiirvas 32 20
M^naus nuWchuvas 33 21 Salvador nub'chu.-as 32 21
Boa Vista ^ par/nublado^ 34 21 Cuiaba nub-'chuvas 35 23
Bok.-m nub-'ebuvas 33 22 Campo Grande par/nublado 36 20
Macapa par/nublado ^ 33 71 Go»inia nub/chuvas 32 17
Palmas nub'chuvas^ 33 21 Brasha nubtbuvas 27 16
Sao Itw par'nublado _33 22 Boio Horizon® nub/chuvas 28 15
Terosina par, nublado 38 23 Vrtdria ruMbuvas, 30 18
Fodaieza par . nublado 33 23 Sdo Paulo par'nublado 26 17
Natal par nublado ^ 32 23 Cuntiba nuWaao 26 >5
^.^^.....^r.!00^ 32 , 23 Ftonanopolis par/nuWado 28 21
Reci'o par/nutlado 32 22 Porto Alegro par/nuWado 32 20
Fontr MMET-MARA
MUNDO

Cidade
Amstèrcü nublado
Atenas nublado
Barcelona chuvas
Bcdrm daro
Bmieias nublado
Buenos Airos daro

Condtcòes min ma*
02 01
03 05
15 07
01 05
02 01
25 19

Chicago claro 04 09
Jo^anosburgo claro 28 16
Uma claro 25 13
Lisboii claro '4 II
Londres nublado 05 M
Los Angeles nublado -"4 08
Madri ciaro '? 06
Fonts; Agênc* s Iniefnüoon-jis

Cidade
N^ítco
Miamt
Ktontevidíiu
Moscou
No-^a Iorque
Parrs
Roma
Santiago
SòoFranasco

Condições ma* min
nublado 21 07
nublado 26 23
daro 34 22
rtuWado  04 06
nuttado 02 08
nublado 02 01
nublado 15 05
cüfo  32 12
nublado 10 01

Toronto

daro 24 19
ciaro 11 03
cüro 01 08
nublado 07 01

AEROPORTOS

Fontai DNEftJ D£H

Santos Dumont
OaMopjl
(SimBiaíSPl
Congonhas (SP)
Viracopos(SP)
Confins (BH)
Brasília
Manaus
Forta 'em
Recife _
Satvadof
Cur»t'ba _
Porto Alegro
Fonto: 7nsa

Par/nubiado. Visibilidade boa
Par/niAiado Visibilidade boa
Ten^ nufeí^^ Trovoadas à tarck?
Tenx» nL^^^Troyoad^ à tarde
Tempo iVib^Trovoadas è tardo
Par nublado Visibilidade boa
Tçmpo bom Trovoadas à tarde
Tempo bom Chuvas à tardo

.? e^PQ t^VisibtiMtodebpa
Temi» bom Vivb'1'dade boa
Tompobom Visib'tK3a je boa
Tempo bom_ Visibilidade boa
Tempo bom Visib-ltdade bo,i

Fonto: Observatório
. Nacional
bbebhiA provisão da Marinha pa-ra hojo na orla marítima
do Rio do Janeiro ó do
tompo oncoborto com pos-siveis chuvas a partir da
tardo, passando a nubla-
do. A tomporatura fica os-
tâvol. Os vontos passamdo sudosto a nordosto,
com velocidade ontro 20 o
15 nós. Mar do sudosto
com ondas do 2m a 1,5m,
om intervalos do 6 a 5
sogundos. A visibilidade
varia do 4Km a 10Km.

Executado*: os chineses
Meng Jieping e Wu Jinfu,
acusados de assassinato. Eles
foram mortos em Shangai,
após terem sido declarados
culpados pelo Tribunal Stqxre-
mo. Durante o julgamento, fo-
ram condenadas mais 14 pes-
soasi também acusadas de
assassinatoe roubo..

proamar

Anunciado: o divórcio iki
atriz Ilona Slaller, conhecida
como Cicciolina, que agora pre-
tende voltar aos palcos italia-
nos. A informação foi divulga-
da em Roma. A artista, que
nasceu na Hungria e chegou a
integrar o parlamento da Itália,
anunciou que vai se separar do
artista plástico americano Jefl
Koons. Os dois têm um filho,
Ludwig, de 2 meses, e moram
em Miami, na Flórida. Quando
se casou com JelT, Cicciolina de-
clarou que seus dias como atriz
pornô estavam acabados, mas
pode mudar de idéia.

Morreram: Fernando Antônio
Silva Mendes, aos 65 anos, de insu-
ficiência respiratória c hepática.
Empresário alagoano, morava na
Barra da Tijuca. Deixou cinco 11-
lhos e viúva. Foi enterrado ontem
no cemitério São João Batista.

¦ Nikita Magaloff, aos 80 anos,
num hospital suiço. Considerado
um dos maiores pianistas da atuali-
dade, ele nasceu em São Petersbur-
go. Mudou-se com a família para a
França após a Revolução Russa.
Os estudos foram aperfeiçoados no
Conservatório de Paris. Naturaliza-
do suiço, residia em Genebra desde
1974. Tocava com maestria o reper-
tório romântico, incluindo Weber,
Schubert e Brahms.

¦ Monica Dickens, bisneta de
Charles Dickens, aos 77 anos, num
hospital londrino. A causa da mor-
te não foi especificada. A eíftptoifa
britânica havia sido internada, para
se submeter a uma cirurgia para
extrair um câncer. Sua primeira
obra, Um grande trabalho, foí éscri-
ta em 1935, convertendo-se num
dos livros mais vendidos da-época.••««cm
B Jorge dc Souza Pontes, 79-anos,
de insuficiência cardiáca, mFCasa
de Saúde Santa Rita. Aposentado
do serviço público, Jorge d&Spüza
deixou dois filhos, Venina 'e-João
Jorge Nunes Pontes, chefe Ç®Pré-
Impressão do JORNAL DO BRA-
SI L. O enterro foi ontem no-Jardim
da Saudade de Sulacap.

Carreata leva

quatro mil ao

Maracanãzinho
Com faixas que pediam 

"Jesus,
cure o Brasil", mais de quatro mil
pessoas participaram da carreata,
que durou três horas, promovida
pela Legião da Boa Vontade (LBV)
que percorreu a Zona Sul, na ma-
nhâ de ontem. Â tarde, os fiéis se
reuniram no Maracanãzinho, na
abertura do 43" Congresso dos lio-
mens e mulheres de boa vontade.

Pela manhã, todo o percurso —
da Cinelândia ao Maracanãzinho,
passando por Botafogo, Copacuba-
na e Jardim Botânico —, os mani-
festantes cantavam refrões como
faz, amor, saíule e muita Iiii/É ho-
ra, agora, de receber Jesus. Houve
até espaço para um coro nada reli-
gioso: Um, dois, três/quatro, cinco
mill Queremos Paiva Neto presiden-
te do Brasil, se referindo ao presi-
dente da LBV.

Corpo deixado

na rua causa

manifestação
Durante três dias, o corpo de um

homem não identificado permane-
ceu abandonado em um terreno
baldio próximo à Avenida Auto-
móvel Clube, em Irajá, apesar dos
insistentes apelos dos moradores da
favela Vila São Jorge para que o
Corpo de Bombeiros, a PM e a
perícia providenciassem a remoção.
Revoltados com o insuportável
mau cheiro e o descaso das autori-
dades, cerca de 80 moradores inter-
ditaram uma rua transversal que
faz a ligação da avenida à Ceasa.
Só assim eles conseguiram atrair
uma patrulha do 9" BPM (Rocha
Miranda) para o local. Até o início
da noite o corpo não havia sido
removido.

A moradora Tânia dos Santos
afirmou que o corpo apareceu por
volta das 6h de quinta-feira.

YARA RAMOS RIBEIRO
MISSA DE 7' DIA

A família agradece as manifestações do pesar o comunica a Missa de7o Dia a sui realizada na Matriz de São Sebastião (Igreja dos Capuchi-nhos) Rua Haddock Lobo. 266 Dia 28/12, 2" feira às 18 00 Horas.

MARIA MOTA CORRÊA NETO
(MISSA DE 7° DIA)

f ilho, filhas, genros, noras, netos, bisnetos e trinetos convidam
parentes e amigos para a Missa de 7o Dia que será celebrada
domingo, dia 27 de dezembro, às 17:00 horas, na Igreja S. Paulo
Apóstolo, na Rua Barão de Ipanema. Copacabana.

HOSPITAL SAMARITANO
MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS

A diretoria do Hospital Samaritano convida seus
funcionários, médicos, acionistas, clientes e ami-
gos para a Missa de Ação de Graças, a realizar-se
às 19:00 horas do dia 28/12/92. na Igreja Santa
Margarida Maria — Fonte da Saudade — Lagoa.

CRISTIANO FI0RENTINI
(MISSA DE 30° DIA)

«A. Os pais Vitoria e Bruno; os tios Alberico, Fernan-
! do, Carleto, Lúcia, Franca e Lívia Campana; os
I irmãos Bruneto e Ricardo, primos convidam para

a Missa de 30° Dia do sempre saudoso Cristianò, a
realizar-se amanhã, dia 28. segunda-feira, às 18:30h,
na Igreja Santa Mônica, Rua José Linhares, 88.sJ v;

BEATRIZ NEIVA MEDEIROS

A família agradece às manifestações de pesar
por ocasião do seu falecimento e convida

para a missa de 7o dia, amanhã, dia 28, às 18
horas, na Igreja de Nossa Sra. da Esperança,
Rua Conde de Irajá, 465, Botafogo.

PROFESSOR

GENNYSON AMADO

(MISSA DE 7° DIA)

JL Gigi, Genne, Thereza, Késia agradecem as manifes-'
t tações de pesar pelo falecimento do seu querido

GÈNNYSON e convidam para a Missa de 7o Dia a
realizar-se, amanhã, segunda-feira, dia 28, às 19 horas,
na Igreja de Santo Inácio, Rua São Clemente, 226.

FERNANDO CÍCERO VELLOSO
MISSA DE 7° DIA

t Affonso Agapito da Voiga. Luiz Antonio Feijó Bittencourt. Gabriel
• Lacerda. Bento do Barros Ribeiro. Adalberto Ribeiro. Carlos Ban

I deira Stampa, Genison Augusto Couto Silva. Gustavo TeteüirrO'.'' 
Celina jetedino. Vania Tetedmo Hernàndez. Manon Guedes. Lurz

Carlos Barbará, Renato Sertã, Jayme Rodrigo do Vale Cuntin Peto/.
Marcelo Salles Melges, Antonio Flavio Ribas Maranhão o Tonw
Leonardos. antigos companheiros de escritório, profundamente cons-
tornados com o falecimento do Dr FERNANDO ClCERO VELLOSO.
convidam para a Missa de 7U dia a realizar-so às 19 horas do dia
28 na Igreja do Santa Mônica. Leblon.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

—Dc 2* a b* dos 09 00Itotasòs 1800 hoM5
UMIMUMUI— De 2* a 6* das 18 00horas ás 20 00 horas
MMSIOMMII1- Sàb«K)os Dominqos e f cadusDas 9 00 ho»as ás 19 00 ho»as
Após estes horáriostrata* OtreiaoMínk! na AvBias«l. 500 sa>a bltí

JORNAI. DO BRASIL

FERNANDO CÍCERO VELLOSO

MISSA DE 7° DIA

mfm Cecília, Ana Paula, Cristianne. Carol e Fernando, Bráz, Clara

| Augusta e Suzana, Valéria e José Bento Hucke e familiares

1 convidam para a Missa de 7o Dia de seu amado esposo, pai.
filho, irmão e genro, no dia 28 de dezembro, às 19 00 horas,

na Igreja Santa Mônica, Leblon.

Criticadot pelo novo diretor do
festival de Salzburgo, Gerard Mor-
tier. o tenor italiano Luciano Pava-
rotti. Mortier afirmou ser "possível

haver uma boa ópera sem Pava-
rotti". A declaração foi feita ao
semanário austríaco News. Recen-
temente, o tenor foi vaiado no Sca-
la de Milão, quando desafinou ao
entoar Don Carlos, de Verdi.

A 
frente fria que passou ontem pelo Sudeste deixou uma faixa de nobulosi-
dade sobre o EBtado. possibilitando pancadas de chuvas isoladas.

Durante o dia, podem ocorrer períodos de melhoria com a temporatura
subindo um pouco. Os ventos, do fracos a moderados, passam de quadrante
sul a norte. Nas próxknas 48 horas, a previsão è de tempo bom com
temperatura elevada.

poonto 19h40min

nnsconto 09h11min
poento 22h11min
Fonto: Observatório
Nacional

¦aNova i Crouconta
23/12 a 1/1 In 0/1

05h13min
17h11min

boixomar
12h08min 0 4m

Recuperadas pela polícia ita-
liana, na cidade alpina de Bolzano,
a coleção completa do Palácio Mas-
sari. As obras de arte estão avalia-
das em USS 11 milhões (CrS I
bilhões). Segundo policiais italia-
nos, as pinturas — que incluem dois
Degas, sete Boldoni, dois Funi, sete
Boldini e nove De Pisis — seriam
trocadas por drogas no mercado in-
temadonal. Oito pessoas foram pre-
sas e todas têm antecedentes crimi-
nais. Metade das obras foram
encontradas num carro de um sus-
peito e o restante foi achado numa
casa. O roubo aconteceu dia 3, quan-
do os alannes foram desligados du-
rante a investida no museu. Policiais
investigam a possibilidade de os pre-
sos estarem ligados a um grupo de
Bangcoc, Tailândia, que trocava
obras de arte por heroína.

Escolhido: personalidade do
ano de 1992 pela entidade francesa
Distinction Internationale o presi-
dente da Regional Nordeste II da
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, dom Marcelo Carvalhei-
ra. Ele, 64 anos de idade e 40 de
sacerdócio, è recifense e bispo de
Guarabira, no interior da Paraíba.
Ligado à ala progressista da igreja
católica, dom Marcelo foi escolhido
por suas atividades na área dos di-
reitos humanos. O mesmo título já
foi dedicado em anos anteriores a
dom Hélder Câmara, Madre Teresa
de Calcutá e Nelson Mandela.

Operado: Peter Rodino, na úl-
tima sexta-feira, nos Estados Uni-
dos, para desobstruir uma artéria
do cérebro. Rodino integrou o
Comitê Judiciário durante o caso

Incluíram: as rigorosas dietas
descritas em revistas femininas ame-
ricanas, muitos atletas na Polônia.
Os desportistas de Varsóvia que de-
sejam perder os quilos excedentes
têm optado pela dieta de Helena
Rubinslein, principalmente os ciclis-
tas. Já os cavaleiros optam pela fór-
mula Hollywood, que se caracteriza
por uma boa quantidade de café
sem açúcar e ovos durante o dia.

Watergate, que culminou com a
renuncia do presidente ameritíino
Richard Nixon, cm 1974. A cirur-
gia durou 90 minutos.

Homenageada: no dia de Na-
tal, a poetisa cubana Dulce Maria
Loynaz, de 90 anos, prêmio'Miguel
Cervantes de Literatura de 1992 pela
Casa de Ias Américas. Durante o ato,
foi inaugurada uma exposição com
livros, crônicas e fotos da escritora.
Agradecia, Dulce Loynaz lenibrou
que ao longo de sua vida presenciou
diversas mortes, "mas a poesia-sem-
pre prevaleceu a tudo".

Satólito Goob - 15h (26/12) O calor podo provocar
pancadas do chuvas isoladas na maior parto da região Norto o otn
todo o ContTO-Oeste, prlncipalmento à tarde. Chove tambôm na
Bahia oom algumas àroas do (floral nordostino.

Satólito Goos 21 h (26/12) Embora ainda haja muita
nobulosldade no Sudosto. a fronte fria que otunva na região já está
no sul da Bahia, permitindo n melhoria do tompo a partir do ho|o.
No Sul. o tompo 6 bom.E223329HH1

ISQ3SHBH

Q

Santos Dumont  Par/nubiado. Vtsjbilkjade boa

Mangaraiiba Propria
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Alronto 
Iria que passou ontem polo Sudeste deixou uma laixa de nebulosi-

dade sobre o Estado, possibilitando pancadas de chuvas isoladas.
Durante o dia, podom ocorrer poriodos de melhoria com a temperatura
suDindo um pouco. Us ventos, ae iracub a niuuuiuúua, paaoam Ju quadrar-íe-
sul a norte. Nas próximas 48 horas, a previsão 6 de tempo bom com
temperatura elevada.

Criticado: pelo novo diretor do
festival de Salzburgo, Gerard Mor-
tier, o tenor italiano Luciano Pava-
rotti. Mortier afirmou ser "possível

haver uma boa ópera sem Pava-
rotti". A declararão foi feita ao
semanário austríaco News. Recen-
temente, o tenor foi vaiado no Sca-
l| de Milão, quando desafinou ao
entoar Don Carlos, de Verdi.

Executados: os chineses
Meng Jieping e Wu Jinfu,
acusados de assassinato. Eles
foram mortos em Shaagai,
após terem sido declarados
culpados pelo Tribanal Supre-
mo. Durante o julgamento, fo-
ram condenadas mais 14 pes-
soas, também acusadas de
assassinato e roubo.

Recuperada: pela policia ita-
liana, na cidade alpina de Bolzano,
a colcçüo completa do Palácio Mas-
sari. As obras de arte estão avalia-
das em USS II milhões (CrS 155
bilhões). Segundo policiais italia-
nos, as pinturas — que incluem dois
Degas, sete Boldoni, dois Funi, sete
Boldini e nove De Pisis — seriam
trocadas por drogas no mercado in-
ternacional. Oito pessoas foram pre-
sas e todas têm antecedentes crimi-
nais. Metade das obras foram
encontradas num carro de um sus-
peito e o restante foi achado numa
casa. O roubo aconteceu dia 3, quan-
do os alarmes loram desligados du-
rante a investida no museu. Policiais
investigam a possibilidade de os pre-
sos estarem ligados a um grupo de
Bangcoc, Tailândia, que trocava
obras de arte por heroina.

Escolhido: personalidade do
ano de 1992 pela entidade francesa
Distinction Internationale o presi-
dente da Regional Nordeste II da
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, dom Marcelo Carvalhei-
ra. Ele, 64 anos de idade e 40 de
sacerdócio, é recifense e bispo de
Guarabira, no interior da Paraíba.
Ligado â ala progressista da igreja
católica, dom Marcelo foi escolhido
por suas atividades na área dos di-
reitos humanos. O mesmo título já
foi dedicado em anos anteriores a
dom Hélder Câmara, Madre Teresa
de Calcutá e Nelson Mandela.

AP

j ^1m§BS

£%¦ j!

Operado: Peter Rodino, na úl-
tinia sexta-feira, nos Estados Uni-
dos, para desobstruir uma artéria
do cérebro. Rodino integrou o
Comitê Judiciário durante o caso

Watergate, que culminou com a
renúncia do presidente americano
Richard Nixon, em 1974. A cirur-
gia durou 90 minutos.

AMÉRICA DO SUL
nascente
poente

06h07min
19h40min

nascento 09h11min
poente - . 22h1lt™n
Fonto: Obsorvatdrio
Nacional

mmNova tCrnscontt)23/12 a 1/1 la 8/1 '

? DChoia MinfluontoÜ a 15/1 15 a 21/1
Fonto: Observatório
Nacional

Incluíram: as rigorosas dietas
descritas em revistas femininas ame-
ricanas, muitos atletas na Polônia.
Os desportistas de Varsóvia que de-
sejam perder os quilos excedentes
têm optado pela dieta de Helena
Rubinstein, principalmente os ciclis-
tas. Já os cavaleiros optam pela fór-
mula HnllyWpod, que se caracteriza
por uma boa quantidade de café
sem açúcar e ovos durante o dia.

Homenageada: no dia de Na-
tal, a poetisa cubana Dulce Maria
Loynaz, de 90 anos, prêmio Miguel
Cervantes de Literatura de 1992 pela
Casa de Ias Américas. Durante o ato,
foi inaugurada uma exposição com
livros, crônicas e fotos da escritora.
Agradecia, Dulce Loynaz lembrou
que ao longo de sua vida presenciou
diversas mortes, "mas a poesia sem-
pre prevaleceu a tudo".

ONDAS
A previsão da Marinha pa-rn ho|ü na orla marítima
do Rio de Janeiro ó dotompo oncoberto com pos-siveis chuvas a partir datarde, passando a nubla-
do. A temporatura lica es-távol. Os ventos passamde sudeste a nordeste,
com velocidade entre 20 o15 nós Mar do sudestecom ondas do 2m a 1,5m,
em intervalos de 6 a 5segundos. A visibilidade
varia do 4Km a 10Km.

Satòlito Goos - 21 h (25/12) Embora amda haja muita
nebulosidade no Sudeste, a fronte fria que atuava na regiSo ia está
no sul da Bahia, pormittndo a melhoria do tempo a partir du hoje
No Sul, o tompo ó bom.

preamar
05h13min 1 1m
17h11mm 1.1m

baixnmar
12h08min 0 4m
00h30min 0 1m

Mangatatiba Propria
Grum.vi Propn.i
Recieto PrCpna
JJarra _ Propria
Pepino Impr6pria
S3o Conrado Irnpropru
Lfcblon Imptopra
Ipanoma Propria
Copacabana Propria
Lotno Propro

• Urea Propria
Icara'i Impropria
Pir3timnga Propria
Ita-pu Propria
ftacoabara Propria
Wanca Propria
Itauna Propria
Jacone _ Prop'ta
Araruama ImprOpna
faboFrK} Propria
ArraialdoCabo
Bunos Propria
RiodasOstras Propria
Fonte; Fvnfotfo EstM bo U&ioAmxorte (Botebm to 23I1H92)

BSuEBEBBiPrtaJòtnto Dutra (BR 110)CX>ras do iluminaçAo entro oKm 167.2 o o Km 168.6. do Via-duto do Sáo João do Menti aVilar dos Telos No Km 311. emPonodo. de6v»o (RJ-SP) o meia
pista (SP-RJ)
Rio - Juiz de Fora (BR 040)
Estreitamento da pista no Km4/ e Km 92 <Rio-Juir de Fora)
Ouoda do barreiras nos Kms 86o97
Rio - Santo* (DR 101)
Mota pista no-s Kms 34.63 e 208
(Santos-Río) e no Km 132 (Rio-Santos) Tratogo por variante
pavimentada no Km 13»:>
Rio - Campos (BR 101)Tr.ins«to normal
Rio - Teresòpotis (BR 116)Estreitamento da pista em vá-nos trechos entre o Km 29 e oKm96
lUborai • Friburgo (RJ 116)Alargamento da ponte sobre ono Papucaia (Km 17,5) Obrasde recapeamento do Km 30 aoKm 32 Pista estreita na altura<fc> Macuco
Niterói • ResjiAo dos Lago»
(RJ 106)
Construção de canteiro no Km

Snt6llto Qoos - ISh (26/12) 0 calor podo provocar
pancadas do chuvas isoladas na maior parte da regiflo Norte e em
todo o Centro-Oeste. principalmente a tardo Qhove tambem na
Bahia e em algumas Areas do lltoral nordestino.

Tempo miui min ^0friP0 IT^X m'n
Porto Vciho nub/chuvas 32 21 Macei6 nub'ctiuvas 32 ?0
Rio Branco trub/chuvas ^ 33 20 Atacaju nub/chuvas 32 Xi
Manaus rtubWiuvas 33 21 Salvador nub/chuvas 32 21
Boa Vista py/mtbtedo _ 3i 21 Cinaba nub/chuvas 35 23

nub/chir/as^ 33 22 CampoGrandopar/nubtado 36 20
Macapa  par nublado 33 22 Goiima nubteas 32 17
Pallas  nubchuvas 33 21 Brasilia nub/chuvas 27 16
Sao Luc  par 'nuWado 33 22 Beto Horiajnte nub/chuvas 28 15
Teresina par nublado 38 23 VitOria nub'chuvas 30 18
foftakva par/nublado 33 23 S.^o Paulo par/nubtado 26 17
Natal par/nublado 32 23 Currttba nublado 26 15
JoSo Pessoa par;nuWado ^ 23 FJonanopolis par/nublado 28 21
Reciie pa'/nubiado Porto Alogre par/nubiado 32 20
Fonte: DWFT-MARA

Cidado Condicoes min ma* Cidado Condicocs max min
AmstordS nublado 02 01 Mekico nubiado 21 07
Atenas nubtaoo 08 05 Miami nublado 26 23
Barcelona ^ chuvas 15 07 f,tonlev>deu claro 31 22
Bedim  daro 01 05 Woscou nub'ado 01 05
Bnjxoias _ nublado 02 01 N3;aiorque nublado 02 08
Buenos Aires daro  5 19 Pai.s nublado 02 01
Chtcago ^^ claro  W 09 Roma nublado 15 05
^anostwrgo claro 28 16 Santiago claro 32 12

cla^o 25 18 Sao Francisco nublado 10 M
Isboa dtro 14 11 Sydney claro 24 19
Londf« nublado 05 Toqmo daro 11 03

r»tW«Jo- 24 08 Toronto claro 01 06
claro 12 •». Washington nubiado 07 01

Fonte: Ag4nctas irA&naciQr-a'&

SantosDumont Par/nublado. Vistbtlidade boa
Gaieio (RJ) Par inubladOi Visibilidado boa
Cymbrca tSP) Tempo nublado Trovoadas A tardo
Congonhas iSP) Tempo nublado Trovoadas a tarda.
Viracopos {SP|   Tempo nublado Trovoadas a tarde
ConfinsiBH)  Par'nublado VisibHidade boa ^
Brasilia   Tempo bom Trovoadas d tatde.
M-maus Tempo bom Chuvas .1 tardo
FoftajMl Tempo bom Vis<b<iKjade boa

Tempobc-m Vts«b'lidadebda
Salvador Tempo bom Vistbi'idade boa

Anunciado: o divórcio da
atriz Ilona Staller, conhecida
como Cicciolina. que agora pre-
tende voltar aos palcos italia-
nos. A informação foi divulga-
da em Roma. A artista, que
nasceu na Hungria e chegou a
integrar o parlamento da Itália,
anunciou que vai se separar do
artista plástico americano Jefl
Koons. Os dois têm um filho,
Ludwig, de 2 meses, e moram
em Miami, na Flórida. Quando
se casou com JeIT, Cicciolina de-
clarou que seus dias como atriz
pornô estavam acabados, mas
pode mudar de idéia.

Morreram: Fernando Antônio
Silva Mendes, aos 65 anos, de insu-
ficiência respiratória e hepática.
Empresário alagoano, morava na
Barra da Tijuca. Deixou cinco li-
lhos e viúva. Foi enterrado ontem
no cemitério São João Batista.

¦ Nikita Magaloff, aos 80 anos,
num hospital suiço. Considerado
um dos maiores pianistas da atuali-
dade, ele nasceu em São Petersbur-
go. Mudou-se com a família para a
França após a Revolução Russa.
Os estudos foram aperfeiçoados no
Conservatório de Paris. Naturalizai
do suíço, residia em Genebra desde
1974. Tocava com maestria o reper-
tório romântico, incluindo Weber,
Schubert e Brahms.

Monica Dickens, bisneta de
Charles Dickens, aos 77 anos, num
hospital londrino. A causa da mor-
te não foi especificada. A escritora
britânica havia sido internada para
se submeter a uma cirurgia para
extrair um câncer. Sua primeira
obra, Uni grande traballw, foi escri-
ta em 1935, convertendo-se num
dos livros mais vendidos da época.

Jorge de Souza Pontes, 79 anos,
de insuficiência cardiáca, na Casa
de Saúde Santa Rita. Aposentado
do serviço público, Jorge de Souza
deixou dois filhos, Venina e João
Jorge Nunes Pontes, chefe da Pré-
Impressão do JORNAL DO BRA-
SI L. O enterro foi ontem no Jardim
da Saudade de Sulacap.

Carreata leva

quatro mil ao

Maracanãzinho
Com faixas que pediam 

"Jesus,
cure o Brasil", mais de quatro mil
pessoas participaram da carreata,
que durou três horas, promovida
pela Legião da Boa Vontade (LBV)
que percorreu a Zona Sul, na ma-
nhã de ontem. À tarde, os fiéis se
reuniram no Maracanãzinho, na
abertura do 43" Congresso dos lio-
mens e mulheres de boa vontade.

Pela manhã, todo o percurso —
da Cinelándia ao Maracanãzinho,
passando por Botafogo, Copacaba-
na e Jardim Botânico —, os mani-
festantes cantavam refròes como
Paz, amor, saúde e muita luz/É lio-
ra. agora, de receber Jesus. Houve
até espaço para um coro nada reli-
gioso: Um, dois, trêilqualro, cinco
milI Queremos Paiva Neto presiden-
te do Brasil, se referindo ao presi-
dente da LBV.

Soldado do

Laranjeiras

é preso
O soldado da Policia Militar

Max Mauro Chaves Coelho, lo-
tado no Palácio Laranjeiras, foi
preso em flagrante, na noite de
quinta-feira, por tentativa de
homicídio. O PM foi preso em
sua casa, no bairro Porto da Pe-
dra, em São Gonçalo, por poli-
ciais da 73°DP (Neves). Segundo
a polícia, após uma discussão, o
soldado invadiu a casa de Rogé-
rio Quirino de Oliveira e Mônica
Coutinho de Abreu, na Rua Al-
fredo Azamur, 196, bairro Boa
Vista, São Gonçalo, e atirou no
casal.

O soldado está detido no 7o
Batalhão da Polícia Militar (Al-
cântara). Max Mauro responde
a outros inquéritos por homicí-
dios e assaltos.

CRISTIANO FIORENTINI
(MiSSA DE 30° DIA)

tOs 

pais Vitoria e Bruno; os tios Alberico, Fernan-
do, Carleto, Lúcia, Franca e Lívia Campana; os
irmãos Bruneto e Ricardo, primos convidam para

a Missa de 30° Dia do sempre saudoso Cristiano, a
realizar-se amanhã, dia 28, segunda-feira, às 18:30h,
na Igreja Santa Mônica, Rua José Linhares, 88.

BEATRIZ NEIVA MEDEIROS

A família agradece às manifestações de pesar
por ocasião do seu falecimento e convida

para a missa de 7o dia, amanhã, dia 28, às 18
horas, na Igreja de Nossa Sra. da Esperança,
Rua Conde de Irajá, 465, Botafogo.

t

YARA RAMOS RIBEIRO
MISSA DE 7° DIA

A família agradece as manifestações do pesaf e comunica a Missa de
7o Dia a ser realizada na Matriz do São Sebastião (Igreja dos Clpuchi-
nhos) Rua Haddock Lobo. 266 Dia 28/12. 2J feira às 18 00 Horas.

Fonte:

MARIA MOTA CORRÊA NETO
(MISSA DE 7o DIA)

t

Filho, filhas, genros, noras, netos, bisnetos e trinetos convidam
parentes e amigos para a Missa de 7U Dia que será celebrada
domingo, dia 27 de dezembro, ús 17:00 horas, na Igreja S. Paulo
Apóstolo, na Rua Barão do Ipanema. Copacabana.

PROFESSOR

GENNYSON AMADO

(MISSA DE 7° DIA)

tGigi, 

Genne, Thereza, Késia agradecem as manifes-
tações de pesar pelo falecimento do seu querido
GENNYSON e convidam para a Missa de 7o Dia a

realizar-se, amanhã, segunda-feira, dia 28, às 19 horas,
na Igreja de Santo Inácio, Rua São Clemente, 226.

HOSPITAL SAMARITANO
MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS

A diretoria do Hospital Samaritano convida seus
funcionários, médicos, acionistas, clientes e ami-
gos para a Missa de Ação de Graças, a realizar-se
às 19:00 horas do dia 28/1 2/92, na Igreja Santa
Margarida Maria — Fonte da Saudade — Lagoa.

FERNANDO CÍCERO VELLOSO
MISSA DE 7° DIA

tAlfonso 

Agapito da Veiga. Luiz Antomo Feijó BÍtt|ncourt. Gabriel
Lacerda. Bento de Barros Ribeiro, Adalberto Ribeiro, Curiós B:in-
deira Stampa, Genison Augusto Couto Silva. Gust.ivo JTetedino.
Celina Tetedino. Vania Tetedino Hernándoz. Manon Guedes, lllíiz

Carlos Barbará, Renato Sertã. Jayme Rodrigo do Vale Cuntin Perez,
Marcelo Salles Melges, Antonio Flávio Ribas Maranhão e Tómuz
Leonardos. antigos companheiros de escritório, profundamente cons-
ternados com o falecimento do Dr FERNANDO CÍCERO VELLOSO.
convidam para a Missa de 7o dia a realizar-se às 19 horas do dia
28 na Igreja de Santa Mônica, Leblon.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

BH Hl§0'§81 1 |H—Oe ?• J 6» 09 00hoidsàs 18 00 bo#as
m oio/m 4iii- Ov ?• a 6* das IBOOho»<n .V; 70 OO ho»as

- S&xxkn Dom»nqos c fDas 9 00 ho«as «K 19 00 ho»d^
Apôs estes hofànosfji.t' (Juciamenii* nj AvÜ»ostl bOO b 1B
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FERNANDO CÍCERO VELLOSO
MISSA DE 7° DIA

Jm Cecília, Ana Paula, Cristianne, Carol e Fernando. Bráz, Clara

| Augusta e Suzana, Valéria e José Bento Hucke e familiares

I convidam para a Missa de 7o Dia de seu amado esposo, pai.
filho, irmão e genro, no dia 28 de dezembro, às 19:00 horas,

na Igreja Santa Mônica, Leblon.
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Rubinho, no init io, quuncio jet era comparodo no tricanipecio Senna

Rubinho Barr^^^ o^legitimo sucessor^lo
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.Ionian hot/era dar a Rubinho </ cltaiice tic con/irniar as nrcvisoes
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Rubinho Barrichello o legítimo sucessor do

ffPPÍii

cross country

QUEM E QUEM
Feminino
Albertina Dias portuguesa, via:-
^nípcà mundial de 1990:3" colocada
no Mpdiiil de ')2 e 2a coloèüda no
Cross de Balbac. na França, a primei-
ri etapa do Circuita Mundial de
Cross. É uniu das grandes favoritas ao
titulo e ocupa a segunda posição no
circuito, com 25 pontos.
Lydia Cheromy quenianii. eam-
pcà mundial juvenil de cross-country
em 91; campeã do gross de Balbac;
detentora de uni dos melhores tetras
nos 5 mil metros (16ml7s3j) e no> 1(>
mil metros rasos (3lm4ls09). É a
atual líder do circuitS com 44 pintos.
Pauline Konga queniana. detém
a 12' melhor nuirca do mundo nos 5
mil nietros|l5m22s43)
Maria Mutola moçambicana.
considerada uma das apelações do
atletismo nos últimos tempos. Foi a
quarta colocada no Mundial de Io-
qíiioem I9SI nos800ni rasos,
Kamila Gradus polonesa, frj co-
locada no Mundial de Tóquio em
1990 e 4' na Maratona de Nova Jpr-
quede l®jj
Márcia Narloch vem se manten-
do como a melhor marutonista hrasi-
leira dos últimos tempos. E a única
atleta do Brasil entiv as 50 melhores do
ranking da I \ \F |é.'. 50").
Masculino
Vaklenor dos Santos brasilei-
ro. vicc-canipeào da Corrida dc São

Silvestre de 1990. Obteve a melhor
performance do ano tios 5 mil e nos
lO.milmetips

Clodoaldo do Carmo brasilei-
ro. finalista dos 3 mil metros com
obstáculos nos Jogos Olímpicos de
Barcelona, é o atual recordista sul-a-
mericano da distância e também dos 3
mil metros ras*.<s de ^2.

Diamantino Silveira brasileiro,
campeão da prova Strami La tio, na
Itália, e representante do pás na Ma-
ratona nos Jogos dc Baaelona c no
campeonato mundial de cross-
countrv.
Artur do Castro e o brasileiro
mais bem colocado em um Mundial
de Cross (foi o 27" na Noruega, em
1989).

Jean Louis Prianon franevs.
conskleraqò um dos ítovv* nomes da
prova na França. Terceiro colocado
em 92 por equipe no Mundial de
Cross; 4" lugar nos Jogos Olímpicos
de Seul em 1988 nos 10 mil metros.
Joseph Keino queniana detém
uma das melhores marcas nos 10 nul
metros (27m35).
Simon Chemwoyo queniano,vencedor do C rósS de Paris, na sema- '
na passada. E fido como um dos
favoritos ao titulo.
Armando Quintanilha mexi-
cano. finalista olímpico nos 10 mil
metros <27m49)

MARIO ANDRADA ÉSILVA
LONDRES — Rubens Barri-

chello chega à Fórmula I com
mais responsabilidade do que
imagina. Ele è tido nos meios au-
tomobilisticos brasileiros como o
maior talento que surgiu no pais
dos oito títulos mundiais depois
de Ayrton Scnna. Os especialistas
que passam a vida entre o Aulò-
dromo de Interl|go.s e a oficinas
que giram em órbita do bairro da
Zona Sul dc São Paulo garantem
há muito tempo que Rubinho vai
explodir na F I como fizeram
Scnna, Emerson Fittipaldi e Nél-
son Piquei.

Parte destas previsões otimis-
tas Barrichello já confirmou, fie
conquistou a Europa passando
invicto pela Fórmula GM Lotus e
pela F 3 inglesa, conquista obri-
gatória para todos os candidatos
a campeão da F I.

Os críticos dc Barrichello só
puderam levantar a voz quando o
brasileiro chegou à F 3.000 parti,
fazer o vestibular da F I. Ele se-
guiu o caminho inverso de seu
arqui-irival dos tempos do kart,
Christian Fittipaldi. Parou dc
vencer na reta final da fama. Fitti-
paldi subiu com dificuldade a cs-
Cada até os carros mais potentes;
Ganhou o título da F 3.000 na sua
primeira tentativa e fez bonito na
temporada de estreia na F I fatu-
rando um ponto oficial no seu
primeiro campeonato]

Rubinho salvou-se da F 3.000

pela regularidade, o que não c seu
forte. Ele marcou pontos em to-
das as corridas, menos na prova
de Pergusa, onde sofreu um aci-
dente. Terminou o campeonato
na terceira posição mas não sentiu
o gosto da champanhe. Faltou
uma vitória. Os críticos ficaram
com a impressão dc que Barri-
chello foi perdendo gás à medida
cm que subiu de categoria ate ser
derrotado por Luca Badocr e An-
dica Montcrmini na corrida pelo
terceiro título consecutivo. Cabe a
Barrichello mais esta responsabi-
lidade: provar na F I que os criti-
cos estavam míopes.

Rubens sabe que a sua tempo-
rada na F 3.000 poderia ter sido
melhor. Ele reconhece a falta dc
uma vitória. Mas ele não seria o
mais jovem piloto da F I se não
tivesse talento. Comprou a vaga
na Jordan, na frente de vários
outros candidatos tão ou mais en-
dinheirados do que ele! porque-é  -
rápido na pista e valente nas ul-
trapassagens. Não é vergonha ne-
nhtima ter que pagar para correr
na F I. A maioria dos campeões
começou assim.

O novo piloto da Jordan reali-
zou seu sonho: sentar para correr
cm uma máquina de F I. Falta
agora realizar o sonho dc uma le-
gião de lãs que esperam o seu suces-
so. Por isso ela já começa na princi-
pai categoria do automobilismo
com excesso dc responsabilidade.

flit ri ilnnr Art
A Jordan poderá dar a Rubinho </ chancc dc confirmar as /'revisões

Fax atrapalha férias em Angra

SÂO PAULO — O piloto
Rubens Barrichello tinha
planejado três semanas dc
sol. mar e jei ski em Angra
dos Reis, antes do inicio de
um pesado período de testes
cora o novo Fórmula-1 da
Jordan. Ontem, porém, Ru-
binho recebeu
em casa um
fax de seu chc-
fe. Eddie Jor-
dan, convo-
cando-o para
testar o carro
dia 8 em Sil-
verstone. No
dia 14, Rubi-
nho participa-
rá da apresen-
t a ç ã o d o
bólido à im-
prensa. 

"Ele não gostou na-
da dessa história, mas são
ossos do oficio", resigna-se o
pai do piloto, Rubào.

Apesar do corte nas ferias,
Rubinho está entusiasmado
com o novo carro, que testou
em Paul Ricard no último
final de semana. O Jordan
1993. com pneus mais estrei-
tos e câmbio semiautomáti-
co. fez sua melhor volta no
circuito francês cm Im06s20.

Rubinho

não gostou
de ter suas

férias

encurtadas

pelo dono

da Jordan

contra Im04sl2 do Williams
de Alain Prost. "Dois segun-
dos era a vantagem que a
Williams colocava na
McLaren este ano", lem-
brou Rubinho. Para ele, o
tempo de Michacl Schuma-
c h e r. d a B c n e 11 o n

( 1 m 0 5 s 2 0).
também é ani-
mador para a
Jordan. "Não

estamos muito
longe dos me-
lacres car-
ros", calcula o
piloto.

Barrichello
iniciou segun-
da-feira um

_______ novo trabalho
de preparação

física, sob o comando dos
professores José Rubens e
Vandcrlci. O piloto estava
descontente com o trabalho
de Nuno Cobra, que apesar
de competente estava "su-

perlotado", segundo defini-,
ção de Rubinho. "A 

prepa-
ração dc um piloto de
Fórmula-1 exige acompa-
nhamento constante e o
Nuno Cobra tem muitos
clientes", endossa Rubão.

Jogadores de futebol costumam
irritar a mídia pela mesmice do dis-
curso e peja falta de vocabulário.
Jovens pilotos da 1 I também la-
Iam parecido, só que surpreendem
os jornalistas pela preparação pro-
fissional. Antes de completar 20
anos eles já estão comprando vagas
dc milhões de dólares e tratando
com as mais astutas raposas do
mundo dos negócios. Quando sur-
gem para a apresentação oficial das

O trato dócil com a imprensa

respectivas equipes ou começam a
freqüentar o ambiente da F I já
agem como gente grande.

No começo do ano Rubens Bar-
richello não tinha credenciais para
freqüentar os bo.xes do GP dc Mó-
naco. Pediu ao comentarista da Rá-
dio Bandeirantes de São Paulo um
par de passes para que ele e seu pai
pudessem ver de perto os futuros
colegas de profissão. No ano que
vem será a vez. do repórter correr

atrás de Rubinho para ver sccotisc-
gue uma entrevista exclusiva.

A transformação radical de po-
pularidade que um piloto passa
quando assume uma vaga na F I e
gigantesca. Por isso cie precisa estar
treinado para o conv ív io com a fa-
ma. Precisa ter sempre á mão o
boné com a marca do patrocinador.

Barrichello chega ao auge da sua
carreira com uma mistura dc treino
e naturalidade no trato com a mi-
prensa. Ele ainda fornece o número

dc seu telefone celular para os jor-
nalistas. "Qualquer coisa me liga",
costuma dizer numa atitude em ex-
tinção entre os pilotos. Enquanto
conseguir manter a disponibilidade
para atender jornalistas e torcedo-
res, Barrichello terá um espaço pri-
vilegiado no coração da torcida e
na mídia. Resta saber, é lógico, até
quando o sucesso nas corridas sai
deixar tempo livre para tantos com-
promissos sociais? (MAS.)

Vem aí um novo Senna?

Atletismo reúne

SÃO PAULO — Quatro dias an-
tes da Corrida de São Silvestre, os
brasileiros assistem hoje ao Io
Cross Country Internacional dc
Sao Paulo, competição que reunirá
numa pista montada no Jóquei
Clube alguns dos melhores atletas
do mundo na especialidade. As
provas, em 9 quilômetros parti os
homens, com largada ás 9h5ü. e em
4,5 quilômetros para mulheres, ás
11 horas, são válidas como terceira
etapa do Circuito Mundial de
Cross. que terá 13 corridas.

Os atletas do Quênia são consi-
derados os favoritos nus duas pro-
vas. A corrida feminina está sendo
considerada a mais forte técnica-
mente. Participarão as quenianas
Esther Kiplagat, atleta que correu
os 3.000 metros nos Jogos Olímpi-
cos de Barcelona e detém a quinta
melhor marca do ano nos 5 mil
metros (15m07s87); Lydia Chero-
mei. vencedora da primeira etapa
do circuito mundial, em Bolbec, na
Erança. e a portuguesa Albertina
Dias, especialista cm cross country,
segunda cm Bolbec e finalista dos
10 mil metros nos Jogos Olímpicos
de Seul e Barcelona.

Entre os homens, os americanos
Matt Giusto e Bill Taylor também
apontam como favoritos quenianos
como Joseph Keino (quinto melhor
tempo do ano nos 10 mil metros e
sexto colocado no Mundial de
Meia-Maratona) "Mas tudo de-

i

pende da pista. Como os percursos
mudam dc prova para prova, não
se pode dizer com certeza quem vai
vencer", ressalva Taylor.

O Brasil tentará reverter o favo-
ritismo dos estrangeiros na prova
com atletas ranqueados como Vai-
denor dos Santos. Laurenio Bezer-
ra. Clodoaldo Lopes do Carmo,
João Alves de Souza, Diamantino
Silveira, Osmiro Souza Silva, Jo-
seíldo Rocha, José Carlos Santana
e Márcia Narloch. Muitos dos atlc-
tas brasileiros e estrangeiros que
participarão do cross country hoje
competirão na São Silvestre, na tar-
dc de quinta-feira.

Como é a prova — Cross-
Country quer dizer corrida através
do campo. Mas. atualmente, tem
sido feita em campos de golfe ou no
jóquei. No percurso, os trechos tem
de ser marcados, e. de acordo com
a IAAF. a Federação Internacional
dc Atletismo, as distâncias nos
Campeonatos Mundiais por equipe
são: no masculino adulto, 12 km;
no masculino juvenil, 8 km; no fe-
minino adulto. 6 km; e no feminino
juvenil. 4 km. As dificuldades de
percurso tém dc ser naturais. Hoje,
sc usa obstáculos artificiais simu-
lando os naturais. Quem completa
o percurso em primeiro vence e ga-
nha 25 pontos; o segundo 22. o
terceiro 19, o quarto 17 e assim por
diante até o 20 colocado.

o melhor do

Rubinho na Fórmula 3.000, espécie de vestibular para a /•' /. Ele crê que sua temporada na categoria poderia ter sido melhor, mas sabe que não seria o mais jovem na EI se não tivesse talento
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Jajá de Barra Mansa

I air da Rosa Pinto, onde
J anda você?

Jogava no Madureira. Era
magrinho. magrinho. As per-
nas. dois laços de bilhar. Na
finurá e na finesse. Mas ape-
nas uma fazia milagre. A ou-
ira, a direita, mal servia pra
pegar bonde andando.

A última vez que vi Jair
jogar faz uns dez anos Foi
numa pelada em Jacarepaguá.
Tinha ele, então, seus sessenta
anos. Por sinal, muito bem
passados. Afinal, ele passava
como poucos. Dele pode-se di-
zer como dizia de Romeu o
velho Tim: jogava meses sem
errar um passe.

Nasceu em Quatis mas vi-
veu a infância em Barra
Mansa, jogando pelada com
bola de meia. Fazia muito gol
mas não era vantagem ne-
nhuma. No gol, ele próprio
escalava Maria Aparecida,
sua irmãzinha.

Quando trocou o modesto
Madureira pelo Vasco da
Gama ficou logo famoso por
duas virtudes admiráveis: ti-
nha um drible curto, enxuto,
eletrificado; e chutava bola
parada como ninguém. Neto
ainda não tinha nascido. Um
dia, jogando pela seleção na-
cional, acertou a cabeça de
um peruano que estava na
barreira. O pobre rapaz saiu
de campo desacordado. No-
caute no primeiro round.
Nem ele sabe explicar como é
que de uma perna tão fina,
um graveto, podia sair um
chute de amarelar barreira. E
mais intrigante ainda é ele,
Jair, confessar que o dedão
do pé esquerdo hospedou a
vida inteira uma unha encra-
vada que vivia, quase sempre,
inflamada.

A habilidade de Jair no tra-"Io 
da bola é ilustrada por um

delicioso incidente ocorrido
num treino do Madureira. Ha-
via lá um zagueiro que era
diplomado na secular escola
do sarrafo. Chamava-se Arati.
Nos treinos, era o marcador
implacável de Jair. No quinto
pontapé. Jair parou a bola em-
baixo do pé. Apanhou-a com
as duas mãos e entregou ao
troglodita:

— Se é isso que você
quer, não precisa quebrar
minhas pernas. Toma lá.
Leva pra casa...

¦
Formou com Zizinho o que

os jornais da época chamavam
"o melhor par de meias do
Brasil". Um bordão publicitá-
rio que os fabricantes de meias
nunca exploraram. Jair e Zizi-
nho eram dois jogadores cere-
brais. Criadores, ambos, das
melhores chances de gol con-

vertidas por Heleno de Freitas,
Ademir Menezes e outros arti-
lheiros da seleção nacional.

Jair da Rosa Pinto saiu
campeão por quase todos os
grandes clubes de sua carreira.
Foi ídolo no Vasco, no Fia-
mengo, no Santos, no São
Paulo. Sempre cortejado pelos
jogadores, notadamente pelos
atacantes aos quais sempre ser-
via bolas de meio gol. Hum-
berto Tozzi foi levado para o
Lazio. de Roma, graças aos
gols que lhe dava, de mão bei-
jada, Jair da Rosa Pinto, no
time do Palmeiras.

Conta o próprio Jair que o
diretor do Palmeiras preve-
niu o emissário italiano: não
adianta nada levar o Humber-
to sem levar também o Jair.
Não existe efeito sem causa,
filosofou o cartola. Dito e fei-
to: em pouco tempo, o arti-
lheiro estava de volta ao Bra-
sil. Causa perdida...

13
Não faz muito tempo,

conversei com Pelé sobre Jair
da Rosa Pinto. Papo nostál-
gico Lembranças dos times
memoráveis que teve o San-
tos no fim dos anos 50, come-
ço dos anos 60.

Pelé jogou com o Jair.
"Era impressionante — re-

corda — como o Jair sabia
mudar o jogo. E tinha um lan-
ce que era o maior barato. O
Jair olhava prion lado e man-
dava a bola pro outro. Entor-
tava a defesa adversária."

Pelé é que fez muito gol
assim, guiado pelo olhar de
sinal trocado com que mestre
Jajá de Barra Mansa sur-
preendia todo mundo.

H
Mas afinal; por onde anda

Jair da Rosa Pinto?
Ele próprio me diz que

acaba de fazer uma pequena
cirurgia. Coisa sem impor-
tância. Uma hérnia de disco.
Por sinal que já está se recu-
perando. Daqui a pouco, es-
tará de novo no campo do
Tio Patinhas, em Jacarepa-
guá, subúrbio do Rio, onde
joga pelada há mais de 20
anos. É funcionário aposen-
tado do Maracanã. Está, ho-
je, com 71 anos e não pensa
em mudar de vida.

O lugar de Jair da Rosa
Pinto sempre foi e há de ser
no meio do campo, seu mun-
do, sua fantasia de menino.
Dali. ele distribui, há meio
século, a bola sempre redon-
dinha que Deus lhe deu. On-
tem, para fazer a glória e for-
tuna de tantos artilheiros.
Hoje, por amor á arte de pas-
sar. Passe é dádiva, é doação.

Jair da Rosa Pinto, o gran-
de círculo é teu ofertório.

PASSAPORTE
O empresário português Manuel

Barbosa já tem como favas conta-
das a transferência de Raí à Euro-
pa. Pra que clube, ele não di/ a
ninguém. F.m junho próximo,
adianta, meio misterioso, lodo
mundo vai ficar sabendo. Barbosa
c, hoje, o agente que mais opera
entre o futebol brasileiro c a Euro-
pa. Foi ele queni levou Valdeir e
Márcio Santos para o Bordeaux.
Cuidou também da transferência de
Moser, na ponte Portugal-Marse-
lha. Valdo e Ricardo Gomes estão
no PSG pelas mãos de Barbosa.

O cx-lcnista francês Yannick
Noah e o genial Mac Enroc defen-
dem a introdução de exame antido-
ping no tênis profissional. Ambos

sustentam que há muita gente abu-
sando de estimulantes no circuito da
ATP. São duas opiniões de peso quea Associação de Tenistas Profissio-
nais não pode ignorar.
• Um leitor me escreve, querendo o
nome do jogador que formava ao
lado de Brandão e Argemiro a equi-
pe do Brasil no Mundial de 38. Con-
fesso que não tinha a menor idéia.
Salvou-me o livro Todas a* Copas do
Mundo, do meu cordial colega Or-
lando Duarte. Nome do jogador:
Brito. Aproveito a fonte e relembro
o time inteiro do jogo Brasil 2 x
Checoslováquia 1. nas quai tas-dc-íi-
nal: Valter: Jau e Nanz: Brito. Bran-
dão e Argemiro; Roberto, Lui/inho,
Leõnidas, Tim c Patesko.

SINPAF
Sindicato NacKXvaí doa Trabalhador*»»om Pesquisa Agropecuária e fkxostaí

O Brasil é líder
mundial cm tecnologia
agropecuária para
regiões tropicais. Não
podemos jogar isso fora.

Brasil vence duelo com EUA

¦ Resultados do meeting de natação em Niterói ultrapassam projeções dos técnicos

Os brasileiros ultrapassaram as
projeções feitas pelos técnicos e
venceram ontem o duelo com a
Universidade de Michigan, pelo I"
Meeting Internacional Claybom/
Fisk. com 41 pontos de diferença
(158,5 a 117,5), com três recordes
nacionais para piscinas de 25m ba-
tidos. O medalha de prata nos Jo-
gos Olímpicos de Barcelona, Gus-
tavo Borges, recuperado do
cansaço provocado pela viagem dos
Estados Unidos ao Brasil, foi o
campeão nos 50m livre, com 22s60,
e nos lOOm livre, com 49s87. O
também vice-campeão olímpico, o
americano Erik Namcsnik, ganhou
os 400m medley, com 4m27s48.

Os novos recordes brasileiros em
piscina de 25m foram estabelecidos
por Fernando Seherer nos 50m cos-
tas, com 26s82 — o anterior era de
Rogério Romero (27s35); Oscar
Godoi nos 50m peito, com 29s68 —
a melhor marca era de Ricardo Be-
nasayag (30s40), e José Carlos Sou-
za Júnior no 50m borboleta, com
25s09 — era de Vladmir Ribeiro
(27s89). "Os tempos foram bons,
levando-se em consideração que os
brasileiros vêm de um campeonato
forte (Troféu Brasil) e os america-
nos estão em fase de treino pesa-
do", afirmou Gustavo.

Apesar da grande diferença de
pontos, o resultado final do Mee-
ting não decepcionou o técnico de

Resultados:
Rev«zam*nto 4* 100m medUsy

3m46fi?0
(Scheror. Godo«, Tomoira e Dorgoi)
000m
1* Cristiono Michotona (Oral
200m Ihrre
v- Marcel Woudn (FUA) imSOr.30
50m co«tn«
1" Fornnndo Schoror (Dfa)
50m potto
1* F.nc Wundarhch (EUAl 29s64
50m borbotota
1* Jos6 Carlos S Jr ll3u»
50m Hvr«
1" Gustavo Bongos (Brn)
200m medley
1" Marcol Woodn (EUA) ?m03s3fl
200m borbotota

TulK) Puroboo (Bra) 2m0^j92
100m Ihrra
l* Gustavo Borgos (Bra)
2 00m coataa
t" Boycf Sharp (FUA) ?m0lt26
400m Ihrra
r Marcolo Wouda (EUA) 3mWt93
200m potto
1" Ertc Wundorhch (EUA) ?rM7&68
400m modloy
1° Er»c Namosntk (EUA» 4m?7s'W}
Bovazamanto 4* 100m Ihrra
t' Bras»l 3m??sQJ
(Forroirn, Scbnror. J S Jr. G Borjjos)

ONTEM NA GAVEA

1° Páreo: Io Metal, J. James; 2° Ado-
nis, C. Lavor; 3" Northern, W. A.
Alves; Vencedor (7) 170; Inexata (67)
56: Placês (7) 28 (6) 12; Exata(7-6)
313; Trifeta (7-6-1) 1.334; Tempo:
88s3/5
2o Páreo: Io Omaguila, C. Lavor; 2°
Lescapatório, J. Ricardo; 3o Just
Class, M. Almeida; Vencedor (2) 26;
Inexata(26) 13; Placês (2) 10 (6) 10;
Exata(2-6) 49; Trifeta (2-6-4) 79;
Tempo: 8 ls3/5
3o Páreo: I" La Domitila, G. üuima-
rães; 2o Ballad Moon, M. Almeida; 3°
lie de Reve, C. G. Netto; Vencedor
(I) 16; Inexata (16) 88; Placês (1)11
(6) 18; Exata( 1-6) 94; Trifeta (1-6-3)
459; Tempo; 74s2/5
4" Páreo: Io Nimes, A. Matias; 2o
Temerário, N. Souza; 3o King of Esfi-
ha, A. Silva; Vencedor (5) 351: Inexa-
ta (57) 688; Placês (5) 204 (7) 62;
Exata (5-7) 1.755; Trifeta (5-7-3)
9.481; Tempo: 59s4/5
5o Páreo: Io Jean Gabin, J. Ricardo;
2o Iwaltcr, E. M. Silva; 3o Pealc, J. R.
Gonçalves: Vencedor (1) 25; Inexata
(1-10)46; Placês(I) 15(10) 15; Exata
(1-10) 55; Trifeta (1-10-4) 524; Tem-
po: 75s
6o Páreo: Io Xocrivel, J. Ricardo; 2"
New Fan, E. S. Gomes; 3o Astairc, R.
Costa; Vencedor (5) 26; Inexata (35) 24;
Placês (5) 14 (3) 17; Exata(5-3) 70;
Trifeta (5-3-6) 245; Tempo: 75s
7a Páreo: Io Caipirinha, M. Almeida;
2o Costilhes, G. Guedes; 3o Darlano,
J. Queiroz; Vencedor (4) 25; lnexa-
ta( 24) 38; Placês (4) 15 (2) 15; Exa-
ta(4-2) 77; Trifeta(4-2-6) 243; Tempo:
94s3/5
8° Páreo: Io Analógico, J. Ricardo; 2o
Kill thc Time, M. Almeida; 3" John
Player. W. A. Alves; Vencedor(6) 36;
lnexata(68) 36; Placês (6) 22 (8) 17;
E.xata(6-8) 77; Trifeta(6-8-2) 2.806;
Tempo: 68s4/5
9o Páreo: Io Narquoise, E. M. Silva;
2o Heresa, J. Queiroz; 3o Masked
Lady, A. Esteves; Vencedor (7) 25;
lnexata(67) 92; Placês (7) 16 (6) 37;
Exata(7-6) 188; Trifcta(7-6-l) 842;
Tempo: 76s
10" Páreo: 1" Juréa Lady, J. Ricardo;
2" Abilene, C. Lavor; 3° African Bce,
R. Costa; Vencedor(9) 43; Inexata
(29) 18; Placês (9) 13(2) II; Exata(9-
2) 78; Trifeta(9-2-6) 601; Tempo:
75s3/5
11° Páreo: I" Giampion Richard, J.
Ricardo; 2o Xaync Lukes, C. Lavor;
3° Big Sky, W. A. Alves; Vencedor (6)
21: Inexata (68) 77; Placês (6) 12 (8)
48; Exata |6-8) 85; Trifeta (6-8-1) 641;
Tempo: 75s4 5' O movimento total de apostas foi
recorde: CrS 4.837.226.012. O con-
curso de sete pontos teve 327 acerta-
dores, cabendo a cada um CrS
3.633.652.99.

Michigan, Jon Urbanchek. Para
ele, o principal objetivo deles, o
treinamento, vem sendo cumprido."Não somos bons em curtas distân-
cias, o que ficou evidente", acres-
centou Namesnik. A equipe conti-
nua no Rio até o dia 4, enquanto
Gustavo treinará no Guarujá, onde
sua família está, até o dia 5.

Expectativa — O catarinense
Fernando Seherer espera™ resolver
seu futuro ainda ontem, mas, pelo
menos até o final da próxima sema-
na, ele ficará na expectativa. Ur-
banchek disse que as bolsas de estu-
do para o ano de 93 já têm donos e
que agora só poderia falar sobre a
temporada de 93/94. "Ele (Seherer)
é bom, versátil, mas não falei sobre
compromissos. Só o conheço há
uma semana", afirmou o técnico,
acrescentando que, por enquanto,
suas conversas com o brasileiro não
passarão de "liello".

Urbanchek afirmou ainda que
não tem planos de conversar com
Seherer e só voltar a vê-lo se ele
(Seherer) for ao Mundial. Visível-
mente decepcionado, o catarinense
afirmou que se até a próxima sema-
na. o técnico da equipe americana
não falar com ele e se os lermos do
contrato com a Bolsa de Valores do
Rio forem bons, assinará o patroci-
nio. O nadador retorna Hoje à Fio-
rianópolis, onde mora, e só voltará
a treinar em fevereiro.

Dllmar Çavalhor

Sclicrer atraiu as atenções com seu recorde dos 50m costas

HOJE NA GAVEA
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1#páreoiLady Ghadeer ¦ Baoza ¦ Kontrol
2* pároot Opartn B Sextante ¦ Iskram
3* páreo: Burgoo s Tour ¦ Visbek ¦ Gamo-Rei
4* pároo: Exuberant Force ¦ Divers World ¦ Ki Vento
5* páreo: Great Onent ¦ Enorgia Égide ¦ Ébano-Ce
6* páreo: Fort de Marlgot I JambolSo Negro ¦ Officiero
7* póroo: City Lark ¦ Gainfol ¦ Supor Creep
8a páreo: Houret ¦ Steption | Átimo
0* páreo: Speranto ¦ Let me Go ¦ Ouran Duran

10* páreo: Smile ¦ Lord Baron D Jacino
11» páreo: Jaffna ¦ Bárbara-Thor ¦ Quesimpla
Acumulada: 3C 6 (Burgoo s Tour) 5' 7 (Great Orient) 11 2

(Jaffna)
(') Interino

Se a assinatura

do seu JB 
já 

está nos

últimos números,

aqui estão outros

pra 
você renovar.

IIM.RKLU. ÃO AO 1'RKÇO DOS t.XF.MP/.ARKS AVULSOS;

Aproveite o desconto acima. Renove logo a sua assinatura semestral do Jornal do Brasil.
Você vai continuar por dentro de todas as notícias e ainda economizar por fora.

Preço válido até 30/12/92 para RJ/SP/MG/ES.
Para pagamento à vista ou com cartão de crédito.

Horário de atendimento: de 2' a
6J de 7:00h às 19:00h; sáb.. dom. c
feriados de 7:00h às I3:00h.

585-4183 iíoÀK JORNAL DO BRASIL
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I 'h.'0 — 1'uiebol ( áropconalo ! spa i!u>l
Globo
21h45 (i»>!¦> d»^ Fantástico
OlhSS - Placar Eletrônico
Manchete
I2h00 \1 mulo do; 1 spurtes
1'hiiti Kportec Ai,\i.«
I4h00 - 1 '-porliisiniü
tlandeiritljlcs
luh!5 Show do BjjWte ReMffí-cuva'O basquete NUA. CámpeQ|ltüs l'.tuliv
t.i e Siil-Anii'ru,i'.ii>: vôlei Liua Miindi.il.
Top f our e Campeonato Paulista: atletismo

Grand l'n\. meeting de Sâo Patilo: ãut<>-
mobilismo l ormula Indy; futebol ameri-
cano NI L, boxe imcrnucion.il. íuu-

boi campeonatos Paulista. Cariocí.
Italiano, Ponugúès, Espanhol c Inglês, Sú
percopa. Mundial Interclubes e Masterl.
Olimpíada dc Barcelona - O ouro do \ õic 1
C 0 Dream Tcam
OM '
oh30 - Camila 9
lóhOO • Múlti^port. Liga Aneren . \ Vai
co, Campeonato Estadual de basquete in .1-
culinS ( V 11 1
20h3Q - Show de Hula ;
22hOO - Mesa Kcdund.i
Sl!l I"*h30 - l s|x>rti.' Mágico
I \ Ki»

I shOÜ - 1000 Esfites

Pelada de atrações na Ilha

¦ Pele é o maior destaque da 17a festa da Modus no Iate Clube Jardim Guanabara

Os craques do futebol bra-
sileiro esiarào novamente em
campo Hoje à tarde para
cumprir mais uma etapa do
auMdb calendário de pela-
ilas'do Rio de Janeiro. Desta
\c/. o palco será o aprazível e
majestoso fite Clube Jardim
(iuanabara. na Ilha do Go-
vernador. onde os boleiros se
apresentarão para a festa da
17'. Pelada Modus Show. O
destaque este ano será a pre-
seiiçã de Pelé que receberá o
premi o dc personalidade es-
portiva do século.

Organizada pelo empresa-
rio José Moraes — vereador
recém-eleito —, a festa da
Modus premia anualmente
algumas personalidades liga-
das direta e indiretamente ao
esporte. Mas isso é mero pa-
no de fundo comparado as

partidas que dão brilho a fes-
ta. Este ano, além do tradi-
cionul confronto entre os
craques do futebol de campo
I os astros do futebol loçaite,
o evento terá uma novidade:
o embate entre o time de mo-
delos e atrizes contra as sò-

cias do Iate Clube Jardim res profissionais e o da
Guanabara. Modus Riosport, destaque

As atenções maiores, no do futebol soçaite. Afinal, o
entanto, estarão mesmo vol- lime dos jogadores profissio-
fadas para a partida princi- nais será formado por várias

pai entre o time dos jogado- maiores estrelas do futebol
carioca e al-
guns dos era-
q u e s q u e
atuam no fute-
boi europeu,
como Be beto.
J o Jfi n h o.
Branco e Ro-
niário,

Programação do dia

14hOO — late Clubo x Meninos <)o nua (Fraldínhas)
14h30 — Modelos e atrizes * Sócias do late Clubo

16h30 - Homenagem as personalidades
16h45 - Modus Riosport X Jogadoras p&jiaaionalS

•/M' '

Se você não

quer 
entrar o ano de

bem com a vida,

esqueça este anúncio.

Esporte & samba
Aliodo

VKI.NII
DATTOl I¦'A aalll-
lÔOÒÔ WCII pO-
vão da Sapucai,
è Itoooraaa de
alegria. Olha
a esporte ai,
gggeecniinit-
liii".

Os sambis-
tas que se pre-
parem, apnal,
se depender da
Caprichosos
dçí,Pilares, da
\loeidade In-
dependente de
PMre Miguel
e da União da
Ilha. a turma
que rala nos
ginásios, está-
dios, pistas e
mulas da v ida
vai invadir a praia, ou me-
lhor. a passarela, nos dias
de desfile. Se a presença de
ídolos do esporte na Sapucai já
era figurinha fácil, no carnaval
de 93 são os jogos e os esportes
que irão lazer o pessoal dizer
no pé.

A Môfcidade, na tentativa
de recuperar o titulo que lhe
escapou em 92 — foi vice-cam-
peà, derrotada pela Estácio,
quando tentava o tri —. falará~Áyogos com seu enredo Mar-
raiç. ferido sou rei. Pelo nome,

«»âtMnais lieados podem pensar
tfüé se trata apenas de uni ino-

3®e jogo de bola de gude — a
ijapressào que dá nome ao.te-

—mg quer dizer, no espione, ape-~TTas 
que o jogador será o tilti-

-~„mu a executar seu teco —. mas
—ha mais.

'Vamos começar com o ho-
na Grécia antiga, bus-

csmdo superar Seus limites,
32Sipre arriscando, querendo

ganhar", explica o earnavales-
iAVRenato Lage, fazendo refe-
réncia aos Jogos Olímpicos —
nu s.tmba-enredo. os autores
Serafim Adriano. F.dn Antô-
njo Andrade abrem com "Vai
começar, a Mocidade acende a
chama da emoção, lembrando
a Grécia onde o jogo sc tor-
tftrt. uma forma de competi-
cão" Mas os jogos não p iram
PM* ai — esta grevista uma

homenagem aos turíistas —,
falando a escola no jogo da
vida. de cena e até no jogo dc
interesses.

Em Os maiores espetáculos
da Terra, a União da Ilha fala
do circo, ou melhor, de vários
circos. Um deles, claro, o circo
da Fórmula I. "um 

grande es-
petáculo onde os componen-
tes, destemidos corredores,
dentro de possantes máquinas
desafiam o tempo". Sutis, os
compositores Bicudo, Djalma
Falcão e Guará da Empresa
lembram que 

"O domador
quando entra em semi. não da
mole pro leão".

No subúrbio — /Vão pis-
te pecado no lado de cá do túnel
Reboucas. Apesar de sugestivo,
não é o nome de mais um show
fie nus masculinos, ao contra-
rio. Ú apenas a Caprichosos
buscando resgatar a graça e
ironia que a transformaram na
mais simpática escola do car-
naval. Seé verdade que Flumi-
nense. Botafogo e Flamengo
são da zona Sul. o Maracanã e
os campos de pelada são cria
da zona Norte — e para quem
estiver com saudades, o velho
Maraca estará reproduzido na
avenida, ao vivo e a cores. Para
completar, na ânsia de curtir a
yula sem atravessar o túnel, o
suburbano sai tirar onda e sur-
far. só que sobre os trens dá
( outra!

JORNA1 DOHRASIl ESPORTES 'domingo, 27-12 '>2 » 23

Programação Especial da FM 105:

Dia 31/12, das 15h às 17h, reprise do programa 
"Sala 

de Visitas" com Daniela Mercury.

Da meia-noite do dia 31/12 à meia-noite de 01/01, 
"Reveillon 

de bem com a vida".

Os grandes sucessos de 1992 para você entrar o ano com o maior astral.

mMm'
n O artilheiro Romário (foto)
conseguiu reunir vários craques

|V 1 do futebol, ontem de manhã, no
3' Campeonato Viajundão de
Futivôtei, na praia da Barra da
Tijuca. Júnior, Edinho e Leo-
nardo foram apenas alguns dos ¦<"%,
boleiros que se misturaram às
feras do futivôtei, como Renan,
Magal e Luisinho. À tarde, os
craques se exibiram na pelada
de Júnior, em Copacabana.

A realização de Aldair,

o libero da nova Roma

SÉRGIO

NORONHA

O inílefinr
alta charme. O futebol

a brasileiro continua igno-
rando os novos caminhos
promocionais e começa e ter-
mina suas competições de
maneira abrupta e insossa.
Dos campeonatos estaduais
aos dois patrocinados pela
CBF, tudo é jogado sobre o
balcão, como se fosse merca-
doria de segunda categoria.

Tomemos como exem-
pio a Copa do Brasil, aqui
mesmo chamada de alegria
dos pequenos. A matéria
publicada sexta-feira no JB
nos dá conta de que pela
primeira vez uma cidade
chamada Sorriso terá um
representante em um cam-
peonato de nível nacional,
a Copa do Brasil.

Obrigatoriamente, a Co-
pa do Brasil deveria come-
çarcom um Sorriso. Por que
não jazer uma pesquisa nes-
ta cidade, saber qual o time
de fora da preferência dos
moradores e abrir a Copa
do Brasil com este time?

Abrir a Copa do Brasil
com um Sorriso x Flamen-
go. em jogo isolado, tem
tudo para se transformar
cm um jogo de charme.
Além disso, chamar a aten-
ção do torcedor para as
novidades da Copa. tais
como o América, de Minas,
e o Brusque, de Santa Ca-
latina.

A Copa do Brasil aeve-
ria ter publicidade; livretos
com todos os times e joga-
dores, cnllm. uma promo-
ção à altura de um torneio
que só passou a chamar a
atenção porque aponta um
dos participantes da Liber-
tadores e por ter remediado
|s contas do F luminense.

Nada disso custa caro. A
CBF poderia contratar os
serviços de uma agência de

el charme

publicidade para promover
seus campeonatos e toiJ- :
neios, temperados por esta
palavra que ninguém define, |
mas a todos atrai: charme.

I
?

Tomemos o exemplo do '

Rio e de São Paulo em seus \
campeonatos estaduais. !
São Paulo tem um dos me- •
lhores times do mundo, ca- .
paz de oferecer espetáculos ¦'
desejados por qualquer'
pessoa que goste de fute- ¦
boi. Por que. então, não' se [
fazer a abertura do Cam- ,
peonato Paulista com um !
jogo especial, com a parti-
cipação do São Paulo?

O Rio tem o campeão
brasileiro, um campeão in-
vicio e, de quebra, a rea-
bertura do Maracanã. Na-
da disso foi levado em <
conta e abriremos o cam- |
peonato com um lensfbo- •
roso Botafogo x Bangu.
possivelmente em Caio
Martins ou Moça Bonita.

O futebol carioca, aliás,
vem se mostrando um pri- 

'¦

mor de falta de visão. Os
clubes se permitiram reali- ;
/ar um Campeonato Lsta- 1

dual sem o Maracanã, per- ,
manecendo passivos diante ;
de um acidente que deveria
ter sido sanado de imedia-
to. Houvesse um protocolo !
assinado, e os clubes pode-
riam acionar o Estado por
perdas e danos, mas os di- ¦¦

rigèntes estão sempre mais !

preocupados em fazer ta- 1

belas e arranjar arbitragens i

que os auxiliem.
Mudam os regulamentos,

mudam as tabelas, mas não
mudam as mentalidades.

?
O América olha para o

Botafogo mas não acredita
no efeito Orloff.

A penas um pequeno detalhe im-
pediu que fosse absolutamente ver-
dáfjeira a afirmação de que 1992 foi
o ano do zagueiro Aldair: a conlu-
são que o tirou do amistoso do
último dia 16 entre Brasil \ Alemã-
nha. Fora isso. o zagueiro do Ro-
ma. que passou os últimos dez dias
de folga 110 Brasil, só leve alegrias
neste ano. Apos uma primeira tem-
porada de altos e oaisòs com
larga vantagem pata Òs baixos
na Itália. Aldair deu a \olta por
cima e hoje é peça imprescindível no
esquema do time romano.

"De fato estou num ótimo mo-
mento. Por isso lamentei tanto ficar
de fora do iogo da seleção. Lotó
|uma partida como aquela...", res-
munga o zagueiro. Com sua habi-
lual timidez para entrevistas, o ex-
zagueiro do Flamengo decifra com
facilidade a mudança que lhe permi-
liu crescer tão rapidamente — com
direito até a marcação de gols. falo
antes raro.

"I oi a mudança de treinador,
t om a entrada do Posco (croata),
passei a jogar como libero. Lavrei-
me em definitivo da marcação do
homem. Sou um libero á européia,
com ampla liberdade para subir ao
ataque. Com isso ate os gols surgi-
ram". conta Aldair. que quer esqtie-
cer a fase Lazaroni c não gosta nem
de comentar a época.

Como se u\ tudo corria as mil
maravilhas para Aldair ale que no
ultimo dia 6 uma contratura na co-
xa esquerda o tirou do amistoso em
que o Brasil venceu a «tamanha por
3 a I. "Cheguei a fazer testes no
liin-de-semana mas já me apresentei
ao Parreira sem condições", lamen-
ta o jogador. Aldair gostaria de pas-
sar o Rewillon no Rio. mas não
poderá lázé-lo. Ja recuperado da
contusão, tem um compromisso mi-
pbrtánte para iniciar 1993 com o pe
direito.

"í... temos umjoguinho legal lo-
go no dia 3 de janeiro: o Milan."
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I Cada Galeria de Azhar's tem mais de 10.000 tapetes para voce escolher. Esta e a garantia que dara a voce a chance de encontrar o melhor tapete para a sua casa. 
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MIAMI, Fl. MIAMI, FL. H. MIAMI BEACH, Fl. FT. LAUDERDALE, FL. HOUSTON, TEXAS 1
I Butlelond Mall Omni littern'l Mall Aventura Mall The Galleria Mall Houston Galleria No. 1
1 Dentro. ao lado da Lord & Tayior Dentro. 2do andar ao lado da BaHy Shoes Oenuo. 2do andar. n« frente da J.C Penney DenlfO; 2do. Sthdar, eni'e Saks o Lord & Taylor Qontro. 3ro, andar. unw toman Marcus e Lord 4 Taylor feja

I Tel.: (305) 666-3451 Tel.: (305) 358-8282 Tel.: (305) 933-0273 Tel.: (305) 568-5951 Tel.: (713) 621-3461

| Mc. ALLEN, TX. LAREDO, TX. SAN ANTONIO, TX GUADALAJARA MONTERREY IKfllfflB
l La Plaxa Mali Mall del Norte North Star Mall Jalisco, Mexico N.l, Mexico
1 Dentro.' natrenie da Jopes&JjgHjS Dentro. naf rente da Polly Adams Dentro. lor a da area central. lntetse<;ao La Paz e Union Dentro, Galenas Monte/roy 0 »V«f4i^a688l
I Tel.: (512) 651-7153 Tel.: (512) 726-0059 

ToV'(51^ 366-3042 TeL: (36) 16'36*12 g

{Tràgit qualquer preço publicado e
nós o superaremos!

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 melhor tapete para 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 509c 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 A/.l»ar's Oriental Rugs: 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.
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H. MIAMI BEACH, FL. FT. LAUDERDALE, FL

Omni 8nfersi*l Mcsii Aventures MalK Th@ Galieria Ma!)
Dentro. 2do andar ao lado da BaHy Shoes Dantro. 2do andar. n« frente da J C Pennoy Dentrô; 2do, andar, enuo Saks o Lord & Tayli
Tei,: (305) 358-8282 Te!.: (305) 933-0273 Tet.: (305) 568-5951
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MIAM!, FL.

Dcsdeiandl Mal!
Dentro, ao lado da Lord & Tayíor
Te!.: (305) 666-3451

M(. ALLEN, TX. LAREDO, TX.
La Ptaxa Mall Mall dei Norte
Dentro, na 1/ertié dajooes & Jones Dentro na frente da Polly Adam;
Tel.: (512) 631-7153 Tel.: (512) 726-0Õ59

SAN ANTONiO, TX
North Star Mall
Dentro, tora da area central,
atras da Accessory lady
Tel.: (512) 366-3042

GUADALAJARA
Jalisco, México
interseção La Paz e Union
Tel.: (36) 16-36-12

MONTERREY
N.L, México
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Cada Galeria de Azhar's tem mais de 10.000 tapetes para voce escolher. Esta e a garantia que dara a voce a chance de encontrar o melhor tapete para a sua casa. 
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I Tel.: (305) 666-3451 Tel.: (305) 358-8282 Tel.: (305) 933-0273 Tel.: (305) 568-5951 Tel.: (713) 621-3461
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Os cuidados 
para 

investir em 
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¦ CDBs c renda fixa sag as melhores opQoes para comegar hem 93, que promete indefinites na economia per algum tempo

\ 1( I \ 11 M Ms  ——-—• /\ w /> ¦ ¦

jam'iroj fsta chejMttdo. | as ditvulas que UUdl ODCcIO 101 111611101'
sciiipro incomodam os ififesiidores sobrc cf • %$mr T%¦ cW/lJ.BBfi ,
que tor com o dinheiro no initio de cadu ' ffl Unn. pergunta que o inycsiu or co#iia pan?a lot mats penal./ado pelo aumento
mcs estao niaiores do que uunca. Nao sem , I I 

m"l°' -™ > 
a,UK •' do CUsto,de Vld;1' l);,'1!) 

®ldonas 
t|llc

motives. Cm dezembro, pratieamente tbdas 1 13 J ISS le/ um bom negqeio ao ter adtado compn.s o poUpador tena conduces de fflmprar. no
asaplica^oescorrigidas pelaTR (Taxa Rel'e- f 

' 
M, 

' " e poupadoos reeursos. NaO e urn .|esti| i.nciodesteaniaojnal de I2gesesoseu
reneial) perderam para a inllagao. Alem div , • \,i, «V^® v.-lfe3Bb6MwaM nanienio l.tul de sei lespondido. Anula podei de compra daria so para cmco pio-
sijj tun elima #iiidnTiu^> atildirdoinimrtr ' jl ; Y* 

' 
Mfl wfe mms 0111 sc tratando de 11,11 ano 1:10 conl11' dllU,s- () rcsuilado foi pior anula para os

economia. pois naose sabe ao eerto qual sera h VvCRl so como loi I99| Um levantamento Icito invesudoig que preteriram o consumo
a 'inha do uoverno llamar I raneo. Para •' '4^/ 

/ VVl \ 
'• 
® |or Scu Bwlso com dc/ produjos (tabcla apostandoem grandes relornos na* apliea-

piorar a situa«,-ao|o inercado nao desearta I;¦*':' 
' 
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' aba,xo' tonstat^u que o investidor que <;ocs do mercado acionanoj A \aloriza<;ao

possibilidaBc de haver um novo adianfnto jj \f|\ \ deixolpsscus recursosaplicadosem Certi- do IBV, da Boki do Rio, no aeiimulado
do iukimenio do iiwuchnum do preMdentc SHH^SSSSK rt5Si \ \1 1 \ nc;®osjde Depositos Bancarios (CDBs) foi do aiic$ loi de apenas S4S.06%. |uperior
Coljpr, marcado para terva-l'eira. I: mais: ja f / fTA V* 

" cgue menos^rou na opvao || poupar. apenas ao aumento medio ilo pie?o'das
M- I'ala em um indite de inllagao de ale 30% r.fitf \ji«\ l ^ reiorno iieumulado em sua aplicaijiio bicieletas. Ja a alia de 879,93% do Ippves-
para o primeiro nies de 1993. I, -.Vff f w ate o ultimo dia 23 — foi de 1.407,79%. pa. indite de lucratividade da Bolsa de Sao

I;m meio a tanta confusao e pre\isoes 1 \ mantendo o pt)der aqui>iti\i» para a torn- Paulo, superou. alC-m do reajiMe das biti-
nada animadoras. os antilistas sap. unani* ft V pra de oito dos 10 ptjpdutos analisados. tletav o aumento do lerro eletritn.
jnes em atonselhar os investiddres a tcrem M ]r\. V1 renuinera^ao media dos ( DIK. em 1992, Mesmo com a brutal arrantada reuistra-
nuuta cautela na hora de deeidir pehis f J y so naoffiinseguitt acp|1panhar a disparada da a partir de no\embro. odolar no parale-
aplicavoes. E alertam: tonsunur em janeiro A J < / t O dos preQOS dftiim logao qiiatro ti;as, que jlnao conseguiu repor totaln|nte offlfer
certamente nao sera bom negocioga nao 1 ^ >^Os. / subiu e.xagerados 2.856,51%, e do forno de de cSnpra dos sens traditionais investido-ser para uma satislav'ao pessoal muito \ # w 7 ,117-11 mo/ . , - , ,
grande. Por uma razao simples. Comertio ^ < 

microondas. torn aumento de 1.731.73 res. A valonzagao da moeda foi supenor
e indiistria viram 0 ano com estoques pra- / Quem optou por deixar os reeursos apenas a elevacao de pre^os de quatro dos
tieamente zerados e a retoniposicao est W—n—— um 1 1 ¦ aplitados na traditional cademeta de pou- 10 produtos analisados por ScuBolso.
tustando 50'!| mais que em nosembro. "0
imestidoi esta entie a uuz e a espada. ressalta. porem, que ao "optar 

por quais- a^oes de empre>as tradmonais. e uma pe-
™'l! 

"mi! 
?.\'Un \kIU\k 

L|UL'' dos lundlK do |nvcslinieiUos disponi- quena parcela de I'umlao, este ultimo por Investimentos perderam para a alta dos precos neste anoprej "/os em suas ^pliui^es. Mas sabe. vcjs „b mcrcad0( os aplitadorel deveni causa da liqltle/ diaria. Nao ato.iselha Vtambem. que este¦ nao e o melhoi momento s;lhor, de antemao, qual e a ta\a de admi- compra de otiro e dolar no paralelo. cujos
para 0 tonsumo . ahima 0 etoiiomisut nistrWio tobrada pelos fuiidos. Equeessa precos estao muito elevados. I . apesar de dnetoi 1 a d C onsu tores. Gil ace. taxa podera diminuir kensivelmente os ga- \er os fuiidos de commodities tomo boa Vundode'JoiSta i'mI'mNtsst contexto, lace aeredita que „hos I'inais do investidor. Se isto Hear opcap de curto prazo. ele alerta que a "T^w wsti i 

%r7melhor a ser leito pelo mvestidor e correrp constatado. 0 aplitador deve retorrer obrigaloriedade de enquadramento dessa " w, . 
' 

jllilll ivi'S 120793
iiseo da perda e aphtar as sobrits de taixa tadernela de poupanga, sobre a qual nao modalidade de inxestimento, a partir de . "»¦« i'laa':! 1 . ,..no mercado de renda lixa — Certilicados ineide qualquer entargo ott imposlo. mar^o. podera diminuir a sua rentabilida- .(»?:«.de Depositos Bancarios (CDBs) para as Como 0 momento atual esta muito con- de. Hoje, I00%jdits carteiras dos I'undos de " 

'* '¦dl'
grandes quantias. que tonseguem ter a la- turbado. 0 direlor da Einanteira Multiplit. commodities estao lastreadas em titulos pi.- 'rxa integial de renumeracao paga pelas ins- Prancisco Gomes da Costa, garante que blicos e pnvados: Com 0 enquadramen|p, Saos r iciiiti'tituicoes financc.ras, c liindos para t^s apli- diversifica^ao dos investimentos e a melhOr j s"y <> n:i.nnionio ler io 1 iiie ^er dcst.n 1-. ... 1 , , . , 1; , „ . r'„, in- 1 I'auiiuiMMU .uao que sei i.esuiia Ob« RMdlnwnto doa oOvot • variac«o mMla d« pro«os ocumulados al« 23 do deumbro, comcadpies de pequeno e medio porte. hssas lorma de se diluir os riscos de perdas. E e 8cw n-ir-i -i cnmnri <fe* nwnftmlitirs , ¦ , -, • j- ii r- I tl v-vJI11J1I «.t UL Ll)IIiIiH)UUlt.>. cxccpno da cadornot.1 de poupanpn, quo J6 inclul a rcmunerapao de 24,56%, a sar crcditada nastambem suo as dicas dp diretor executiVo nulica um mix de renda fixa, pois as taxas  contPS com aniwr,*tioom i- do janoiro proximo.
do Instituto Brasileiro dos Executivos I i- de iuros deverao continuar atraentes. devi- sEne<im«lii,w ..•> Fontai Andima, Anbid,qpccon.uiioro..,11 i*. i) i ii i i . , , >mi* uncMiuitiHos na nan. 3naiKciros (Ibell, Kicaido Meniicjiies. hie do as novas estnnalivas de inllavao. com  

COMPRE MAIS BARATO PELO TELEFONE
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No Natal do Ponto Frio voce pode ganhar uma casa de 41 5 milhoes! Compre e concorra.
Cert, dc Aut. n° 01/00/093/92 M.E.F.P. .. . . , . . m.Volor pro/elado janeiro/y.5.
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VtClM t NUM S
danara está chegando. I as dúvidas que

sempre incomodairi os investidores sobre o
que Ia/cr com o" pinheiro no inicio de cada
ffies estão maiores do que nunca. Não sem
motivos! I.ni de/cmhro. praticamente t||las
as aplicações cpfrigidas pcl| TK (Taxa Refe-
rencial) perderam para a inflação. Além dis-
mi. um clima de Tndetmiçao ativdí(piomin;r:r
economia, pois não se salx" ao certo qual será
a 'inha do uovfrnp Ilumar Franco. Para
piorar a situação, o mercado não descarta a
possibilidade de haver um novo adiamenlo
do julgamento do iinpcachmcnt do presidente
Collor. marcado para terça-feira. íi mais: já
se fala em um Índice de mllação de até 30%
para o primeiro mês de 1993.

I in meio a lama confusão e jlfevisões
nada animadoras, os analistas sira unãni-
jnes em aconselhar os invesiidojÈs a lerem
muna cautela na hora tle decidir pelas
aplicações. E alertam: consumirem janeiro
certamente não será bom negócio,j a não
ser para uma satisfação pessoal muito
grande. Por uma razão simples. Comércio
e indústria viram o ano com estoques pra-
ticameiíte zerados e a recomposição |stá
custando 50% mais que em Sovembro. "O
iiíveNiidór está entre a cruz e a espada;
Sabe que corre 0 risco de novamente ler
prejuízos em suas aplicações. Nlas t>abe.
também, que este não é o melhor moinenio
para o consumo", afirma o economista e
diretor tia GPC (onsultolês, Gil Pace.

Nesse contexto, Pace acredita que o
melhor a ser leito pelo investidor é correr o
risco da perda e aplicar as sobras de caixa
110 mercado de renda fixa — Certificados
de Depósitos Bancários (CDBs) para as
grandes quantias, que conseguem ter a ta-
xa integral de remuneração paga pelas ins-
tit uições financeiras; e fundos para os apli-
cadóres de pequeno e médio porte. Essas
também são as dicas do diretor executivo
do Instituto Brasileiro dos Executivos l i-
nunceiros (lhef). Ricardo Henriques. Ele

ações de empresas tradicionais e uma pc-
lucila parcela de fundão, este ultimo por
causa da liquidez diária. Não aconselha a
compra de ouro e dólar no paralelo, cujos
preços estão muito elevados. I . apesar de
ver os fundos de commèditics como boa
opção de curto prazo, ele alerta que a
obrigatoriedade de enquadramento dessa
modalidade de investimento, a partir de
março, poderá diminuir a sua fcehtabilida-
de. Hoje. 100% das carteiras dos fundos de
cònnnodities estão lastreadas em títulos pú-
blicps e privados. Com o enquadramento,
15% do patrimônio terão que ser destina-
dos para a compra de commodiiics.

ressalta, porem, que ao optar por Suais-
quer dos fuiidos de investimentos disponi-
\eis no mercado, os aplicadores devem
saber, de antemão, qual e a taxa de admi-
nistração cobrada pêlos fundos. í que essa
taxa poderá diminuir sensivelmente os ga-
nlios finais do investidor. Se isto ficar
constatado, o aplicador deve recorrer a
caderneta de poupança, sobre a qual não
incide qualquer encargo ou imposto.

Como o momento atual está muito con-
turbado, o diretor da Financeira Multiplic.
Francisco Gomes da Costa, garante que a
diversificação dos investimentos é a melhor
forma de se diluir os riscos de perdas. Eli
indica um mix de renda fixa, pois as taxas
de juros deverão continuar atraentes, devi-
do ás novas estimativas de inflação, com

Investimentos perderam para a alta dos preços neste ano

¦no microonda:

Vidüocvíss»jt«
arolho de soni

Màquin.

Obs: Rendimento dos ativos e variação média do preços acumulados até 23 de dezembro, com
oxccção da cadornota de poupança, quo já inclui a remuneração de 24,56%, a sor creditada nas
contas com anivorsàrio em 1° do janeiro próximo.
Fonto: Andima, Anbid, GPC Consultoros.Mais investimentos na

No Nata! do E^onto Frio você pode ganhar uma casa de 41 5 milhões! Compre e concorra
Cort. de Aut. n" 01/00/093/92 M.E.F.P. V.tlor projetado jatveiro/93

ELEINCornuk

TAMPA DL VIDRO
TEMPERADO

Fogão Continental 2001
! Millennium.
•1 bocas. Formas arredondadas
Mesa inox. Tampa de
vidro temperado.
Termotontrol. Garantia
Coniinenta! 2001
Quantidade 100 peçòs
A vista 3.400.000,
ou 2 x 1.951.600,

FIXAS
= 3.903.200.

TV GARANTIDO
POR 10 NATAIS

Refrigerador Cônsul
Contest RU 26C.
253 litros. Amplo congelador
Gavela para carnes. Porta
totalmente aproveitável,
Gavetão para frutas e
legumes. Nas cores bege
e marrom.' Garantia de 1 ano
Quantidade: 100 peças
À vista 4.230.000,

253 LITROS

Condicionador de Ar Elgin New
Silent Line ELF 10000.
KJDOO BTU. Controle verticl] e hor» ut j

do fluxo de ar. Controle automatu" da
temperatura. Ventilador coin 2 velocidade
Dupla filtragem do ar. Chassi e filtro de it
de-Jizantes.
Quantidade. lOOpéças
À vista 5.190.000,
ou 2 * 2.979.060, = 5.958.120.

FIXAS

TV Sharp TVC Wise C. 2040 B - 20" (51cm).VHF/TJHF. Informações automáticas na tela.
Sintonizador para 111 canais. Memória programavel.Off Timer • desligamento programavel, Bivoltagem. 1
ano de garantia normal + 8 anos adicionais'
Quantidade: 50 peças
À vista 5.150.000,
ou 2 x 2.956.100, = 5.912.200.

FIXAS

jAUTOLlMPANTÊ

AÇENDIMENTO
:i£TRICO TOTAI.

Consuk

Condicionador de Ar Cônsul Air Master
7.500 BTU.
Alelas direciOTais Termostato regulável
Gabinete galvanizado aumenta a durab: :
Quantidade 100 peçjíA vista 4.750.000.
ou 2 x 2.726.500 , = 5.433 0UU.

FIXAS

NOVO MODFI n

Condicionador de Ar Cônsul Air Master
Mod. AF-10 D • Capacidade 10.300 BTU.
Termostato regulável. Timer que fxKsibilitaselecionar o tempo de uso do aparelho.
Aletas direcionais • melhor dítnbuiç.v > do ar
Chassi desteante ¦ facilita a instoincüv
Gabinete Qalvdnizado • dumentâ d cí..r

Condicionador de Ar Springer Mundial 9000.
9.000 BTU Funcionamento silencioso Filtro deslizante
Te-mostato regulável. Defletores mòwis parao direcionamento do at Supergarantia de 3 anos.
Quantidade 100 p»-<;j>
À vista 5.990.000.
ou 2 x 3.438.260 , = b SVb 52U.

TIX.AS

No Bonzão é a maior moleza

t BONZAO SABER
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¦ Distribuição será cm março mas quem ganha menos de CrS 6 milhões nào
NI.LIA M Al\(,)l [ /

BRASÍII \ - A Rcccila começa
;i imprimir em janeiro edrea de 10
milhões de formulários e manuais
da declaração de remia de 1993 re-
íerente aos flftdimpntos deste ano.
Somente em março, porém, os for-
miilários serão enviados paru a re-
üidenciu dos contribuintes, pelo
Correio. Este ano. por economia, a
Receita preferiu lazer cohi que o
contribuinte fosse atrás de seus
exemplares cm suas unidades, em
agencias bancárias ou mesmo em
papelaria,. Devido a dificuldades
de caixa, a Receita conseguiu pa-
irocinio junto ao setor privado para
a impressão e distribuição.

Ate agora a Receita ainda não
sabe o numero de exemplares que
lera que produzir. No ano passado,
para um universo de S milhões de
declarantes, foram impressos_L2_
milhões. Como a expectativa é de
que o numero seja menor este ano.
a Receita deverá imprimir menos
e.xemplares. Devido ao arrocho sa-
lanai, e a elevação do limite de
isenção mensal (500 Ufir em V2 e
1000 Ufir este ano), a projeção é de
que haja um número menor de de-
clarantes.

Estará obrigado a apresentar de-
claração quem obteve rendimentos
com valor superior a 13 mil Ufir (o
equivalente a um rendimento de até
CrS 6.00. mil em janeiro e de até
cerca de CrS 6 milhões em de/em-
bro), desde* que tenha apenas uma
fonte de renda, lima boa noticia
para os aposentados e pensionistas
que recebem seus benefícios de mais
de uma fonte: a Receita so vai obri-
gá-los a apresentar declaração de
renda se todos os seus rendimentos,
somados, tiverem valor maior que
13 mil Ufir. A dispensa atingirá
pessoas que tiveram em janeiro de
1992 um rendimento em torno de
CrS 590 mil e de cerca de CrS 6
milhões em dezembro. Muitos apo-
sentados recebem seus benefícios
da Previdência Social oficial e da
pjtvidência privada, o que os obri-
gava a apresentar j.i declaração
mesmo que pelo tamanho da renda
fossem dispensados de tal procedi-
mento.

Abelip divulga tabela

de reajustes no SFH

Imposto a pagar

HMB
Ate 12 mil isento

De 12 mil ate

23.400 12000 15".

Acirna de 23.400 16 560 25%

Os pontos principais

Haverá dois tipos de formulário:
um pura quem tem uma fonte de
renda e outro para quem recebe
seus rendimentos de mais de uma
fonte. Todos os cálculos serão lei-
tos em uma única moeda — a I Ifir
—. o que obrigará o contribuinte a
converter seus iccibos com gastos
de saúde e despesas escolares de
cruzeiro pura essa unidade. Os ren-
dimentos do trabalho assalariado
serão convertidos cm Ufir pelo pró-
prio empregador.

São estes os principais pontos do
programa do Imposto de Renda de
1993:

— os formulários serão enviados
pelos Correio-, à residência do decla-
rante a partir de marco;

— a declaração será obrigatória
para quem ganhou mais de 13 mil
Ufir em 1992 em só uma fonte de
renda;

— os aposentados, pensionistas e
assalariados com mais de uma fonte
de renda só estarão obrigados a
preencher o formulário se tiverem re-
eebido mais de 13 mil Ufir, mesmo
que os rendimentos tenham sido pa-
go> por mais de uma fonte:
4-0 prazo para a entrega da decla-
ração termina em 30 de abril, último
dia útil do mês:
5 -- a declaração de bens sera feita
em número de l lir. Basta repetir os

valores da declaração passada que já
foram convertidos;

—- não há limite de número de
dependentes para reduzir a base de
cálculo do imposto:

— volta á declaração o abatimento
das despesas com educação até o li-
niite de 650 Ufir por dependente. Se-
rá necessário comprovar a despesa
com o recibo da escola;

— despesas com médicos, dentistas,
psicólogos e fonoaudiólogos, inclusi-
ve planos de saúde, poderão ser aba-
tidas integralmente na renda bruta. O
valor pago será convertido pela Ufir
do mês cm que a despesa foi feita;

— contribuições e doações a entida-
des filantrópicas serão limitadas a
5% dos rendimentos tributáveis.
Doações ao estatuto da criança terão
o valor limite de lü"u dos rendimen-
tos tributáveis]

SÃO PAULO — A
Associação Brasileira
das Empresas de Cré-
dito Imobiliário e
Poupança (Abecípj di-
vulgou para os agen-
tes financeiros a tabe-
Ia oficial com a
recomendação dos in-
dices de reajuste das
prestações da casa
própria para janeiro
de 1993. O uno que
vem começa com au-
mentos nas prestações
para os mutuários do
setor privado que va-
riam de 30% a
1.217.02%. Os apo-
sentados nào terão
corrigidas as presta-
ções, cm compensação
os autônomos ficarão
com o maior índice:
I.N58%, se os contra-
to* forem regidos pelo
Plano de Equivalência
Salarial Parcial, ou se-
ja, aqueles com opção
de reajuste anual.

Terão as prestações
majoradas em 30%
todo os mutuários que
possuem data-base em
janeiro, maio e setem-
bro. com aumento bi-
mestral e repasse às
prestações cm 60 dias.
Os com data-base em
março, julho enovem-
bro vão sofrer rcajus-
tes entre 91,79% e
97.54%, mesmo índice a ser co-
brado dos mutuários autôno-
mos cujos contratos são regidos
pelo Plano de Equivalência Sa-
larial. Os mutuários com data-
base nos meses pares (fevereiro,
abril, junho, agosto, outubro e
dezembro), e cujos contratos
prevêem repasses no prazo de 30
dias, vão ter aumentos variáveis
entre 34,40% e 99,30%

Aposentados — A questão

Tabela PES pleno (%)

___ ym

_ fcir» . s

. 
"" V

G/.ütfO
Norercfra
Dere-T^c
Airfèr.ocos y j
ApsfntldOJ
* Hi tos tyss õe r. tt:u tà* P>r. ...

par cento cos w/íjèw sefam rec,. -Mçwvü Ohs jnteapiyôj* sãw-ns es.-:::«Io Mi M Ml) Kt 60 »M Oi 15'. 'Mfjrt»;rt-;etta o rea/ujJe X «u (Jecas

Tabela PES parcial(%)

Novembro 1.217,02

De/embro — 1 187 76

dos aposentados não é tão sim-
pies como parece, pois os técpi-
cos ainda não está definiram os
critérios e a data do reajuste.
Alguns especialistas do SFH ;id-
mitem que as prestações da casa
própria dos aposentados pos-
sam aumentar 139,51% em
março. Isto porque este pcrccn-
tual e o que vai corrigir o salário
mínimo, que passará para CrS
1.250.700 agora em janeiro.

FOCO JB

Arquiteto holístico tenta combater a fome

¦ Ciiaçào de cinturões agrícolas em volta das cidades poderá ajudar a combater todos os problemas associados à miséria

LIDERES DO

AMANHÃ

BANERJ

? O arquiteto aposentado
Manoel Siqueira Marques,
64 anos. está concorrendo
aos prêmios equivalentes
a USS 15 mil. USS 10 mil e
USS 5 mil para as três me-
lhores idéias submetidas
ao concurso Lideres do
Amanhã, promovido pelo
JOFNAL DO BRASIL com
apoio do Banerj. O artigo de
Marques, que defende a
produção de alimentos ao
redor das ciddades, loi se-
lecionado pelos editores do
JORNAL DO BRASIL e re
presentantes do Banerj
dentre os mais de 1 500 que
chegaram desde o ,lança-
mento do concurso Ainda
há tempo para participar

PAULA MAIRAN
Manoel Siqueira Marques ê

homem de muitas idéias. Só não
passa por sua cabeça — já grisa-
lha — a idéia de parar de pensar,
ou de guardar as idéias paru si.
Prefere lutar por elas. levá-las
adiante, na esperança de colubo-
rar paru n construção de uniu so-
ciedade melhor. Os 64 anos e a
merecida aposentadoria como ar-
quiteto pelo BNDES — onde tra-
balhou por 30 anos — não justifi-
cam o descanso. Pelo contrário,
Marques cada vez mais se dedica
aos estudos e projetos.

Escreveu um livro: A origem ilo
honwm rqckmal. Segundo ele, não
será o ultimo. No próximo) preten-
de teorizar sobre um tema bem
complexo: a quarta dimensão éspa-
ciai e a forma do universo. Mas seu
trabalho nào fica só na teoria. Pre-
tende apresentar à Associação de
Moradores da Barra (AmaBurra) o
projeto de um sistema integrado de
sinais e passarelas que poderá evi-
tar os atropelamentos na Avenida
das Américas. "É um projeto de
arquitetura holistica. já que levei
em conta, além dos custos e da
estética, as dificuldades de portado-
res de deficiência física e de ido-
sos". comenta. Também se empol-

ga com o desenvolvimento de um
processo de construção econômica,
que ele chama de "Taipa Modcr-
na". Trabalha nele desde 1979.

Arquiteto até a uhna, Marques
aplica em seu trabalho a mesma
visão com que enxerga o mundo.
Por isso suas preocupações extra-
polam o campo du urquitetura. Um
dos canais que sempre utiliza para
expressar opiniões é a seção Cartas
dos Leitores do JORNAL DO
BRASIL. Mais de 20 curtas suas j.i
foram publicadas.

A mulher, Nadja, sente orgulho.
Se queixa apenas de contar cada
vez menos com o marido para os
afazeres domésticos. Ele tem deixa-
do de lado os serviços de carpinta-
ria e pequenos consertos que antes
fazia em sua casa na Barra. Ainda
assim, na vida de Manoel não ca-
be só arquitetura. Vez ou outra
vai ao Teatro Municipal — adora
óperas; ao cinema, assistir aos fil-
mes de Akira Kurosawa; ou almo-
çar fora com a mulher, os quatro
filhos e o netinho Davi, de um
ano. Seu vicio é a leitura. Princi-
pai mente quando o assunto é filo-
sofiu. Mus também sobra um tem-
pinho para Jorge Amado ou
Gabriel Garcia Marques.

Joana Ventura

Alargues:
aposentaibria

dedicada à
produção de

idéias liolísticcts

Alimentos versus miséria
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MANOEL StQl 1 IRA MARQUES*

problema — Partindo do
principio de que o grande

numero de populações miserá-
veis aqui existente é a pior
agressão aos princípios de justi-
ça social qua deveriam vigorar
no pais; e que o melhor meio de
se combater a miséria está no
incremento da produção de ali-
mentos nas regiões onde o pro-
blema e mais intenso, venho
apresentar uma idéia nesse sen-
tido, a qual visa resolver o pro-
blcmu de modo holístico, is-
to é, integrado ás diversas áreas
que o afetam.

Pois, se analisarmos as cau-
sas da desnutrição, das doenças
e da morte prematura de que
sofrem as populações brasilei-
ras. veremos que esses fatos
ocorrem por não ter o pais con-
seguido acompanhar o desen-
volvimento tecnológico para a
produção da riqueza dentro dos
padrões estabelecidos pelos pai-
ses do primeiro mundo.

Ê importante lembrar aqui
que um estudo do Fundo das
Nações Unidas para as Ativida-
des em Matéria de População
(FNUAP) — O Correio da
Unesco 3/87) — concluiu:
a) que a saúde dos pobres é pior
na cidade que no campo:
b) que o problema da falta de
moradias é mais difícil de ser re-
solvido na cidade que no cam-
po;

c) que o êxodo do campo para a
cidade deverá continuar, pela
falta de trabalho dos sem-terra.
o que resultará na ocupação de
áreas férteis das vizinhanças das
cidades, reduzindo a produção
de alimentos.

Ainda nesse estudo, o
FNUAP estabeleceu três condi-
ções básicas para sanar o mal

das populações miseráveis que
se aglomeram nas grandes cida-
des do terceiro mundo: eficiên-
cia econômica, justiça social, e
equilíbrio populacional entre a
cidade e o campo.

A Idéia — Ante esses fatos,
venho sugerir, através do proje-
to editorial "Lideres do Ama-
nhã", a criação, pelo governo,
de um Fundo de Apoio a Pro-
duçào de Alimentos (FAPA),
para ser aplicado no incremento
da produção de alimentos nas
áreas do pais onde existem os
bolsões de miséria.

Assim, com os recursos do
FAPA, poderão ser criados"cinturões agrícolas" nas áreas
rurais adjacentes às cidades on-
de proliferam populações mise-
ráveis, o que além de aumentar
a produção de alimentos, criara
novos empregos, incentivando
assim o deslocamento das popu-
lações urbanas mais pobres pa-
ra aquelas zonas rurais, o que
atende ás diretrizes do FNUAP.

O Ministério da Agricultura
poderia se encarre-
gar de orientar e
fiscalizar a aplica-
çàodos recursos do
FAPA, possivel-
mente dentro dos
padrões estabeleci-
dos pela FAO —
Organização de
Alimentos e Agri-
cultura, da ONU, a
qual recomenda a
utilização de métodos de con-
trole biológico naturais contra
as pragas agrícolas.

Também podeiam ser super-
visionados pelo Ministério da
Agricultura os estudos regionais
quanto as vocações e as disponi-
bilidades terntoriaTTTsndiTsê7
riam delimitados os "cinturões
agrícolas".

Apos estabelecidas as condi-

Os programas
cuidariam

dos complementos
sociais

aos novos
assentamentos
humanos nos

cinturões agrícolas

ções mínimas para o atendimen-
to ás necessidades alimentares
das regiões carentes, os progra-
mus do FAPA cuidariam de mo-
do holístico dos complementos
sociais indispensáveis aos novos
assentamentos humanos nos"cinturões agrícolas", como as-
sistência médica, saneamento
básico e escolas.

Para esse fim, poderiam ser
estimulados, através de eoncur-
sos públicos regionais, o aper-
feiçoamento e o barateamento
de sistemas construtivos ade-
quados aos climas locais, de
modo a permitir que os recursos
aplicados atendam á maior par-
te possivel das populações ca-
rentes. Também a utilização do
método de cultivo natural reco-
mendado pela FAO — que re-
duz o uso de pesticidas e e de
comprovada eficiência e econo-
mia — traria benefícios ecológi-
cos aos planos da FAPA

Prioridades e Recursos
— A prioridade na aplicação

dos recursos do
FAPA se faria de
acordo com o grau
de miséria medido
pelos índices de
mortalidade infan-
til, de subnutrição
e de incidência de
doenças típicas de
regiões mais pobres
do país.

Quanto aos re-
cursos, nos parece evidente que
os do Finsocial deveriam ser
destinados prioritariamente aos
programas do FAPA.

Parece ainda válido se pensar
em conseguir o patrocínio da
ONU para a utilização de parte
rnrpõllãniêntos da nossa divida

externa nos programas do I
PA. àgilizando-os.
* Arquiteto

m
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INVESTIMENTOS

CDBs foram a melhor aplicação deste ano

Rentabilidade atingiu 1.407%, seguida dos fundos de renda fixa, com remuneração de 1.381%; inflação chegou aos 1.127%

CONSl I KiDll UUUZ
Em um ano do sobressaltos,

quem preferiu a segurança das apli-
cações de renda fixa saiu ganhgndo.
()s CDBs e os fundos uc investi-
tnento compostos de papéis indexa-
dos às taxas de juros ganharam de
iodas as demais aplicações, supe-
rando dê longe a irifláção e a TR.
Os CDBs foram os campeões de
rentabilidade, com 1.407,79'yo du-
rante o ano. seguidos dos fundos de
renda fixa. que tiveram remunera-
çào de 1.381.39%. contra inflação1 
nfedida pelo IGP-M, até a segunda
prévia de dezembro, de 1.127.28%,
e TR de 1.156.22%. A poupança,
tão desprezada pelos investidores
este ano. também ganhou da infla-

. çào, e registrou uma rentabilidade
. de 1.234.53%.

Quem apostou em ativos de ris-
co perdeu ou. no máximo, empatou
com a inflação. O dólar, apesar da

' forte alta de dezembro, tinha rendi-
do. até o dia 23. 1.165,49%, en-
quanto o ouro rendeu 1.073,02%.
Mas prejuízo mesmo tiveram os in-

, vestidores nas bolsas de valores. A
Bolsa do Rio, até o dia 23. acumu-

'.lava rentabilidade no ano de
,",848.06% e a de São Paulo, de
•.879,93%.

Decepção — As bolsas foram
a grande decepção do ano. O presi-
dente da Associação Brasileira de
Mercado de Capitais (Abamec). Al-

Viianovii

Rendimento dos ativos em 1992 
\

,1<07^3 \-M 1.357.59 ii \
1 234 03 / x\. 1.156.22 \
r^l 1-165'49 / " S<h \ <C^Xl27 2a 1.073.02 , /, /" \ Y/sr^ir—— 1.031.98 ' \fk (//

CDB Fundode Fundo Poupanpa DAIar Ouro Fundao Fundo Fundo Ibovespa IBV TR IGP-M
rendu fixa renda fixa Dl paroloto do a?60s Commodities

Fanlou Anctima a Anhkt• Oatloi compulation a partir cm wiemMO. ... .. .. . ... ...•• Rihdlmantas 10* lundos, CDBie Bolus forom ccmputadoc ata 0 dia 23 da dtnembto A poupunfa lol caleulada at* dm rdelanotro
O IliPU i ai till- a !' pi«vui do nozembro

varo Bandeira, explica que, no ini-
cio do ano, com a perspectiva de
recuperação da economia, votação
do projeto de reforma fiscal e poli-
ticas liberalizantes na área externa,
criou-se uma grande expectativa em
torno do mercado acionário. Os re-
cursos externos para as bolsas eram
abundantes, o que era um compo-
nenfe altamente favorável para esse
mercado. A euforia, no entanto,
durou até maio, quando começa-
ram a surgir as primeiras denúncias

de corrupção do governo Collor. A
partir daí. como lembra Bandeira, a
situação ficou ruim não só para as
bolsas, mas para toda economia.
Os recursos externos destinados ao
mercado acionário começaram a
minguar, e os novos fundos regis-
irados estavam, na verdade, cap-
tando recursos externos que eram
desviados para as aplicações de
renda fixa.

Os investimentos em renda fixa,
seguiram trajetória oposta No ini-

cio do ano, com a sinalização de
estabilidade econômica, pensou-se
que haveria espaço para redução
das taxas de juros. Dois fatores, 110
entanto, impediram essa queda. O
primeiro foi justamente a forte en-
trada de dólares no pais, que obri-
gou o Banco Central a adoUir uma
política monetária apertada, de ta-
xas de juros alias para compensar a
liquidez do mercado. Os dólares
que entravam eram trocados por
cruzeiros, obrigando o BC a elevar

as taxas para tirar esse dinheiro em
circulação da economia e evitar
uma pressão infiáeiònária. O se-
günoo fator foi a crise política. Os
dólares não vinham mais em gran-
de volume, mas a incerteza dos
agentes econômicos obrigou o BC a
manter os juros altos Sara evitar
luga para os ati\os como ouro. do-
lar 011 para o consumo.

Renda fixa — O diretor do
Banco Open, Fernando Viana,
acha que em um país de tanta insta-
bilidade. o investidor preferiu tran-
qüilidadc pelo menos em suas apli-
cações financeiras. O diretor de
captação do Banco Econômico, Sil-
vestre Caetano, acha que o perfil do
investidor brasileiro médio é de
aplicações em renda fixa. O investi-
dor, segundo Silvestre, não gosta de
correr riscos, e não tem recursos de
sobra para se permitir entrar em
operações de retorno não garanti-
do. Prova do perfil conservador do
investidor foi o comportamento da
caderneta de poupança em dezem-
bro. Só o Banco Econômico regis-
trou um aumento de captação de
4%. Para Silvestre, isso é resultado
do pagamento dos 147% para os
aposentados.

"Os 
pequenos investidores de-

vem buscar primeiro segurança e só
depois grande rentabilidade", ensi-
na. Só que este ano as aplicações de
renda fixa brindaram os investido-

res com essas duas vantagens, supe-
rarando os investimentos de risco
nas duas categorias.

Dólar — O dólar ficou de fora
da preferência dos investidores até
dezembio, quando houve uma pro-
cura expressiva pela moeda, em ra-
/ào das incertezas da política eco-
ri-piriica. A valorização, ate
novembro, estava bem abaixo da
inflação. Durante o ano, os especu-
ladores ficaram fora desse mercado
em razão do forte poder de inter-
venção do Banco Central, que pode
baixar as cotações através da venda
de moeda no câmbio flutuante. Em
dezembro, porém, segundo Clarice
Pechmann, diretora-execütiva* da
Associação Nacional das Empresas
Credenciadas em Câmbio (Anec),
houve procura expressiva. Ela lem-
bra, porém, que esse foi um mês
atípico, de pagamento de décimo-
terceiro salário e insegurança.

Outro fator que aumentou ,1
procura foi o anúncio do alonga-
mento dos títulos da dívida pública
e da redução das taxas de juros, que
assustou os investidores. Clarice
Pecchman, no entanto, acha difícil
fazer previsões para o comporta-
mento do dólar no inicio do ano.
"Tudo vai depender das definições'
na área política. A tendência é de
permanência de alta da moeda até
que o governo defina sua política
econômico", afirma.

Rentabilidade

dos fundos é

bem atraente
Os fundos de investimentos têm

aparecidos, nos últimos tempos, entre
' ás melhores opções para a proteção do

patrimônio. E uma de suas principais
„vantagens é não diferenciar o porte dos

investidores. Quer dizer: independente-
mente do volume de recursos aplica-
dos, a rentabilidade é a mesma para
todoss. O que não ocorre, por exem-
pio, com os CDBs. Para se ter a taxa
Tntegral oferecida por esses papéis é
preciso dispor de. no minimo. CrS 50
milhões.

O diretòr-exccutivó do Instituto
Brasileiro dos Executivos Financeiros"(Ibef), 

Ricardo Henriques, alerta que,
ao optar por um fundo de investimen-
to, os investidores devem ficar atentos
às características de cada uma das mo-
dalidades. É que, dependendo dos titu-
los que compõem as carteiras e da

" tributação incidente sobre os ganhos, a
rentabilidade liquida pode ser maior
ou menor. Outro dado importante a
ser levando em consideração, segundo' 
o executivo, é a taxa de administração
cobrada pelas instituições. "Em alguns

1 casos, ela pode até zerar o ganho real
da aplicação", explica Henriques.

Os prazos para resgate também
são diferenciados. A única modalida-
de que oferece liquidez diária desde o
início da aplicação é o Fundão. Mas é
importante lembrar que quanto me-
nor for o prazo de resgate, maior é a
tributação sobre o ganho. A isenção
do IOF sobre o Fundão só ocorre a
partir do 16° dia útil do investimento.
Já os fundos de commodities permi-
tem saques diários a partir do 30" dia
corrido da aplicação. (V.N.)

Como funcionam os fundos de investimentos

Renda iixa Titulos pubiicos A cada 2S dias 31.5:/;I30": 4%aoano
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na tonte rnais
1,5% de Imposlo
Estadual) sobre oganho
acima da Ufir
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e privados e con-
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CDI negociad%-na
6"âF -
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de Imposto
de Renda na
fonte mais
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sobm$
ganho acima da Uiir

4% ao ano
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lo Desenvolvimento de Renda na
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I0F 6 cobrado de
forma decrescente.
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16° d>a ulil

Fundo deapoes 51% no minimoem Nao tem 26,5% (25% 6% ao ano
acoes e 0 restante de Imposto
em titulos pubiicos de Renda na
e pnvados lonte mais 1.5% de

Imposto Estadual) sobre
oganhoqueexceder a Ufir

Commodities Export notes, agoes, A partir do 26.25% (25% 6% ao ano
de renda tixa certificados de mor- 30' dia, sa- de Imposto

cadona. titulos de ques diSnos de Renda na
renda fixa, warrants fonte mais
agricolas. ouro 1.25% de Imposto
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Fundo hedge Export notes, ouro. A partir do 26,25% (25% 6't ao ano
decommodites warrant agricolas, 30° dia. sa- de Imposto
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de mercadoria. luturo tonte mais
agricoia. titulos de 1.25% de
renda fixa Imposto Estadual) sobre

remuneracao acima da Ufir
fonte Ibef

Mudanças em commodities

yiCÈNTE NUNES
A partir de março, os fundos de

commodities vão mudar. Por deter-
minação do Banco Central, 15%
do patrimônio total dos fundos —
hoje de cerca de USS 4.8 bilhões —
terão que ser destinados à compra
de commodities agrícolas. Atual-
mente as carteiras dos fundos são
bastante diversificadas. Umas estão
lastreadas em títulos públicos e pri-
\ Lidos. Outras em ativos dolariza-
dos, como export notes, ouro e
ações. Desde que foram criados, em
setembro último, os fundos de com-
moditiesjá renderam 138,98%. Em
dezembro, a remuneração acumu-
l.tda até o último dia 22. era de
16,68%.

O diretor de mercado de capitais
do Banco Nacional, Ricardo Fran-
co. acredita que o enquadramento
desses fundos não irá afetar muito
a rentabilidade. A seu ver, entre-
tanto, o BC terá de rever o prazo de
enquadramento. É que o mercado
de commodities agrícolas hoje é es-

treito demais para receber, de ime-
diato* os USS 720 milhões a que
teriam direito. A proposta do mer-
cado, segundo Franco, é a de que o
BC autorize o enquadramento de
forma gradual. Ou seja, dilua os
15% durante alguns meses. Outra
sugestão é a de que o BC autorize a
criação de um CDB agrícola, que
poderia dar lastro ás carteiras dos
fundos, e os recursos captados atra-
vés desse papel seriam destinados a
financiamentos à agricultura. O BC
prometeu dar uma resposta sobre o
assunto até a primeira semana de
janeiro.

Enquanto a autoridade monetá-
ria não define a alteração das re-
gras para enquadramento dos fun-
dos, o diretor-executivo do
Instituto Brasileiro dos Executivos
Financeiros (Ibef). Ricardo Henri-
ques, aconselha os investidores a
terem muito cuidado ao optarem
por um fundo de commodities.

Algumas ações bateram de longe a TR

Apesar 
de, no conjunto, o

mercado acionário ter tido
um péssimo desempenho este
ano, perdendo para todas as de-
mais aplicações e para a inflação,
algumas ações conseguiram altas
bastante expressivas. Os cálculos
feitos pela R. Sirostsky Consulto-
ria. que acompanha diariamente
o mercado acionário, indicam
que os papéis de algumas empre-
sas tiveram rentabilidade infinita-
mente superior a de qualquer ou-
tra aplicação. É o caso da Wetzel
Fundição PN, uma empresa de
metalurgia, cujos títulos, até 22
de dezembro, já acumulavam
rentabilidade de 2.262% acima
du TR. Um rendimento milióhá-
rio que bateu recorde de remune-
ração entre todos os outros pa-
•pets do mercado.

Outra ação que teve alta ex-
pressiva foi a Caloi. que rendeu,
ate 22 de dezembro. 1.458% ací-
ma da TR. Também tiveram de-
sempenho excepcional os papéis

da Celulose lrani ON, com alta
de 1.232% acima da TR; Bardella
PN ( + 989% acima da TR), Pa-
caembu Alimentos ( + 530% aci-
ma da TR), e Lorenz PN
( + 530% acima da TR).

Perdas — Mas enquanto os
poucos felizardos que investiram
nessas ações podem comemorar o
lucro fantástico que tiveram, uma
outra parte dos investidores no
mercado acionário vão virar o
ano com menos dinheiro do que
no inicio de 1992. É o caso de
quem aplicou em papéis de Ele-
trobrás, que até o dia 23 de de-
zembro computavam uma perda
no ano de 64° e os da Tellbrás.
que até o dia 23 já tinham sido
desvalorizados em 33% Perdeu
também quem aplicou cm papéis
da Vale do Rio Doce, que des\a-
lorizaram 9% no ano, e na Petro-
brás. com desvalorização de
60%. Das bluc-chipS. as maiores
alt-i> foram da P iranapanema.

que encerrou o ano com uma alta
de 40% acima da TR e do Bra-
desço (+ 32%).

O consultor Ricardo Sirotsky,
acha que apesar da forte recupe-
ração dos papéis da Eletrobrás e
da Telebrás. na última quarta-fei-
ra, ainda é muito cedo para o
investidor apostar na alta desses
papéis. Em sua avaliação, somen-
te após a definição do governo
sobre o que pretende realmente
fazer com suas empresas estatais
é que se poderá pensar em invés-
tir nessas ações.

Sirotsky acha que a economia
ainda vive um período de grandes
incertezas e a única garantia que
se tem é de que as exportações
devem continuar crescendo. I.le
sugere, para quem quer entrar no
mercado acionário, procurar pa-
peis de empresas exportadoras
como Copene, Sadia, Samitri e a
própria Vale do Rio Doce, man-
tendo uma carteira diversificada
em papéis privados.

Privatização — Voltar a in-
vestir em estatais— que foram as
vedetes no inicio do ano, quando
o programa de privatização ia de
vento em popa e havia a promes-
sa de um realismo tarifário —
somente depois que o presidente
ltamar Franco se comprometer e
comprovar que realmente dará
reajustes reais de tarifas. O presi-
dente da Abamec, Álvaro Ban*T
deira, é ainda mais cauteloso. Em
sua opinião, o momento é de cui-
dado e expectativa,

"O 
governo até agora não tem

plano algum. O que se fez foi
apresentar um ideário", avalia
Bandeira, para quem o principal
agora é o governo definir como
pretende implementar suas polití-
cas de redução de taxas de juros,
aumento do emprego e constru-
çào de novas habitações. "Entre

o querer e o fazer há uma longa
distância.' - (C.D.)
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Seguradoras têm novos 
produtos para 

93

a Apólices para carros importados, coberturas de shows e décimo quarto salário são as novidades

SOMA ARARIPE
Os consumidores de apólices de segü-

ros deVeni se preparar para ver novida-
des. dispostas a abocanhar lima fatia
filais expressiva deste disputado merca-
do, as seguradoras prometem começar
1993 de pé direito. Estão lançando novos
produtos, vão mudar seus indexadores —

por enquanto só não è permitido o uso
do dólar — e vàÒ3rabulhar cada vez mais
ajustadas ás necessidades de seu público.

"Não há dúvida. As seguradoras e
corretoras que não se especializarem te-
rão dificuldades cm operar cm nivel na-
cionaPi acredita Fernando Pereira, dirc-
tor da Bpavista Itatiaia Companhia de
Seguros. A empresa, de médio porte, esta
seguindo a risca esta receita. Ao invés de
querer operar do Oiapoque ao Chui, tem
concentrado fogo em algumas regiões e
produtos especificai Acaba de lançar o
seguro de carros importados e tem ganho
muito pinheiro ao fazer a cobertura de
possíveis imprevistos em shows interna-
çionais, como os de Plácido Domingos e
o do grupo Guns n' Roses.

Há de tudo um pouco para quem re-
solver peneirar as oportunidades na pra-
ça. Como o seguro do 14" salário apre-
sentado pela Icatu Seguros. Funciona
como um plano de previdência privada,
pago a vista, e que pode ser resgatado
antecipadamente! como se foss| um ou-
tro pagamento. Quem acredita que ape-
nas garantir o futuro de seu automóvel é
o máximo em matéria de seguro está
realmente por fora. Porque até mesmo
nesta modalidade há produtos novos.
"Ninguém 

pode mais oferecer o mesmo
que o resto do mercado. L: preciso traba-

jhar no diferencial", acredita Christina
Coca, da área de produtos da UAP Segu-
ros. Acompanhe agora as últimas novi-
dades que devem esquentar a área de
seguros no próximo ano.
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OS NOVOS TIPOS DE SEGUROS PRATICADOS

• Carros importados — Nem todas as
seguradoras garantem a Iaúde, de automó-
\eis importados. Isto porque, em caso de
perda total, fica difícil fazer avaliação pre-
cisa e ter uma rede de assistência confiável.
Como ainda não há tantos carros estran-
geiros rodando pelo Rio e São Paulo, a
possibilidade de roubo é remota. Mas o
perigo de uma batida, mesmo que peque-
na. pode dar dor de cabeça de sobra. A
Boavista Itatiaia criou uma apólice espe-
ciai para carros importados. Cobra 8% do
valor do carro ao ano no caso das marcas
Mercedes-Benz. Mitsubishi, Suzuki e Che-
vrolef no Rio e São Paulo. Isto porque a
rede é mais bem aparelhada. Já custa um
pouco mais. 9%, se for Toyota, Nissan.
Porsche, Volvo c BMW; outras marcas
pagam 10%. Se você acreditar que está
imune a batidas pode obter desconto de
60% sobre o preço total fazendo so a
cobertura de roubo. Mas é bom saber que
o risco maior é mesmo de colisão. O consu-
niidor que pagar à vista tem 20% de des-

conto e até 10 parcelas, reajustados pela
TRD.

Seguro especial para automóveis
A UAP Seguros lançou um contrato

parecido com o tradicional, com algumas
vantagens. Cobre despesas com frete e em-
placamento e. em caso de roubo do vcicu-
Ío. não é preciso pagar despachante. Junto
com o produto o cliente ganha uma linha
de crédito pré-aprovada com a Financeira
Losango para comprar autopeças ou qual-
quer outro bem até o valor da franquia.

Seguro escolar — Primeiro surgiu o
seguro para as escolas e agora para os pais.
preocupados com essas despesas caso fi-
quem inválidos ou venham a morrer. A
Adriática Seguros, de São Paulo, foi uma
das pioneiras, com o Adriática Student.
Além da cobertura aos riscos mais prová-
veis nas escolas — como tombo da criança

há outras adicionais, tipo despesas com
transporte escolar c alimentação. Mais tar-
de veio o Banco Francês c Brasileiro, com
poupança vinculada ao seguro educado-
nal, e o Banerj, com um contrato anual.

Modular para casa — Não chega a
ser novidade este tipo de apólice modular.
Mas a Sul América, lider do mercado, está
lançando com algo a mais. Além de várias
coberturas — podem chegar a 10 tipos —
que cobrem desde roubo, incêndio e vidros
quebrados, há uma novidade: os aparelhos
eletrônicos e eletrodomésticos que forem
levados para a casa de campo — própria
ou alugada — também ficam cobertos. O
preço varia de acordo com as importâncias
apresentadas por cada um (pode haver
cobertura de roubo para CrS 10 milhões ou
CrS 100 milhões), mas vai custar de CrS 50
mil a CrS 300 mil por mês. É um contrato
anual, reajustado pela TRD. Há desconto
de 25% para quem levar tudo, ou seja,
paga-se sete mas leva-se 10.

Seguro 14" Salário — A Icatu
Seguros está lançando um plano de previ-
dência privado, com pagamento ã vista.
Com ele, é possível dar benefícios futuros a
alguns funcionários da empresa sob a for-
ma de aposentadoria ou com resgate ime-
diato, como se fosse um décimo-quarto
salário.

COMPROMISSOS v'

Dia 4
ICMS-R.J — Recolhimento pelos esta-
belecimentos industriais, comerciais e
varejistas do ICMS relativo á primeira
quinzena de dezembro/92.
ISS (Rio de Janeiro) — Recolhimento
pelo valor nominal do débito do ISS,
lançado por período mensal ou o
montante retido na fonte relativo ás
operações de dezembro 92.
IVVC (Rio de Janeiro) — Recolhimen-
to pelo valor nominal do débito do
IVVC relativo à segunda quinzena de
dezembro/92 ou ao montante devido
por substituição tributária.
Contribuição para financiamento da se-
guridade social - Cofins (ex-Finsocial)
— Recolhimento sem atualização mo-
netária da contribuição cujos fatos ge-
radores ocorreram em dezembro 92.
PIS — Recolhimento sem atualização
monetária da contribuição relativa á
competência dezembro/92.
Previdência Social (INSS) — Recolhi-
menio. sem quaisquer acréscimos na
CiRPS, das contribuições relativas a
competência dezembro 92, devidas
por empresas, inclusive as descontadas
dos empregados e dos avulsos e. no
carnê, por contribuintes individuais:
autônomos e equiparados, empresa-
rios. facultativos, domésticos, bem co-
mo as devidas pelo produtor rural (se-
gurado especial) ou adquirente de
produtos rurais, cònsignatário ou coo-
perativa, que ficam sub-rogados nas
obrigações do segurado especial.
1PI — Recolher o imposto apurado na
segunda quinzena de dezembro 92.
sem atualização monetária, incidente
sobre qualquer produto.
Dia 7
Salários de dezembro/92 — O paga-
mento mensal dos salários efetua-se
até o quinto dia útil do mês subse-
quente ao vencido. Incluir o sábado e
excluir o domingo e o feriado.
Fonte: IOB (Informações Objetivas)
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CR1STINA CALM ON com sucursats

Celulares mais baratos

pv ucm está pensando em comprar um telefone celu-
lar e nào pode trazer do exterior pode aproveitar a

decisão da Motorola/Equitel de reduzir os preços dos
aparelhos vendidos no Brasil. Os veiculares (para car-
rosf baixaram de USS 700 para USS 650: os transpor-
táveif de USS 850 para USS 800; os portáteis de USS
1.000 para USS 790 e o MicroTAC, o menor aparelho
celular do mercado, de USS 1.900 para USS 1.400.
Sílvio Stagni, gerente de terminais celulares da Moto-
rola do Brasil, explicou que a redução marca uma
estratégia mais ofensiva da empresa para ampliar a
fatia do mercado e adequar os preços à realidade
brasileira. Os telefones são vendidos nos locais onde há
telefonia celular e os preços são convertidos para cru-
zeiros pelo câmbio comercial.

Defesa de tese

Roberto Simonsen,
filho do ex-ministro
Mário Henrique Simon-
sen, defende amanhã,
dia 28, tese ¦¦¦¦
do— Taxa de^^H
Fixa e taxas de Juros
— na Escola de Pós-
Graduação da Funda-
ção Getúlio Vargas.

Na Europa

A inflação na CEE
caiu de 4% an ano para
3,8% (dados de «ovem-

dedoutora-
HCfimbio

cado desde agoito de

Unidos ãmfl
está em 3% e
em 0,7%. I

Privatização

Um especialista em privati-
zação no Brasil alerta para os
prejuízos que a União poderá
ter com o atraso na privatiza-
ção da Cosipa e da Embraer.
Privatizada, a Usiminas, con-
corrente da CSN e da Cosipa,
ganhou gás para investir e am-
pliar mercado. A Companhia
Siderúrgica Nacional, com o
adiamento do leilão para abril.

Não nos abandone
O Banco Nacional correu

atrás dos direitos dc usar cm
anúncio, por um ano, a grava-
ção de Daniela Mercury (foto)
para a música Swíng da cur, dc
Luciano Gomes.

A campanha, que entra no ar
em janeiro, pede ao cliente do
banco para não abandonar a
agência, porque ele pode fazer
toda a sua movimentação ban-
cária pelo telefone, ou nas agên-
cias 24 horas.

O gasto total da campanha,
da MPM Lintas, ficou em USS 1
milhão.

está perdendo mercado e a
Cosipa, assim como a Em-
braer, segundo a fonte, afim-
dando, já que são superdefici-
tárias e estarão com um
passivo muito grande quando
chegar a data da privatização.
O governo terá certamente,
para que não afundem de vez,
que colocar dinheiro nas em-
presas. Ou então, fechá-las.

'vft «

Não são apenas
os consumidores
que se interessam
pelos resultados
das pesquisas de
produtos feitas pe-
lo Idec, de São
Paulo. As próprias
empresas tem pro-
curado o Instituto
de Defesa do Con-
sumidor para com-
prar seus relato-
rios. O que avaliou
e comparou os ser-
viços prestados pe-
los bancos foi com-

Pesquisa barata

prado pelas
principais institui-
ções do país por
apenas CrS 300 mil.
O mais recente,
com detalhes minu-
ciosos sobre a pés-
sima qualidade de
queijos amplamen-
te consumidos pe-
los brasileiros, eus-
ta CrS 1 milhão —
preço irrisório se
comparado ao co-
brado por qualquer
relatório de pesqui-
sa. "Nós não sabe-
mos lidar com di-

Indigestão

nheiro", admite
Josué Rios, diretor
do Idec. Mas sa-
bem fazer boas pes-
quisas e cutucar co-
mo ninguém as
grandes empresas.
Saiu do Idec a de-
núncia que conde-
nou a maioria dos
preservativos mas-
culinos comerciali-
zados no Brasil. O
objeto da próxima
avaliação já está
definido: absorven-
tes femininos.

O Hotel Maksoud Plaza, dc
São Paulo, precisa cuidar melhor
do seu serviço de banauetes, pois
corre o risco de sair da rota dos
almoços importantes de São Pau-
lo. Banqueiros que almoçaram,
na semana passada, com o presi-
dente do Banco Central, Gustavo
Loyola, digeriram muito bem o
recado de que o governo não pre-
tende interferir na queda das ta-

xas de juros. O que quase lhes
causou indigestão foi o almoço,
pelo qual cada um dos convivas
pagou o equivalente a USS 50.
Foi no mesmo hotel, aliás, que o
empresário Antônio Ermírio de
Moraes, superintendente do Gru-
po Votorantim, reclamou até não
poder mais do almoço oferecido
na entrega do prêmio dc empresa-
rio do ano de 1991.

PELO MERCADO

• A popular deo-co-
lônia — mistura de
perfume com desodo-
rante —, uma cria-
ção da indústria de
cosméticos brasileira
para escapar da tri-
butaçáo do IPI sobre
perfumes finos, está
prestes a desapare-
cer. Com a queda da
tributação dos perfu-
mes de 77% para
40% e a determina-
ção do governo dc
que esteja discrimi-
nado no rótulo tra-
tar-se de desodoran-
te, o produto deve
desaparecer breve-
mente do mercado.

Enquanto isso, os im-
portadores de perfu-
mes farão campanha
para esclarecer as di-
ferenças entre os per-
fumes e a deo-colò-
nia.
• A dirctora-cxecu-
tiva da Associação
Nacional das Em-
presas Credenciadas
de Câmbio, Clarice
Pcchmann, quer que
o prefeito eleito Cé-
sar Maia cuça as su-
gcstr.cs do mercado
para a criação do
Centro Financeiro
Internacional — que
pretende transfor-
mar o Rio num pólo
financeiro.

• A indústria de cur-
tumes do Rio Grande
do Sul prioriza, para
1993, contatos atra-
vés do Itamarati vi-
sando acabar com as
barreiras — taxa-
ções — impostas por
outros paises ao cou-
ro industrializado
brasileiro e que va-
riam de 10% no Mé-
xico e Colômbia até
15% em algumas na-
ções européias. A in-
formação é do presi-
dente da Associação
das Indústrias de
Curtume do estado
(AicSul), Mário Al-
berto Marquini,

.Novo rara 
poucas 

mudanças

b Economistas temem reprise de 92, com resultado modesto no combate à inflação

( I ZAR rMXIOLI
Escaldados com as surpresas da ccono-

mia brasileira, os especialistas e consulto-
res trocaram o ano por períodos mais mo-
destos, como o trimestre, para elaborar
projeções com números mais precisos. A
expectativa predominante entre os ccono-
mistas, de todo modo, é dc mais um ano de
impasse e resultados muito modestos no
combate à inflação c na retomada do cres-
cimento.

O pessimismo moderado prevalece, c as
dissidências quase sempre são para nuan-
ces mais preocupantes. A exceção no üua-
dro desolador é o front externo da econo-
mia: a perspectiva 6 de que na pior das

hipóteses sc repita o bom desempenho co-
merciaj obtido pelo país este ano. O acor-
do da dívida externa favorece a volta do
capital estrangeiro, ainda de curto prazo.
Isso porque no exterior se mantém a espe-
ra da estabilidade de preços e da retomada
do programa dc privatização.

Os planos do governo não chegam a
despertar grande entusiasmo entre os eco-
nomistas ouvidos pelo JORNAL DO
BRASIL: Carlos Thadeu de Freitas Go-
mes, Eduardo Augusto Guimarães, José
Márcio Camargo, Mário Henrique Simon-
sen. Eles condicionam a geração de empre-
gos, a recuperação de salários e a retoma-
da do crescimento pretendidas pelo

presidente Itamar Franco I derrota da in-
fiação. E mais: advertem que metas, como
a redução dos juros reais, exigem cautela
na sua execução, para evitar a fuga dos
investimentos para ativos especulativos,
como o ouro e o dólar, ou para o consumo
imediato.

Mais experiente dos entrevistados, o ex-
ministro da Fazenda Mário Henrique Si-
monsen resumiu a inquietação geral com
uma tirada bem a seu gosto: 

"É como
discutir a ida à praia no dia seguinte dc um
paciente anêmico com 39° de febre: pode
até ajudar a curar a anemia, mas o certo é
cuidar primeiro da febre."

A economia brasileira nào apresenta para
1993 nenhuma perspectiva melhor do que uni
tourear constante com a taxa de inflação, que
dificilmente cederá de patamar, mas tampouco
deverá explodir. O prognóstico é do ex-ministro
da Fazenda Mário Henrique Simonsen. Ele
compara a atuação possível da equipe econòmi-
ca, dentro do quadro político atual, a uma "luta
de bamlcrillcros, os sujeitos que cspicaçam o
touro mas são incapazes de abatê-lo".

Simonsen não se anima a projetar uma taxa
anual de inflação, e considera arriscada a pro-
messa do ministro Paulo Haddad de trazer a
taxa para. 13% cm dezembro do ano que vem."Embora mais modesta do que as metas da
Carta de Intenções ao FMI, a promessa tem um
grau de precisão muito arriscado", adverte.

O ex-ministro põe em dúvida também a prin-'
cipal aposta da equipe econômica, o ajuste fis-
cal. Para Simonsen, o projeto não significa uma
mudança de postura do governo, capaz de de-

Inflação elevada pode
ameaçar gradualismo

Para dar a medida das
apreensões da equipe do
Boletim Conjuntural do lns-
tituto de Economia Indus-
trial (IEI) da Ul RJ com as
perspectivas para 1993.
basta o titulo do editorial
da edição de dezembro:"Entre o insatisfatório e o
desastroso." O dilema da
economia brasileira, até
uma reforma fiscal mais profunda de difícil exe-
cuçâo; ficará entre a inflação alta e a hi-
per.

O gradualismo, baseado no controle da moe-
da e nos juros altos, poderá passar de insatisfa-
tório a insustentável, com a alta da inflação
no inicio do ano, para o editor do boletim,
Eduardo Augusto Guimarães.

O populismo, então fortalecido, combinaria
juros reais negativos e o controle de preços. 

"O
efeito seria a subida da taxa a níveis de-
sastrosos", vaticina.

A hipótese mais provável a ser seguida pela
equipe econômica, contudo, è a manutenção da
política gradualista, 

"contaminada 
por medidas

que busquem amenizar os efeitos perversos da
recessão".

Simonsen não acredita em pacoteArquivo JL

Simonsen: PIB deverá ter crescimento até 3%

Boas notícias virão de

novo da área externa
As melhores novidades

da economia, como em
1992, virão do front exter-
no. com um desempenho
satisfatório do comércio ex-
ferior, disponibilidade de
.crédito de curto prazo e
oportunidades de coloca-
ção de titulos para as gran-
|es empresas brasileiras. O  
desafio que se impõe è re- Carlos Iliadeu
verter essa confiança externa em otimismo inter-
no, algo ainda difícil de ser alcançado por causa
da instabilidade inflacionária, dc acordo com o
autor da análise, o ex-diretor de Dívida Públi-
ca do Banco Central Carlos Thadeu dc Ereitas
Gomes.

A expectativa de Thadeu coincide com a da
equipe econômica do gOverno, em espcciai
quanto aos efeitos positivos da aprovação no
Senado Federal do acordo da dívida externa. "O
Brasil se mostrou capaz de honrar seus compro-
missós, e a reação dos titulos da dívida no
mercado secundário é apenas o primeiro sinal
favorável, pois' as empresas do pais já estão
sendo procuradas para retomar as emissões no
exterior", argumenta.

sarmar as expectativas infiacionárias. "E a ex-
pectativa do choque é pior do que o choque em
si", admite.

PIB-Na esteira dos resultados medíocres
no combate á inflação, os demais indicadores
deverão apresentar desempenho semelhante no
ano que vem. Simonsen nào acredita cm rever-
são da taxa de desemprego, embora admita ai-
gum crescimento no PIB, de até 3%, com a
exploração da elevada capacidade ociosa das
indústrias (cerca de 30%, em 1992) e de uma
estabilidade relativa dos salários reais.

Os investimentos na modernização e amplia-
ção das empresas, contudo, continuarão cm
compasso de espera, por causa do plebiscito
sobre sistema de governo, a revisão constitucio-
nal c as dúvidas sobre o programa de privatiza-
ção. A melhor notícia para 1993, para Simon-
sen, é que parece descartada a adoção de uma
intervenção brusca no sistema de preços, por
congelamento, prefixação ou dolarização.

Prefixaçâo é alternativa

bastante provável em 93
O elevado nível de inde-

xação formal e informal da
economia, com reajustes
automáticos dos preços
mais relevantes, torna qua-
se inevitável que o governo
tenha de promover em 1993
uma prefixação ou outro
mecanismo de coordenação
de expectativas, para o pre-
sidente do Instituto dos
Economistas do Rio (Ierj),

José Camargo
José Márcio Ca-

A indexação atual compromete o controle da
emissão de moeda e titulos. "Com a opção de
resgatar á vista os títulos, o investidor força o
aumento do volume de moeda ou os juros."

A equipe do ex-ministro Marcílio caminhava
provavelmente para uma dolarização da econo-
mia, com uma taxa de câmbio fixa como âncora
dos preços. 

"Não há outra explicação para a
acumulação de USS 24 bilhões de reservas."

Essa opção parece 
'descartada 

pela atual equi-
pe, que deverá adotar um processo negociado."A dificuldade é estabelecer o tiining exato,
depois de aprovada a reforma fiscal: hoje, a sim-
pies menção da possibilidade acelera as remar-
cações preventivas", reconhece.

Astrólogo vê muita especulação em 93

TERBZA LOHO
"C 

stá escrito nas estrelas. O presidente
-¦—'afastado Fernando Collor não volta,
está destruído astrologicamcnte. E o par-
lamentarismo será a nova forma de go-
verno. Um jogo dc interesses muito forte
será desencadeado na área política e o
presidente Itamar Franco vai enfraquecer
ao longo do ano. A economia passará por
altos e baixos cm 1993, marcada por grande
movimento especulativo. O ano começa
com instabilidade e só depois de abril, nas
previsões do astrólogo Adonis Saliba, virão
dias melhores. Mas em novembro surge no-
va crise, especulação á frente.

Astrologia e numerologia se complemen-

RonanCepoda

; . ; •?' ;
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tam. O numerólogo Gilson Chveid Oen faz
previsões semelhantes e indica apenas um
bom momento para a economia, entre ju-
nho e agosto. A tônica será a especulação.
Ambos estimam grande movimentação com
dólar, entre meados de abril e de agosto,
para Chveid Oen, enquanto Saliba aposta
em forte especulação no mercado negro ou
até dolarização.

Ações — Bolsas de valores c mercado
futuro apresentam risco médio, segundo
Saliba, enquanto Chveid Oen acredita num
ano espetacular para o mercado acionário.
Prevê prejuízos com ouro, outro mercado
de perdas c ganhos, enquanto taxas dc juros
poderão sofrer um salto entre abril e junho.

O astrólogo enfatiza a volta dos invés-
timentos estrangeiros a partir do segundo
semestre, uma influência de Plutão no meio
do céu do Brasil. As relações externas favo-
recidas impulsionam as exportações.

Poderá, contudo, haver alterações pro-
fundas no relacionamento com credores
externos entre maio c setembro, prevê o
numerólogo. E a dívida tende a aumentar.

Também ainda nào é desta vez que surgi-
rá uma solução para a inflação que, no

entanto, será con-

Oen: conflitos troladíj e podeaté
vão marcar o cair um pouco.'Ja

Oriente Médio Chveid Oen ad-
mitc a possibili-
dade de o gover-
no fazer mais um
choque econòmi-
co e zerar a infla-
cão, mas por
pouco tempo.

Instabilidade vai ser

tônica dos negócios

Muita 
guerra e muita violência vão marcar

o mundo em 1993. afetando a econo-
mia. Particularmente, todos os relacionamentos
com Nova Iorque serão complicados, pois o
planeta Plutão estará descendente bem em cima
de Manhattan. Pode-se esperar um boom da
bolsa de valores, com perigosa especulação,
entre março e maio, atesta o astrólogo Adonis
Saliba. Mas será a Bolsa de Tóquio que vai
dominar o mundo. Do lado de cá, o primeiro
ano do governo Clinton será marcado por re-
cessão e aumento dos impostos. Marte promete
agravar os terremotos na Califórnia e México.

O racismo e neonazismo serão crescentes,
principalmente na Alemanha, França c Inglatc-
ra. Violência e racismo explodirão também em
Nova Iorque. O Sul da Comunidade dos Esta-
dos Independentes vai virar um verdadeiro
pandemônio. Revoluções sociais atingirão Pa-
quistão, Afeganistão e índia. Perigo também
entre China e Hong-Kong, Vietnã e Camboja,
Peru e Bolívia, Colômbia e Venezuela. Por isso,
Saliba acredita que o Brasil ainda é um porto
seguro para investimentos estrangeiros.

Europeus — França e Inglaterra estarão
ainda contra a unificação européia. Com o
tempo, ocorrerá uma dissolução das moedas
naquele continente, surgindo uma moeda única
que, se for bem cunhada esotcricamcnte, será
uma moeda de referência, no lugar do dólar.

O numerólogo Gilson Chveid Oen também
mostra se assustado com o brutal potencial de
guerras em 1993, principalmente no Oriente
Médio e nas republicas da ex-União Soviética,
beirando uma guerra atômica. Mas ele acredita
que 1993 será um bom ano para a economia
mundial, pois ocorrerá algum fato, que ele não
consegue ainda identificar, que acarretará uma
forte mudança no mundo. (TERESA LOBO)



6 * iloniingOj 27 12/92 PRATELEIRA JORNAL l)() BRASII

Reveillon elegante sem muito 
gasto

¦ Pontas de estoque são boas opções para encontrar roupa de ími-de-ano, com vestidos e bermudas a parlirde CrS 150 mil
Fotos fio Maria Joso L<j«Ha

C l ÁIJOIA SC I It' I I NI R

Entra ano, sai ano e o dilema se
repete. O que vestir no reveillon?
§01110 os preços salgados nào faci-
litani a escolha, o JORNAL DO
BRASIL saiu a campo para desço-
brir algumas opções de roupas e
acessórios econômicos para come-
morar a entrada do Ano Novo,
sugerindo também algumas marcas
de champanhes para o brinde.

Mais uma vez as pontas de esto-
que são uma boa opção para quem
não quer arranhar irremediável-
mente o bolso. Na Marcas e Cia..
ponta da Maria Bonita, é possível
encontrar vestidos de tafetá de CrS
250 mil a CrS 1,4 milhão (modelo
longo, nas cores amarelo e laranja),
vestidos brancos de renda fina por"
CrS 750 mil e macaquinhos de po-
peline branca por CrS 600 mil. Para
quem não faz questão de usar o
branco há opções bastante interes-
sanles nas pontas de estoque. A
Mareia Pinheiro OIT Price tem ber-
mudas em tecido panaftm, por CrS
350 mil, que podem custar CrS 100
mil se a escolha for pela cor azul.
Na Marcas e Cia., um conjunto de
Calça e blusa frente única, de lanic
dourado, sai por CrS 140 mil.

Seda — Andando por Ipanema
e Leblon pode-se comprar vestidos
de seda branca pintados a mão na
New Gipsy. que nào tem ponta de
estoque, por CrS I milhão ou um
macaquinho de crepe amarelo por
CrS 940 inii. preços que podem ser

divididos em duas vezes sem juros.
Para os golos, a Richard's OIT Price
oferece bermudas brancas de algo-
dão que vão de CrS 144 mil a CrS
156 mil e tênis modelo marinheiro
de couro branco ou azul por CrS
279 mil. Na Movie, uma calça pan-
talona de lurex sai por CrS 182 mil
e o short a CrS 150 mil. E para as
adeptas da linha cheguei' vestido de
paetê branco com detalhe no busto
em pérolas e franjas por CrS
1.340.000, nas cores branca, preta e
branca e vermelho.

Quem decidiu passar o reveillon
vestindo muita cor, para comemo-
rar o afastamento do presidente
collorido, pode optar por um dos
vestidos de Bali da loja Lua, com
preços cotados em dólar e opções
como um modelo colorido com fios
dourados (o mais barato da loja),
por CrS 540 mil.

Para aquelas que não podem
gastar quase nada, preferindo a
nha clcan, a Desenho e Movimento
no Rio Sal tem vestidos brancos de
viscòsé com pois preto por CrS
169,9 mil. camisetas de malha de
Bali por CrS 149,9 mil, que combi-
nam com bermudas de viscose que
custam CrS 179.9 mil. Na Mesbla,
shortinhos brancos de brim saem
por CrS 329 mil. E quem qtier gas-
tar menos ainda pode comprar nas
Lojas Brasileiras vestidinhos soltos
de malha florida por CrS 65 mil.

Entrar o ano com a roupa inti-
ma novinha em folha já virou tra-
dição e a Futurista, em Ipanema,
oferece calcinhas da linha flerte,
da Darüim, por preços que variam
de CrS 75.547 a CrS 91.650 e
meias-calça da Dráslosa (apenas
nas cores preta ou branca) por
CrS 10 mil. Quem quer colocar um
brilho nos pés pode comprar na
Mareia Pinheiro OIT Price sapati-
lhas bordadas em paetê nas cores
rosa e lilás por CrS 60 mil. A
Superpasso não deve ser esqueci-
tia: a loja oferece sapatos doura-
dos por preços que vão desde CrS
169 mil até CrS 299 mil.

Já na Tropic, em Ipanema, há
bolsas brancas a partir de CrS 250
mil e o modelo com corrente dou-
rada sai por CrS420 mil. Na Bijou-
tique. do Rio Sul. é possível encon-
irar brincos em formato de trevo
com folhas em pedrarias por CrS 71
mil além de colares de pingente e
pulseiras combinando por CrS 88
mil cada. Ainda no shopping, a
18K, que fica no térreo, perto da
escada rolante, vende cordões de
pérolas, com duas voltas, por CrS
110 mil à vista. E na Casa Alberto
Bijouterias, em Ipanema, brincos
cie argola de prata custam CrS 78
mil e anéis de prata com moeda de
São Bento saem por CrS 69.800.

Apesar de 1993, segundo os
espíritas, ser o ano de Oxalá, cuja
cor é o branco, existem pessoas
que gostam de usar outras cores
no reveillon. Para essas, o JB dá o
sienificado década cor:

I'ur CrS 750 mil, a Mareas e Cia.wiuk yestidos brancos do rendu fiiui —m|f 
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ACESSÓRIOS TÊM PREÇOS EM PROMOÇÃO

Cada cor escolhida tem seu significado
Azul — Cor da sublimação, dos
impulsos e instintos.
Vermelho — Pronta reação aos
estímulos excitantes, da tendência
á satisfação imediata dos desejos.
Verde — Tendência de controlar
sentimentos e expressões.

¦ Adaptação ao meio

Cor da alegria e afeti-

Amarelo
ambiente
Laranja -
vidade.
Violeta — Revela introversão.
Preto — Repressão natural e au
sência de estímulos.

Cinza — Negação da realidade.
Branco — Cor da pureza e espiri-
tualidadef mas significa também
vazio interior o carência afetiva.
Marrom — Resistência a excita-
ções novas e nào habituais.

n Para o brinde da meia-noite exis-
teni champanhes para bolsos com os
mais >ariados recheios. Nas Sendas,
as francesas René Lalou e Cordon
Rouge custam CrS 4,41 milhões e CrS
1.14 milhão respectivamente, e entre

as nacionais, ;i De Gréville sai por
CrS 154.5(1(1 e a Saltou por CrS

35.630. Na Superdelli, a espanhola
Rondei custa CrS 256 mil e a brasilci-

ra Cave Geisse C rS 130 mil

TELEFONE

Preços médios (Cr$/mil)

Res. Com. Ros. Com. Res. Com.
Barra da Tijuca (433) 18 000 18 000 19 000 19.000 650 650
Barra da Tijuca (439) 18 000 18 000 19 000 19.000 650 650
Barra da Ti)uca (493/494 33 000 33 000 34 000 34 000 750 800
Barra da Yljuca (325/328/431) 22.000 22 000 23 000 23 000 650 650
Barra'da Tijuca (438) 18 000 18 000 19 000 19.000 500 500
Barra da Tijuca (491) 33 000 33.000 34.000 34 000 500 900
Recreio (437/6) 32 000 32 000 33.000 33 000 850 900
Sao Conrado (322) 18.000 18 000 19.000 19 000 500 500
R.ocentro (442) 18.000 18 000 19.000 19 000 650 -
Leblon/lpanoma/GSvea (239/259/274/
294/511/512/521/227/247/267/287) 16.000 16 000 17 000 17.000 450 500
Copacabana (235/236/237/256/257/
275/295) 15 500 15 500 16 500 16 500 450 500
Leme-Urca Botafogo (541/542) 15.500 15 500 16 500 16 500 450 500
Botalogo/Lagoa/Humaita (226'246.'
266/286'537) 15 500 15 500 16 500 16 500 450 500
Praia do Fiamengo (551*552/553) 15 500 15.500 16 500 16.500 450 500
Flamengo'Calele Laran|Oiras(205/
225/245/265/285) 15.500 15 500 16 500 16 500 150 510

Compra^"'' Venda Aluguel Bairros Compra Venda Aluguel
Res. Com. Res. Com. Res. Com.

Contro-Pga.Tiradontes (222/242/232/
231/221/224) 15 500 15 500 16.500 16.500 450 500
Centro-Arcos (220/240/262*282/533/532) 15 500 15 500 16.500 16.500 450 500
Centro-Sta Rita (223/243/253/263/5161 15.500 15.500 16 500 16 500 450 500
Contro-Cidade Nova (273/293) 15 500 15 500 16.500 16.500 450 5'J'J
Tiiuca-MaracanS (234/264/254'284/
228/248/567) 17.000 17,000 18.000 18 000 560 550
Ti|uca-Grajau (208/238/258/268 288/571) 16.500 16 500 17 500 17.500 500 550
Vita Isabel (577) 16 000 16,000 17 000 17,000 450 500
Engenho Novo (201/261/281/581) 17.500 17.500 18 500 18 500 500 550
Meier-Engenho de Dentro-lnhaurpa/
Piedade/Cascadura/Todos os San¬
tos-'Abolic&o/Encantado (229/249/269/
209/591/592/593/594/596) 16 000 18 000 19 000 19.000 500 550
Bonsuccsso/Qlaria/Ramos/Ponha
(230'260'270/280/590) 21 000 21 000 22.000 22 000 650 650
SSo Crist6v3o (560/585'587) 16 000 16 000 17.000 17 000 450 550
Madureira Mai Hermes/Oswaldo-
Cruz/Turia^u (350/359/390/357) 30 000 30 000 31 500 31 500 650 700
Rochs Miranda Co!6gio/J America
1371-3721 30 COO 30.000 31 500 31 500 650 700

Res. Com. Res. Com. Res. Com.
Vila da Penha/Viconte de Carvalho/
Vaz Lobo/Parada de Lucas/Vigano
Geral (351/352/391) 30 000 30 000 31.500 31,500 650 700
Pavuna/Ricardo Albuquerque (359/452) 29 000 29.000 30 000 30 000 600 650
Pe Miguel/Reaiengo/Bangu/Santissi-
mo/Senador CamarS (331/332/339) 30 000 30.000 31.000 31 000 'J00 950
Compo Grande |394'316) 30 000 30.000 31 000 31.000 700 750
Barra de Guaraliba (410) 30.000 30 000 31.000 31.000 650 750
Santa Cruz (395) 27.000 27 000 28.000 28 000 650 650
Jacarepagua (342/343 445) 30 000 30 000 31.000 31 000 750 800
Jacarepagua (392) 30 000 30 000 31 000 31 000 750 850
Ilia do Governador (363/393/463) 29 000 29 000 30 000 30.000 650 750
HSa do Governador (396) 37 000 37.000 38 500 38 500 700 950
Niteroi — Icaral/Sta.Rosa/Chantas/
S.Francisco (711/710/714/6111 23 000 23 000 25 000 25 000 400 450
Niterci - Cenlro'lngA (717/716 719'
722 622). 32 000 32 0C0 34 000 34 000 550 650
Nileroi — Fonseca (627) 26 500 26 500 29 000 29 000 500 500
Niteroi Itaipu/Camboinhas Pirati-•!.-ga|709) 43 000 43 000 46 000 4 7 000 650 6-50

For.te: Corrt'tJMS do Rio da Janeiro
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Prefeitura
da Cidade

Também conhecido como mlnl-piastlca. o n.ü.l. éum tratamento revolucionário, Indolore que, sem
Intemaçík), devolve um rosto rejuvenescido em
apenas 10 sessões de 1 hora c meia cada.
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Através do tratamento de I0M0THER-
HOfORESC a Oibei proporciona uma
nova forma para o seu corpo, sem
ginásticas ou sacrifício» em apenas 1
meses em sraâòcsdcl hora e meiacada (3 vezes por semana).
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PAQAMEriTO
03 VEZES

SEM JUROS
Aberto 07 âs 21 horas

clM J® l!M NOVO CONCEITO EM BELEZA
Tijuco

Rüii Santa Solla, 214Tctv: 24«-1600 c 254 3427
IMufo^oRun VolnntArlm i1n Píitrlu. 408Te!».: 286-0968 c 266-0040

Ipanema
fUMJ Visconde de Plrajá, 414TkIS.: 52I I446C52J 0247

IsabeIIelanugi(t), Euclydes Marinho çlidna Pukitnik são alguns dos íãs dc Bela do senhor, dc Albcrl Cohcn (D)

Outra bookaholic foro/. Thelma
dc Souza Mello, diretora da Cine-
mateca do MAM. taniK-m atribui
outros aprendizados a Bola cio se-
nhor, "um 

golpe no amor idealiza-
do do século 19 e um precioso cnsi-
namento dos limites da paixão,
autofágica e antropofágica, e. por
isso mesmo, destrutiva." Já a psico-
terapeuta Maria Helena Pinheiro
sintetiza: "É o melhor livro sobre a
construção e a desconstrução de
uma relação, e também sobre a
inutilidade do isolamento absoluto,
um sonho aos apaixonados, que
também mata a paixão por ser in-
suportável."

0 designer Jair de Souza, inte-
grante da confraria dos amantes da
Bela do senhor, descobriu o livro na
França, em 1978, quando vivia

"uma 
paixão meio na UTI". "lm-

pacto semelhante, só tive quando li
Madmne Bowry'\ revela. "A con-
quista de Solai é deslumbrante, a
descrição da burocracia é genial as-
sim como a criatividade com que
descreve a mediocridade do mari-
do. Sem falar na lenta e inexorável
chegada do tédio." Jair, leitor per-
manéntejdo livro, considera Ariane
"deliciosa" e brinca: "Quando cres-
cer, quero ser igual a Solai". Im-
possível, desanima Edna Palutnik:
"Solai é a imagem do príncipe en-
cantado — elegante, viril, inteligen-
te. e com profundo conhecimento
das muÜKTes. Mas não se fazem
mais Solai como antigamente", la-
mental Por via das dúvidas, Edna
continua esperando.

Crítica da razão

romântica

Disseeaçâo impiedosa da fanta-
sia do amor romântico, critica a
sociedade suíça, sátira á burocra-
cia, análise da condição de judeu
errante, a aventura literária e exis-
tencial de Bela do senhor é o ponto
culminante da obra de oito títulos
de Albert Cohen. Como Solai, o
autor nasevu em Corfu, na Grécia,
em 1895, estudou na França, traba-
lhou como diplomata em Genebra
e foi sionista militante. Diferente
do personagem, Albert Cohen sou-
be envelhecer e morreu em 1981,
depois de uma vida discretissima,

da qual se sabe muito pouco. Como
ter vivido .mais de- 30 anos ao lado
de Bela (o nome não poderia ser
outro) com quem teve uma filha.
Em sua sua pequena grande obra.
publicada a grandes intervalos. So-
ial surge como um fio condutor, e
figura de ponta de um grupo de
judeus de origem grega errantes pe-
la Europa. Parte desta saga, descri-
ta em Os valorosos, foi editada pela
Nova Fronteira.

Bela do senhor brinda o leitor
com um mapeamento dos meca-
nismos de sedução através de qua-
tro planos: narração, descrição,
diálogos e monólogos. Compara-
do a Proust e a Joyce, Albert Co-
hen sempre desencorajou as tenta-
tivas de considerar o percurso de

Solai uma projeção de sua própria
trajetória. Diferente de Elaubcrt,
ele garantia 

"Solai não sou eu". E
provou com uma extremada defe-
sa do amor no casamento: "A u-
da é absurda, mas acontece que eu
amo minha mulher. Se me pèdis-
sem uma definição do amor níip-
ciai, eu diria que é envelhecer ao
lado de uma mulher, e considera-
la ainda mais bela do que quando
era bela." E foi o que ele fez ao
lado de Bela. A Bela do senhor
Cohen. (S.S.)

Previna-se para as Festas de Flm-de-ano,
de forma saudável. ~

RECUPERE
Agua de Coco cm garrafa.

Caixa: c(2i unld. 480mt Cri 295,000,
Goto-coco.Catra c/24 petj Cr$ 360.000

Entregas a òomeioPlontôo Domingo de 9 às 17 horas.
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Nflo podo ser vnndido separadámònta

Amantes da 

4Bela 

do senhor'

Tirem o pescoço
da frente
Perfil do Consumidor
cotn o Conde Drácula
PAgina 6

Romance francês

provoca paixão em

grupo de cultores

SI SANA SI IIILD

I] I desafio está lançado. O ro-
n V teirista Euclydes Marinho
\/ está debruçado sobre as

7S4 páginas do romance Bela dos
senhor, de Albert Cohcn, com a
intenção de realizar uma adapta-
çâo para os palcos cariocas 110
segundo semestre de 1993. É pro-
vavel que esta intenção não queira
dizer muito para os que desconhe-
cem esta obra-prima sobre o dese-
jo dc dois amantes, Solai e A ria-
ne. viverem uma paixão perpétua.
Publicado em 1968 na França,
onde vendeu mais de 100 mil
exemplares e recebeu o grande
prêmio do romance da Academia
Francesa, Bela do senhor foi lan-
çado no Brasil cm 1985 pela Nova
Fronteira. A primeira edição, de
cinco mil exemplares, está esgota-
da. e a segunda, publicada em
1990, ainda está à venda por CrS
221 mil.

Longe de ser um best-seller,
este monumento literário á im-
possibilidade da paixão tem. no
entanto, uma confraria de apaixo-
nados que aguardam ansiosos a
bem-vinda temeridade de Eucly-
des Marinho.

A livraria Bookmakers, na Gá-
vea. é um reduto de súditos da
Bela do senhor, a começar pela
proprietária Edna Palatnik, fasci-
nada pelo livro, que descobriu há
seis anos, e que. desde então, tem
lugar cativo em sua cabeceira. Ed-
na não faz. por menos: "È o ro-
mance mais bem escrito do secu-
lo. mas recomendado apenas para
leitores muito especiais. Por erro
de avaliação, indiquei o livro para
muita gente que não consegue
passar da página 20. Em compen-
sação. outras se ajoelharam, co-
mo eu." Entre eles, Euclydes Ma-
rinlio. que cedeu á pressão de
Edna e leu Bela do senhor, pela
primeira vez, há quatro anos."Custei a entrar 110 livro", admite
o roteirista das minisséries Quem
ama mio mala e Meu marido, entre
outras, e tradutor, diretor e pro-
dutor de Shirlev Valentme, inter-
prelada pela mulher Renata Sor-
rah.

Depois de algumas tentativas,
110 entanto, Euclydes "embarcou
direto" e já leu o livro três ve-
/es."Sempre quis escrever um tex-
to sobre paixão, mas, depois de
ler Bela do senhor, fiquei tentado
a adaptar esta história maravilho-
sa." Para ciividir o desafio, cha-
mou a roteirista Angela Carneiro,
e. mesmo penalizado pelo sacrifi-
cio inevitável de várias partes do
livro, já decidiu: a ação será cen-
trada em Ariane e Solai. Quanto
aos intérpretes, deixará a escolha
para depois, "para não desani-
mar". (Nas escalaçôes imaginá-
rias. em nível internacional, as fi-
guras de Ornar Shariff ou
Marcelo Mastroianni quando jo-
vens. ou de Timothy Dalton 1
Daniel Day-Lewis hoje, levam al-
guina chance. Para Ariane, ape-
nas o rosto de Isabelle Adjani foi
cogitado).

Entre os recém-chegados ao clu-
be dos amantes da Bela do Senhor,
está o fotógrafo Milton Montene-
gro. que admite ter "mergulhado de
cabeça na riqueza da linguagem,
extremamente visual, e na comple-
xidade dos personagens". Já Isabel-
le Tanugi. produtora na área publi-
citária. descobriu &7a do senhor em
1978. quando ainda morava na
França, e o leu, por inteiro, "quan-
do era solteira, casada e em vias de
se- descasar", sem falar em constan-
tes releituras parciais.' 

"É a Bíblia
do amor", pontifica, 

"e fonte pre-
ciosa de dieas para quem deseja
manter a paixão. Por exemplo:
nunca compartilhar o banheiro no
quarto". A referência esta a uma
das marcas de Ariane e Solai: nun-
ca acordarem juntos e jamais se
mostrarem sem estarem devida-
mente apresentáveis. Pois Albert
Cohen Solai provam que a paixão
depende de requintadissimós ri-
tuuh. E que. mesmo assim, no caso.
só resistiü a bre\es 27 meses;

Alcyr Cavalcanti
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SÉRGIO ZUARDI

PURO LINHO
MANGA CURTA

$ 630.000,
PURO UNHO

MANGA LONGA
$ 579.000,
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C ampcocs dc publico dc 1992  
fttt Os melhores do ano

O cinema em 1992 amar- A recessao provocou Os imp I ' 
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sado, o;campcao dc publico Isadclo'tn^^'0 1.500.000 Paris F.lmcs bora a ritmode vapt-vupt. ^B n 0 iovador — Rnh-n- 0 exterminador do uturo v. j 'tfc ;T,T«? ;rv , 
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f rcmio t Six Dcixando dc fora as bcm- K'jPiM a i,™ * i 7 ,, . / Mudanva dc hahito 1.443.426 Columbia m M _ , . - V Altman rcvcla tudo quoesbarrou nos quatro mi- _ .  PrCHlio Felix !!"d»s reaprcsenta?ocs de aprcndeu sobrc Hollywoodhocsdces^ctadoresEcm  [A$™. !^L ... . , , ... , n. Othelb 10 processo, doge- KMMM ncsta satira dcliciosa sobr,-1989, o priineiro Batman Hook,a volwdo // ladro dt bambini reccbcu o Prcmio riial Orson Welles, os me- os bastidores da miouin»
atraia 4.100.000 batmania- capitio gancho 1.340.723 Columbia Felix (o Oscar europeu) de melhor filme do lhores filmes do ano foram: de fazer sonho e pesadcloscos — 56% a mais que seu Soidado universal U7U95 Columbia segunda vildria para o diretor ? Lanternas vermelhas e jflfiBp Tim Robbins da urn banhd*
retorno, o campeao do ano. §|— mm 205 Fox"' ilalia"° Giami Amel'0, Premiado dois Amor e sedll^° ~ ZhanS e 0 final e hilariante.
Ao lado, os campeoes de  anos por Porias da justifa. Os amantes de Yimou deslumbrou as reti- n Conterraneos velhavti''
publico de 1992 no Brasil: Fomu: As distribuidorus. a uit' niio fomcccu dudos.  pollt Neim a e.xtravagancia romantica de nas com sua notavel con- gWrra— Nesie documenti
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fflCC 8 feCC derliiigen, de Alex van Warmerdam, o me- ? .4 dupla vida </e Veroni- Lanternas vermelhas as pessoas nao querem ver.
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°c
-5). Na agenda, o 1an?a« janciro niiodependedapenas da anima9ao viram. E colocou uma nova rcvela quo Emma r'orster branco para realizar urn fiU

. flVlf! I np de Madonna cm Corpo m evidencia. Sha- cstrcla na pra$a. Irene Ja- ni\o 6 apenas Mrs, Kenneth me choque sobre o assassi-
^ I Ktiifihtmoves, seu ultimo fi!- ron Stone (Insiinto selvagem), scm furador C° , Branagh. nato de John Kennedy. Um

nie, que levara o titulo d(< u de gelo, mas ainda ligada a livros e assassi- R ^ ~~ P irascivel Confiaiifa Com apenas dos bons impactos do ano.
' fixe a face com o inimigQ. G& i natos, volta lU Idas etn Diario dc ijffl crime H«! Hartley ? As melhores intencdes—-

IkBKA^IV%' D8tnbtti?30 do Owsor^o I (Where sleeping dogs lie). A dire^ao e de 'tronci a^olutamente inte 
rcalizou um dos ftlmes mais O dinamarques Bille Au-

- Severiano&MarcondfiS. Charles-Finch, filho do ator Peter Finch. [iorizado ecomowntc cni j 
a"?'- ?u«l um denso novelao

Lambert vird ao ^HnSBK®|| 
atuS em mtburger folic Hardware - de normalidade pouco ffites drama*? partfK doS^o- Todos 

'as^nSstiasdodfr^'

Rio lancar filme Ki 1 wmMmjfMmm deslruidor do'futuro. Distribui?ao Art- de morrer. vens suburbanos sem desti- tor sueco estao la. ilumina-Batman, O campeno Films. ? Retorno a Howards end no. das por Pernilla August.

¦ HOBOSCOPO

Ajues # 21/3 a Wj.  TOURO • 21/4 a20/5  OfHOBOS • 8VS a 80/6  CANCER • 21/6 a 21/7 LEAO • 77/7 a 55/H VIRGFIVT • ?vr , 59/oUm quadro bom 
|Agora, taurino. 6 um mo- I /C7) /70 Tudo nosta so- [ esU em Ouadro baslante V7T

cmTermofded'r os a8Pec,°8 do" 
J <7^j\ men,° mu"° ft A J/2 °s.arA H- sou K^com ^ .avor^vol e quoom termos de di-|p3;  minantes em sua LJJ. JJ equilit>cio mate- \A vV'^X gado ao clima Kmn uma v5>, „ai m,rrflr ^tftB *7nheiro e reallzaijto do pianos so con- semana moslran^ um quadro de satista- rial. Mas isso nSo o dosviarn de caminhos do loBta-s Rn..niV^Tr a . j —: VV/t i iVY b * ¦ ¦—a

contra para esta somana. Boa prosonga pao. Com isso 6 bom que vocS transfira J ,raPados o ondo algumas vantagens ^ modorada e mai.Uni 1, 
° ° ^ °«,m;8mo 0 van,a9ons em UmajSa"a <]uc Q^^a expec-

de amigos, embora possam ocorror dill- otimismo a todos os sous atos. Possibili- podom surgir do forma intoiramento inos- mcsmo P™ , aZo 1 qU°^V°m marCar do ,orma mu,,° lnlen" tdl,vacBm *5 loslas do ,ln^ dt-
culdados em famllia. Amor quo Ihe rovo- dados de surprosas relaclonadas aos ^ada 0 amor L dms do roa.LcTo S8dr^rL^d?auirnXi?®I ^ ^ d'an,e T° „Se"slb 

lldade mu^0 aPurada- Con-
lard surpresas e ternura. seus sontimontos nestos dias do fostas. em meio fis lestas 

' " ° ' " W "B^Ho ao Sxlto de .uas af6es na Somana bastante proveitosa para o amor d.c.onamonto para mudan?as envolvon-rouna. Novtdades e BurprosaB. do o amor.

Público r Distrihultlorii
Os melhores do ano

A recessão provocou
uma altíssima rotatividade
de filmes na tela, sobretudo
no segundo semestre. O es-
pectador que correu atrás e
não deixou para depois foi
brindado com uma safra
variada e de qualidade, em-
bora a ritmo de vapt-vupt.
Deixando de fora as bem-
vindas reaprcsentaçòcs de
Othello e O processo, do ge-
nial Orson Welles, os me-
lhores filmes do ano foram:

Lanternas vermelhas e
Amor e sedução — Zhang
Yimou deslumbrou as reti-
nas com sua notável con-
cepção plástica de simetria e
cores, a serviço da beleza do
cinema e de sua musa Gong
Li.

A dupla vida de Vero/ti-
que — Depois do Decàlogo,
o polonês Krzystof Kies-
lowski impregna de sensibi-
lidade a fabula de duas mo-
ças idênticas que nunca se
viram. E colocou uma nova
estrela na praça: Irene Ja-
cob.

Van Gogh — O irascível
Maurice Pialat pintou um
Van Gogh (Jacques Du-
trone) absolutamente inte-
riorizado e comovente, em
sua desesperada tentativa
de normalidade pouco antes
de morrer.

Retorno a Howards end

Os imperdoáveis — Algúeiih'
já ouviu falar de um pis^olleiro míope? Existe um O?
imperdoáveis, e é um adia-
do. Clint tastwood aeerta
todos os tiros neste impecá--
vel western regado à nostal-
gia.

O jogador — Robert
Altman revela tudo que
aprendeu sobre Hollywobd
nesta satira deliciosa sobre
os bastidores da máquina
de fazer sonho e pesadelos."
Tim Robbins dá um banho;
e o final é hilariante.

Conterrâneos velhos lie'
guerra — Neste documenta-
rio de impacto sobre a cons1
truçào de Brasília, Vladimir
Carvalho colocou na tela-
um Brasil e brasileiros que
as pessoas não querem ver.
Mas deviam.

JFK — Oliver Stone.
misturou realidade, ficção,
recònstituição de época, dó-
cumentário, cor e preto e
branco para realizar um fil*
me choque sobre o assâfsh
nato de John Kennedy. Um
dos bons impactos do ano.

As melhores intenções—-
O dinamarquês Bille Au-
gust fez um denso novelão
das cenas de casamento dos
pais de Ingmar Bergman."
Todos as angústias do dire-
tor sueco estão lá, ilumina-
das por Pernilla August.

Instinto selvagem
A família Addams

Columbia

Paris Filmes
Columbia

Ladrão de criança: Prêmio Fcli.x

Prêmio Felix

II ladro di bambini recebeu o Prêmio
Felix (o Oscar europeu) de melhor filme do
ano, uma segunda vitória para o diretor
italiano Gianni Amelio, premiado Ità dois
anos por Portas da justiça. Os amantes de
Pont Neuf a extravagância romântica de
Leos Carax, levou três prêmios: melhor
atriz (Juliette Binoche), melhor fotografia
(Jean-Yves Escoffier) e montagem (Nelly
Quettier). A produção holandesa De Noor-
derlingen, de Alex van Warmerdam, o me-
lhor filme de estreante do ano.

Janeiro 93

A temperatura das telas cariocas em
janeiro não dependerá apenas da animação
de Madonna cm Corpo em evidência. Sha-
ron Stone (Instinto selvagem), sem furador
de gelo, mas ainda ligada a livros e assassi-
natos, volta às telas em Diário de um crime
(IVhcre sleeping dogs lie). A direção è de
Charles Finch, filho do ator Peter Finch.
No elenco, Dylan McDermott, que já
atuou em Hamburger Hill e Hardware — o
destruidor do futuro. Distribuição Art-
Films.

Columbia

Columbia
Columbia

Lambert

Lanternas vermelhas
Aterrissa no Rio no dia

25 de janeiro Christopher
Lambert (Highlander,
Greystoke, a lenda de Tar-
zã). Na agenda, o lança*
mento, np dia 2», úa
Knighimves, seu último (i!>
me, que levará o titulo de
Face a foce com o inimigo.
Distribuição do Consórcio
Severiano &, Marcondes.

— James Ivory, na melhor
adaptação de E.M.Forster,
esbanja elegância para ata-
car a aristocracia inglesa. E
revela que Emma Forster
não ê apenas Mrs. Kenneth
Branagh.
Confiança — Com apenas
USS 600 mil Hal Hartley
realizou um dos filmes mais
interessantes do ano. Com
inteligência, humor e ironia,
Virou pelo avesso o melo!
drama a partir de dois jo-
vens suburbanos sem desti-
no.

Lambert virá ao
Rio lançar filmeBatman, o campeão

Max Klím

ÁRIES» 21/3 a 20/4
Um quadro h"m l/T^ — , 11 Mmais satisfatório
om termos de dl-
nheiro e realização de planos se con-
contra para esta somana. Boa prosonçade amigos, embora possam ocorrer diti-
culdades em família. Amor que lhe revo-
lará surpresas e ternura.

TOURO* 21/4 a 20/5
Agora, taurino. ~
os aapectos do- $il]7minante» em sua LJ /_]
semana mostram um quadro de satiata-
ção. Com isso è bom que vocô transfira
otimismo a todos os seus atos. Possibili-
dades de surprosas relacionadas aos
seus sontimontos nestes dias do tostas.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Este è um mo- /ÇTj /V Omento de muito J//
equilíbrio mate- Uvy^x
rial. Mas isso nâo o doaviarn de caminhos
já traçados o ondo algumas vantagens
podem surgir do lorma intoiramonto mos-
perada. O amor tem dias de realização
em meio às lestas.

CÁNCEH* 21/6 a 21/7
Tudo nosta se-
mana estará li- "*L
gado ao clima
do lostas. Busque, por isso, agir delorma moderada o mais confiante em slmesmo. Procuro apoio se isso se fizornecessário ao ôxito do suas açõos narotina.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Marte está em
sou signo e com \ ~
o Sol forma uma V^//,, ,Cvt
dupla corrente de otimismo e vantagens
que devem marcar do forma muito inten-
sa toda a sua rotina de agora em diante.
Semana bastante proveitosa para o amor.
Novidades e surpresas.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Quadro bastante /'\ 1
lavorâvol e que v_ i\ ~j
vai marcar estos S I
dias om uma somana que guarda e*peç-
tativa om rolaçilo ás lostas do final de
ano Sensibilidade muito apurada. Con-
dicionamonto para mudanças envolvon-
do o amor.

2 domingo, 27 12/92 JORNAL DO BRASIL

TRAILER/SUSANA SCHILD

LIBRA» 23/9 a
Tudo. agora,
marca de lorma
distintiva o sou
modo de agir. Apuro intelectual, criativi-
dade o sensibilidade em ações de or-
dom pessoal. Presença do amigos o pa-rontes que vai ajudá-lo a encaminhar
alguns problemas Íntimos.

ESCORPIÃO •
Todas as possi-
bilidades de lu-
cros se concen-
tram em uma semana positiva em
termos linanceiros. Sou comportamento
pessoal deve ser dirigido ao otimismo e
â autoconfiança. Quadro benéfico paratodos os seus sentimentos.

SAGITÁRIO •
Semana que po-
derá trazer solu-
çòes novas para
alguns velhos problemas. Sentimentos
que atravessam um período tumultuado.
Sua atenção estará concentrada nisso e
em mudanças sensíveis em seu modo de
agir e de ser. Romantismo

CAPRICÓRNIO* 22/12 a 20/1
Dias em quo a
busca do equtll-
brio sorà a lôni-
ca de seus pensamontos. Isso ô lunda-
mental para o reencontro com aestabilidade e a sua vontade de crescer
profissional o linancoiramente Amor efamília em dias favoráveis.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Um novo condi-
cionamento pes-
soai e profissio-
nal vai agir om sua semana. Boa
indicação relacionada a amigos. Intensa
participação afetiva, com um quadro querealça novidades relacionadas ao amor
e ao luluro

PEIXES • 20/2 a 20/3
Momento em que R VrHj^VrTj^íl

lógica mostra
possibilidados do crescimento material
Provas e concursos quo podem ser leitos
com boa chance Sensibilidade muito apu-
rada. Vivência aletiva em quadro bonéHCb
até quinta-leira.

22/10 23/10 a 21/11 22'! 1 a 21/12
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1. Batata-doce (06)
1 Caipira (04)
3. Gerta libélula (07)
4. Elegante (06)
5 Excelente (04)
6. Furto (03)
7. Garndice (08)
8. Hábil (07)
9. ímpeto (05)

10 Jactante (11)
11. Janotice (08)
12. Jantar (05)
13. Maritaca (07)
14. Mineral duro (04)
15. Mineral monoclinico (07)
16 Modo (05)
17. Nada (04)
18. Pequenino (04)
19. Pertencente à Jônia (06)
20. Vaidade (09)

TOTAL DE LETRAS DA
PALAVRA: 15

No quadro acima estão escritas
as CONSOANTES de uma paia-
vra que começa com a letra da-
da ao centro. Ao lado são lorne-
cidos vinte sinônimos, com o
número de letras entre parônte-
ses. O objetivo de LOGOGRIFO
é encontrar primeiramente os
sinônimos que contêm as vogais
e, após juntá-las às consoantes,
decifrar então a palavra-chave.

Carlos Silva
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1 CRUZADAS
Carlos Silva

Náo são dados os conceitos Cada número corresponde a uma letra, A partir dos números e loiras fornecidos, completar o rostante

CINETESTE

Dràcula é o assunto cinematográ-
fico da semana. Assim, o Cinetes-
te desta semana é dedicado ao
personagem gótico revisado pela
ótica extravagante de Francis
Ford Coppola.
1) A versão de 1958, com Christo-
pher Lee como Drácula e Peter
Cushing como o Professor Van
Helsing foi dirigida por quem?
a) Roger Corman
b) Terence Fisher
c) Tod Browning
d) John Frankenheimer
e) John Landis
2) Em Drácula, de John Badham,
realizado em 1979, o personagem
mostrava seu lado yuppie em óti-
ma interpretação. Quem era o
ator?
a) Michael Caine
b) Al Pacino
c) Frank Langeila
d) Richard Benjamin
e) John Carradine
3) Um dos Dráculas mais fumo-
sos do cinema foi criado pelo ator
inglês Christopher Lee. Segundo
o Guiness Book of Records do
Cinema, quantas vezes ele inter-

pretou na tela o personagem de
Bram Stoker?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
e) 25
4) O vilão Jack Palance também
não resistiu ao apelo e se travestiu
de Dracula em filme realizado em
1973, e bastante elogiada. Quem
dirigiu?
a) Dan Curtis
b) John Frankenheimer
c) William Friedkin
d) Roger Corman
e) Freddie Francis
5) A virulência de Drácula é de tal
ordem que até um cachorro en-
trou na onda, e virou vilão da
história, comandada por um ex-
criado do conde que volta do
além. Em Dracula's dog, de 1977.
quem interpretava o dono do
cão?
a) Marlon Brando
b) Jack Nicholson
c) Jose Ferrer
d) Mel Ferrer
e) David Niven

HORIZONTAIS — I —
acumulada, amontoada; 11— dosignaçflo dos poetas
líricos portuguosos que,
nos últimos séculos da
Idade Môdia, soguiam o
estilo dos pootaa proven-
çais; na Idado Média, poe-
tas ambulantes quo canta-
vam seus poemas ao som
do instrumentos musicais.
12 — pedras com arestas
muito acentuadas, que cor-
room a amarra do navio
lundeado, dispositivo
constituído por um morrâo
aceso que. puxado por um
cordel, so aproxima da es-
cova o a inllama, 13 —
qualquor lormaçâo turno-
ral das gengivas; 14 — o
ovório do3 peixos; 15 —
caráter de acontecimento
imprevisível com relação
às causas que o dotormi-
nam. ou injustificável com
respeito à significação as-
sumida (pi ); 16 — a parte
mais larga e carnuda da
perna da rôs; grande
quantidade. 17 — junto, la-
do a lado; 18 — a primoira
risca do jogo do aro ou
arco, da qual so começa a
jogar; 19 — mostrar, os-
tentar; 21 — instrumonto
musical de porcussão
constituído do uma pele
esticada na boca de um
pilào do madeira; 22 —
misturar (vinho, calé, olc ).
com outro ou outras, trans-
mitindo-lho as qualidades
destes; 23 — no teatro
clássico, conjunto harmô-
nico dos atores quo. como
ropresentantos do povo
junto às personagens prin-cipais. de declamando o
cantando, narram a açüo.
a comentam, e froqüonte-
mente nela intorvôm com
ponderações o consolhos;
a parte da igroja, no recin-
to do altar-mor, ondo os
cônegos. membros de co-
legiada e seminaristas re-
zam om comum; 25 — pe-
dra do altar; 26 — vasi-
lhas do vinhos; 28 — dosa-
marrar; soltar. 30 — tormo
cíd tralamonto quo sa usa
na China, anteposto ao no-
me do possoas intimas ou
inferiores; 31 — unidade
monetária do brop^e das
populações primitivas da
Itália contrai, 32 — lugar
do um estobeleeimente
hospitalar exposto â luz
solar e destinado á hélio-
terapia, terraço ou outro
local ondo so tomam ba-
nhos de sol.
VERTICAIS — 1 — agres-
sâo. investida. 2 — apare-
lho para gravação e repro-
duçâo sonora por
procoBsos magnéticos
(pl 13— lugar ondo se
calcula o imposto do pes-
cado porçAo do peixe que
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se vendo om leilão; 4 —
cólula rosultante da focun-
daçüo do óvulo por esper-
matozóido; 5 — espôcie de
carbúnculo mortal quo se
desenvolvo no intestino re-
to do gado vacum; 6 —
transmitir conhecimentos
a, instruir; 7 — fazer andar
om roda; fazor girar; 8 —
marcos das janelas; peças
quadrangularos, om for-
mas de moldura, com quese guarnccom os vãos das
janelas; 9 — assestar de-
moradamente, fixar; por-manocor; 10 — a deusa da
Terra, a Mao-Terrn; 15 —
coleção de apontamentos
e outros olomontos oluei*
dativos para a proparaçáoou introdução do osludos
superiores sobre alguma
matória ou competição,
conjunto de poças o dispo-
siçâo de ôrgâos para se
obtor um llm determinado.
17 — gônoro do formigas
muito daninhas ás cultu-
ras. ao qual portonco a
saúva; 20 — motoorito quosorvo do loliche natural de
Xangô (pl ). 21 — tira do
pano que cinge certas pe-
ças do vestuário, particu-larmento as calças o saias,
no lugar da cintura corpi-
nho ou corpote de mulher
23 — modalidade de fan-
dango; audácia, atrevi-
monto; 24 — a parto do
tipo que imprime, consti-
tuida polo rolevo da letra
fundido no ontalhe da ma-
triz. e cujo tamanho podovariar dentro da mesma
força do corpo; cada um
dos furos de qualquer po-loame surdo por onde pas-sa o cabo; 27 — dano
projuizo recebido na pessoa ou nos bens; monos
bem do quo se moreco 29— aquolas. 30 — inflama-
ção das bainhas fibro-Eino-
viais dos tendões do pu-
nho. acompanhada de uma

crepitação particular Co-
laboraçâo do Prol PEDRO
DEMO — Brasília

ir* i
A ECLÉTICA

Já está circulando o nume-,
ro 7 dessa ótima revista
especializada, Irulo da in-
teligôncia do confrade EL-
MO DE PAULA ARAÚJO
So náo encontrá-la no stiu
jornaleiro escreva ao ay-
tor, na Rua Dr. Sobral Pin-
Io. 632 CEP 36660, Alòm
Paraíba — Minas GErais.
CHARADAS PROTETI-
CAS (adição do sílaba

Inicial)
1 O noticiário do3 jornais
pareço ESTIMULAR o cida-
dâo a tambôm ABOCA--
NHAR a sua parte do bú
tim. 3-4
ARQOS — CEC — Bratí-

lia »,
2. Com ASSOMBRO caiu .
om ÊXTASE, enquanto ora
va a Dous 2-3
IRMÁ CELLY — CEC —

Tijuca
CHARADA HAPLOIOQI-
CA (2a. ohave começa
com última chavo da 1 *)

3 O mou irmão caçula, rrv-
nha gonte.
E aquele HOMEM QUE SA-
BE FINGIR
Este SUPLÍCIO acaba de
reponte,
Nâo me TORTURO com "o*
que hâ ds vir 2.3 •
CHICO SILVA — Niterói
SOLUÇÕES DO NÚMERO

ANTERIOR
HORIZONTAIS — savw
ro. ja, apoploxia. goteirat,açoro; loar. sinalefa; e^o
icaro. vomica. pus. acaítp?,
rasoura. dâ VERTICAIS
— saga apoíntn v->te.
eporua, ilio. rer oxa!p'a,
ja, astreo, isocarpo, ah. re
ou ico. su.1 ra

S As respostas do Cinetosto. dos Cruzadas V.umôricas e do Logogrito estão na pAgina Correspondência para; Rua da* Palmeira», 87 np. 4 Botalogo CtP 22.370.070
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Sem autoridade
Foz anteontem um ano que a Receita Federal

autuou o ex-governador da Bahia Nilo Coelho.
0 total das multas batem hoje a marca dos

Cr$ 100 bilhões.
<t * ?

p governador Antônio Carlos Magalhães cn-
tonde que sorri cobrar esses débitos com o To-
souro cie um inadimplente conhecido, o gover-
no federal ficai'ii sem autoridade para cobrar o
ajuste fiscal do contribuinte desconhecido.

¦ ¦ ¦

Batente
O prefeito eleito

César Ma ia inuugu-
rurá sua bdminis-
tração no dia 2 bem
cedinho.

Convocou seu se-
eretariado para uma
reunido no eentro
administrativo da
Cidade Nova às sete
da manhã.

Sem hora para
terminar.

De fora
•] }'aràlelament« ú rcti-
nião ile cúpulu dos países
do, Mercosul, está mar-
elido um encontro dos
go,yernos da Argentina,
Chile. Brasil e Uruguai
Bom dirigentes sindicais
dos quatro pulses.

O presidente eiii exer-
rido Itnmar Franco não
participará do meeting.

¦ ¦ ¦

Fé e esperança
Depois de tríplice coroada no Brasil e do uma

vitoriosa carreira nas pistas da Califórnia, i|Ue somou
cm prêmios mais de '100 mil dólares, a écua brasileira
Indffih Chris est| em Miami tentando fazer a alegria
dAs brasileiros que moram ali.

¦Ainda mio ponsoguiu. já que nas duas corridas em
qÜe participo», desastradamente conduzida, tirou
um terceiro e um quarto lugares.

Indian Chris, do propriedade do empresário Antô-
nio_Joaquim Peixoto de Castro Palharos, voltará á
pista no dia 3 de janeiro para correr um clássico com
dotação para o vencedor de 100 mil dólares.

quando os turfintas brasileiros que estão em
Mia mi esperam entrar o Ano Novo realmente com o
fiiPàireitol

Caos
As organizações

Amon de Mello
andam numa tal
desordem
administrativa que u
empresário Alberto
Afíiluf — contratado
paia botar de novo a
casa nos trilhos —
confessou anteontem
a amk/os que está
indeciso sobre que
rumo tomar.
9 Ele teme que o
barco naufrague sob
d.seu comando.

0 que seria, no
mínimo, péssiino para
seil currículo.

Tim tim
® Não chega a .ser novi-
dade a revelação feita
pelo delegado Paulo La-
ecrda — que presidiu o
inquérito PC — quanto a
montanha de dinheiro
que o empresário ala-
gouno conseguiu amru-
Ihar em apenas dois
anos.

No réveillon do ano
passado, depois de beber
muito champanhe Crys-
tal, PC saudava seus
convidados com "um
brinde ao hi".

Ou seja, ao primeiro
bilhão de dólares.

Fim de ano
Um dos jantares mais diverti-

dos c ecléticos desse fim de ano
teve como cenário o Banana Café
de Nova Iorque e como anfitriões
Oi sei la e Ricardo Amaral que,
aliás, desembarcam hoje cm Mia-
mi.

Reuniu Patrícia e Washington
Olivetto, Guida e Thornae Souto
Corrêa, Elconora Mendes Cal-
deira, o pintor Fernando Botcro,
a atriz Sônia Braga e o empresá-
rio Olavo Monteiro de Carvalho.

* A *
Ate saída, Olivelto que recebia

no dia seguinte em Manhattan
para um jantar, já íntimo de Bo-
tero, não resistiu ao convite:
— Ó Botcro, pinta amanhã lá cm
casa. •k * *

Bolero pintou.
Mas sem pincel.

De cabeceira
A loura Wan.va Guerreiro — que

durante algum tempo dividiu o tra-
vesseiro com o empresário PC Farias
— andou confirmando entro amiiros
fine o generoso ex-namorado ronca
mesmo.

Tanto que incomoda ate vizinho de
quarto.

E realmente Impressionante: um
tipo como PC Farias — enrolado em
todo tipo de processo — dormir já é
um espanto.

O que dirá roncar.

Haja estômago
O ministro Syüucy Sanrhvs, cpit* pre

side o processo de impeacbmcnt no
STF, anda à beira de 11111 ataque de
nervos.

Nos últimos dias. tein-.se queixado de
furtos dores no estômago.

Resultado das inúmeras pressões quevem reeehendo.
¦ ¦ ¦

Nó cego
O maior nó nus relações entre o

Brasil e o Clube de /'uris o justa-
mente por conta de um dos pontos
üo acordo fechado pelo então mi-
nistro Marcilio Marques Moreira,
em março desse ano.

Em um dos itens, o governo bra-
sileiro concorda cm pauar quatro
bilhões de dólares de atrasados no
começo do ano que vem.

Vale dizer: o iaxtinetrS está liga-
do.

E 1993 está chegando.

Zózimo

' 
Hi mm

Flávia Tamoyo, Bebei Sued Ramos e Amelinha Ferraz de
Azeredo no jantar de Natal oferecido por Raulinho Aluller

Paulo Jnbur

Às bonitas
Valéria

Monteiro e Ana
Cristina

Monteiro de
Carvalho

enfeitando a
noite do Rio

Em baixa
E os militares, liem?
Estão insatisfeitos e nãâ é só

pelos baixos salários.

• Tinham um orçamento corres-
pondente a p5% do orçamento da
União e agora tem que se contai-
tar com modestos 2,4oJ

RODA-VI VA
A cci.i ile Natal mais bonita das

várias promovidas por brasileiros cm
Miaml foi oferecida por Cristiana c
Marcos Machado em sua casa do ex-
cluifyo condomínio Coco Plum, em
Coral Gabbles. Tinha até Papai Nool.

Chegará a Brasília 110 dia 12 de ju-
neiro o diretor-geral da agência inter-
nacional de energia atômica, Hans
Klix. Depois irá a São Paulo e Buenos
Aires.

Lino Sielro Netto convidando para
a colaçáo de grau de sua turma no
curso de Medicina e Cirurgia da
UFH.J, hoje, a partir das 20h30m. 110
Hotel Nacional.

O pintor Carlos Scliar de volta ao

Rio, depois de uma temporada de 10
dias em Nova Iorque, onde visitou a
exposição de Matissc.

O MPBI estreará no dia 6, ás 18h30,
no Teatro Rival.

O Museu do Ingá será palco 110 dia
H de janeiro da abertura da exposição
ile gravuras japonesas contemporâ-
neas, patrocinada pelo consulado do
Japão.

O Ano Novo começará bem mais
bonito. AnIversaria no dia 1 ¦ a depu-
tada Rita Camata.

O réveillon do Seala, promovido
por Gliieo Recarev, será animado pelaItanda Oloilum.

Caloteiro
Uma coisa o brasileiro jtl descobriu a duras

penas: nfto 6 bom negócio ser credor do gover-
no.

Tanto 6 assim que o Tesouro Nacional ainda
nilo devolveu espontaneamente nem um centa-
vo dos cerca de 3,5 bilhões de dólaros devidos a
12 milhões do contribuintes que pagaram em-
próstimos compulsórios entro 1986 o 1988.

A dovoluçilo deveria ter começado em 1989,
mas hoje só a justiça garante que os contri-
buintes recebam de volta o dinheiro que paga-
ram.

¦ ¦ ¦

Pão-duro
Um dos camlida-

tos a herdeiro do
trono brasileiro, D.
Bertrand de Orlcans
e Bragança está
criando fuma em
Brasília.

Sempre que vai a
um restaurante aea-
ba discutindo com o
garçom por causa
da conta.

Sua Alte.u 6 um
tremendo mão de
para.

Inquieto
O médico Jauiil Mad-

ilail está puxando o cor-
dão dos ministros insa-
tisfeitos com o governo.

Caso não consiga —
como teme — recursos"para uma política de saú-
de 110 mínimo decente,
jogará a toalha antes do
que se possa imaginar.

Haildatl não está a
fim de brincar de ser mi-
nistro.

Até porque tem mais
o que fazer.

¦ ¦ ¦

Apreensão
Os representantes de investidores estrangei-

ros Instalados no Brasil têm acompanhado com
interesse e uma certa apreensão as medidas
que o presidente em exercício Itamar Franco
vem tomando na área econômica.

O adiamento do processo de privatização das
estatais e os atritos cada vez mais constantes
entre governo e laboratórios farmacêuticos são
indícios, segundo os investidores estrangeiros,
de que já. começou no pais a reversão do proces-
so da abertura econômica detonada pelo gover-
no Collor.

* * *
Os investidores estão de olho, também, na

tramitação da lei da propriedade industrial,
que rola na Câmara desde 1990 e que está cm
vias de ser retirada da pauta a pedidos da OAB e
da Igreja.

¦ H ¦

Pente fino
I)e tanto alardear

sua fortuna pessoal, o' apresentador de TV
Gugu Liberato acabou
arranjando sarna para
sc roçar.

A Receita Federal
está de olho nele: quer
conferir se ele declara
tudo o que diz possuir.

Zero
Não lia mais um só

carro de aluguel dispo-
nível nas locadoras de
Miami até o dia 3 de ja-nciro.

\'rm com as empresas
deslocando para a iHòri-
da as frotas mantidas em
outros estados ameriea-
nos. foi possível darcon-
ta da demanda.

Culpa de que ri'.'Deles mesmos, dos
brasileiros.

Zózimo Barroza do Amaral e Frcd Suíei:

Ricardo Malta

A Bundu 

TBcijo ^^ Av,Attiantlca,3164 

llfflfl ^ IrO^ A NEW START"',
cent mil folldcs IWt priliu ^ 

STj^lQ LJ Reservas: 
Tel.: 521 5522 r. 2700 PARACOMECAR9 3

^^11  COM O RIO A SEUS
AssniATPRAH JOHNAL po BKABiL ^^ejuvenescTn^" 

° 
| ASSINATURAS JORNAL DO BRASIL PES.

=== 
tolOC8°72-6002/263-0655l 

INFORMA?6ES
Rjo 585-4321 Demais Estados (021) 800-4613 Ligatjao gratuita alv^ada

° Camille Claudel. Um filme tao bom que o Carlton Cine apresenta em duas sessoes:

22:30 deste sabado e 21:05h deste domingo. E com direito a Isabelle Adjani e Gerard '

Depardieu. Camille Claudel, neste sabado e neste domingo no Carlton Cine da

Rede Bandeirantes. Pegue seu lengo.

Hi* -i—

Carlton Cine.
() 1'ia/cr do (. mema em t

CAMILLE CLAUDEL EM DUAS SESSOES.

VOCE COMECA A CHORAR NESTE SABADO

TOMORROW

Ricardo Malta

ruzeiro Gastronômico

pelas Ilhas Gregas.

O PAO DE AÇÚCAR ES-
PEROU 80 ANOS POR
UM REVEILLON COMO
ESTE.

V\ Neste verão você Já pode
J saborear lentamente a

maravilhosa comida grega
como só os gregos sabem fazer
Greek Cornor . 32 andar

A partir das 19h.
JA PENSOU SE

VOCÊ NÃO FOR?
REVEILLON TOMOR-
ROW A NEW START,
PARA COMEÇAR 93
COM O RIO A SEUS
PÉS.

INFORMAÇÕES
220-501 3-262-0792

ALVÍMMDA

Kaliorexi . Bom Apetitel
) <rM<K
<OfrMfr

Rio Othon Palace
i Av. Attlântica, 3.264

^42^ Reservas: Tel.: 521 5522 r. 2700
A Bunda Beijo quer puxar
cem mil foliões na praia

ASSINATURAS JORNAL DO BRASILASSINATURAS JORNAL PO BRASIL

Demais Estados (021) 800-4613 Ligação gratuita

Camille Claudel. Um filme tão bom que o Carlton Cine apresenta em duas sessões:

22:30 deste sábado e 21:05h deste domingo. E com direito a Isabelle Adjani e Gérard

Depardieu. Camille Claudel, neste sábado e neste domingo no Carlton Cine da

Rede Bandeirantes. Pegue seu lenço.

< arlton C ine.
o 1'ra/cr do Cinema citl Casa

CAMILLE CLAUDEL EM DUAS SESSÕES

Hoje é dia de

axé-arrastão

p$as praias

eT~JL1IJ.ES vão invadir a sua praia
de üomingo. A partir das 15h,
um'arrastão baiano vai arregi-
mentir foliões cariocas para um
carriíffal com seis horas dc dura-
çào| No ritmo do samba-reggae.
Dcjíosto 6 ao Leme, a Banda
Beijo; — um dos principais re-
pre^ntantes da nova onda mude
in BqIüü — comanda a festa
acompanhada do mesmo trio
elétíieo que embala a moçada no
carnaval de rua de Salvador.
Não e a única atração: enquanto
rola o som de frevos, fricotes,
lambadas e samba-reggaes, dois
mil participantes do bloco Rio
com Amor vão rebolar vestindo
mortalhas e agitando mamais-
sacinle— alegoria de mão tipica
dos bjocos baianos.

0 bloco vai ser escoltado por
segúcanças, e quem quiser desfi-
lar dentro do cordão tem que
vestir a camisa da Rio com
Amor — vendida num posto
ambulante que vai acompanhar
o bloco. Do lado de fora. vale a
fantasia pessoal. Os organiza-
dores do evento estão na e.\-
pectiuiva de conseguir a adesão
de 100 mil foliões, confiando no
poder de sedução da Beijo que,
depòis de percorrer toda a Ave-
nida.Atlântica, terá múis uma
voz feminina no alto do trio clé-
tricota cantora Silvia Torres —
tix&Êigér da nova safra de can-
toras baianas. Ao lado de Ne-
tinho (vocal), Carlinhos Boca
(guitarra). José Raimundo (te-
ciado), Gigi (baixo), Júlio César
(bateria). Anjo (percussão), Fu-
maça (percussão), Jandira e Pa-
tricia- (vocalistas e dançarinas)
— -oa integrantes da Beijo —.
ela vai apresentar os maiores
sucessos do carnaval de lá. que
ia eijtào estourando por aqui.
Como è o caso da música Bci-
/'<> mi boca — do primeiro ál-
mim da banda que. em seis anos
de existência, já lançou cinco
SH — e Estrela primeira —
do Último disco deles.

E SO TERMINA NO DOMINGO.m inD'
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Hoje é o ultimo dia puni
assistir ;i II ca m panei Io

CLÁSSICO
IL CAMPANELLO Opera du DonuutU Oirt>c.io

de Sôrcjio Bnttu Reyôncia de Osvaldo Colarusso
»> Ernam Aguiar Com Paulo Fodes Ruth ^t.nvhfCl.iudio Guimarães. Norma Geraldy e Luiz Fnr
nando Lobo De 3 .1 6 òs 19h. sab V 21 h e
dom , As 11 h Io,tiro /, do Centro Cultural Banco
do Brasil Rua Primnao de Março. 5'i (?16
0237) Cri 20 000 Último dia

ROSSINI 200 ANOS Com Inácio d~'^h-P"o
Guilherme Kurt/. José Maurício Luz. Cflrol Mi
Davit. Sftma Genu, Oonana Mende*; e l if'»
Fountam Apresentação dv- Mano Joujfe Pan -io
de Jaquelme Laurenc** Sob e dom. .»s 17h
Centro Cultutôl titnco th) Brjsil Rua Pnm^.ro i1»
Março. 66/2 (216 0237) CiS 15 000 Últ-mo
dia

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASILAs 10ti. 14h O pequeno mágico, dub^ido ••'•>
poftuguôs Dezembro em concerto As tèb (-'¦>'
mina Burann (com legendas em inglês • r*'!'1' ¦
a laser) As 17b30 Missa Loba (nmrso/io efn
inglês e embiçâo a lase») As 18h30 0'MOno de
Lrvvtpool A;, 20h30 Vv%p'0 deite />*'./(.> \->Qin-.
(cantado em latim) Hoje no CCfíO Rim 1 <!»•
Março, 66 Entrada franca com distribuição d«-
senhas 30 minutos antes da sessão

MUSICAIS DA BROADWAV £* t <. • >v
Pctcr Pon. mus- al com M •<¦.¦ ''.-¦<•,¦
hve tv 3 con> números musicais o entrevistasHr>je na Sá/á de Vuf<>v Ôoh fosse ''ja M »»•.
Quaéi.rt ''2

VIDFO ROCK i V '<•¦ -ilrun.aty
çoncett. com The Po>'< e em '9fi4 Hup- ,>• 18b
20b. 22h. no Cindido Mendes, Ru» Joanr» Anyética 63

CINEMA NO MUSEU E*Hie>> ^ C.y. >t,
marinho, SnúhJ dai bonecos e A !lor da mamo
lenço, filmes produzidos pela TV V » ¦* .>• OlindaHoie <is 16h. no Museu do folclore Rua do
Catei*. '81 Entrada banca

aASSINATURAS JORNAL DO BRASIL
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* ** * * CINEMA É A MAIOR DIVERSÃO * * * * *

^OHOÇ*006»^.
|J»; ATENÇÃO GAROTADA! "®

g; Se você mede até 1,50m terá

50°/o de Desconto
;^4'Oe 6* a Domingo nos cinemas abaixo

B/ROTEIRO JORNAl DOIJKASII

SHERiEll

(ÜafQO do 2') 206 683?) 14h,16h40. 17h20 Att Madu/èirn t (ShoppNly Cen-
ter de Madureira • 390 1827) 14h10, I5h60.
17h30 CopBcabana (Av Copacabana 801 —
255 0953). hjuca-2 (Rua Condo de Bonjmv >122

264 5246). Conter (Rua Coronel Momiro CéHí»r. 265 711-6909 Niterói) 14h.J5h30.
17b. (Livro)Por causa da inveja da madrasta Branca.de Neveti abandonada na floreritu e pat»fc).» viver na casa
dos sete anftes, mas só o amor de urn qrlncijw;ptKterá salvá la da vingança da bruxa mà Adap
taçáo de um conto dos Irmãos Gnmm EUA/
1937.

? ? ?
OS AMANTES (Atuantes), rj<• Vicente AtiiurJa
Com ViCtnna Abul, Jfirge San/ e Marittel • tu
ístaçdo Bot ii'Hjo. Si)la 2 (Rua Vôluntí»oi<s da
Hélríii. 8H '¦:>'! 1112) ISIiáí), 1 ?l'30'1!»Ii3ü
2" b30 Dia .<1 núo serão enbidos as du^K u!t»r r.
sossões. (18 anos). v
Jovem aluga quarto na < asa de uma viúw» « togo
tomam-b« amantes para desospoio e tragík!',. danoiva do rnpa^. üasoado em fatos reais ocorr:do?ina dêc«»da de 50 Espanha/1991

DE SALTO ALTO fTacone* Ivjunos) d^» Pedro
Almodóvar Con» Victoria Abril. Mariso Paredes.
Miguel Bosô e Eva Silva Cândido Mendes (RuaJoana Angélica. 63 267 7295) 15h40.17h4£i.
19h50, 211»55 6'»» sâb . sessão ã moia^riCrto Dia
31 o cinema ostaiã fechado Stnr CopJvutuna
(Rua Batata Ribe.ro. 502/C 256 4583) 18b.
20h 22h Dia 31 nãoseiã exibida .i ultima ses. áoNiterói Shopping 1 (Rua da Conceicão, 188-324- 717 %ri5i 19h. -?1I) Oin 31 ".io ««ti pxitmíaa ultima sessão 114 ano-.i
EamoKa cantora abandona <» filho aos tre/n^ino'. e.
quando se reenc- miram i filha esta casadívcnm o
ex amante da rnãe m'is ale aparece morlo e is
duas passam .1 set sus|ieit is do crime Melhor
diretor, música >• atriz (Mar-sa Paredes) no Fe,ti
vai de Gramado Espanha/1992.

O SENHOR MINISTRO (II portnborse). fr> Da
mele Luchetti Com Nanni Moretti, Silvto^Orlan
do Giulio Brogi e Anne Roussol Arte-l/FF (Rua
Miguel do Frias. 9 — 717 8080 — .Nitoròi)17h20. 19h. Dias 31 o 1" o cinema estará fecha ¦
do Ultimo dia (Livro)Primeiro ministro tenta reeleger-se o* contrata
professor de literatura para escrever seus (liscur
sor». mas ele descobre que o candidato ô corrupto
o decide lutar contra a reeleição ltãlía/1 Q91

LIÇÕES DA INFÂNCIA (Obecnó skolnt cie Jan
Sverãk Com Jan Tnska, Václav Jabout>ek Ra
doslav Budàc e Zdenek Sverãk Estação Mçseu da
República (Rua do Catete, 153 — 245 ,5477)
16h. 18h Dias 31 o 1 o cinema ostarã fochodo
(Livre)No primeiro ano letivo após a guerra, a chegada
de um novo e onãrgico professor provoca uma
reviravolta na escola e muitas mudanças f?ntr« a.
crianças Tchecoslovâquia/1991

? ?
O AMANTE (L'.unant). il»-- Jean-Jíícqüéli An

rviud Com Jane March. Tony Leung e Fredenque
Meminger Cineclube Loura Alvim (Av' Vu-ira
Souto. 176 267 1647) de 31 a dom., ãs 1 7h.
19h. 21 h Dia 31 o cinema estará fechado Até dia
3 (18 anos) «
Na Indochina, nos anos 20. adolescente francesa
apaixona se por um chinôs rico e bem mais velho
que ela Baseado no romance de Marguente Du
ras Franca 'Inglaterra/1992

*
AS TARTARUGAS NINJA II O SEGREDO

DO OOZE fier tnaye mutant ninja lurtitis II lhe
secret oI the ooze). de Michael Pressmao Com
Paigo Turco. David Warner Michelan Sist' e Leif
TilcJf.-n Hicamar (Av Copacabana. 360 255
4491) 6* sób. o dom . as 14h30 (Livre)
Em sua nova aventura as tartarugas tentam imp"
dir que o 00/e verde responsável por siiá muta
ção. caia nas mãos dos marginais EUA/1990

ITINERÁRIO OE UM AVENTUREIRO (llinorai-rc d un onfant gato), de Claude Lelnujb. Com
Jean Paul Belmondo Richard Anconlrui, Lio e
Beatfice Agonin Studio Copacabúna (Rua Raul
Pompéia, 102 — 247-8900): 15h. 1 7hVQ,.19h20.
21h30 Dia 31 não sera exibida a úftim;: ••- sao
l Livre)

TODOS OS CAES MERECEM O CEU <Alldog>
go to heavon). desenho animado de Doh Bluth
Star Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 50? C
256 4588) 15h, 16h30 Niterói Shopping 1 (Rua
da Conceição, 188/324 717 9655) 14h30
16h. 1 7h30 (Livre)

¦ Cotações; • ruim * regular * * bom * * # ótimo * * * * excelente

I ESTRlIA
? ? *

DRACULA DE BRAM STOKER !lU,„r, Stukvf\
D.' u ula/ do Francis Ford Coi>pola Com Gnry
Oldman. Wmuna Ryder, Anthony Hopkins 1? Kea
nu Reeves Art-Copacabana (Av Copacabana,
759 235 4895). Art fashion Mall ? (Estradada Gávea 899 322-1258) Pio Sul (Rua Mar
quó:» de São Vicente 52 274 4532) Star•//).»
rbf.i (Rua Visconde do Pirajã. 371 521
4690)' 15b 17h20 19h40. 22h Art Casashor
pmg 2 (Av Aivoiada Via 11 2 150
32b 0 740) Art- fi/uca (Rua Conde de Bonfim.106 254 9578) Art Madurara 1 (ShoppingCenior du Madureita 39U 1827)' de 2-' a 5'. ãs
16h20. 18h40, 21 h 6 sáb e doiv . .1 partir d. :.
14h Lrtaçào Paissandu (Rua Senador Vergueiro.
35 265 4653). 14h40. 17b. 19h20. 21h40
Ait Càsashopping 3 (Av Alvorada. Vía-H. '2 150

325-0746) 18h10 20h30 Att Madurara 2
(Shopping Conter de Maduteira 390 1827)
19h10. 21h30 Ait-Plaia I (Rua XV de Novem
bro 8 718 6769 Niterói) 16h50. 19h 10
21h30 Art Piora 2 (Rua XV de Novembro, 8
/18 6769 Niterói) Campo Guinde (Rua Com-
po Grande, 880 - 394 4452) Wmdsor (Rua
Coronel Moreira Còsar. 26 717-6289), Star•
Suo Gonçalo (Rua Dr Nilo Poçanha. 56/70
713 4048): 14h, 16h20 18h40. 21 h Puthti (Pra-( a F loriano 45 220 3135). de 2- a 5- ãs 1 2h.
14h 15 16h30. 18h45. 21 h 6", sao e dom, .1
partir da . 14h15 Paratodos (Rua Arquias Cordeiro 350 281 3628) 14h15 16h30. 18h45.
21 h Dia 31 riâo será exibida a última sessão em
todos o-, cinemas, exceto no Estação Paissandu
que não u*ibe as duas últimas. (14 anos)A«, desventuras riu sedutor e imortal príncipe da
Transilvâniti. que deixa sou castelo om busca de
novas vitimas e de seu verdadeiro e eterno amor.
Baseado no romance de Bram Stoker EUA/1992

I CONTINUAÇÃO
¦* ? ? ?

A DUPLA VIDA DE VERONIQUE Itn doublo
vie de Véronique). de Kizys2tof Kieslowski. Com
Irèno Jacob, Philippe Volter. Claude Duneton e
Wladyslaw Kowalski Art-Fashion Mall 4 (Estrada
8d G.íveB, 899 - 322-12581 2Q§ 22h Dm 31
não será exibida a última sessão Estação Botafo•
go Sala I (Rua Voluntários da Pátria. 88 537
1112) 1GM0 18ll20. 20h10 22h Di» 31 n.io
serão exibidas as duas últimas sessões (12
anos)
Duas mulheres uma polonesa o a outra f rance
sa embora não se conheçam têm muitos pon-

? ? ?
GENIAL. MEUS PAIS SE SEPARAM! (Qónittl.
mês paronts divorccntl), de Patrick Braoude. Com
Adrieri Diiand. Vulodw Sorre. Gionni Gioidtnolli e
iíonniler LnunH An Fnshion Mall 4 (Estrado da
GSvoa. 899 322 1268) 14ha0. 18H20, 18h10
Art Casashopping 1 (Av Alvorada. Via 11.2 150

325-0746) 1B|l30. 171)20. 19h10. 21 h Dm 31
não será exibida a última sessão. Art-Piaza 1 (Rua
XV d(! Novembro, E - 718 Õ769 - Nitoiói).
13h10. 15h (Livro)
Comedia Na volta ás aulas, as turmas dividem se
entre filhos do pais divorciados e filhos do pais
casados para disputar quom vai ter o poder na
escola. Fronça/1991.

LEOLO (Lcolo), de Jean Claude Lau/on Com
Mtixirne Colhn. Ginette Reno, Julien Guicjrnar o
Piorro Borgault Estação Cinema-1 (Av Prado
Júnior, 281 - 641 21B9) 15h30.17h30,19h30.
21h30 Tijuca Fatjcc I (Rua Cunde da Bonfim.
214 22b 4(i10) 171)50, 19h40, 21h30. Dia 31
não sorèo exibidas as duos últimas sessito»s. (10
anos)
Menino relugia se nas anotações do sou diário
para escapar da insanidade que ronda sua família.
Canadá/1992.

OS IMPERDOÁVEIS (Ün/otglyên). de Ctint
Eastwood Com Clmt Eastwood, Gene Hackman.
Morgan Freeman o Richcd Hairis Art-fashion
Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 322-1258):
19h30. 21 h50 Dia 31 nào sera exibida n Ultima
sfíssão. Hjuca-2 (Rua Condo de Bonfim. 422 —
264-5246). Conter (Rua Coronel Moreira Cósar.
265 711-6909- Niterói) 18h40. 21 h Copa-
cabana (Av Copacabana. 801 — 256-0953)

* ? ? ?
UM DIA NAS CORRIDAS (A day at the ttrees).
de Sam Wood Com Groucho, Chico e Harpo
Marx. Mourwrn O Sullivan e Douglas Dumbrillu
Ti/uca Palace 1 (Rua Conde de Bonfim, 214
228 4610) ópera 1 (Praia de Botafogo. 340
552 4945; 14b30. 16h10 (Livre)Comédia que tem como centro da ação a tentativa
do salvar um sanatório da falência EUA» 1937

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES iSnov.'White and the sovttn dwarfs). desenho animado
de Dnvid Hand Produção dos estúdios de Walt
Disney Art-fashion Mall 3 (Estrada da Gávea,
899 -- 322 1258) 14h30. 16h10. 17h50 Art
Casashopping 3 (Av Alvorada. Via 11 2 150
325-0746) 14h50. 16b30. Largo do Machado 2

Marcos .Vianna

ms em comum o, quando uma delas morte. \
oiihá sente uma inexplicável vontade de saber
tudo sobre suo sósia França/Polônia/Noruega/
1991

O PROCESSO (flui t/iol), de Orson Wolles Com
Anthony Perkinb, Oraon Wolles. Joanno MofOnu.
Romy Schnoider e Elsa Martinelh Estação Bota-
logo/Sala 3 (Rua Voluntários da .Pátria, 88 —
M; 1112) 15h. 17h10, 'AMO 21M30 Dw 31
não sorâo exibidos as duas última» twrsôóes Arte-
Uff (Rua Miguel de Frios, 9 — 717 8080
Niterói) 21b Dia 26 o cinoma estará fechado.
Ultimo dia no Aita-UFF. (10anoo)
Homem é envolvido num processo rocambolesco
e submetido a leis prepotontos e absurdas que
ninguém sabe de onde saíram. Adaptação da obra
de Kafka lnglatcrra/1903.

LANTERNAS VERMELHAS (Onhunq dtnglong
gaogao guaj. do ühang Vimou Com Gong Li, Ma
Jingwu e He Cailoi. Novo Jóia (Av. Copacabana.
IÍB0) 16h 1 /h10 1BIC0. 21h30 Dia 31 o çinu-
ma esturá fechado. (Li^ro).
Garota de 19 anos aceita ser a quarta esposa de
um poderoso latifundiário, mas envolvo-se numa
trágica e longo lula travada entre as outras espo-
sas pelo poder e riqueza do marido Chino/1991.

? ?
ESQUECERAM DE MIM 2 - PERDIDO EM
NOVA IORQUE (Home alone 2 -- Lost m New
York), de Chns Columbus. Com Mocaulay Culkin,
Joo Pesei, Doniol Stern e John Heord Boxy-J
(Av Copocobana, 945 — 236-6245), Palácio-2

I REAPRESENTAÇÁO

19b, 21520 Dia 31 o filme não será exibido nos
cinemas Tijuca-2. Conter n Copacabana (12anos)
Fora da lei abandona o crime para vivor numa
fazenda mas, precisando do dinheiro, náo resiste
ao convite para matar dois cowboys o recobre a
rocomponsa EUA/1992

RETORNO A HOWARDS END (Howards ond),
de Jamos Ivory Com Emmo Thompson, Anthony
Hopkins. Vanessa Redgravo o Helena Bonham
Cartor. Estação Museu da Repúblico (Rua do
Catoto, 153 245 5477): 20h Dias 31 e 1 <»
cinema estará fochodo. (i.ivfe).A Inglaterra do inicio do sOculo reprosontoda
através da histório do tréa famílias que so entro
cruzam: 06 aristocratas, os liberais com idéias da
ornoncipação o os poores obrigados a trabalhar
para viver Baseado no romance de E M, Forster
Inglaterra/1992

(Rua do Passeio, 40 — 240 6541). Carioca (Rua
Condado Bonfim, 338 228-81 78). Olaria (Rua

A MALDIÇÁO DO SANPAKU (Blésiloito). do
José Joffily Com Patrícia Pillar. Fehjjo Camargo.
Rogério e Roberto Bomtempo Lagon Dtive ln
(Av Borges 'I" Merieeos 1 426 274-7999):
20h 22h Dia 31 não será exibida a última sessão
(12 anos)
Thriller. Còntrabiind«&ta de pedras preciosos re
solve dar o golf>e no chefe da quadrilha e põe etn
risco sua vida .» da namorada e a de um amigo
Produção du 1991

MUDANÇA DE HÁBITO ISistfr act). di- Émile
Aidolmo Co Whoopi Goldberg. Magyie Smith.
Kilth- ¦ IV .! .'. "ri I f^ikkona" Bmni- h/uca
(Rua Condu da Bonfim 370 254-8975). Nita-
rói Shopping 2 (Rua da Conceição, 188/324 —
717 9655). Club Cinàma-1 (Rua Coronel Morei-
ra Còsar, 211/153 Niterói) 15h, 17h. 19h,
21 h Ricamar (Av Copacabana. 360 — 255-
4491) 16h, 17h60, 19h40, 21h30 Dia 31 nSo
será exibida a última sessáo (Livre).
Comédia Cantora de night club é testemunha do
um crimo cometido por seu amante — um gongs
ter — o para salvar a vida refugia-se num conven
to EUA/1992.

A MORTE LHE CAI BEM (Death becomes her).
de Robort Zerneckis Com Meryl Streep, Bruce

Goldie Hawn o Isabella Rossellim l.oblon¦
2 (Av Atoulfo do Paiva, 391 - 239 5048). Con-dor Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães.
286 — 255-2610), Largo do Machado / (Largodo Machado, 29 — 205 6842) 14h, 16h. 181).
20h. 22h Metro Boavista (Rua do Passeio, 62240 1291). Barra-1 (Av, das Américas, 4 666
c'25 6487). Tijuca¦ 1 (Rua Conde de Bonfim, 422- 264-62.46) 13h30. 151)30, 171)30. 19h30
21h30 Maduroira 1 (Rua Dagmar da Fonseca.
54 — 450 1338), Art-Mdler (Rua Silva Rabelo.20 • 249 4544), Icaraí (Praia de Icaral. 161 -
717-0120) 16h, 1 7h, 19h, 21 h Dia 31 nAo será
exibida a última sessão nos cinemas Motro Boavista, Condor Copacabana e Laigo do Machado t
e náo serão exibidos os duas últimas sessões nos
outros cinemas. (12 anos)
Comédia. Atriz aceita fazer qualquer coisa paramanter a eterno juventude e enfrentar a ex-amiga
que quer lhe roubar o marido um fracassado
cirurgião plástico EUA/1992

A FORÇA EM ALERTA fUndet siagn), do An
drew Davis. Com Steven Soagal. Enka Eloniak eTommy Lee Jones Roxy-3 (Av Copacabana945 —- 236-6245), Barra-2 (Av das Américas4.666 — 325-6487). América (Rua Conde deBonfim 334 — 264 4246) 14610. 16h. 171)50.19h40, 21 Ii30 Odeon (Praça Mohatma Gandhi. 2220 3835): 13h40. 15h30, I7H20. 1flh10
21 h São Luiz 2 (Rua do Catete, 307 2852296) 14h20. 16h10, 18h 19h50 21h40 Ma-duro ira-3 (Rua João Vicente. 15 593 2146)15h30 17h20. 191)10. 21h Ilha Plaia I (AvMaestro Paulo e Silva, 400/158), Norte Shop-
pmg 1 (Av Suburbana. 5 474 592 9430).Central (Rua Visconde do Rio Branco. 455717 0307 - Nitorói) 14h. 151)50. 171)40,19h30 21h20 Ópera 1 (Proio de Botafogo. 340552-4945) 191)40 21 Ii30 Dia 31 náo an.ioexibidas as duas últimos sessões (14 anos)Segurança disfarçado do cozinheiro enfrento so-zinho um bando de terroristas que invadem umnavio de guerra carregado de mísseis. EUA/1992.
Uranos, 1 474 — 230 2666). Niterói (Rua Vis
conde do Rio Branco. 375 — 719 9322). Madu-
rena¦ 2 (Ruo Dagmar da Fonseca. 54 — 450
1338): 14h30, 16h40. 18h50. 21 h Roxy-2 (Av
Copacabana, 945 — 236 6245) 15h30. 17b40.
19h50, 21h50. Leblon-1 (Av Ataulfo de Paiva.
391 - 239 5048): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
Berra-3 (Av dos Américos, 4 666 — 325-6487),
IIhB Plaza 2 (Av. Maestro Poulo e Silva, 400/
158), Norte Shopping 2 (Av. Suburbana, 5 474

592-9430): 13h30. 15h30. 17h30. 19h30.
21h30 Palácio-1 (Rua do Passeio, 40 — 240
8541): 13h30. 15h40. 1 7h50. 20h São Luiz 1
(Rua do Cotetn, 307 — 285 2296). Vennza (AvPasteur. 184 - 295 8349) 15h. 17b10. 19h20.
21h30 Dia 31 nòo serào exibidas as duas últimas
sessões Versões dubladas nos cinemas Veneza.
Maduroira 2. Norte Shopping 2 o Olaria (Livre),Família vioja pora a Flórida enquanto o filho me
nor embarca sozinho para Novo Iorque, onde
consegue instalar-se num hotel d»? luxo e inferni
zar a vida do dois ladrões que fugiram da cadeia.
EUA/1992

QUEBRA DE SIGILO (Sneaktrs), de Ptul Alden
Robinson Com Robert Redford. Dan Aykroyd.
Ben Kingsloy e Mary McDonnell Art-Fashion
Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258) de
2* a 5\ ás 1 7h20. 19h40. 22h 6-, sáb e dom . a
partir das 15h. Largo do Machado 2 (Largo do
Machado. 29 — 205 6842) 20h. 22h Dia 31
não será exibida a última sessáo. (Livre)
Cinco amigos, especialistas em informática, tra
bolham testando a segurança dos sistemas, mas
dois agentes do governo ameaçam desmascarar
seus poisados se não participarem de urna opera-
cão secreta de alto risco EUA/1992
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TEATRO
NO COUAÇAO DO BRASIL Toxto e HifeçèO"di*Ts/liauet Falabálla Com tabela GarcioJ Rodollo
üòttmo e outros lontra Võnucci, Rua Marqufts do
Sáo Vil .ml» 52/3° (274-7246* Oo 4< n 8'. 1*5
M Ii30. sáh . ás 20h 11 22h. dom . 4b 13h30 Cil
41)000 (4* I! b'). CtS íiOOUO (B* u dom) o CrS
lio 000 (sáb . lenndo u véspera do forlaclo)

A VIDA COMO ELA Ê — Batoado cm crônicas
do Nulson Rodrfpes Direção do Luu Arihur
Nunes Com Mona Esmeralda, Ivo Fernandes o
outros Taatro Copacabana. Av. N Sra. Copaca-
b.ina, 313 (267-0881) Do 6' o sAb. òt 21 h30;
dom. is 20h CrS 40 000 (5-, 6* o dom.) a CrJ
50 000 <sdb) Estudantes tôm desconto de 50%
Estacionamento na rua Ministro Viveiros do Cas-
tro a CrS 15 000 mediante apresentação do in¦
gresso Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515

COLOMBO - Do Michol dflGholderodo Diroçâo
de Mateus Alvisi Com Rubens Corròa. Atina Co-

-ttinl a outros Teatro Villa-Lobos, Rua Princesa
iMbel. 440 (276 6696) Dn 4' o sáb.. ás 21 h:
dom. ,*5 20h CrS 60 000. Duração: 1h30 Pio-
moção estudantes e classe tem 50% d* desconto,
tetacionainçnto xiâ WõPãrfc com 50% do doscon-

,to rnedtante apresontaçáo do ingresso. Ingressos
ti domicilio pelo tol. 221-0515
DEZEMBRO CONTEMPORANEO/O LIVRO
DOS CEGOS — Toxto e diroçâo do Márcio
Vianna Com Carla Marins Ana Elisa Popo o
otilros Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Hu
mailói 163 (266 0896) 3« 4'. 0» o sáb. ás 21 h o
dom , ás 20h CrS 30 000 Cefios e atores panam
CrS 15 000 A pariu de 20h30 exrbiçáo de vldoo
Até 30 de dezembro

AS ALEGRES MULHERES DE WINDSOR -
jjg William Sbakespoare D.reçáo do Marcos Vo-
gol. Com Adriana Maia. Alexandra Pring o outros.
Teatio Glaucio Gil. Praça Cardeal Arcovorde. s/n"
(237-7003) 5' e dom . ás 20h; 6a o sób . às 21b

Noviças rebeldes

CrS 40 000 (6J o 6J) e CrS 60 000 (sáb o dom )
Promoção: estudantes o moradores de Copacaba-
na tem 50% de desconto em todos as sessões.
Ingressos a domicilio pelo tel 221 0515.

CEMITÉRIO oe ELEPANTES Texto e direçáo
do Jansien Hugo Lago. Com Sujana Abranchos,
Robortson Freiro o outros. Teatro da Gruta, no
Museu da República. Rua do Catoto. 153 (225-
4302) De <>' a dom . ál 21 h CrS 40 000 (6- o
láb ) o CrS 30 000 (dom ); classe o estudantes a
CtS 20000 (6-' e sáb) e CrS 15000 (dom).
Cspctáculo oo ar livre Até 31 do janeiro.

UM CASO DE AMOR — Toxto do David Ste-

oppmg

vens Direção do Ollborto Gnwronshi Com Regi-
mildo Faria, Tadou Aguiar o outros Teatro Posto
Seis. Rua Franciico Sé, 61 (287 7496) 5* o 6".
As 21 h30; sàb.. As 20h o 22h. Dom , às 20h Cr$
35 000 (5J o 6").«» Cr$ 45.000 (séb ) o dom , CrS
40 000 Ingressos # domicilio pelo tol. 221-0515
Piomofõo na /" sailio de s itiado peitou com
mais de 60 anos tôm desconto de 20%

A COMÉDIA DOS ERROS — De William Shu
kespeare Direção de Cláudio Torres Gonzaga,
Com Suoly Franco. Isolda Cresía o outros. Teatro
Glauce Rocha. Av Rio Bronco. 179 (220 0259).
Do 4o a 64. às 18b30; séb . és 21 h e dom .. às 20h.

CrS 30 000 (4' o b"). 36 000 (6'), CtS 40 000
(sáb o dom ) Promoçáo estudantes, classe, lun•
cionários públicos e mamros de 60 anos pagam
mota entrada. Ingressos a domicilio pelo tel 221 ¦
0515
NOVIÇAS REBELDES Do Dnn Goonm Dite
çfio do Woll Maia Com Sueli Franco, Tolia Mei
rolos h outros. Teatro Darroshopping, Av das
Américas. 4 668 (325-6844) 5' o 6". ás ?lh.
sáb . As 20h e 22h. dom . às 20h CtS 45 000 (B«)
o CrS 50 000 (0* a dom ) Ingressos a domicilio
pelo tol 221 0515 Ató 20 do fovoroiro

CONFISSÕES DE ADOLESCENTE Baseado
no diário da atriz Maria Mariana Adaptação o
diroçfto do Domingos do Oliveira. Com Mana
Mariana. Carol Machado o outros Teatro Casa
Grande. Av Alrônio do Molo Franco, 290 (239
4045) 4" o 5*. às 1 7h 6* o dom , às 19b, sôb . às
20b CrS 40 000 ( 4»e5'). CrS 45 000 (6* o dom)
o CrS 50 000 (sáb.). Ingressos a domicilio pelo
tel 221-0515 Duração 1h15

POR FALTA DE ROUPA NOVA. PASSEI O
FERRO NA VELHA — Diroçâo do Abílio For
nandos Com Honriquota Brioba. Francisco Silva o
outros Teatro Sesc do Madureira. Rua twbanck
da Câmara, 90 (350 9433) 6' o sãb, às 21b,
dom . ás 20630 CtS 30 000 Até 31 de |oneito

RABO D'ASNO. A FARSA DO PORTUGUÊS
Toxto o direção do Ivom Godinho Com Ivons

Godinho, Hugo Mayer o outros Teatro do Plano•
lírio da Gilvoa. Av. Padro Loonel Fionca, 240
(274-0096) 6'osáb.4l21h Com , ás 20h CrS
30000 Ulumodia.
Campanha Vi ao Teatro. Postos rk vendas tuas.
de 2• o 6e. das 9h às 17h: Av. Rio Branco. 185
(Centro). Lwqo do Machado. 29/loja 38. Dias da
Rochê. 9/loja B (Copacabana) o Visconde de
Pirajá. 550 (Ipanema). Postos volantes, de 2' .?
6'. das 10b és 19h: Cinelándia e Praça Saens
Ponha. Kombis. sáb o dom. das Wh ás 19h:
Praça Saons Ponha e Largo do Machado

K SHOW

Divulgação

TORCUATO MARIANO — Participação espn'ciàlde téo Gandelrrwn Sáb o dom , às 22h30.
Jaí7mania. Av. Rainha Elizaboth. 769 (227-
2447) Couvert a CtS 26 000 e consumação a CtS
1^-000 Ultimo dia

ROBERTO CARLOS/CORAÇÃO -- 5". ás
• 2lVi30, 6« o sal). ás 22h e dom . ,ls 21 h. Impem-' toY. Rua Dias da Cruz. 170 (592 7733) Cr$

-' 200 000 (setor A B especial e camarote); CrS
150 000 (setor B. C especial e A lateral) o CtS
400 000 (setor C)

OSWALDO MONTENEGRO/A FLOR DOS
OSSOS Du 6- a dom., ãs 18h30 Canecào, Av
Vencoslau Braz. 215 (295 3044) CrS 80 000 (ar
quibancada). CrS 90 000 (mesa latoral e mozani-
nos) e CrS 110 000 (mesa central e frisas). Ató 14
do janeiro,

UAMDAS MUZENZA E ILÊ AYÊ — Sab. as
22li30 o dom . as 21630 Canecào. Av Vencoslau1 Braj. 215 (295 3044) CrS 100 000 (mesa cen
trai). CtS 80 000 (mesa lateral). CrS 70 000 (pis-
4«»>í Até 3 de janeiro
DOMINGUINHOS DO ESTACIO — Participa-
çiio da Escola de Samba Estácio de Sá Do 4 * a
aftli. ás 22630. dom . ás 20630 Asa Branco. Av

- M»m de Sá. 17 (262 4428) CrS 40 000 (4". 5» e
dom ) e CtS 60 000 (6J esàb ) Ultimo dia

NOEL ROSA ASSIM MODERNO E ETERNO
Com Jorge Maia. Soma Dumont, Luiza Mon-

teiro. Otávio Granjeiro e Paulinho 6'. ãs 12h30 eMt9Í»; sáb. às 21 h e dom, as 20h. Teatro João
Thcotonio. Rua da Assembléia, 1 O/subsolo (224
8G22 r 236) CtS 20 000 e CtS 15 000 (ás 12h30)
/ncjrvssos a domicilio pelo tel 221-0515 Ultimo
dui

TONY COSTA Dom . ás 22h30 Tone de Ba-
bpl> Rua Viscond»! de Pirajá. 128 (267-9136)

.Couvcrt e consumação a CrS 25 000
MUSICA NA PRAÇA - Com o canlot Vonssi
mo Dom ás 19h Pla/a Shoooina. Praça da

4 ^

pi 'J.1?; •, - - Jz'\
Noel Rosa assim moderno...

Alimentação
franca

Rua 15 de Novembro, 8 Entrado

I
DEVAGARINHO EU DEIXO Com Carvalhi
nho. Leda Lúcia, Davit Jr o outros 6 • e sáb. ãs
21 h. dom , as 19b Teatro Alaska, Av N.S. Copo
cabana, 1 241 (226-2304) Venda com desconto
pelo tel 246-9676 CrS 40 000 Até 10 do janifiro

I PAGODE/GAFIEIRA
ENSAIO DA MANGUEIRA — Dominijos, a par-

tir do 22h. Gypsy. Av, Afrômo de Mello Franco,
296 (239 4448) CrS 35 000 (homem) o CrS
30 000 (mulher).

1 BAR
SÉRIE DUOS INSTRUMENTAIS/MAURO
PERELMANN E OSWALDO CARVALHO -
6' e sáb . ás 22h. dom. ás 21 h Ca/d Laranjeiras.
Rua das Laranjeiras, 402 (205 0994) Couvcrt a
Cri 20 000 Até 3 de loneiro

CAROLINA TIBOU/UMA COLEÇÃO DE RIT-
MOS — De 5* a dotn. ás 22h Havana Café
Concerto. Estrada da Gàvoa. 899/lj 207 (322-
0159). Som couvort. Ultimo dia

BECO DA BOHEMIA Show de samba com o
grupo Nova Goraçâo Dom. às 21h Rua Gois
Montoito. 34 (541 7348) Cnuvert a CrS 1 2 000
(3* o 4"). CrS 20 000 (5- c dum ) e CtS 16 000
(64 o sôb )

MARIO DUTRA, MUSICA. MITO E CULTURA
— Dom a 3". às 22h30 Vinícius. Rua Vinícius do
Mot.ns. 39 (267 6767) Couvcrt a CrS 30 000

RAMBLERS TRADITIONAL JAZZ BAND
Todos os domingos às 18h30 Gula Bar, Av
Dolhm Moreira. 630 (259 5212) Couvert a CrS
25 000 o consumacão a CrS 20 000

TERRA MOLHADA Dom o 2*. ás 22h30
People. Rua Bartolomeu Mitro. 370 (294 0547)
Couvert a CrS 30 000 (2- e 3*). CtS 40 000 (4- e
dom) e CrS 60 000 (6* e sáb ) consumação a CrS
25 000 !2,a4'e dom ) e CrS 35 000 (6* o sáb )
Até nmiinhà

1 PARA DANÇAR
BASEMENT De 4* a dom . a partir de 23h Av
Copocabana. 1 241 (287 5409) 4* o 5*. CrS
20 000 6* o sáb. CtS 30 000 o dom . onttada

franca at6 meia-noite; apôs osso horário. Cr$
15 000 Drops Matiná, Iodos os domingos, do 17
ás 21 h30. CtS 15 000

RESUMO DA ÓPERA — De 4* a dom ,i partir
do 22h Matinê, sàb o dom , a partir de 16h Av
BorQos de Modoiros. 1 426 (274 5895) CrS
30 000 (do 4* a 6' o dom ) o CrS 35 000 (sáb )
Coitsumaçâo a CrS 40 000 Matinê a CrS 30 000
(para jovom do 12 a 17 ano»)

WELL'S FARGO Do 3" a dom . a p.nfr do 216
Matinês sòb e dom das 16b ás 20h Rua Gal
Urquiza. 102 (274 7895) Consumação a CrS
42 000

PAPILLON — Discoteca de 3' a dom , a partir das
22h Hotel Intercontinental. Av Prefeito Mendes
de Motais. 222 (322 2200) CtS 30 000 (do 3' a
5J e dom ) o CrS 40 000 ( 6-, sáb o véspera de
feriado) Matmô aos domingos, das 16h30 às
20b CrS 25 000

CARINHOSO — Diariamente, a partir das 21 h
Aos dom. Uma Noite Em N«.*w York City/Disco
toque Revival Rua Visconde de Pirajá. 22 (?87
0302) Couvert a CrS 35 000 (de dem a 5') e CrS
40 000 (6*. sáb e véspera de feriado)

HELP Diariamente, a partir das 22h Av Atlãn
tica. 4332 (521 1296) CrS 60.000

SOBRE AS ONDAS Música ao vivo Diana
monto, a partir das 21 h Av Atlântica. 3432 (521
1296) Couvert de 3* a 5* a CrS 30 000. 64 o sáb ,
CrS 45 000, dom o 2*. Mim couvert

VOGUE Diariamente ás 22h As 4-s. Os Bons
Titmpoi da Discoteca Rua Cupertmo Durão. 1 73
(274 4145) De dom a 6-, CrS 20 000 e CrS
25 000 (consumação) véspera de feriado. 6* o
sáb . a Cr$ 25 000 e CrS 32 000 (consumação)

PRESS - Do 3' a dom, a part-r das 22h Av
Sernambctiba. 4700 (385 2813) Ingressos o
consumação a CrS 35 000

CALlGOLA Diariamente, a partir de 2?h D«s
coloca a cargo de Rodrigo Vieira e I ernando
Portugal Rua Prudente de Morais. 129 (287
1369) Consumação a CiS 60 000

EXPOSIÇÃO
ALGUNS CARIOCAS — Fotogralins de Serçiio

ZaIlV Musou de Arte Moderna Av Inlonto I)
, Mtinrtque, 85 De 3* a dom . das 13h ás 19h. 5J
jlèira, das 136 ás 22h Até dia 3 do janeiro
NAVEGAR t PRECISO: DR ULYSSES EM

. CHARGES E CARTUNS Coletiva com vários
cartunistas e chargistas Palácio do Catete. Rua
do Catete, 153 De 3J a dom . das 12h ás 17h Até

JdaS de janeiro'« VBRUNO LECHOWSKI. A ARTE COMO MIS-
.•VSAt) — Pinturas Sala Bernardclli do MNBA. Av

\ V^WÓ; Branco, 199 De 3'dO'. das 1 Oh às 18h Sáb.
. das 14h ás 18h Até dia 10 do janeiro.

"•VpÓpRO PRETO — SAUDADES DE OUEM TE
— Pinturas de Carlos Sclior. Museu Nacio-

do Belas Artes. Av Rio Bronco, 199. Do 3J a
l~i- *V das 10b ás 18li Sáb. o dom . das 14h às 18h^ Álé dia 10 do janeiro.

GjAVIDAOE E APARÊNCIA — Obtas de seis
Jt•*ar'.t««1as contemporâneos Galeria do Século 21 do

ypf MNBA. Av. Rio Branco. 199 Do 3' a 6*. das 106
às 18h Sáb , e dom . das 14h às 18h Até dia 10

* de janeiro
AQUARELAS DO SÉCULO XIX—Coletiva Sa

»•; la-Clàtival Vallodaros do MNBA. Av Rio Branco.
De S-» a 6J. das 10h ás 18h Sáb. edom . das' l3h às 18h Até dia 24 de janeiro

A PAlxAO SEGUNDO CLARICE - Manuscn
jo*. documentos, objetos pessoais e pinturas do

r. ^ /•'. Clarice Lispector. Centro Cultural Banco do Bra-"V $il. ,Ruo 1 do Março. 66 Do 3J a dom, das 10h ás
Até dia 31 de janeiro

• A CAMINHO DE NITERÓI — Coletiva com a
coleção de João Sattamini Paço Imperial. Praça
XV, 48 De 3" a dom , das 11b ás 18h30 Ate dia
14 de fevereiro

JOÃO DO RIO — UM ESCRITOR ENTRE
DUAS CIDADES — Painéis com textos e fotos
sobro a vida e a obra do escritor Casa França-' » bkjsil. Rua Visconde do Itaborni, 78 Do 3* a

J > dam . das *06 ás 20h. Até dia 14 de leveteiro' JÁZZ Gravuras do Matisse. Museu da Chácara
do Céu. Rua Murtinho Nobre. 93 De 4J a dom ,

¦ das 12h ás 17h. Até dia 24 de fevereiro
THE FLASH AND CRASH DAYS llusttitcõos

da peça e exibição de vidoos Museu Nacional de
Belas Artes. Av Rio Branco, 1 99 De 34 a 6J. das
1Qh ãs 18h Sáb e dom . das 14b às 18h. Até dia
28 do fevereiro
RELEMBRANÇAS Exposição e venda de arte-

i . sanato. Sala do Artista Popular. Rua do Catete,
179. De 2- a 6', das 10h ás 18h Sáb o dom . das
15h às 18h. Ultimo dia

NÚCLEO DE CRIANÇAS E JOVENS DA EAV
Coletiva tscola de Artes Visuais. Rua Jardim

Botânico, 414 De 2* a 6*. das 10h às 19h. Sáb o
dom , das 10h ás 17h Ultimo dia

PROPOSTAS E PORTFOLIOS Mosti.i do
Núcleo do crianças o jovens Escola de Artes
Visuais' Rua 'Jardim' Botânico, 414 D»- 2- a ò-,
das 10h ás 19h Sáb o dom. das 10h às 17b
Ultimo dia.

FEIRA DA ASSOCIAÇÃO DE ANTIOUARIOS
DO RIO DE JANEIRO - Bijouterias. custais,
porcelanas, pratarias o outras peças tstadiu de
Remo da Lagoa Dom . das 10h às 18h

FEIRA DE ANTIGÜIDADES DA BARRA
Objetos Casashopping, Av Alvorada. Via 11
2 150 Dom . das 106 ás 196

FEIRA DO MERCADO SAO JOSÉ Potcelo
nas. cristais, antiguidadus o objetos de arte Mcr-
cado São José, Rua dos Laranjeiras. 90 Dom
das lOh ás 17b

FEIRA DE ARTESANATO -- Objetos artesanais
em courp. metal e vidro, além de pintutas e plan-
tos Noiteshopping. Av Suburbana. 5 474 Dom
das 10h ás 20h30

FEIRA DE ANTIGÜIDADES - Objetos Praça
Getúlio Vargas, om frente á reitoria dü UFF
Niterói Dom . das 9h às 17h

1» SALÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS
ARTISTAS PLÁSTICOS - Coletiva Hotel Na
cional. Av. Niemeyor. 759 Diariamente, das 10h
às £0h. Ató dia 30.

LIGIA LVRA — Pinluros Restaurante Gallaria.
Sáo Contudo Foshion Mall. Dioriomonto, das * 16
às 2h da monhd. Ató dia 30.
MOEMA DE C. S. OLIVEIRA — Esculturas
Musou do Ingá, Rua Presidente Pedreiro, 78 —
Niterói. De 3", a 6*. das 11 h ás 17h Sáb. e dom
das 13h ás 17h. Ató dia 30

NETTO — Cartuns Centro Cultural Paicho.il Car-
los Mogno. Campo do Sôo Bento — Icoral Do 2-
a 6-, das *0h ás 18h Sáb . das 10630 às 16h30
Dom . das 10h às 14h. Ató dia 30

EUQÉNE ZÉRO — Pinturas Museu do Telefono.
Rua Dois do Dozombro 63 Do 3' a dom , das 9h
às 17h Até dia 3 de janeiro

ARTE SOBRE PAPEL Coletiva do 8"ivuras e
desenhos Museu Nacional do Belas Aites. Av
Rio Bronco, 199. Do 3' a 0'. das 10h ás 18h. Sáb
o dom , das 14h ás 18h Até dia 3 do janeiro.

NATAL COM ARTE — Mostro com trabalhos do
artistas plósticos. decoradores, estilistas o fotó-
grofos enfocando o Natal Rio Design Conter Av.
Ataulfo de Paiva, 270 De 2 ' a sáb . das 10h às
22h Dom . das 12h às 20h Ate dia 3 do janeiro.

CRIANÇA
MOGLI. O MENINO LOBO —Club 20b Boulo
vard 28 de setembro. 205 (204 2727) Dom. as
18b C«$20 000

dan; a
DANÇA RITUAL|8TICA — Direção e coroogra

fias de Andréa Ròrner Dom , às 17h. Teatro loa
cabado. Rua Jqcô Bonifácio, 705 Reservas pelo
tel 592 0063. CrS 18 000
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AS AVENTURAS DOS TRÊS PORQUINHOS
Teatro Brigitte Blair. R Miguel Lemos. 51, Copa
cabana (521-2955). Sáb e dom, às 17h CrS
20 000

AS ALEGRES COMADRES Teatro Vannucci.
R Marques do S Vicente. 52. Gávea (239 8545)
Sáb e dom , ás 17h30 CrS 25 000

O BOI E O BURRO NO CAMINHO DE BELÉM
Teatro Tablado Av Lineu de Paula Machado

795 (294-7847) Sáb e dom. ás 17h o 18h CrS
15 000 Ultimo d.a

BRUXA 2 O RETORNO Teatro Monte Sinai.
Rua São Francisco Xavier. 104 (248 8448; Sáb
o dom . ás 1 7b CrS 15 000

CANTA BRINCA CONTA Museu Histórico
Nacional. Praça Marochal Ancora, s/n°, Centro
Dom , ás16h Grátis Último dia

A CASA DE CHOCOLATE Teatio de Bnlso
Aurimar Rocha. Av Ataulfo do Paiva. 269, Loblon
(294 1998) Dotn .is19h CtS 22 000

O CASACO ENCANTADO Teatro Copaca
biina. Av Nosta Senhora du Copacabana. 327
(257 0881). Sáb edom ,às17h CrS 30 000

A CIGARRA E A FORMIGA Teatro Posto 6.
R Francisco Sa, 51 (287 7496) Sáb o dom , ás
17b Cr* 15 000 Ultimo d.a

EM QUEM CABE O CHAPÉU? — Teatro de
Bolso Aurimar Rocha. Av Ataulfo de Paiva 269
(294 1998) Sáb ás 19h e dom . ás 16h. Cri
20 000

CHAPEUZINHO VERMELHO — Teatro Posto
C. Rua Francisco Sé. 61 (287-7496) Sáb ái 18h
o dom . ás 18h. Cr$ 15.000. Ultimo dia.

CHAPEUZINHO VERMELHO — Teatro Tese.
R Heitor Boltrôo. 353, Tijuca Dom. às 17h Cr$
15 000 (crianças) e CrS 10 000 (adultos) Ultimo
dia.

CRIANÇANDO - UMA VIAGEM FANTASTI
CA — Cassino da Lapa. Rua do Riachuelo. 260
(253-1469). Dom, á» 17h30 Cr» 16 000

DRACULINHA. a vida acidentada du um
vomplrlnho — Teatro Barrashnpping. Av das
Américas. 4 686 (325-5844). Sáb 6 dom . ás
17h30. CtS 30 000

OS GERMEMS DA DISCÓRDIA - Teatro daCidade. Av. Epiticio Pessoa. 1 864 (247-3292)Sáb o dom . ás 17h30. Cr» 26 000
UMA HISTORIA DE BOTO VERMELHO —
Casa de Cultura Laura Alvin. Av Vieira Souto,
170 Sáb o dom . ás *6h30 CtS 20 000.

O PATINHO FEIO Teatro Galeria, Rua Sena-
dor Vergueiro. 93 (225 8846) Sáb e dom. ás
18h CrS 15 000

O PATINHO FEIO — Teatro da Associação
Medica Fluminense. Av Roberto Silveira. 124
(711 4766) Sáb edom . ás 18h CrS 15 000

QUANDO O CORAÇÃO RECEBE VISITA —
Teatro Museu da República. Rua do Catete. 153
(225-4302). Sáb e dom . ás 17h30 CrS 20 000.
Ultimo dia Se chover não haverá espetáculo.

OS SALTIMBANCOS Teatio dos Quatro. R.
Marquôs do S Vicente, 52/265 (274-9895).
Sàb . dom o feriados, às 17h CrS 30 000

I EXTRA 
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CINETESTE
Respostas: 1b; 2c; 3c. 4a; 5c.
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PALAVRA-CHAVE: JACTANCIOSIDADE Sinônimos: jattea
jtiiiíora; joio: jia; janotlce- jeitosa; jacto; iactanciofS;
daia: jade: iadeita; jeito; jota; jito; joníca, jacrancia
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RADIO
JORNAL DO BRASIL

f FM ESTÉREO 59.1MHz
10 horos Reprodução digital (CDs e DAls)

Glorio. RV 588 de Vivaldi (Guest DDD 28 02)
Astunana ou Sardana ¦ Dança Espanhola op 37
n° 8. de Gronado9 (O RTV Espanhola. Morkevitch

ADD 4 30), A Páscoa Russa Abertura Festi
vai de Rtinsky Korsakoff (OS Londres. Scher
chi-n AAD 16 32) Trio em Si bemol maior,
para piano, violino e violortcelo - ArQwduçue. op
97. de Boethoven (Ashkenazy. Perlman. Harretl
DDD 37 1 5>, Concerto n' 4 em Sol maior paia
/lauta c ó/Questta da Françots Devienne (Seben
yi. f i' Gyo«. Sandor AAD - 2004), Sonatma de
Moreno Toiroba íJulion Bream DDD 13 40).
Abertura da Move a para cs Reais Fogos de artífi¦
cio de Haèndel (F l Berlim. Kubelik AAD

Boky, Tourengeau, OS Montreal OutoU D D O

% TELEVISÃO

Educativa

IW
Canat 2

Tol 292-0012
7h25 ü Hino NacionalUruslioiro7h30 0 Palavras do vida
8h15 ^ Mina ao vivo
Oh ° VivandoühJO O Ao«d«ml« Am««â-

nla10h ° Concertos da do-
mlngo11h O#om0r»ill

UhlO Q Olub glub — Deve-
nho»

Uh 0 0*n|a conto — In-
lantil

13HS0 0 Campeonato do
Futebol Espanhol

15h O Cinema do domln-
yo — Filme Mogll. o
menino lobo

17h D o» «no» 30 — Ca-minhos ocidentais e
agonia orientaI

1Jh o C«n«l propaflands¦ marketing
18h O Bm aloum lugar do

Í assado — Mário
ago

20H D Ciclo Vera Crui:
um sonho braillal-
ro da Hollywood— Filmo Tico-ticono lubá

21h45 ° ópera A flautamòflica
0h15 0 Espoclal Sorostaao sorestelros
1h15 ° Hino NaotonalBrasllolro

Qtobo

0
Canal 4

Tol ¦ 520-2857

TRONO DO PAPAI NOEL De ?' J G'. e ,ios
dom d,u Mli ás 21 h Sàb das lOn ás 21 h As
crianças podnrào tirar lotos ao lado ri»; Papai
No«l Noiteshopping. Av Suburbana. 54 M CrS
40 000 Até 6 do janeiro

RUB A DUB Com Cezmha Chaves Cosanos-
tra. R da Passagem, 123 (295 8296) Dom das
1 7h30 às 22h CrS 15 000

PLAY TOY CIRCO E SHOW 1 2 brinquedos
Show do circo Passaporte CrS 15 000 (com
direito d show de circo) Do 5J a 6' às 20h30.
sàb , das 17h às 19h o dom . 16h. 18h o 201»
Parquo: (de 5* a dom ) 5* o 6*. das 14h às 20.
sàb . das 14h às 22h. dom o fenados. das 10h às
22b Av Sta Cru/. 1125. 241 -3393 Healengo

PLAY RIO — Parque de diversões coberto. Do 2*
a 6 ', de 14h às 22h Sãb . dom o feriados das 10h
às 22h Shopmg Sendas. Via Dutra, km 4 (751
8245)

TOBOPLAY — Parque aquático composto do to
boogua» gigantes em Iranta a praia Üe 4J a dom
dn 3h30 ás !8h30. D» 4 000 (preço mád.o da
ficha) Dosconto» para üicuraòes o colégios
Praia do Plratminga — Praiào/Nitarôi (709
348M)

PLAYTOY TIJUCA — Parque de diverlios pia-
riamonte de 10h àt 22h Tijuçè OU Shopping. Av
Mor.ic.inA 987 Crt 7 000 (preço mádio por bnn
quedo). Mim rail. CrS 7.500 cada cinco voltas.

PLAYTOY BARRA — Parque de diversões De
5a a dom e feriados 6* o 6* das 14h às 20h, sàb .
das Uh ás 22h Dom, e feriados das 10h ás J2h
Passaporte CrS 40 000. Pista do mini bugto o
Walk machino Av Alvorada, 2.150, Tel 325
7510

PLANETÁRIO DA GÁVEA — Programoçjo parao fim do semana Robozinho Bli\z e ns estrelas, as
16h30 As 18h programação para adolescontos
(Viagem ao sistema lolaf); As 19h30. Um passeio
polo céu. CrS 2 500 (crianças) o Cr1 5 000 (adul
tos) Av Padre Leonel Franca, 240 (274 0096)

JARDIM ZOOLÓGICO — 2 400 animeis ontre
répteis, aves e mamíferos Parque da Quinta da
Boa Vista, »/n° (254 2024) De 3' a dom . das 9h
às 18h30 CrS 20 000. Ás 3* a entrada tem dos
conto de 50% Entrada franca pata criança atô um
motro do altura e para quem apresentar o valo i
doso Üicho do môs macoco prego.

PLAY NORTE — Parquo de diversões Diana
mente, de 10h às 22h. NorteShoppmg. Av Su
burbona. 6 474 (289-7094). Alôm dos 14 bnn
quedos, o parque agora conta com o
Voyêgc viagem no espaço e simulador

TIVOLI PARQUE — Parquo do diversões De 3'
a dom Bàb., das 14h às 22h: dom . o feriado, do
11 h ás 21 h. Av. Borgos do Medeiros, s/n ' (294
2045). Cr$ 80.000 (preço único adulto/criança)
Eacursôes: Crt 25 000. Salão do festas.

FAZENDA ALEGRIA — Fatendinha, noçòos de
ecologia. Casa do Tanan. cachoeira, piscinas na
turais. comida caseira Programa ecológico esco
lar Estrada Boca do Mato. s/n° — Vargem Po
quena. Outras informações pelo tal 442 1992 e
442 2004.

6h25
6h457h45Bh208h20

9h1510h25

11 h

11h25

11h55

12h25

12hí>0

13h20

1Hh20h

O Educação om ro-
viston Sunta missnO Globo clôncis
Globo ecologiaO Pnquenas ompro-
sas. grandos nogó-
ciosO Globo ruralO Festival do doso-
nhos Caverna do
ifijyjo'MickoYO Hoopormon. Seria-
do Episódio O ti-
rotcioO Tal pai. tal filho.
Seriado — Episódio
Uma mulher muito
distante3 Alf. o E. Toimoso.
Seriado  Episódio
Coisa selvagem¦ Harry. Seriado —
Episódio Patermda-
dr1 Os Sirnpsons. Se
riado Episódio
AcampamentoKrustvFamília Dinossuu-ros. Seriado Ept
sódio A quena dos
pistachosTomporatura mà-
xima — Filmo Em
busca do Vale En-cantadoDomingAo do
Faustào — Progra-ma do auditórioOs TrapalhõesFantástico — Va-
r iodadosO Domingo maior
Filmo ET — — 0
oitraterrostreO placar elotrônico— Eioortivo

0h30 0 Clnoclubo Filmo
Agnes dn Deus

Manchete

M
Canal 6

Tol 2B5-0033

Wh

8h30 P ProgramaçAo odu-cativa7h30 O Paro o ponso8h O Oosportando vo-
coçóas8h30 O EstaçAo ciênciaManchete rurnl

10h O SossAo animadat? TV MappinO Boletim Super vo-rfio 93
IthMQ Mundo dos ospor-tosO Esporte e açflo0 Espertíssimo
1«h O Shockllhli P Bolotim Supor Vo-rAo 93O SossAo bang bongFilmo A IdceocultaO Rio show especial4* parteO Aconteceu IIQ EspecialGuns'n'RososO Gente do nxpres-sAo. Entrevistas comBruna Lombardi —

RetrospectivaO Business Entruvistas com Jo.ío Do-na JrO Grandes momon-
tos — Rigoletto

14h16h 1
20h3022h
Oh

Ciirnora showMultl aoort
Show de bola
Musa redonda
Debate esportivoCAmoro show

SBT
Canal 11
Tol 580-0313

17h

19h
20h
11 h
Uh

23h

Oh

Bandeirantes

<S>
Canal 7

Tel 542-2132
6h50 O
6h1b O61)45 O7h15 O

8h O8H30 O9h O9h15 O10h15O
21 h O
21H05 O

23h05 r>
23h15°

0h15 O

1h45 O

Programa educativoA hora do graçaAnunciamos JesusSeloçóes portu-guosas. O show damoita — Musical
Está oscritoComódiaCada diaShow do turismoShow do osporto— RetrospectivaJornal do dominnoCarlton Cino osp»»-ciai — Filmo Camil-Io ClaudelJornal do domingoCara a cara — En-
Uovistas com Marllia
GabnolaCritica o autocriti-
cu Entrevistascom Dircou Bruola oMarllia StàbiloGonto que ò noti-cia. EntrevistosCom Gilso Campos o
Mari3a Urban

Rede OM

íeM Canal 9
Tol 580-1536

7h40
8h
9h9h3011 h
12h
13h

O Educação om rovistaO Posso creramonhAEu o vocêCamisa 9OM ruralComunldadoTVO tong shot

no

na

7h10 1
7h308h O
8h30
9h15
91*4510h10 O
10h3h O
11h O
11h30 O
12h O

23h O

EducativoEsporte mágicoCaminhoneiroShollEsses surpreondentos animeisUrsinho Puff
DosenhosTom e JorryCavalo do fogo
PornalongaPice Pau Dose-nhosOs filhos do Tom oJerry Desenho»Programo SilvioSantos Programade auditórioSossAo das do*

?4 44); Serenata em He maior, de Mu/art (FilBerlim, Boehm • AAD • 12 28)
20 horas Reprodução digital (CDs c DATs)
Sinfonia n' 92 O flor d. em Sol maior, do Haydn
(Concertgebouw Davts DDD 27 03). Sinfo
mas para as ceias do Rei • Capricho n1' 1 ou
Caprice de Villiers ¦ Cotterets. de Michol R.chaid
Delalande (OS Paris. Vallo/ DDD 16 09)
fíéverie, op 24. de Scriabtn (ON Escócia Jarv.
DDD 3 43); Sonata em ré menor, de Padre
Antomo Solor (Puyana ADD ¦ 7 02). Concerto
em Re maior, para violino e orquestra, op 61. do
Boethoven (Heifet/ OS Boston Munch Grav
1974 ADD 38 30). Bhnik Poema sinfòn-co
n 6. de Smetana (Concertgebouw. Do»ati - Grav
1986 • DDD 15 23) Partita n° 5. em Sol maior
de Bach (Eliane Rodrigues • DDD • 14 03» As
Sim talou Zarathustra. op 30. de Richard Strauss
(Concertgebouw. Haitink - ADD 34 13). Sonata
e/n La mato*, paia violino e cravo, op 5 rr- 6 de
Co»elli (Grumiau*. Castagnone AAD 9 57).
Abertura da opera A Norte de Maio de Rimskv
Korsakóff (Fd Rotterdam. Zmman DOD * 8 0tí}
Kreisleriana, op 16 de Schumann (Arrau AAD
36 40» Andante (aittrnot.vo) da Sinfonia n" 31
(ASMF Marnner DDD 3 36)

I OS FILMES

ÁGUIA DE AÇO 2
TV Globo — 13h40

Aventura aérea. (Irnn Eagle 2)
ile Sitlncy J.Furie. Com Louis Qos-
seII Jr., Slutirl Margolm Mnrk
llumphrcy c Slwroit H.Brnmlnn.
Produção canadense de 88. Cor (100
min). Ases (Gossclt Jr. e Humph-
rey) são destacados para comandar
esquadrilha americana em missão
no Oriente Médio. Com a ajuda de
colegas soviéticos, eles pretendem
destruir bases de mísseis nucleares,
implantada por ex-general americá-
no. Colagem de piruetas aéreas e
explosões espetaculares, bem ao
gosto da dupla de produtores Me-
nahem e Colem Globus. autora de
produtos em série. ?
MOGLI. O MENINO LOBO
TVE-I5H

Aventura infantil. (Moglij de
Zollan Korda. Com Sabu, Joseph
Çállera e Rosemary Decamp. Pxbdu-
(•(/o americana de -i-- Cor 1109 mm i.
Nas selvas da Índia, menino aban-
donado é criado por bando de lo-
bos. 0 garoto aprende as manhas
das matas e as utiliza contra os
inimigos da floresta. Primeira ver-
são para o cinema do personagem
criado por Ruydyard Kipling. lno-
fensivo. ? ?
A FACE OCULTA
TV Manchete — 17h

Faroeste, f One-eyed Jáèks) de
Marlòn Brando. Com Marlon Bran-
do, Karl Malden, Katy Jurado, Pimi
Pellu er, Ben Joluisqn, Slim 1'icken.s e
Llislui Cook Jr. Produção anierii iino
de 61. Cor (NI mi'. Terminada a
sua pena. pistoleiro (Brando) v:i da
prisão doido para pôr as mãos no
sujeito que o prendeu e o espancou.
Bangue-bangue com pretensões psi-
cológicas, lento e quase enfadonho.
Brando na direção não tem o mesmo
significado que no elenco. *
CÉU DE AGONIA
TV Rio - Í9H30

Tragédia aérea. (The croudul
:,k y) de Joseph Pevney. Com Dana
AndrewsI RJionda Fletuming. Produ-
ção americana de 60. Cor {105 mim.
Dois jatos viajam em rota 'd| colisão
Os instrumentos de ambas as acro-
naves nada registram. Produção que.
de certa forma, antecipou as truge-
ilias aéreas que superpovoaram os
céus dos anos 70. como a série li -

porto *
ftTO-TlCO N0 H BÁ
TVE - 20h
B Drama. D, Adolfo Celi. Com Ali-
se/mo Duarte. Tânia ( arrero, /u ni-
binsky, Marisa Piado, Marina Freire.
Modesto de Sou:a. Francisco de Sã e
Abelardo Pinto. Produção brasileira
di 50. Cor 15 mm Humilde fun-
cionário público (Duarte) de uma
cidade do interior fica noivo de con-

TV Rio
3Sg Canal 13
TVWO Tel M)2-4616
7h Programa educa-cional
7h30 O desportar da fe
9h Desenhoshow
10h SArio do humor
11 h 40 ano» du TV bra-sileiro
12h Tom Tom Groovie
13h Bom forte
13H45 Pontos o programas
14h Forga brutd - 5''

nado
15h 1000 esportes
16h Top TV
17h Recordnsom
18h u MundSo uortanejoMusical
19h30 Cino Record F••me. Cdu do agonia
21h30 Talk show - Lntccistas com Ot.lvioMe&quita
23h ContrntemposSenado
Oh 1 Top TV 2 — A mis-

sAo
1h Piilavra do vida

MTV
Canal 24UHF

—— T»l 221-2651
11 h Big vid Sucossosdo todos oi tempos17h30 Top 10 Europas
13h30 Videos14h30 Ano rock16h O Bingo MTV
16h30 O XPO17h30 O Cine MTV
18h O Top 20 Brasil —

20 clipes mats pedidos
20h O Semana rock

R*!trosp»jctiv.} iemj-nal
20h30 O Sports MTV
21 h O Videos22h ° Ponto Zoro
22h30 O lado B — Rock alternativo
0h30 O Videos

CARLOS HELÍ DU ALMEIDA

terrânea, mas se apaixona por bela
amazona (Carrero) de um circo em
visita à comunidade. 0 pobre coita-
do passa a compor músicas para a
amada, mas as pressões sociais e da
noiva o obrigam a se afastar de seu
grande amor. Tragédia amorosa ins-
pirada na biografia do compositor
Zequinha de Abreu. Pode não ter
sido fiel á vida do biografado, mas o
público gostou. *¦ *

CAMILLE CLAUDEL-
2" PARTE
TV Bandeirantes — 2Íh05
¦ Biografia. Camille Claudel I de
Bruno Nuytten. Com Isabelle Adjani,
Gerard Depardieu, Laurent Grevill,
Alain Cuny. Mtuleleine Robinson i
Kairiih Boorman. Produção francesa
de 88. Cor (105 min . No Século 19;
na Frahçifjjovem (Adjani) artista vai
estudar com escultor (Depardieu) la-
moso e teniperamental. Logo se tor-
num amantes, num crescendo de re-
lacionamepto que beira a loucura.
Versão romantizada para a trágica
relação entre Atiguste Rodin e Ca-
mille Claudel. Estréia di> fotógrafo
Nuvttcn na direção. * * *

E T., 0 EX1 K A I ERRESTRE
TV Globo - 21h55
H Clássico. F..T lhe cxtra-tcffçs¦
trial/ de Stéven Spielheq•. Com Henry
Thomas, Dee II ulluce. Peter Coyolc,
Rohert MacSau^hldtt c Drcu Burry-
more. l}Tüiiii\(iti tinwruwm </»' ( or
1115 mim. Nave alienígena pousa
num subúrbio da Califórnia e, ante a
aproximação humana, decola deixan-
do um tripulante cm terra. A pequena
e inteligente criatura e acolhida por
uuroto d homasj qt:e mora nas ceaa-
mas. liste, com a a|uda dos ana ;os e
dos innaos (MacNauglUon e Darrv-
more), tenta manter sua descoberta
longe da curiosidade do-, udultos. ate
que o li.T. consiga voltar para casa.
Clássico do melodrama spielbergnia-
no. cuja sinceridade e honcsiidade co-
moveram o mundo inteiro. * * * *

\(,M S DE DEI S
I V Globo - Ih

Mistério divino. ; ,-ttj/u s oj Cod
Smtaii ./('ii ison. Com Jane F"ii;

da. Aiine Banerojl. Meg hllx, Imie
Piinniak e II instou Reckett Produ-

a
de

çjít) dntricaiiliide: 85 Cor 98 mm
Rfcèj!;-nascido é eneontiado es-
tranuuládo em convento. A jovem;
noviça que deu a lu/ e supoSi au-
tora do crime, que alepi desconhe-
cer tanto o infanticidto quanto a
gravidez, parece emOcionalmente
perturbada. I o tribunal que invés-
tiga o caso designa competente psi-
quiatra (bondai para estuda-la e
esclarecer o mistério. Mistério psi-

} ÜitIglO
tordlfii

i eletrí/ante do dirc
Lua A fotogral

NvkvjN' ? ?
i c

( otaçoes: ® ruim * regular + * |>om * * + ntimn ? + ¦* t excelente
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PERFIL DO CONSUMIDOR Drkffi

Cuidado, o conde está de volta!

I 1 1/\H! III ORSINI

E há duas palavras que dcfi-
t | nem o milenar Drácula elas
hJ são perigo e carisma. Perso-
nagem que vem fascinando as pia-
teias ao longo dos séculos com sua
estória profundamente erótica (ori-
-ginalmcnte escrita por Bram Sloker
e publicada em 1897), Drácula biv
lha nas telas brasileiras pelas lentes
de Francis Ford Copolla. Como
consumidor, ele faz o estilo sangui-
nolento de ser: os animais preferi-
dos são o morcego e a sanguessuga;
a comida, frango ao molho pardo, e
o conjunto musical ò Sempre Livre.
Perfume — Opium.
\ampu — Camomila energizado
com leves gotinhas de sangue.
Cama — "Meu caixão de estimação
forrado com pois vermelho e de-
bruns em bordado inglês."
Comida — "Sem alho, por favor".
Cabeleireiro — Rudy, "principal-

mente depois que ele se livrou da-
quele plus incomodativo."
Cueca — "Vermelhas, igualzinhas
as do Antonio Fagundes."
Roupa — Paletó de madeira.
Dentista — Dilson Pires, "o mesmo
da Xuxa."
Comida preferida — Galinha ao
molho pardo.
Sobremesa — Gelatina de moran-
go.
Refresco — "Ora. ora."
Pasta de dente — Crest anti-tarta-
ro.

9^1

Mul her intcligcntc

Fobia — De morder um pescoço
contaminado.
Sapatos — De madeira, iguais aos
do paletó.
Palavra mais bonita da língua portu-
guesa — Veia.
Palavra mais feia da língua portu-
guesa — Crucifixo.
Bebida — Blooilv mm1
Petisco — Carne de pescoço.
Homem bonito — Bela Lugosi.
Mulher bonita — Wynona Rider.
Homem inteligente — Bram Sloker.

•¦$&. fiMMMsmm Ik lifffiL ' Mulher inteligente — Anjelica
Houston.
Cantor — Eduardo Conde.
Cantora — Siouxsie.
Revista — Fangoria.
Remédio de cabeceira — Um anti-
coagulante "fórmula secreta de mi-
nha família há milhares de anos."
Ator — O Reginaldo da novela De
corpo e alma.
Atriz — Cláudia Ohana.

. v#i^jSSiPf6fe^v|N.v{¦ • - i,.. . r' •.

;' -V"''

Animal preferido

Motivo de orgulho — "Ter este cor-
pinho há milhares de anos."
Motivo de arrependimento — "Não

me conformo em ser vítima da mês-
ma doença sexual do Michael Dou-
glas."
Música — Sisiers of Mercy ("Não
posso ouvir um rock gótico que fico
louquinho para me atracar num
pescoço").
Símbolo sexual — Monique Gar-

Na ilha deserta

denberg ("Aquela palidez scpulcral
me deixa mais vampiro do que nun-
ca")
Conjunto musical — Sempre Livre.
Lugar mais esquisito onde fez amor

Num mausoléu de mármore no
Cemitério de Arlington, em Was-
hington. em cima da tumba de John
Kennedy ("Foi um orgasmo para
10 mil anos.")
Tara — "Por 

pescoços largos bem
ao estilo do Edson Celulari."
Livro— Frunkestein, de Mary Shel-
ley, e Entrevisto com o vampiro, de
Anne Rice.
Filme — Todos os de Francis Ford
Coppola.
Cor — Preta.
Flor — Cravo de defunto.
Maior qualidade — O carisma.
Maior defeito — "Ah, esse meu
lado ameaçador."
Animal preferido — Sanguessuga e
morcego ("O PC é um plagia-
dor.").
Cidade— Londres ("Mas só na era
vitoriana").
Quem levaria para uma ilha deserta

Nastasja Kinski e seu "superpes-
cocinho"
Quem deixaria lá para sempre —
Todos os exorcistas.
Frase — Coma a carne e chupe o
sangue!

&

1 ARTUR XEXÉU

ameaçado de não terminarMais um ano

ção. Aliás, existe alguém neste
pais interessado em saber se o
Pingüim fica na favela ou na casa
com piscina? E o tatibitáti das
musiquinhas da Xuxa pega muito
mal no horário nobre. A única
coisa que a Globo programou pa-
ra competir com as nozes e as
avelãs da sala de jantar foi o epi-
sódio inédito cia Família Dinosau-
ro. Enfim, o programa teve o ho-
rário noturno que merece.

Quer dizer que, além de tudo,
o PC ainda ronca?

O presidente afastado passa o
tempo todo fazendo cooper no
Lago Norte, lendo o livro de
Amir KJink na biblioteca da Casa
da Dinda, dando entrevistas para
correspondentes estrangeiros,
convocando entrevistas coletivas,
consultando cartomantes, jogan-
do biriba até de madrugada, se
interessando por neurolingüística,
e ainda quer mais 30 dias para ser
julgado Aliás, se o otimismo que
prega a neurolijigüstica é tão ell-
ciente por que Collor não enfren-
ta logo o tribunal de senadores e
deixa o país seguir seu rumo em
paz? Ninguém agüenta mais o le-
ro de que o presidente afastado
não teve direito a ampla defesa.
Ele teve nas mãos um dos maiores
advogados do país — Evaristo de
Moraes Filho —. destituiu-o do
cargo e reclama que não o deixam
se defender? Dá entrevistas a hora
que quer, ocupa os principais tele-
jornais do pais, mas. na hora H,
insiste em chamar PC de A. B ou
C e não explica o inexplicável. Se
o julgamento não sair até o réveil-
lon. 1992 vai ser mais um ano que
não terminou. E de anos assim o
Brasil não precisa mais.

o Brasil. O brasileiro — não dá
nem pra dizer a profissão dele.
pois seria entregação — licou tão
vidrado em lolanda que se esque-
ceu que já era casado, lolanda
passou uma temporada em Brasi-
lia, bem longe da mulher do brasi-
leiro, que mora em São Paulo.
Mas não adiantou nada. A esposa
bateu pé e lolanda foi repatriada.
Continua sendo atração turística
em Havana.

Quem faz as melhores frases,
Scarlet Moon ou Lulu Santos?

Tem muita gente fissurada nos
lábios carnudos de Madonna, não
tem? Pois eles são falsos. Pelo me-
nos é o que conta o livro Madon-
na — Uma biografia não autoriza-
tia. Madonna resolveu mexer na
boca logo depois de se ver em
Dick Traey. Ela percebeu que não
era tão sexy quanto Kim Basinger
em Botman, exatamente porque
não tinha lábios inferiores tão
grossos quanto os da amiga de
Bruce Wayne. Madonna já não
linha gostado de ter sido trocada
pela mesma Basinger no filme Fm-
contro às escuras. Mas, pensando
bem, até que neste caso ela se deu
bem, pois, com Basinger e tudo. o
filme de Blake Edvvards era uma
bomba. Sem querer mudar de as-
sunto. mas já mudando, Madon-
na é mestra em escolher filmes
errados. Ela foi a primeira atriz
pensada para encabeçar o elenco
de Por favor, matem minha mu-
Iherl Rejeitou a idéia e deu a
chance de Bette Midler retornar
aos filmes de sucesso. Fm com-
pensaçâo, não pensou duas vezes
antes de aceitar o convite para
estrelar Surpresa em Sliqflgài, uma
bomba mais potente ainda que

Encontro às escuras. E. só entre
nós, acrescentou algo a sua carrei-
ra. ou ao filme, a obscura partiei-
pação de Madonna em Neblinas e
sombras, de Woody Allen? Tem
muna gente que viu o filme e até
hoje não se deu conta de que ela
está 110 elenco. Mas. voltando ao
assunto principal, até Madonna
acha que Basinger è mais sexy que
ela. Solução: fez aplicações de eo-
lágeno. que precisam ser revistas
de quatro em quatro meses para

os lábios não murcharem. Já viu
né? O futuro de Madonna é ser
uma velhinha assanhada de lábios
murchos.

¦ ¦ ¦
Roberto Carlos. Xuxa, retrós-

pectiva do ano, E o wnlo levou
pela milésima vez... Será que 93
não vai chegar nunca?

¦ i ¦
A Globo faz muita coisa ruim,

a gente sabe. Mas é preciso louvar

o interesse que ela tem em preser-
var a família no dia de Natal. Ela
é a primeira a insinuar que neste
dia ninguém deve ver televisão.
Ou então não continuaria progra-
mando especiais da Xuxa e capi-
tulos de De corpo e alma no dia da
ceia em família. Não dá pra ver.
Quando toca aquela musiquinha
que pontua o drama das trocas de
bebê na novela de Gloria Perez. a
gente ate acha que rabanada e
peru assado e uma boa combina-

Já está na ho-
ra de o comércio /} ^
apoiar Evandro ^
Lins e Silva e pe- VT"^? ^
dir com toda a -1 g|| f
força o impeach- 

~ 
/£;

ment de Collor. \
Ele já tinha aca-
bado com as gravatas Hermes,
símbolo da cafonice de seu gover-
no. O uísque Logan. que ele tanto
propagandeou no início de seu
governo, é a única marca que está
em promoção no free-shopping
do Galeão neste período natalino.
É do tipo pague um e leve dois. E
ninguém leva. A última vitima da
maldição de Collor são as grava-
tas Giorgio Armam. É claro que
todos os amigos do presidente
afastado já têm gravatas Hermes.
Por isso, o premente de Natal que
eles receberam este ano mudou de
grile. Foi o suficiente para Gior-
gio Armani também cair em des-
graça. Não é para o comércio exi-
gir o impeáçhment de Collor?

Lindbergh Farias no programa
de Natal da Xuxa! Só falta agora
ele criar uma banda de reggae e
tocar no Circo Voador.

Será que o pessoal ".i do outro
lado da página ainda agüenta ler
mais uma historinha de Cuba?
Uma só. É sobre lolanda, a musa
de Chico Buarqüé e Pablo Mila-
fies (ou será do Silvio Rodri-
gues?), que costuma ser cantada
por Simonc cm seus shous. Pois
lolanda existej de verdade, em
carne e osso, e faz o maior sucesso
com os brasileiros que vão a Ha-
vana. Aliás, faz tanto sucesso, que
um brasileiro que esteve lá no ano
passado ficou tão apaixonado pe-
ia moca que resolveu frazê-la para

9^1
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Nao po<1o ?-:-f venarao separada^en-e

zí/é/n <fe 5<?r ne-
cessário à consti-
tuição óssea e
dentária, o cálcio
ê responsável pela
coagulação do
sangue e trans-
missão muscular.
(Página 8)

¦ A maioria das pessoas não

sabe que sofre do mal nem

connece os principais riscos

(Páginas 4 e 5)

O PLANO DE SAÚDE QUE VOCÊ PRECISA

PELO PREÇO

Primeiro: Através de Radio telefonia a PREVLIFE redi-
mensionou a orientação da procura por assistêncic medica.
Segundo: A PREVLIFE reduziu a utilização excessiva de
exames complemeníares e o tempo de demora para o
diagnóstico correto levando um médico até o local solicita-
do, seja trabalho, escola ou residência.

QUE VOCE PODE PAGAR

mfc-L
CENTRAL DE OPERAÇÕES

(Q21) 396-6789

Terceiro: A Rede Brasil de Credenciados PREVLIFE inclui
renomados profiss onais e quclificados hospitais interligados
por moderno sistema de remoções aéreos UNICOR
Quarto 0 PROJETO PARCERIA PREVLIFE
cionais para Micros, Pequenas e Grandes Em: r-

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASÍLIA BELO HORIZONTE

eC€ preços «-«cep-
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Sofisticação convive com a crise

Brasil faz cirurgia
de ponta mesmo

sem esparadrapos

SMÓNICA 

DALLAR1
ÃO PAULO — O Hospital
das Clínicas de São Paulo, o
maior complexo hospitalar

da América Latina, vive hoje a
incoerência de ser o primeiro, em
um pais em crise. Apesar de pos-
suir uma elite médica, que realiza
cirurgias de ponta e pesquisas si-
milares às do Primeiro Mundo, o
hospital sofre com a deficiência
do sistema de saúde no Brasil.

Mensalmente, cerca de seis
mil pessoas \ indas de todo o país
são internadas no HC para a
realização de mais de duas mil
cirurgias. Se têm a vantagem de
receber atendimento privilegia-
do. perdem com a simples falta
de material básico, como espa-
radrapo ou algodão.

O hospital, formado por seis
institutos que dispõem de sofisti-
cados equipamentos, sofre com a
alta rotatividade dos funcionários
por problemas salariais.

Alguns tratamentos exigem
muitas vezes a preparação de um
enfermeiro por três ou quatro me-
ses. mas os baixos salários aca-
bam tirando o profissional do
hospital.

Com todos os problemas, o
HC faz cirurgias únicas 110 país,
como as de reimplante, transplan-
tes de medula alogênicos. neuroci-
rurgias e transplantes de coração
em casos muito graves.

A vinculação com a Faculda-
de de Medicina da Universidade
de São Paulo (USP) possibilita a
realização de pesquisas avança-
das com verbas do governo do
Estado.

A experiência dos médicos é
fundamental em casos conside-
ralos de difícil solução. Como o
reimplante da mão do coman-
dante M arei lio Albery no mês
passado.

Albery teve a mão esquerda
decepada enquanto vistoriava o
avião em vôo, que fazia a rota
Araxá/Belo Horizonte. Com mui-
ia calma, ele conseguiu recolher a
mão e leva-la num saco com gelo
na transferência para o HC. Ope-
rado cerca de três horas depois
pela equipe do médico Ronaldo
Az/c. chefe do Departamento de
Microcirurgia e Reimplante, nu-
ma cirurgia que durou sete horas,
o comandante conseguiu recupe-
r ir a mobilidade do braço e da
mâo. A cirurgia é realizada pelo
hospital há cerca de dez anos.
SAI Dl r MKD1C IN \

São Paulo — Carlos Goldgrub
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Marcos Ferreira conta que o Departamento de Queimados realiza técnicas que não são feitaspori outro hospital

Hospital cria Banco de Pele
As pessoas vítimas de queimaduras gra-ves têm agora condições de tratamento

mais satisfatórias. O Departamento de
Queimados e Cirurgia Plástica do HC
criou o primeiro Banco de Peles do Brasil.
O enxerto das áreas queimadas com peles
de cadáveres possibilita a reconstituição da
própria pele do doente mais rapidamente.
Para o cirurgião Marcus Castro Ferreira,
chefe do departamento, muitas condutas
desconhecidas por muitos já são práticas
antigas do HC. Porém, não são realizadas
em nenhum outro hospital do pais.

Segundo Ferreira, s pesquisas realiza-
das na área de queirr dos estão acontecen-
do paralelamente ao exterior. Ele acha que
no próximo ano será possível a multiplica-

ção das células para o tratamento dos
queimados. Outra prática cirúrgica que de-
ve ser implantada é a reconstituição da
mama no momento em que é extraída no
tratamento de câncer. A cirurgia em fetos,
como a de lábio leporino, também está
sendo estudada.

O cirurgião acredita que o sucesso do
Departamento de Queimados se deve '*à
vinculação com a universidade". Segundo
ele. o longo tempo para a especialização —
cerca de 10 anos — provoca o desejo do
médico de se estabilizar financeiramente
mais rápido. A Faculdade de Medicina da
USP é o principal centro de formação de
cirurgiões plásticos do país.(M.D.)

Microcirurgia trata epilepsia grave
A cirurgia para o tratamento de epilep-

sia realizada pela Divisão de Neurocirurgia
Funcional do HC adota a mesma tecnolo-
gia usada nos Estados Unidos e na Euro-
pa. A divisão é centro de referência no
Brasil e na América Latina.

Nas últimas pesquisas realizadas no
pais. foi constatado que 2% da população
brasileira sofrem de epilepsia. As cirurgias
ocorrem em casos extremos, quando o tra-
lamento com remédios não surte efeito e as
crises são constantes. Segundo o diretor-
técnico da divisão, o neurocirurgião Saio-
mon Benabau. a espera para a internação
pode ser de até um ano. O centro é consi-
derado uma unidade de ponta e foi pionei-
ro nesse tipo de tratamento.

Mensalmente são realizadas 30 opera-
ções. A microcirurgia no cérebro não deixa
cicatriz. Com o controle médico, o doente
fica curado. Esse tipo de cirurgia é indica-
do também para os casos de dores crôni-
cas. tumores na hipóflse (como gigantismo,
e doença de Kushen) e distúrbios do movi-
mento (doença de Parkinson), nos quais o
tratamento clinico não resolve.

A neurocirurgia funcional é realizada
quando a doença não é anatômica, mas
interfere no funcionamento do cérebro. É o
oposto dos casos de tumor ou aneurisma.
O cérebro sofre uma alteração no funcio-
namento e não no formato.t.l/./).,/

Transplantes de

medula são rotina
O Instituto da Criança do Hospital

das Clínicas é o único centro no Brasil
que faz rotineiramente o transplante au-
tólogo de medula. Nesse tipo de trans-
plante, o médico retira a medula da crian-
ça, faz o tratamento quimioterápico e
depois a reimplanta. Segundo o médico
Vicente Odone Neto, chefe do grupo de
Onco-hematologia Pediátrica do Institu-
to da Criança, "o hospital de Seatlle
(EUA) chega a cobrar USS 300 mil pela
cirurgia e a chance de sucesso é a mesma
que no Brasil" — cerca de 9ü%.

O Instituto realiza apenas 24 trans-
plantes autólogos ao mês, porque só pos-
sui duas salas de recuperação. "Uma sala
para a recuperação dos transplantadosi
custa USS 180 mil, bem menos que uma
cirurgia no exterior", afirma o médico.
Do total de 500 crianças que têm proble-
mas de medula no país, somente 150
conseguem internação em locais capaci-
tados. Muitas são tratadas em outros
hospitais e no momento da cirurgia,
transferidas para o Instituto da Criança.

O Instituto do Coração realiza o outro
tipo de transplante de medula, o alogêni-
co, em que o paciente precisa de um
doador. O transplante é realizado em pe-
quena escala em dois hospitais no Paraná
e no Rio de Janeiro. Para facilitar o
tratamento, foi inaugurado pela Funda-
ção Hemocentro do HC o primeiro Ban-
co de Medula da América Latina.(M.D.)
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Dor ao mastigar
¦ Tenho sentido um incômodo quando
mastigo. O lado direito estala e chega a
parecer um martelo, mesmo quando a
comida é pastosa e mastigo devagar. O
que devo fazer? Isabel Joana Dias da
Silva, Rio de Janeiro
? Quem responde é o dentista Ronaldo de
Carvalho Miguel, professor-titular da disci-
piina de implantes dentários e prótese bu-
comaxilofacial da Universidade do Grande
Rio.

Os 

estaios, ruidos, zumbidos ou do-
res de ouvido resultam de proble-
mas na articulação temporo-mandi-

bular e estão associados ao mau
posicionamento dos dentes nas arcadas.
Essa é a causa mais normal desse tipo de
incômodo. No entanto, os estaios podem
ser conseqüência de problemas na própria
articulação, embora seja menos provável.

Os animais caninos (cachorro, lobo) só
abrem e fecham a boca. Os ruminantes
(boi, camelo), além de abrir e fechar a
boca. têm o movimento de lateralidade. Os
roedores (rato, castor) também abrem e
fecham a boca e movimentam a mandibula
para trás e para frente. Já o homem è
univoro — faz todos esses movimentos
quando mastiga.

Durante a mastigação, determinados
dentes se tocam e outros não. Quando
alguns dentes que não podem encostar
acabam se chocando, acarretam problemas
para a articulação. A causa é o dente mas o
efeito é na articulação. A pessoa que apre-
senta esses problemas deve se submeter a
um tratamento ortodôntico com aparelhos
ou a um desgaste seletivo dentário para
alinhar o posicionamento dos dentes.

Cirurgia plástica

para o períneo
¦ Gostaria de saber por que
algumas mulheres que se sub-
metem ao parto normal têm que
fazer, mais tarde, uma perineo-
plastia? Sônia Vargas da Silva.
Rio de janeiro
? Quem responde é o ginecologista
Alkindar Soares, chefe do serviço de
ginecologia da Santa Casa do Rio de
Janeiro.

A perineoplastia è uma cirur-
/I gia plástica para reconstituir

11 o assoalho da pélvis. Ela é
indicada quando o parto não é bem
conduzido e a passagem do bebê
rompe a musculatura da pélvis. A
sustentação dos órgãos e músculos
da região — útero, bexiga e reto —
fica prejudicada, o que pode causar a
ruptura do perineo — espaço entre o
ânus e a vagina

Nem sempre a cirurgia é necessá-
ria. Se a mulher for bem constituída
e o parto bem conduzido, a muscula-
tura suporta a passagem do bebê.
Atualmente o problema ocorre me-
nos do que no passado, quando os
partos não eram tão bem assistidos.
Muitas mulheres optam pela cesária,
que poupa a musculatura pélvica.

A cirurgia também é indicada
quando há fraqueza congênita destes
músculos. São poucas as pessoas que
nascem predispostas ao problema e
que. mesmo nunca tendo filhos, po-
dem sofrer alteração no perineo a
ponto de precisar da plástica.
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Tratamentos da

hérnia de disco
¦ Tenho sentido muitas dores nas cos-
tas, perto das nádegas, e acho que te-
nho hérnia de disco. Gostaria de saber
se tenho que operar. Helena Ribeiro. Rio
de Janeiro
? Quem responde é o reumatologista Ar-
naldo Libman. diretor do Centro de Ortope-
dia e Reumatologia Botafogo.

A 

hérnia de disco se dá quando há
deslocamento do disco intervértebral,
levando a uma compressão e irritação

das estruturas nervosas que se localizam na
coluna vertebral.

Quando ela é lombar, dependendo da
localização, a pessoa sente dor intensa nas
costas, com dificuldade e até mesmo impe-
dimento da locomoção. A dor pode se
irradiar para as nádegas, coxas, pernas e
pés. com faiscadas (como choques elétri-
cos). Pode haver sensação de peso, des-

conforto ou mesmo formigamento dos
membros inferiores, com diminuição da
sensibilidade e da força das pernas.

O diagnóstico é feito através do exame
físico e. quando necessário, por exames de
imagem. O tratamento, na grande maioria
dos casos, é clínico, com excelentes resulta-
dos. Apenas um pequeno percentual dos
casos tem indicação cirúrgica. E aconse-
lhável procurar um médico, já que em mais
de 95% dos casos é possível melhorar o
quadro clinico, com regressão das dores e
da incapacidade funcional.

As perguntas devem ser enviadas com nome completo, endereço e telefone para JORNAL DO BRASIL, Caderno SAÚDE &
MEDICINA, seção Consultório. Avenida Brasil, 500/6° andar — São Cristóvão — CEP 20940-070, Rio de Janeiro.
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Hipertensão ataca em si

Sem controle, os riscos

para o cérebro, coração

e rins aumentam muito

MK 

i N \ TA MOR A CS
ais de 50% das pessoas que so-
Trem de pressão alta desdonhe-
cera o problema até o momento

em que o corpo falha, muitas vezes
causando a morte. A hipertensão arte-
rial primária é tão traiçoeira que os
médicos americanos já lhe colocaram
ura apelido: lhe silent killcr — o assas-
sino silencioso.

Sofrer de hipertensão crônica signi-
fica viver como um carro que anda com
o freio-de-mão puxado durante todo o
tempo — ou seja. forçando o motor e
todas as outras peças da máquina.

Ninguém ainda sabe a causa da hi-
pertensão arterial primária, nome que
distingue o problema surgido sem cau-
sj evidente da hipertensão como sinto-
ma de algumas doenças, chamada se-
cundária. As principais conseqüências
da pressão alta primária ocorrem nos
próprios vasos sangüíneos, em qual-
quer local do corpo, mas principalmen-
te no cérebro, coração e rins.

Esforço excessivo — A hiper-
tensão ocorre quando as artérias dimi-
nticm de calibre, obrigando o coração a
f.i/cr esforço demais para levàl o san-
gue a todas as partes do corpo, explica
Wilhe Oigman. presidente do departa-
monto de hipertensão da Sociedade
Brasileira de Cardiologia.

Esta redução do calibre dos vasos
ocorre lentamente, de tal modo que os
médicos não conseguem detectar quan-
do um paciente está se encaminhando
p.ira um quadro grave. 

"Quem desço-
brir a origem da hipertensão primária
ganha um prêmio Nobel", diz Oigman,
talvez sem exagero. Oigman conta que
a produção cientifica sobre o problema
é tão grande e envolve tantas espeçiali-
d.ides que uma pessoa, sozinha, difícil-
mente teria capacidade de estudá-la in-
teiramente.

As primeiras observações sobre a
hipertensão são muito antigas. Oigman
tu: ta que o mal já é citado no Tratado
dc Medicina Interna do Imperador
Ai íarelo (China, ano 2400 antes de
Cri >io). Mas só mais recentemente — a
partir da década de 50 — a hipertensão
passa a ser tratada como problema de
s. pública, quando as companhias

seguro identificam que os hiperten-
\o mais propensos a desenvolver

d< enças cardiovasculares.
C ontrole — Mesmo desconheccn-

do as causas, os médicos sabem que
alguns fatores interferem na prevalên-
na da hipertensão. Entre os fatores
v ntrolá\eis estão o tabagismo e o con-

de bebida alcoólica; a taxa de
cok -íerol; a diabetes: o estado físico e
emocional (estresse) e o peso.
NU 1)1 t MKDICIN \

Um estudo, parte de pesquisa maior
que vem sendo feita há mais de 30 anos
em Frumingham. no leste dos Estados
Unidos, entre toda a população acima
dc 18 anos, mostrou que as chances dc
complicações nos hipertensos se agra-
vam a cada fator que se soma (ver
gráfico) no mesmo paciente.

Entre os fatores não controláveis
estão: a hereditariedade — os filhos de
hipertensos têm mais chances de desen-
volver o mal; a raça — sabe-se que a
hipertensão ocorre mais em pessoas de
raça negra, cujas complicações são
mais graves; o sexo — as mulheres são
mais sujeitas, mas toleram o mal me-
lhor do que os homens e sofrem menos
as complicações; e a idade — quanto
mais o tempo passa, piores são os
prognósticos para um hipertenso.

Willie Oigman conta que a preva-
lência da pressão alta varia nas popula-
çòes do mundo e pode ser diferente até
de acordo com a região de um mesmo
país. No Japão, por exemplo, a popu-
laçào do sul tem mais hipertensão do
que a do norte — possivelmente por
causa das diferenças nos hábitos ali-
mentares. Uni estudo mostrou que os
indios ianomâmis que vivem ainda de
acordo com sua cultura tradicional não
têm pressão alta. Mas muitos indivi-
duos da mesma nação indigena que já
estão aculturados sofrem do mal.

Exame — A pressão é verificada
pelos aparelhos chamados esfignoma-
nõmetros — que apesar do nome são
bem conhecidos. A pressão é medida
em milímetros de mercúrio. Quando o
médico diz que o paciente está com.
por exemplo, pressão 14 X 9. ele quer
dizer que a máxima é de 140 mm de
mercúrio e a mínima é de 90 mm de
mercúrio. Uma vez detectada, deve ser
monitorada até o fim da vida.

Mas. alerta Oigman, para evitar so-
bressaltos é bom saber que uma pessoa
só pode ser definida como hipertensa
depois de no mínimo três verificações
em situações distintas ou após usar um
aparelho criado pela Nasa. que verifica
a pressão durante 24 horas seguidas.

E que muitos pacientes ficam emo-
cionalmente alterados quando vão ao
médico. A tensão emocional pode cie-
\ar transitoriamente a pressão arterial.
Por isso, se o médico verifica pressão
alta uma vez. é preciso repetir o exame
pelo menos duas vezes antes de decre-
lar a existência do problema.

Além do esfignomanòmetro, tam-
bém eletrocardiogramas, exames de
fundo de olho e de alguns parâmetros
do sangue e de urina podem revelar um
hipertenso. Embora possa ser controla-
da sem muitas dificuldades, a hiperten-
são ainda não tem solução definitiva,
explica Oigman. O controle pode e de-
ve ser feito com remédios, dietas e com
a mudança de hábitos de vida.
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Os hábitos que devem ser controlados

Consumo de sal — 0 sal aumenta o
volume de sangue circulante, dando
mais trabalho ao' coração para bom-
beá-lo. Esse tempero também poten-
cializa a ação de determinadas subs-
tâncias vasoconstritoras presentes no
organismo, como a adrenalina. No
Brasil, a média de consumo diário de
sal é de 10 a 15 gramas, quando a
necessidade do corpo é de apenas três
gramas diárias — quantidade já pre-
sente nos alimentos nào-temperados.
Nos Estados Unidos, as embalagens
de alimentos industrializados infor-
mam a quantidade de sal usada no
conteúdo.

Tabagismo — Algumas das subs-
tâncias da fumaça do tabaco agridem
as paredes dos vasos, o que aumenta
as chances de acidentes vasculares nos
portadores de hipertensão. Abando-
nar o cigarro não reduz a pressão, mas
deixar de fumar diminui os riscos de
complicações decorrentes.

Excesso de peso — A perda e o

controle do peso è fundamental para
controlar a hipertensão. 0 peso exces-
sivo aumenta ainda mais o trabalho de
um corpo já sobrecarregado pela pres-
são alta.

Vida sedentária — Estudos mostra-
ram que os exercidos físicos regularei»
reduzem a pressão arterial Uma das
razões é a perda de peso decorrente da
movimentação física.

Consumo de álcool — Como o sal, o
álcool acentua a ação de substâncias
vasoconstritoras. Estudos mostraram
que quanto mais bebida alcoólica a
pessoa consome, mais a pressão sobe.
Os médicos permitem um consumo
diário de até 30 miiilitros diários, cor-
respondentes a duas doses de uísque,
meia garrafa de vinho ou uma garrafa
de cerveja

Qualidade de \ ida — O hipertenso
deve evitar qualquer excesso: de comi-
da, de trabalho, de tensão, de bebida,
de atividade física e mental. Descansar
e dormir bem são fundamentai.
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RASÍL1A — As doenças cardiovas-
culares. na maioria das vezes resultantes
da hipertensão crônica, são a principal
causa de morte no pais. O ministério da
Saúde calcula que um contigente de 11
milhões e 965 mil pessoas (15% da popu-
lação brasileira acima de 18 anos) sofrem
de hipertensão arterial crônica.

Ano passado, a União pagou aos hos-
pitais conveniados com o Inamps USS
460 milhões por 1,3 milhão de interna-
ções por doenças cardiovasculares — a
segunda causa de internações no pais.
perdendo apenas para os partos.

Mas. embora reconheça a gravidade
da situação, o coordenador do Departa-
mento de Doenças Cardiovasculares do
Ministério da Saúde, Romero Bezerra,
alega que não existem recursos para fi-
nânciar grandes campanhas educativas."O 

governo federal não é único responda-
vel pelo sistema de saúde. É importante
que os estados e municípios também in-
vistam no setor", justifica.

Romero acredita que. apesar de mo-
destas, algumas pequenas campanhas
educativas e de treinamento de profissio-
nais. desenvoh idas atualmente pelo de-
partamento. poderiam apresentar bons
resultados. "Para isso. seria necessário
um maior empenho por parte de gover-
nos estaduais e prefeitos", acrescenta. Ele
cita exemplos do Ceará e Rio Grande do
Sul, onde os estados, em conjunto com

falha no país
algumas prefeituras, estão realizando tqjr
balhos de levantamento de dados e cam-
panhas para educar a população."Muitas mortes por derrame cerebral
e enfartos poderiam ser evitadas pelo há-
bito de medir a pressão arterial", alerta
Romero. Ele diz ainda que as campanhas
devem também ser dirigidas aos profis-
sionais de saúde, médicos e enfermeiros,
que muitas vezes esquecem de medir a
pressão dos pacientes.

Hoje, as doenças do aparelho circula-
tório. que incluem todas as complicações
cardíacas, atingem um grande contigente,
de pessoas, inclusive jovens, na faixa etá-
ria de 20 a 40 anos. "Na década de 50, as
doenças infecciosas, como a tuberculose,
causavam a maior parte das mortes",
lembra o coordenador. Hoje. pouco mais
de 30% das mortes da população em
geral estão relacionadas a doenças do
aparelho ciruculatòrio, enquanto as
doenças infecciosas respondem por apro-
ximadamente 12% das mortes em geral.

As estatísticas do ministério da Saúde
também mostram com clareza que a mor-
talidade por doenças do aparelho circula-j*
tório aumenta proporcionalmente á idade
da população. Enquanto as doenças in-
fecciosas e parasitárias são a principal
causa de morte dos brasileiros entre 5 e
19 anos. na população entre 20 e 49 anos
as doenças do aparelho circulatório res-
ponde por quase 25 das mortes. O per-
centual relativo ás doenças do aparelho
circulatório sobe para cerca de 50% na
população de 50 anos em diante.

Campanha dá
WASHINGTON — A incidência de hiper-

tensão na população norte-americana caiu 14%
entre 19S0e 1991. A queda foi considerada pelas
autoridades da Saúde como um sinal de que
determinadas mudanças no estilo de vida reco-
mendadas por campanhas oficiais estão come-
çando a surtir efeito.

Os médicos do Instituto de Coração, Pulmão
e Sangue, ligado ao Instituto Nacional de Saúde
(I\'S). que conduziu a campanha, acreditam que
esse declínio foi mesmo resultado da maior
atenção da população à forma física e à alimen-
tação sadia, além da redução do consumo de
álcool (a queda foi de cerca de 12% entre 1980 e
1989) e do maior número de pessoas que aban-
donaram o cigarro.

Encorajados pelos novos dados, os médicos
do governo norte-americano planejam uma no-
va campanha para prevenir a hipertensão. Al-
guns critérios foram alterados. Agora, uma pes-
soa passa a ser considerada hipertensa se tiver
pressão de 140 por 90 ou acima.

O consumo máximo diário de sal recomenda-
do agora é de seis gramas — quantidade contida
em três colheres de chá da substância. Cerca de
80% dos 10 a 12 gramas de sal consumidos pelo
americano médio estão contidos em alimentos

:erto nos EUA
industrializados como pães. queijos, carnes e
comida congelada, de acordo com Edward J.
Roccella. coordenador do Programa Nacional
de Educação sobre Pressão Alta do INS.

"A indústria de alimentos terá que cooperar
com o esforço nacional para a prevenção da
hipertensão", exortou Roccella. Por sua vez,
Lester M. Crawford, vice-presidente executivo
para assuntos científicos da Associação Macio-
nal de Alimentos Industrializados, destaca o
esforço de "10 longos anos" para reduzir a
quantidade de sódio nos alimentos industriali-
zados. Ele questiona os números do programa
do INS. afirmando que estão "desatualizados".

Cerca de 50 milhões de americanos sofrem de
hipertensão, segundo dados de uma pesquisa
recente. Apesar do crescente número de medica-
mentos disponíveis no mercado para o controle
da hipertensão; arterial, os altos preços e os
inúmeros eleitos colaterais constituem um obs-
taculo â utilização dessas drogas. Por outro
lado. o lato de a pressão alta ser uma condição
crônica exige o uso continuo de medicamentos,
segundo Paul Whelton. professor de epidemio-
logia na Universidade Johns Hopkins.

Vilanova
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Feliz Ano-Novo,

você merece
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Você. como todos nós.
foz o balanço de sua vida
em 92 e descobriu que não
esta feliz. O namoro está
meio assim, seu coração já
não bate na expectativa de
um telefonema e. às vezes,
você se pega sonhando em
ficar em casa sozinha, nu-

ma noite de sexta-feira. É hora de colocar os pingos nos
is. terminar e partir para outra, no embalo das resoluções
de fim de ano. Ano-Novo, vida nova.

Sua resolução e corajosa e honesta, mas arriscada. Já
pensou, nu noite dc 31, você a única mulher sozinha do
grupo, quando bater onze e meia? As pessoas não tem
nenhum pudor em exibir sua lelicidade nessas ocasiões,
você sabe. Claro, sempre pode aceitar aquele convite para
passar no sitio de sua amiga, mas já pensou vocês duas
sem namorado — costuma ser assim —. apenas uma
bebida ou um tranqüilizante. O que você pretere?

Tenha calma. Se você ainda não entrou naquela fase de
implicância quase ódio quando ele chega, de uma chance.
Estas datas, aliás, são ótimas para testar os nossos senti-
mentos. Ele na pior de um lado, você na pior de outro,
será'.' Mais: e se você confundir, na sua meio depré. com
saudade e começar a se arrepender, imaginando estar
perdidamente apaixonada'1 I: resolve dizer sim. que vão
casar sim. só porque se sentiu muito só nesta noite tão
perigosa? Depois, ja \iu.

As datas são grandes ciladas para quem esta só. Por
mais que se pense 

"ah! eu tiro de letra, e um dia como
outro qualquer*. existe uma pressão externa que nào
permite a ninguém atravessar impunemente os Natais,
aniversanos, fins de ano. Dia das Mães. dos Pais e das
Crianças. Ha uma conspiração cuidadosamente preparada
para arrasar com qualquer pessoa que não tenha sua \ida
afetiva familiar na mais perfeita harmonia. Isto é 0.0001%
da população. Felizes mesmo, só Antenor e Patrícia.

Mas tem o passado. O pai que a gente amava, a amiga
que foi morar longe, as ilusões que já fíyemos. Não
adianta, ninguém escapa. Já fiz várias experiências, ne-
nhuma chegou a ser um sucesso retumbante. L m dia
ainda vou pegar um avião (para Paris) dia 24. véspera de
Natal. Voando não se esta em lugar algum, tudo o que se
pode querer, ás vezes.

Mas não vai dar. Trabalho, falta de grana, de coragem,
nào vai dar mesmo. Então, amiga, se segure. Observe-se,
preste muita atenção em você mesma, a •-eus sentimentos,
e deixe para resolver no dia 5. que e quando o ano começa.
Até la. quem sabe1' Tudo. tudo pode acontecer, isso é o
bom da vida. Até mesmo você descobrir que estava apenas
passando uma fase, que ele e bem legal, vocês se gostam,
que até podem ser lelizes. Seria tão bom. já pensou.'
Trocar de namorado costuma ser. freqüentemente, apenas
trocar de defeitos (uma mão-de-obra). Quem sabe'

Cartas para Danuza Leáo devem ser endereçadas á
Revista Estilo de Vida com nome e endereço completos
Avonída Brasil 500, 6" andar, CEP 20940070, Sào CristOváo

Todo ano a mesma dúvi-
da: que cor vestir no réveillon
e atrair sorte para o novo
ano? Depois de um 92 tão
cheio de tropeços, quem não
está querendo paz. amor.
saúde e um dinheirinho extra
para dar uma folga no orça-
mento, estrangulado pela pi-
rotecnia de planos econòmi-
cos e prevaricações de uma
certa quadrilha de aventurei-
ros? O branco é sempre o
preferido. Mas. de acordo
com seu signo zodiacal, você
pode colorir o visual em
1993. como mostra a repor-
tagem das páginas 4 e 5. Na
capa. Sônia Pabst. da agên-
cia Class, maquiada por Fia-
vio Barroso. Produção de
Rosângela Alvarenga, jóias
da H. Stern e tecidos da Casa
Alberto Tecidos. A foto é de
Ernani d"Almeida.

DELÍCIAS QUE DAO SORTE 9
Receitas que agradam o paladar. deixam a mesa bonita e,

melhor que tudo. parecem ter a vantagem de trazer sorte na
noite do Ano-Novo.

TOQUES DE ARTE NO ROSTO 1 O e 1 1

Maquiadores ensinam como deverá ser o rosto da brasileira
em 1993. Nada dc cara lavada, tipo estou saindo do banho. A
mulher moderna deve realçar sua beleza, dar um brilho no
olhar, um toque de sensualidade nos lábios.

SALSA, A DANÇA DO VERÃO 4

Vindo do Caribe, um ritmo quente e muito sensual vai agitar
pernas e quadris nestes meses de verão. A salsa, dizem os
especialistas, é um estado de espírito, exatamente a cara do Rio.

o QUE OS HOMENS QUEREM OUVIR DAS
MULHERES '

Existem situações em que apenas uma boa resposta c capaz
de evitar verdadeiros desastres. Teste se você e uma daquelas
que tem a língua afiada, esperta o suficiente para deixar o
parceiro embasbacado. Ou se ainda precisa conhecer a alma
masculina para não ficar em casa sozinha, ao lado do telefone,
esperando uma chamada que não vem.

COMO SERÁ 1 993?
As cartas do tarò. os astros

e o milenar I Ching traçam
suas previsões. Saiba que
vamos viver emoções fortes.

2 ESTILO
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Arcano 22 do tam
vai reger o Brasil

Namur diz que o pais
terá um ano caótico

susíador — Obioirtíciaieplo
dít Luz—, o ?(< dignifica ;i
grande virada de Itamar. E
quando ele reconhece >eus cr-
rns. ""Ao vencer siia própria
iumbra. o homem eíiá prcpã •
radoi paru qualquer desafio",
diz o oráculo. "Mas cie não'deve! 

procurar suprimir o> ahu-
y.i^com precipitação. Istü seria
nefasto, porque osafeãsjflj sxis-
rem íiá muito tempo." Unvcn-
sinanhenío chinês que cai como
uma iuvá para z situação brá-
sileira. * 11111

UM ANO LOUCO

ÊÉILA GUERREIRO
uem esperava alguma tranqüilidade após a
passagem deste ano que (graças a Deus)
está acabando, pode preparar o coração.
Vamos viver emoções fortes. 0 signo do

inesperado, da loucura vai reger 1993, segundo as
previsões de todos os esotéricos.

A astróloga Martha Pires Ferreira afirma que nossa
civilização viverá grandes transformações, um caos que
vai anteceder uma nova organização mundial. Isto por-
que. no dia 3 de fevereiro, Urano e Netuno entram em
conjunção exata, em órbita com Plutão, o que não
acontece há quatro mil anos. "Enquanto Urano repre-
senta o inédito, o imprevisível, o surpreendente. Netuno
é a destruição do arcaico, do que ja não serve mais.

Entre as instituições que vão entrar em baixa, de
acordo com Martha. estão a monarquia — "os reis
têm seus dias contados'" — e o Vaticano — "sofrerá

grandes cismas, devido a disputas de poder". A auto-
ridade da Igreja Católica tende cada vez mais a se
descentralizar de Roma e do Papa, prevê a astróloga.
"'Mas a religião católica vai se fortalecer muito, e
haverá um resgate ao cristianismo primitivo, genui-
no."

Sobre o destino do pais no próximo ano. econo-
mistas, empresários e políticos já deram mil palpites
desencontrados. Só há uma unanimidade nacional:
seja contra ou a favor do novo governo, todo mundo
torce para que o Brasil acerte o passo em 93.
Para a astróloga Maria Eugênia de Castro, o pais
finalmente vai conseguir respirar fundo a partir de 15
de março. Com Saturno entrando na primeira casa.
que é a do ser. do ego. da personalidade, o governo
Itamar começará a dizer a que veio. "Mas de uma
forma séria, disciplinada, lenta, sem euforia ou exibi-
cionismo."

Maria Eugênia ainda tem mais previsões otimistas:
"Itamar vai deixar idéias antiquadas de lado e dançar
conforme a música do futuro, de Urano. A inflação
pode cair a partir do segundo semestre e haverá
medidas econômicas populares, com criação de novos
empregos, construção de casas e vantagens para o
trabalhador."

Já o tarólogo Namur diz que a situação do Brasil —
regido este ano pelo Arcano 22, O Louco — será
muito difícil, caótica. "Antes de julho, começará a
haver uma forte oposição ao presidente. O povo vai
cobrar os seus direitos a maiores salários, a mais
moradias, mas de forma confusa, pouco eficiente,
porque continuará sem base política, ideológica. Mas,
no balanço final, 93 terá um saldo positivo. 

"Grandes

projetos econômicos vão viabilizar um aumento da pro-
dução no país."
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Ficha Técnica: ? Modelos — Sônia Pabst, Isabel
Flllards, Helena Telles da Class. Daniela Colasanti
da Talent s ? Maquiagem e Cabelos — Flávio Barro-
to ? Produção — Rosângela Alvarenga

FAVORITAS DOS ORIXÁS
No réveillàn, o branco
continua a ser a cor
principal, cm homena-
gcm a lemanjá. a deu-
sa das águas. Mas vale
ter um dctalhezinho na
cor do santo favorito,
para atrair boa sorte.
Veja as corcs certas:

Oxalá — é o pai de
todos os Orixás, o Se-
nhor do Bonfim para
os católicos. Cor:
branco.

Omolu — deus da
cura e das doenças,
eqüivale a São Lázaro.
Cores: branco, preto e
vermelho.

Exu — mensageiro
entre os deuses e os
homens. Gosta de ver-
melho e preto.

Ogum — eqüivale
a Santo Antônio, e e
deus guerreiro. Cor:
azul escuro.

Oxóssi — deus da
caça. o São Jorge dos
católicos. Cores: verde
e azul.

Oxumaré — seu
símbolo c o arco-íris e
eqüivale a São Barto-
lomeu. Cores: verde e
amarelo.

Xangô — deus do
trovão e raios. São
João no sinçretismo.
Cores: vermelho e
branco.

lansâ — deusa dos
raios, \entos e tempes-
tades. Cor: \ermelho.
0 Oxum — deusa da
beleza e vaidade! Cor:
amarelo-ouro. Libra:

Vários to'ns
de rosa na
bermuda,
body e
camisa
Mareia
Pinheiro e
um pouco
de azul na
opala H.
Sterrr, cinto
Rosana
Bcrnardos

ENDEREÇOS
OA MODA

Touro:
no verde,
esperançoso,
macacão de
crepc Gloria
Modas; jóia
de
esmeraldas
H. Stem

Aquário:
um azul
profundo,
no vestido
Heckel
Vérri. E
uma bela
safira no
colar H.
Stern

4 ESTILO

Gêmeos:
Multicolorido
jogo de saia,
corpcte e
bolero Marco
Rica. Cristal
de ágata
Wizard

Arranha Gato — Shop-
pmg Rio-Sul Q BB SchmtttRua Visconde de Pirajâ.
595 loja 216 D EDe Doe -
Sáo Conrado Fashion Matl

Flavio Barroso — (021)711-0011 ? Frankie
Amaury — Rua Visconde
de Pirajâ. 351 ? Glória Mo-
das — Shopping Rio Sul OGPR — Rua Mena Barreto.
171 Q H. Stem — Rua Gar-
cia D Ávila, 109 ~ HecfceiVarri — Rua Aníbal deMendonça. 547 loja E OMareia Pinheiro Rua
Visconde de Piraiâ. 351 loja
E ? Marco RJca - Rua
Visconde de Pirajâ, 351 ?
New Qlpsy — ShoppingRio Sul ? Pascale Chris-
Uan — Rua Siqueira Cam-
pos. 53 sala 505 ? Rosana
Bernardes — Rua Viscon-
de de Pirajâ, 547 loja 106 ?
Terra Biues (051) 594-5588
Cl Troppo — Rua Visconde
de Pirajâ. 550 sala 1 009 ; }Ultra Violeta — Shopping
Rio Sul , Vera Benchimol

Sâo Conrado Fashion
Mall ? WbcartJ — (021)
226-2245

ACERTE

NA COR

DO SIGNO
IESA RODRIGUES

Esta seleção de estilo junta o útil ao
agradável. Mostra as novidades da moda e
promete boa sorte para quem usar. Não
são só roupas de festa, e sim cores que
atraem coisas boas: já pensaram, a aqua-
riana veste seu tomara-que-caia azul e
conquista um namorado novo; a libriana.
de rosa, recebe um aumento de salário. E a
geminiana, toda de cores combinadas, ga-
nha uma viagem para Nova Iorque. Boa
sorte!
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frente-única
de seda Elle
Due. No
colar, um
cristal dc
amazonita
Wizard

esverdcado
e poás

&&Sã&Z38A brancos, no

vermelho

drapeado

Pendente
de
granada
Wizard-,
brincos
Rosana .
Bernardes

sensual
chamois
preto e
vermelho

Capricórnio:Leão:
estrelar
tomara-
que-cata
dourado
Frankie
Amaury e
diamantes
H. Stern

Peixes:
calça
verde
Arranha
Gafo;
bustier e
blazer azul
Troppo. E
ametista
no cristal
Wizard

na
sobriedade
do preto,
em
chamois,
bermuda e
blusa Ultra
Violeta.
Turmalina
Wizard;
meias
Kuncrt;
cscarpin
Terra Blues

Fotos de Ernani D AImeida
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ANA MADUREIRA PE ; .0

0 airazon do Rio pulsara em ritmo de salsa nesse
verao. A sensual dan^a caribenha atravessa mais

1- passos.'Mas sem swing nao se entra no ritmo."A -"^5»- -

diz o bailarino. f|^

ousados, camisas estampadas. Depois de urn^dia

;f^v^ 
;l

espanhoi, a palavra salsa quer dizer molho. j <'^^|ElHSfl2|9H
ritmo nasceu no final dos anos 20 era Cuba, expan- I ¦ I \ / I

Existern diversos ritmos de salsa como rumba, guara- ¦ I ¦ I EjLM W / j^L
cha, merengue e mambo. E, em cada pais, ela se Mm \ I ^ ^HSrexpressa de uma forma. m ¦ m % «sMf- " 

j I Hk2t<M§£v

te, a Europa tambem resolveu se requebrar em ritmo

Onde ir nhos de Jesus. Rua da Passa- J ca1)ia £ uma MovklMflto 1 Movimento 3 Movimento 3 (¦•wlmanto 4 —
a boatc Mariuzin, cm Co- £cm w (tel.541-6186) dan$a de poucos meia-ponta com abre a peraa es- volta a base na fecna a base. E

pacahana. aos domingos so 10- principals cantores movimentos a perna esquerda querda e transfe- perna direita, come?a tuaocom
I aminoscanb^nhos ;. g, §Juan LuisGuerra.da Rcpu- muito molejo. Hgeiramente re o peso transferindo apcrna^reita^

iZ5X7i£&S£. <^"m7T-'~,1^£ Quatropassos Jm da p=m. p«onovam«»« SaS~J£
cialmen.c para a salsa mator cachc de mus,ca la.ma do sao baSICOS: direita. ser repetidos si-

A Academia de Dan^a Carii- mun o. Para come^ar, multaneamente
nhos de Jesus, na Rua da Passa- • Celia Cruz, cubana exilada O peso do COrpO para frente e para
gem 101, ofcrece as sextas-feiras nos Estados Unidos, considers- deve estar nas tras Entre no rit-bailes dc danca de sa!ao;!ondc da a ra.nha da salsa duas pemas. mo da salsa. rc-
que nao falla c a salsa • Rubem Blades, paname- bole baStantC e K-
Curso nho. um dos mais populares berte-seda

Academia de Danca Carli- canlores de salsa. inibi<~aO.

QUER DANÇAR

Ritmo cubano

vollta à moda

ANA MADUREIRA DE PINHO

O corazón do Rio pulsará em ritmo de salsa nesse
verão. A sensual dança caribenha atravessa mais
uma fronteira e explode na terra do samba durante a
estação solar. Quem garante é o professor de dança
Carlinhos de Jesus, que acaba de chegar da Europa,
onde o ritmo está na crista da onda.

"A salsa é um estado de espirito, a cara do
Rio", diz Carlinhos. Para dançá-la é preciso male-
molência. A coreografia é pequena, são poucos
passos. Mas sem swing não se entra no ritmo."_A
lambada abriu espaço para a salsa pois elas são
irmãs", diz o bailarino.

A noite de verão sugere roupas leves, decotes
ousados, camisas estampadas. Depois de um dia
de praia, a hora é de requebrar os quadris. Vale
merengue, cumbia ou mambo. Tudo é salsa. E o
famoso hit Soy loco por ti América parece ser o
eco do verão.È-ipá

Em espanhol, a palavra salsa quer dizer molho. O
ritmo nasceu no final dos anos 20 em Cuba, expan-
dindo-ije na década seguinte por outros países latinos.
Existem diversos ritmos de salsa como rumba, guara-
cha, merengue e mambo. E, em cada pais, ela se
expressa de umá forma.

Mas; a salsa começou a se tornar conhecida mun-
dialmemte no final da década de 50, após a revolução
cubana., quando refugiados migraram para os Esta-
dos Unidos. Na década de 60, houve uma grande
febre dia música caribenha. A sensualidade da salsa
conquistou os Estados Unidos, a partir dos redutos
latinos. E lá ganhou influência do jazz. Recentemen-
te, a Europa também resolveu se requebrar em ritmo
,de salsa.

Movimento 4 —
fecha a base. E
começa tudo com
a perna direita.
Os mesmos mo-
vimentos podem
ser repetidos si-
multaneamente
para frente e para
trás. Entre no rit-
mo da salsa, re-
bole bastante e li-
berte-se da
inibiçâo. •

nhos de Jesus. Rua da Passa-
gem 101 (tel.541-6186)
Principais cantores

Juan Luis Guerra, da Repu-
blica Dominicana, que eobra o
maior cachê de música latina do
mundo.

Célia Cruz. cubana exilada
nos Estados Unidos, considera-
da a rainha da salsa.

Rubem Blades, paname-
nho. um dos mais populares
cantores de salsa.

Mo»iin«nto <2 —
abre a perna es-
querda e transfe-
re o peso

Onde ir
A boalc Mariu/in. em Co-

pacabana. aos domingos só lo-
ca ritmos caribenhos.

O Dancing Bc*r. no Le-
blon. abre ás terças-feiras espe-
cialmentc para a salsa

A Academia de Dança Carli-
nhos de Jesus, na Rua da Passa-
gem 101. oferece ás sextas-feiras
bailes de dança de salão, onde o
que não falta e a salsa
Curso

Academia de Dança Carh-

A salsa é uma
dança de poucos
movimentos e
muito molejo.
Quatro passos
são básicos:

Para começar,
o peso do corpo
deve estar nas
duas pernas.

volta a base na
perna direita,
transferindo o
peso novamente

meia-ponta Com
a perna esquerda
ligeiramente à
frente da perna
direita.

m



PALAVRA

DE MULHER

Shalom, sarava,

graças a Deus
Neste réveillon, nós, mulheres, vamos mudar!

Não vamos á praia de braneo, acender vela pra santo,
nem muito menos rezar!
Vamos vestir vermelho, pra pomba-gira girar.
Com certeza, na virada, seremos mais respeitadas.
Se a praia estiver cheia, você cansada,
peça aos gringos e à homarada, baixar em outra parada.

Que este ano a praia fique linda,
só com a mulherada.
Não é feminismo, muito pelo
contra rio.
Passamos sempre com os marí-
dos ou namorados,
e no ano seguinte dá tudo errado.
Sc precisar de uma força, não
fique acanhada, chame o Cristo.
Ele vai descer aliviado, passa o
ano inteiro de braços esticados.
Na distribuição de renda, se der algum pepino,
chame também um rabino.
Se assim mesmo não for suficiente,
chame o Buda. que virá contente.
Com toda essa macroajuda vamos, finalmente,
ter salários iguais aos do Oriente.
Que os homens sejam gueixas, sem queixas.
Que nos encham de ienes, sem "heins ?"
Que nos deixem dar uma escapadinha. como fazem os execu-
tivos.
e voltar depois pra casa. como se nada tivesse acontecido.
Não é por nada, santa, ò que não podemos morrer sem ter
vivido

Pepita
Rodrigues

.Às mulheres,
muito amor e,
se o luxo não
for possível,

basta o trivial

um grande amor, nem que seja
com o próprio mando.
E pra mulher separada. 15 mil
dólares de mesada.
Pra dar muita risada. 50 milhas
verdes no bau da mulherada.
E que a "outra" do "cx" seja
nossa aliada.
ficando com as crianças pra gen-
te dar uma viajada.

Pedimos perdão aos espiritas por estar pensando
só na "matéria", estamos cansadas de descer na banguela
Se isso tudo é pedir muito, nos dê o trivial
Ter dinheiro para o supermercado, pra comprar este jornal.
Não termos nossos carros roubados, nem filhos raptados.
Tomar um solzão bestão. sem medo do arrastão.
Namorar na calçada de mãos dadas, sem ser assaltada.
Dormir tranqüilo, sabendo que vou poder pagar a escola de
meu filho.
Vamos pedir também as mesmas coisas de sempre,
saúde. paz. amor e bola pra frente!
E para as mocinhas, faça um sorteio do nosso presidente.
As coisas estão devagar por ele estar tão carente.
Apesar do topete, é um bom pretendente.

• •

FACILITE SUA VIDA
Usar cormclados é um ESTILO I)E VIDA, no princípio exige um período de adaptação. Por tim. a descoberta

dc que lhe sobra tempo para atividades de lazer. No final das contas muito conforto e liberdade.

-

ENTRADAS:
Al Creme dc legumes CrS 16.200.00
\2 Creme dccr\ilha C rS 16.200.00
\4 Creme dc cebola CrS 16.200.00

A 5 Salada dc grão de-bico CrS 23.200.00
A6, Salada dc feijão fradinho CrS 21 000.00
A7. Salada dc salpicào com presunto CrS 31.000.00

CARNES: (2 pessoas)
BI. Carne assada com molho madeira CrS 58.500.00
B2 StrogonoíTCrS 54 300.00
B3 Escalopinho ao vinho CrS 67 700.00
B4 Almôndegas ao sugo CrS 52.800.00
B^ Roast-becf com mostarda c ervas CrS 68.000.00
B6 Língua ao funghi CrS 52.700.00
B7 Bccf role com bacon CrS 54 000.00

^ .FRANGOS: (2 pessoas)
ÇC /J^Cl I ilct ao poivre vert CrS 51.700.00
S/ y\ C2 Cassoulct dc frango CrS 47 900.00

\ fy C3 ftlet dc coxa gratinada ao molho laranja CrS 50.400.00
C4 StrogonoíT/CrS 50.200.00
C5. Pato role com presunto c passas CrS 51
C6 Peito rolcc bacon CrS 51.700.00
C7 Filct com catupiry CrS 53.400.00

w.oo

ycgj*.1

/4pnaocU>erúC/•A»\
/ •/ v\/•/ w/•/. : \»\

FREEZE

cU «o*l

C»7
GS
G9

PEIXES: (2 pessoas)l)i I ilct dc linguado ao molho dc cr\a> C rS 5S 000.00
1)2 I ilct dc linguado ao molho dc camarão CrS 59 800.00
D* Torta de batata com bacalhau CrS 69.300.00
1)4 Bobo dc camarão l"r^ 63 500.00
l)^ l ulas ã minia da casa CrS 53.200.00
I)(> Muqueca dc peixe c camarão CiS 56.S00.00'
1)7 Camarão com catupiry a moda da casa CrS 67 300.00
l)S I ruta com molho dc alcaparras-CrS 61.700.00

COZINHA ITALIANA: ppessoas)
F I Gnocchi ao sugo CrS 36.400.00
1:2 l-asagne di presunto e queijo CrS 42.900.00
F.3. Lasagne di carne CrS 42.900.00

4 Lasagne di frango CrS 42.900.00
E5. Candlone di ncota c espinafre CrS 36.400.00
F.6. Fettumnc aos três queijos CrS 37.900,00
E7. Fettuccine verde a bologncsa CrS 36 900.00
F.8. Rondelli dc presunto e queijo CrS 37.700.00
F:9. Tagliatellc ao manjcricâo CrS 35.SOO.OO

COZINHA CHINESA:;,:pessoa
Fl. Carne desfiada com nira CrS 57.300.00
F2. Carne desfiada com cebola CrS 53.200.00
F3 Carne desfiada com champignon c bambu CrS 61.700.00
F4 Frango xadrez com curry CrS 51.700.00
F5 Frango xadrez com legumes e amendoim CrS 49.800,00
F6. Frango xadrez com champienon e bambu CrS 55.500.00

COZINHA BRASILEIRA: (2 pessoas)
NI Carne seca com abóbora CrS 44.500.00
V Frijoada/CrS 41700.00
N v Arroz dc carreteiro CrS 28.000,00
\4 Dobradinha com feijão branco CrS 36.600.00
N5 Guisjdo dc carne com legumes CrS 47.000,00

EMPADÕES E CREPES:
G1 C.epc de frango com catupirv CrS 29.SOO.OO

Crepe de queijo temperado CrS 24.900.00
Crcpc dc espinafre CrS 23.800.00
Crcpc dc camarão com catupirv CrS 37.600.00
Empadão dc cebola CrS 29,800.00
Empadão de frango CrS 32 500.00
Empadão dc queijo CrS 32.500.00
Empadão dc camarão CrS 51.800.00
Suuflè de milho CrS 30.800.00

C» 10. Souflê dc queijo CrS 32.700.00
G11 Tortj Jc bataia com carnc CrS 32 200.00
G12. Torla dc kilala com franco CrS 'I S00.00

PACOTE SEMANAL ECONÔMICO
PARA 2 PESSOAS

Escolha 7 pratos principais, sendo:
4 Entre Carnes, Frangos. Cozinha chinesa ou Cozinha brasileira.

1 Peixe; l Crepe ou Empadão; I Cozinha Italiana;
c mais 7 pratos entre Acompanhamentos. Sobremesas e Pizzas

e pague somente Cr5 415.000.00

PRESENTE: Neste roès de NitiL na cumpri do picolé econômico
»ocê poderá escolher, a mais, um prato da Cozinha Italiana

inteiramente GRÁTIS.

*

©

ACOMPANHAMENTOS: ,2 pessoas,
J1 Arroz simples CrS 10.800.00
J 2 A rroz de brócolis CrS 14,600.00
J3. Arroz a grega CrS 18.200.00
J4 Arroz a piamonteza CrS 1S 500.00
J5. Abobnnha refogada CrS 14.000.00
J6. Feijão preto CrS 14.500.00
J7. Feijão manteiga CrS 14.900.00
JK Batata palha CrS 14 000.00
J9. Batata soute CrS 14.000.00
J10. Purê de batatas CrS 14.000.00
Jl 1. Panaché de legumes CrS 16 000,00
JI2. Quibebe de abóbora CrS 14.000.00
JI3 Couveflór gratinada CrS 17.500,00
J14. Cenoura ao creme CrS 16 000.00
J15. Farofa a moda da casa CrS 10.500.00
J16 Bcnngeia nappolitana CrS 17 500.00
JI7. Vagem na manteiga CrS 15 500.00
JIS Lentilha CrS 14.200.00
J19. Counc mineira CrS 21.000.00

SORVETES: <6oomi>
SI. Creme CrS 22400.00
Si Chocolate CrS 22 400.00
S3. Milho \erdc CrS2^ 700.00
St. Café CrS 29.700.00
S5. Creme;>assas ao rum CrS 35.300.00
St. Coco CrS 35 ?00.00

SOBREMESAS:
k l Moussc de chocolate (rS 9.200.00
K2 Moussc dc maracuja CrS 8.400.00
K3. Torta de maçã CrS 16.500,00
K4 Torla dc lunào CrS lt> 500.00
K5. Torla de chocolate CrS 18 000.00
k6 Torta dc coco queimado CrS 1S.000.00

PIZZAS: (brotinho)
PI Muz/arda CrS 12.400J»'
p; Presumo CrS 12.400.00
P.\ Calabresa CrS 12 300.00

SALGADINHOS: (20un.dades) y
L 1. RissoÍ! de camarão CrS 21.000.00 \) (x
L2 Coxinha de galinha CrS 21.000.00 ( y
L'3 Mim quibc CrS 21.00u.00
IJ4 Bolinha de queijo CrS 21 000.00
U5. Cro^ueic dc carne CrS 21 000.00
L 6 Croquete de milho CrS 21.000.00
L"\ Bolinho de bacalhau CrS 25.000.00

ENTREGA Ã DOMICILIO
5X1 5167

2" a (<' dc 900 is 19:00 * Sab das 9 00 ãs 12 00 —
Horário de entregas:

2* a 6* vlc SOO ás 21:00 ? Sãb dc^OOas 14:00
PEDIOO MÍNIMO b PR ATOS PRINCIPAIS

5Z1 7551
Horário de atendimento:

ESTILO 0 ^

P A COTE SEMANAL ECON0MICO
PARA 2 PESSOAS

Escolha 7 pratos principais. sendo:
4 Entre Carnes, Frangos. Cozmha chinesa ou Cozmha brassleira.

1 Peixc; 1 Crepe ou Empadao; I Cozinha Italiana.
e mats 7 pratos entre Acompanhamentos. Sobremesas e Pizzas

e pague somcntc Cr5 415.000.00

PRESENTE: Neste roes de Natal, oa compra do pacote economico
»oce podera escolber. a mais, um prato da Cozinha Italiana

inteiramente GRATIS.
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JON CRYSTALL Xx\ \ \

Esta bem, a demografia esta con- x > 
V 

\traas mulheres, ha muitos homens ' V \indecisos e as bons partidos estao ' , \ \
mais raros do que ekitores daquele // \ 

"" ?;v' .' . \ \
mogo dacasa da Dinda. Mas nem \
tudo esta pertSdo! O importante /, \ ?§%&:•'*--' \
ficar sempre alerta e desobetfiente, ' II /" \ Sggfli \
pots esse negocio de escoteiro ebaa- j j /" \
deirante so terngrafaquandosetem / j \
l2anos.Eairemaperguntafatal:o j ml • \ ^;jp$ . -
que respotider naqueles momentos // fe V \ ^S«S j
decishqs? Se voce nao for esperta...
Babau. Entaa vamos ver se voce i \ 
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sabe o que eles querent ouvin j j! i ' r*-) L, i d O- ;

JON CRYSTALL

Está bem, a demografia está con-
traas mulheres, há muitos homens
indecisos e os bons partidos estão
mais raros do que eleitores daquele
moço da casa da Dinda. Mas nem
tudo está perdido! O importante é
ficar sempre alerta e desobediente,
pois esse negócio de escoteiro eban-

que responder naqueles momentos
decisivos? Se você não for esperta...
Babau. Então vamos ver se você
sabe o que eles querem ouviri

1) É evidente que iodos eles preferem a
alternativa D. Mas cuidado: será que vale
mesmo a pena?
2) Na dúvida, a melhor é a alternativa B.
pois 'devolve a bola para o gato e deixa
ele mostrar toda sua sapiência, né?
3) Novamente a D. Ele vai sentir queestá agradando (homem é um bicho muito
inseguro, raramente sabe quando acerta no
alvo).
4) Não dê bandeira, só a resposta A
resolve. Se ele conhece a Jessica Eliza-
beth. que boa bisca deve ser...
5) A resposta B ê a mais conveniente. Já
prepara seu espirito para um eventual
fracasso na pista e pode atê lhe revelar
uma surpresa inesperada.
6) E claro que ê a C. daquele jeito bem
desinibido de quem tem absoluto comando
sobre sua vida. E só nessa hora que os
homens gostam de mulheres decididas. .
7) Mais uma vez a D. Deixar no ar
aquela sensação de se não deu certo ainda
pode dar da próxima!

— Querida, está na hora de você fazer um
curso na Socila, psicanálise, tomar uns pas-
ses. eu sei lá!

Lembra daquela sua colega de colégio
que vivia implicando com seu jeito estaba-
nado de ser? Ela tinha razão — \ocê vai
morrer solteira!

— Você conhece alguns rudimèntos da
coisa, mas ainda falta muito para se tornar
uma experi.

— Mediana. F.u sei que a palavra e horri-
vel. mas ê melhor enfrentar a realidade dos
fatos.

— Hum. você é esperta, e sabe tirar pro-
veilS das situações que se lhe apresentam.

— Gente, está ai uma moça que sabe das
coisas. Nada de conversa jogada fora. pre-
cisão absoluta.

— E quase perfeita. Parece personagem
de romance da Danielle Steel

— Não acredito, você deve ter colado
para acertar todas. Além do mais, qual ê a
graça de dizer tudo o que eles querem
ouvir? Homem gosta ê de dificuldade, meu
bem, e desse jeito você vai ficar conhecida
como musa de canção do Chico Buarque:
só vence na vida dizendo sim...

I) Você conheceu o gato na festa de sua
amiga que se separou pela quarta vez. O
problema é que ela o convidou para um
desfrute egoísta, mas ele se interessa por
você e pergunta qual è o seu telefone.
a) Você prefere uma amiga na mão a um
passarinho esvoaçante: "A Telerj está
me prometendo e até hoje não insta-
lou..."
b) O gato é bárbaro mas você acha
melhor ir com calma: "Olha, è mais fácil
você me achar aqui mesmo, eu vivo na
casa da Irene..."
c) "Desculpe, a Irene está precisando de
ajuda na cozinha."
d) A maré não está para peixe e você sai
devastando feito moto-serra na floresta
amazônica: "26x-6y6z, de 16h ás 22h. se
eu não estiver, deixe recado na secretária
eletrônica."
2) Bem. o gato ligou, convidou para aque-
le programa, jantar, dançar c sabe Deus
depois. No carro, a caminho do Antiqua-
rius, ele ataca de intelectual: "Você leu a
Dialética da colonização do Alfredo Bo-
sir
a) Sinceridade é tudo: "Quem?"
b) Dá uma de mãe judia e responde com
outra pergunta: "Você 

gostou?"
c) Detestou: "Não vai me dizer que você
gostou daquela chatice..."

d) Sc você adorou: "Cultura é não só a
herança de valores mas também o proje-
to de um convívio mais humano, você
não acha?"
3) No restaurante, o garçom o chama pelonome, o gerente acena sorridente, você
desconfia que aquele programa já foi feito
umas mil vezes. Ai ele pergunta: "Você
gosta da comida daqui?"
a) "O Otávio detestava massas", e deixa
o suspense no ar, quem é Otávio?
b) "Vamos comer primeiro para ver, não
é?"
c) "Olha, o molho gorgonzola costuma
ser picante demais."
dj "Para mim está tudo ótimo, e paravocê?"
4) Kntra no restaurante uma loura toda
perua, mas que os homens não conseguem
deixar de olhar, a mini mais reveladora
que quebra de sigilo bancário. Ela cum-
primenta o gato e nem olha para sua cara.
Ato contínuo, ele pergunta: "Você conhe-
ce a Jessica Elizabeth?"
a) "Não tive o prazer..."
bj "Ela é atriz de novela do SBT?"
c) "No sentido bíblico ou no figurado?"
d) "E uma sobrinha que você ajuda?"
5) Vocês saem para dançar, e fica aquela
dúvida: pop-rock ou cheek to cheek? Bem,
ele pode ser o famoso pisa-no-pé e você
não está nem um pouco a fim de acabar
com seu Teresa Gureg. Mas ele insiste.

fala no Asa Branca, e manda aquela de
sempre: "Você não é romântica?"
a) "Sou. mas tenho joanetes"
b) "Com quem você estudou dança?"
c) "Romance no Asa Branca parece coi-
sa do Wando..."
d) "Romântica sim. mas amanhã tenho
que acordar cedo para levar vovó no
tai-chi-chuan em Ipanema"
6) Vocês estão dançando Sabor a mi. ele
até que está se desempenhando direitinho,
e agora é aquela hora de tchan-tchan-
tchan-tchan... Ele dispara o exocet: "E
nós, aonde vamos?"
a) "Nós quem, cara-pálida?"
b) "IVocê, não sei. mas lenho certeza
para onde eu vou."
c) "Na minha ou na sua?"
d) "Como assim'.'"
7) Finalmente ele desiste de ter tudo na
primeira noite e vai levar você em casa.
Ao parar o carro em frente ao seu prédio,segura nas suas mãos e sussurra: "Adorei
tudo. Vamos sair outra vez?"
a) "Claro, quando o cometa de Halley
passar de novo."
b) "Vamos dar um tempo para ver como
a gente sente o lance enquanto pessoa, tá
bom?"
c) "Pode deixar que eu ligo para você..."
d) "Sempre que você quiser... e eu pu-
der..."
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(DANUSIA BARBARA)

Bacalhau com grsio-de-blco brando. juntando aos noucos 2 copos de Torta de rosas

RECEITAS

À MESA COMO CONVÉM

OLHANDO PARA

0 FUTURO

APICIUS
De ervilhas, uvas. romãs — cada

uma com seu rito especial —. que
botânico, versado em magia, poderá
nos explicar o poder? Não sei. como
ignoro os ritos alimentares que de-
vem cercar a passagem do ano para
que os que participam do festim te-
nham o próximo cheio de alegrias.

De alegrias? Ah! Meu bom leitor!
Bem fútil coisa é querer ser alegre
que. a cada riso que podemos dar.
ouve-se um eco divino escarninho.
Será um deus pequeno, desses que se
ocupam com as nossas (utilidades."Anda rindo o velhote!" E quebra-
lhe, sem maldade, um dedinho. só
para mostrar-lhe que. aqui. as coisas
não são assim generosas. E que os
deuses têm mais que fazer do que
ficarem, como funcionários, cuidan-
do de tudo que inventamos.

Ainda assim — mas só quando não
se presta exagerada importância nisso
— a vida pode ser muito agradável —
em certas épocas —. até mesmo feliz.

Quanto a pedir aos espíritos, na
noite do Ano-Novo. para que melho-
rem nossa vida, acho que é-fútil ocu-
pação. A menos que inventes que não
há nada melhor do que champanhe e
caviar para tornar alegre a vida hu-
mana. No caso. concordo. E poucos
seres discordarão que as ovas e o
vinho muito influem na boa arruma-
çâo das almas. Mas... Trata-se de
talismãs caríssimos.

Sobram as superstições mais baraü-
nhas. Variam muito e consistem — em
geral — em só comer umas coisas, não
outras.

Ora. discordo. Muito mais razoável
é crer em Deus e comer-se de tudo. Sem
ganância ou com ela — depende a gula
de nosso estado interior.

Feitas as coisas assim, estará o cor-
po na relativa paz em que pode estar.
Estando assim, ficará generoso, bem-
humorado, cheio de intenções amá-
veis para si mesmo e para com seus
próximos. Ora. estando assim, só fará
coisas agradáveis com elas. predisporá
bem a todos que o cercam. E. pulando
de um prazer-
zinho a outro,
passará o a-
n o - b o m .
agüentará os
calores do ve-
rão e chesará

Seqüestros, 

assaltos,
impeachment, o car-
nê do IPTU? Para

espantar todo este peso é
preciso carregar o Ano-No-
vo com tudo que há de bom.
A mesa tem que ser a mais
bonita possível e, claro, a
comida, a mais gostosa. Ce-
cília Motta, do Expresso
Brasil, sugere alguns pratos
feitos com produtos que
simbolizam sorte: mel de
abelhas e pétalas de rosas
exprimem doçura e felicida-
de; lentilhas e grão-de-bico
lembram riqueza. Enfeite a
mesa com uvas, cerejas ru-
bras e romãs para se ter for-
tuna, faça tudo com o maior
amor possível. Reside aí, tal-
vez, o segredo: amor faz bem
a quem dá e a quem recebe.
(DANUSIA BARBARA)

COMIDAS

QUE DÃO

SORTE

ao ano que
vem.

A receita é
simples e dis-
pensa muitas
uvas e gràos
de romãs. Pa-
rece bem mais
sábio segui-la
do que seguir
as supersti-
ções.

Embora
sas sejam
peitáveis.

Bacalhau com grão-de-bico
Ingredientes — 1 quilo de bacalhau. 1 2
quilo de grão-de-bico, sal. 3 folhas de louro.
Tempero: 5 dentes de alho bem socados. 4
cebolas bem batidas. 1 ramo de salsa batida.

1 ramo de çebolinha batida, coentro.
pimenta-do-reino. 1 copo de azeite. 3 colhe-
res de sopa de vinagre de vinho branco.
Modo de fa/cr — Deixar o grão-de-bico de
molho em urn recipiente com 2 litros de agua.
durante toda a noite. Dia seguinte, retirar a
pele que os envolve. Colocar para cozinhar
com 2 litros de água, louro e sal. Quando
estiver bem macio, escorra e deixe esfriar.
Separe. Deixe também o bacalhau de molho
em bastante água durante a noite. Dia seguin-
te. afervdnte por uma hora até que esteja bem
macio. Retire todas as espinhas e também a
pelei Desmanche o bacalhau em lascas. Mis-
ture os grãos-de-bico, o bacalhau e os tempe-
ros. Coloque em uma saladeira e decore com
ramos de salsa e alface.
Pato com lentilhas
Pato — Limpar e temperar 1 pato com
cebola, alho. pimenta-do-reino, sal. \inho
branco, salsa e çebolinha. Deixar no tempe-
ro por várias horas. Separar as partes mais
nobres (peito e coxas). Ás outras, refogar na
manteiga até dourar bem. Acrescentar aos
poucos 2 copos de vinho branco, alguns
talos de aipo, rodelas de alho-poró e cenou-
ras. Deixar cozinhar por 2 horas em fogo

brando, juntando aos poucos 2 copos de
água fervente. Untarcom farinha de trigo os
peitos e a coxa do pato. Fritar em mistura de
2 copos de óleo de soja e 1 tablete de mantei-
ga. Quando estiverem douradas as parles,
retirar do fogo e colocar num recipiente. Na
mesma gordura onde foram fritas as partes,
colocar todo o tempero onde o pato repou-
sou. Deixar dourar levemente. Juntar a este
molho o outro molho que já havia sido
preparado, tendo sido antes peneirado.
Acrescentar 2 copos de vinho tinto. 4 folhas
de louro. I colher de sobremesa de er\as
para aves (Proveria) e meio \idro de gelèiade laranja (com casquinhas). Quando este
molho estiver fervendo, colocar os peitos e
coxas com cuidado para que não desman-
chem. Tampar a panela e deixar cozinhar em
fogo brando por 40 minutos. Servir com
lentilhas e arroz branco.
Lentilhas — Catar e lavar bem 500 gramas de
lentilhas. Colocar em uma panela com dois
litros de água. 3 folhas de louro e 150 gramas
de toucinho defumado. Deixar cozinhar porduas horas em fogo médio. Quando as lenti-
lhas estiverem cozidas, preparar, em uma
frigideira. o seguinte refogado: 3 colheres de
sopa de óleo. 3 dentes de alho bem socados e
uma cebola pequena bem batida. Deixar dou-
rar bem. Jogar este refogado na panela de
lentilhas e pôr sal a gosto.
Decorar o prato com rodelas de laranja e
alface.

Torta de rosas
Ingredientes — 1 quilo de farinha de trigo.
800 gramas de margarina, 2 ovos inteiros,
pétalas e geléia de rosas.
Modo de fazer — Amasse todos os ingredien-
tes. demoradamente. Forre a forma de torta
com uma camada de aproximadamente I cen-
timetro. Forre com papel de alumínio e jogue
vários grãos de feijão para que a massa não
estufe. Deixe assar em forno brando por
aproximadamente 20 minutos, até que esteja
dourada. Deixe esfriar. Recheie com geléia de
rosas (comprar pronta em 'deticalessen) e de-
corar com pétalas de rosas.

Bolo de mel
Ingredientes — 2 ovos. 1 copo de mel. 1 4
copo de óleo. I copo de açúcar. 2 copos de
farinha de trigo. I 2 copo de café forte e frio.
1 colher de sobremesa de bicarbonato.
Modo de fazer — Bater na batedeira mel.
açúcar, ovos. café. óleo ate que a massa
fique cremosa. Desligar para misturar a fari-
nha e o bicarbonato. Se quiser, misturar
passas sem caroço e um punhado de nozes
picadas. Forno previamente aquecido. For-
ma untada e polvilhada com farinha.
¦ Consultoria: Cecília Motta, do Expresso
Brasil, Rua EKira Machado 6. Botafogo
(542-6998 542-7397) secunda a sexta-feira,
das 12h ás 2lh.
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TOQUES DOURADOS

PARA SER NATURAL

Irene 
Rodrigues

Lanis sugere que a
maquiagem comece
com base bege, coberta
por pó facial transiúci-
do, discreto. E impor-
tante que as sobrance-
lhas estejam limpas e
bem desenhadas. Os
olhos miúdos, como os
da modelo (claros ou
escuros) podem ser va-

lorizados por um toque
de sombra dourada e
leve traço de delinea-
dor preto, arrematado
por dourado. Os cílios
dão força ao olhar com
algumas camadas de ri-
mel preto. A parte infe-
rior do olho leva outro
toque ligeiro de som-
bra dourada: "Para
abrir o olhar." Nas

maçãs do rosto, apenas
uma pincelada de blush
dourado e, na boca,
uma mistura de batom
dourado com laranja
terracota. As morenas
podem carregar um
pouco mais no laranja.
Os produtos usados
pela maquiadora são
da Payot. exceto os
batons, importados.
Telefone: 512-1264 e
preço da maquiagem,
CrS 80 mil.

ANONOVO

Realce sua beleza

para um feliz 93

CL.EUSA MARIA

Ano-novo, 

cara bonita. Por que
não receber 93 com olhos felizes e
boca sorridente, realçados por

uma maquiagem bem-cuidada e adequada
a seu tipo? Por mais natural que seja, a

pintura do rosto pode embelezar e valorizar
a expressão. Três maquiadores do Rio dão
suas sugestões para que você comece tudo
outra vez, bela e fagueira como nunca.
Irene Rodrigues Lanis, do salão La vie en
rose, diz que a mulher deve estrear o ano do
mesmo modo que irá viver as situações
novas e especiais: 

"Com 
o rosto levemente

maquiado. Maquiagem não é para trans-
formar a mulher, mas para realçar sua bele-
za." Tê Nunes, maquiadora de modelos

publicitários, casamentos e badalações ca-
riocas, reforça o conselho: 

"A 
melhor ma-

quiagem do verão é a pele sadia e bronzea-
da. Os cosméticos só devem acentuar a
expressão do rosto." Mas o maquiador
Duh, que atua no mesmo circuito de Tê
Nunes, pensa diferente. Ele diz que, nas

grandes ocasiões, a mulher de 93 pode abu-
sar da cara de quem passou três horas no
salão de beleza. E avisa: 

"Acabou 
aquela

história de rosto lavado e cabelo amassado
de quem acabou de sair do banho." Mas os
três concordam que não há toalete que
resista a uma maquiagem inapropriada. Si-

ga os conselhos e Boas Festas!
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LUZ NOS OLHOS

PARA SOBRESSAIR

Duh 
aconselha

as mulheres a
capricharem nos olhos.
Depois da base e do pó
translúcido em todo o
rosto, ele sugere uma
leve camada de ifumi-
nador sobre os olhos.
Só então será aplicada
no arco da pálpebra
uma sombra puxando
para o marrom: "Para

dar luz." As sobrance-
lhas. levemente arquea-
das. ganham suave re-
forço de lápis também
marrom. Um toque de
sombra sob os cílios in-
feriores acentua ainda
mais o olhar. Se a oca-
sião for superlestiva. os
cílios postiços podem
completar a obra. Para
os lábios das mais cia-

ras. um rosa seco que se
obtém com a mistura
do rosa suave (Lancô-
me) e marrom-terra
(Max Factor). O rosto
fica mais anguloso — se
ele for largo como o da
modelo — com uma
pincelada de blush rosa
pálido, sob as maçãs.
Os produtos usados por
Duh são da Helena Ru-
binstein. Duh atende a
domicilio nos telefones
246-7107 e 286-3435.

CONTORNO PARA

VALORIZAR A BOCA

primeiro conse-
lho de Té Nu-

nes e para que a mulher
não siga a moda. mas o
que lhe cai bem. A co-
meçar pelas sobrance-
lhas que devem ter um
desenho que combine
com o rosto. Para peles
jovens, como a da mo-
delo. ela sugere uma ba-
se que mantenha a umi-

dade natural da noite até
a manhã. Depois, um
suave creme corretivo
em volta dos olhos, se-
guido de sombra neutra,
da linha do maquiador
Éric. "Esta sombra é só
para corrigir e aprofun-
dar as pálpebras. sem
deixar registro." No can-
to do supercilio aplica-se
uma linha suave de deli-

neador preto da Helena
Rubinstein. O rimei pre-
to deve ser puxado para
os cantos externos do
olho. A linha dos lábios
é valorizada pelo contor-
no do batom Seduction e
a boca pintada com Son-
ge dor. ambos da Payot.
Um toque de blush ocre.
neutro, para dar expres-
são ao rosto, sem colorir.
Té atende na casa de
clientes, pelo dobro do
preço de salões. Telefone
247-9222.
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CURSOS

Ofertas Com Carinho.

João Curvo, autor do livro A arte de
se cuidar. É bom tomar chá de picão,
excelente para o fígado.

Beber bastante água e de prefe-
rência não misturar bebidas desti-
ladas com fermentadas. O clínico-
geral Carlos de Andrade explica
que a ressaca é uma intoxicação
alcoólica, causada pelo esgotamen-
to da reserva de glicose. 

"O trata-
mento é descansar, não comer gor-
duras e sim doces." O médico
indica remédios á base de vitamina
BI2, que aumentam o metabolismo
hepático, como o Silisan. E tam-
bém o popular Engov. Só no dia do
rèvèillon, a Farmácia Piaui do Le-
blon vende uma média de 300 enve-
lopes do remédio. Um bom beber-
rão se cuida.

Mestrado — O Instituto de Fio-
restas da Universidade Rural do Rio
de Janeiro está com inscrições aber-
tas para o mestrado em Ciências
Ambientais e Florestais. O curso
tem como objetivo proporcionar aos
candidatos formação científica e cul-
tural. Preço: 0,17 Uferj. Informa-
çâo: 682-1128.

Línguas — A Auding Idiomas
oferece cursos de inglês, francês, ale-
mão, espanhol e português para es-
trangeiros. O aluno faz seu próprio
horário, além de estar automatica-
mente incluído em todas as ativida-
des do Centro Cultural Auding. Pre-
ço: CrS 625 mil (dezembro).
Informação: 208-4949.

Férias — O Rancho Santa Mô-
nica, em Cachoeiras de Macacu.
organiza em janeiro colônia de fé-
rias para crianças, entre quatro e
16 anos. com períodos de 5, 7 e 10
dias. As crianças participarão de
jogos, passeios ecológicos, festas e
escolinhas de jiu-jitsu. sempre
acompanhadas de monitores espe-
ciaiizados. Preço: CrS 2.400 mil
(dezembro) ou em três parcelas de
CrS 998 mil. Informação: 205-
5337.

Teatro — O diretor Paulo Leão
e a terapeuta corporal Teresa Pra-
do estão com curso de Iniciação
Teatral para pessoas de terceira
idade. Através de jogos teatrais, os
alunos descobrirão novas possibili-
dades de expressão e autoconheci-
mento. Preço: CrS 230 mil. Infor-
maçáo: 553-0912 222-0435.

Marketing — O curso de Mar-
keting Pessoal ensina as regras e
normas de comportamento social e
profissional. O curso tem como ba-
se a criação da auto-imagem, auto-
avaliação e suas conseqüências, a
importância da apresentação pes-
soai, a linguagem dos olhos e o
marketing em lugares públicos.
Preço: CrS 300 mil. Informação:
521-0570.

ATENÇÃO: PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE COM A ENTREGA DESTE ANUNCIO.

ft BARRA: Av. das Américas, 2000 Lj 38 - Freeway

CMW 

H m TIJUCA: Rua Oes. Isidro, 5 A - Tel.: 278-3497
TAQUARA: Est. do Tindiba, 2033 A -Tel.: 331-4318

CENTRO: Rua do Riachuelo, 217 A - Tel.: 253-4544
MADUREIRA: R. Carvalho de Sousa, 152 - Tel.: 450-2283

WV REALENGO: Avenida Santa Cruz, 1391 - Tel.: 331-3640
Tttóvcc* PETRÓPOLIS: Hipershopping ABC - Lj 196 - Tel.: (0242) 43-8010

Fim de ano é tempo de champa-
nhe. Mas as vacas estão magras e a
festa não é só das espumantes. E
também do vinho, da cerveja, da
vodca, do uísque, da cachaça. En-
fim, tempo de comemorar. No en-
tanto, começar o dia Io sob o mal-
estar da ressaca ê terrível. Algumas
dicas podem evitar ou, pelo menos,
suavizar o day after.

O poeta russo Maiakóvski dizia
que 

"é melhor se morrer de vodca
do que de tédio". Mas se você está
longe de querer morrer de vodca ou
de tédio, é bom tomar alguns cuida-
dos. Jamais beba de estômago vazio.
A alimentação reforçada, com vege-
tais, frutas e legumes, deve começar
na véspera, segundo o nutrólogo

Enquanto os outros

ficam falando em 
qualidade,

nós mostramos as nossas.

Linha Arco-íris - Móveis infanto-juvenis feitos com acabamento superior e totalmente sem aglomerado. E o
que c muito importante: com uma garantia exclusiva de 2 anos que só quem fabrica pode oferecer.

Dani & Digo. Porque a qualidade não pode ficar só na conversa.

Berço cômoda Arco-íris com 4 gavetas
2.S75.000, (à vista) ou 4 x 1.089.000,

Berço cômoda Arco-1 ris com 3 gavetas
1 .S46.000, (à vista) ou 4 x 699.000,

Gavctüo para berço Arco-íris
739.200, (à vista) ou 4 x 280.000, Totalmente sem aglomerado

Gavctão para berço Arco-íris
739.200, (à vista) ou 4 x 280.000,

• Conforto, segurança, design, resistência • Arestas emborrachadas • Cantos arredondados • Gavetas
aparafusadas • Suave aroma de tutti-frutti • Garantia de 2 anos • Diversas cores e modelos • Pagamento

facilitado • Fabricação própria •

Berço cômoda multicolor.
1.160.000, (à vista)ou 4 x 439.400,

Armário-cstunlc
J os mim com 6 portas
c 4 gavetas.
2.450.000, (à vista)
ou 4x929.000, Berço Oggi branco com gavctão.

848.000, (à vista) ou 4 x 320.000,

1-Pagamento até 06/01 • Plantão D
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RIO Dl JANEIRO: largo do Machado. 29 ij. 46 • BarraShoppIng, Nível Américas • Plaza Shopping. 1o piso • Tl|uca R Santo Afonso, 436IJ. D • Madurelra Shopping.
3.' piso • Centro: R. da Quitanda. 50 IJ. C • Copacabana: R Santa Clara, 75 l| D - BELO HORIZONTE: BH Shopping. 2o piso • BRASÍLIA: Park Shopping, 1o piso
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Em 

breve, quando arrastões e seqüestros

ocuparem não mais do que um discreto

pé de página na história carioca, 1992

vai ressurgir como o ano em que o nome da

cidade viajou pelo mundo com o aposto de

Capital Mundial da Ecologia. Merecidamente.

Afinal, não é todo o dia que se reúne uma

centena de chefes de estado para deliberar so-

bre os destinos do planeta, em clima de festa e

harmonia. Uma chance rara. que o Rio teve e

soube aproveitar, de mostrar que a cidade é

muito mais do que o lugar mais bonito do

mundo, sede da maior floresta urbana da Ter-

ra. A reportagem de capa desta edição, a últi-

ma do ano, é uma homenagem ao momento

Dilmar Cavalher maiS importante

do Rio em 92:

mostra o lugar

que todo partici-

pante da Rio-92

sonharia conhe-

cer. A repórter

Adriana Castelo

Branco e o fotó-

grafo Dilmar

Cavalher passa-
ram uma semana

na Restinga de

Marambaia, no-

me de orisem in-

dígena que po-
deria ser traduzido como paraíso na terra. São

45 quilômetros de praias e vegetação virgens,

mar de ambos os lados, fauna e Hora inimaginá-

veis num local a apenas 50 minutos do Centro.

Uma área que oferece ao surpreso visitante a

mesma sensação — e paisagem 
— 

que os coloni-

zadores tiveram quando aqui desembarcaram

no século XVI. Nossos agradecimentos ao Exér-

: cito, que mantém ali um campo de provas e

permitiu, pela primeira vez na história, que uma

equipe de jornalistas entrasse lá; aos dois biólo-

gos e um oceanógrafo que ajudaram a desvendar

alguns mistérios de lá; e à Grafitti, revendedora

Suzuki da Barra da Tijuca, que ao ceder 5 jipes
com tração nas quatro rodas — equipamento

indispensável para conhecer a restinga — deu á

reportagem status de expedição. Feliz 1993.
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LUÍS FERNANDO

Presentes

A

conteceu neste Natal. Ele mostrou o presente
recém-desembrulhado.
— Meias.

E o que mais? j
Mais nada. Só meias.
Nem um lenço?
Meias. Eu entrei na lií^ta.
Que lista?

O outro se inclinou para puvir melhor. A família era

grande e ruidosa e na hora de abrir os presentes ficava
ainda mais ruidosa.

A lista das meias. Existe uma lista das pessoas
que, segundo eles, só devem ganhar meias no Natal.

Quem são "eles"?

Os que fazem as listas.
Quais são os critérios?
Você entra na lista das meias quando eles deci-

dem que você não precisa, não merece ou não se
interessa por mais nada. Ou não tem mais idade para
outra coisa.

As listas, então, são por idade?
São. Existe ã idade de ganhar brinquedos e jogos.

Obviamente, nós não estamos mais nela. A idade de

ganhar carteira de dinheiro. Depois a idade de ganhar
dinheiro num envelope para gastar como quiser...

Com a recomendação de não gastar tudo em
mulher.

Isso! Depois livros, discos, bebidas...
Este ano eu ganhei um vinho.
Sinal de que você está se aproximando da lista

das meias. No ano passado: eu ganhei um vinho. Este
ano eles decidiram que o álcool pode me fazer mal. Me
deram meias.

Você não pode pedir para sair da lista das

meias? í
Impossível. Quem entra na lista das meias entra,

automaticamente, na lista dos que não são mais ouvi-
dos sobre assunto nenhum. Inclusive as listas.

Podiam dar uma gravata.
Não. Gravata dá a entender que esperam que

você ainda vá a algum lugajr. De gravata. Dão meias,

para ficar em casa.
Uma loção...
Cheirar bem pra que, áa minha idade? Meias.
Você podia dar uma indireta...
Passei o ano inteiro dizendo que estava precisan-

do de um guarda-chuva novo. Guarda-chuva? Para
sair na rua? Ainda mais com: chuva? Meias.

Quem entra na lista da>s meias, então...
Só sai para entrar em outra lista. Ainda mais

irrevogável e terrível.
Qual?

A das meias de lã.
Essa é definitiva.
É. Dos que estão na! lista das meias de lã se

presume que não têm outra ambição ou gosto na vida
senão manter os pés quentes. Meias de outro material
ainda deixam subentendida a possibilidade, mesmo
remota, de uma recuperação. A medicina hoje faz
milagres, você ainda pode voltar para a lista da loção.
Até mesmo da gravata.

Mas da lista das meias de lã ninguém sai...
Com vida, não.

• • •

No mesmo Natal,
um garoto ganhou
uma bola do pai. O

pai queria que o ga-
roto sentisse o mes-
mo que ele sentira
com sua primeira
bola de futebol entre
as mãos. Uma nú-
mero 5 sem tento
oficial de couro qua-
se vermelho. Agora
não era mais de cou-
ro, era de plástico
branco. Mas ainda era uma bola.

O garoto girou a bola à procura de alguma coisa,
depois perguntou:

Como é que liga?
Como, como é que liga? Não se liga.
Não tem manual de instrução?
Não precisa manual de instrução.

O que é que ela faz?
Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela.
O quê?
Controla, chuta...

Ah, então é uma bola.
Claro que é uma bola.
Uma bola, bola. Uma bola mesmo.
Você pensou que fosse o quê?
Nada, não. Obrigado.

Dali a pouco o pai encontrou o garoto na frente

da TV. com a bola nova ao lado, manejando os

controles de um videogame. Algo chamado "Mons-

ter Bair\ em que times de monstrinhos disputavam a

posse de uma bola em forma de blip eletrônico na

tela ao mesmo tempo em que tentavam se destruir
mutuamente. O garoto era bom. Estava ganhando da
máquina.

O pai pegou a bola e ensaiou algumas embaixa-
das. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé.
como antigamente. O garoto nem olhou. O pai chei-
rou a bola, tentando recapturar mentalmente o chei-
ro do couro. A bola cheirava a nada.

Talvez um manual de instruções fosse uma boa idéia,

pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar.

Domingo 5



O teatro musical
sempre foi a praia
de LIANE MAYA,
30 anos. Cantando,
dançando ou inter-

pretando, ela já fez
um pouco de tudo.
No dia 7, estréia um
espetáculo solo diri-
gido por Cininha de
Paula, com roteiro
de Miguel Paiva, o

pai da Radical Chie.
Até hoje, Liane só
tinha arriscado sua
voz como cantora
em Radio Stars.
Agora, vestida com
modelito anos 70,
embarca em Rock
Rollou, um reviva/
daqueles tempos.
"Vai ser um espetá-
culo anos 70, mas
com cara de 90",
diz. No repertório,
pitadas de sexo e
rock de Rita Lee e
Janis Joplin. Liane,
no entanto, não vai
abandonar a freira

que interpreta em
Noviça Rebelde, em
cartaz no Teatro
BarraShopping. A

questão é não con-
fundir os papéis.

..-•.-'"v.; v. *1^?v

Marcos Vianna' ,h—i—————————————————s at
Os donos

da voz

CRISTINA RIBEIRO.
EVANDRO MONTEI-
RO, CLÁUDIO MA-
GUOLO e RENAN
VON GUTTER estão
fazendo o maior suces-
so no Clube 205 (antigo
Botecoteco), em Vila
Isabel. Nada a ver com
samba. O grupo encena
o musical Mogli, o me-
nino lobo, dirigido por
Francis Mayer. gQuan-
do criança, eu adorava
escutar esta história",
revela Renan. Na peça,
mostram que têm talen-
to e gogó. As músicas
são cantadas ao vivo.

Domingo 6
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São os tais males que vêm para bem. O artista plástico
FERNANDO ALFANO, 35 anos, entrou para o mundo da
decoração por causa da crise econômica. Há uma ano e meio,
pintava roupas e fazia tapeçarias, até a situação apertar.
Arquiteto, com pós-graduação, passou a fazer porta-retratos,
capas para sofás e kits para cozinha pintados a mão. Tudo
pela sobrevivência. O trabalho agradou tanto que está sendo
vendido em Roma. "É uma maneira de ganhar dinheiro e
popularizar o que faço", diz. Quanto às cores, Fernando é do
tipo que exagera nos tons fortes. Não economiza emoção.

'Búzios'

na torre

O restaurante Le Ma-
xim's Club, na torre do
Rio Sul, ficou mais jo-
vem. O responsável pela
plástica è o francês
FRANCKY LOGBI, 32
anos, dono do badalado Le
Club, de Búzios. "As 

pes-
soas tinham medo de ir no
antigo Maxim's porque foi
lançado com a imagem de
lugar caro", diz Francky,

que há um mês se juntou a
outro francês, Patrick
Howlett Martin, na emprei-
tada. O bar virou boate e a
casa agora abre para happy
hours. "Queremos trazer

para cá a clientela de Bú-
zios", anuncia Francky.

Llvio

Um solo

esperado

O violonista, cantor,
arranjador e composi-
tor MURÍ COSTA, 38
anos, esperou quase
duas décadas para lan-
çar-se na carreira solo.
Não foi por falta de
competência. Nos anos
70, ele integrou o grupo
A barca do Sol e nos
80 participou do grupo
vocal Céu da Boca.
Além disso, ele acom-
panha, 

"há um bom
tempo", a família
Caymmi. Atualmente,
dedilha as cordas do
violão com o mestre
Dorival. Esta semana
Muri dá os últimos re-
toques no seu primeiro
LP solo, que lança na

próxima semana. A tor-
cida é merecida. Mas
ele garante que não pre-
tende abandonar os ou-
tros trabalhos, e muito
menos a família Caym-
mi. "O solo é o cami-
nho natural de todo ar-
tista, é a forma de você
fazer só o que gosta",
explica Murí. A vaida-
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Campeão

O produtor Marcus Montenegro usa atores 
|globais

e marketing para fazer peças de teatro lucrativas

Uma 

velha discussão do teatro carioca está de
volta. Idéias que estão gerando controvérsia e.

principalmente, dinheiro — coisa rara neste

mercado. A formula parece ser simples como um script

d| novela: usar atores globais no elenco. Esta seria a

única isca capaz de, em pleno horário nobre, arrancar o

público de suas poltronas. No passado, muita gente
embarcou nessa e ficou pelo caminho. O jovem produtor
teatral Marcus Montenegro. 23 anos, segue firme na

viagem. Ignorando dificuldades, atirma. convicto: 
"Tea-

tro é um bom negócio." É tacil explicar. Marcus produ-
/íu espetáculos — sempre superproduções — de evidente

êxito financeiro, como o musical Blue

jeans. Desafiando a crise, conta com o
apoio de 142 empresas, satisfeitas com o
resultado do seu teutro-markeiing.

Os infantis Ali Babá e os quarenta
ladrões — sucesso da última temporada

e. mais recentemente. A clama e o
i 
'agabando, 

o amor e um osso duro de
roer são outras investidas de Montene-

gro. \lém da presença de atores televisi-
vos — como Adriana Esteves e Marcus
Breda essas peças, ressalva o próprio
pródutor, têm outro ingrediente: muita
diversão para o público. 

"Eu 
quero que

as pessoas saiam do espetáculo felizes
com o que viram. Assim, estimulo os
empresários a investirelm no teatro", diz

<jie uma aventura1 
isivel, uma peça

teatral nas suas mãoj. tem sempre um
desfecho calculado. A matemática é a do retorno fácil.
Nada de tramas psicológicos ou propostas de vanguar-

Montenegro. Longe
j com desenlace impre1

Ele produziu
espetáculos de

evidente êxito

financeiro,

como o musical

Blue jeans.
Ignora crises

e afirma:
1Teatro 

é um

bom negócio'

da. Montenegro pro
uma empresa. Os pa
papeis principais dest
no retorno. Os riscos'

Montar uma peçaj
melhor, de banco imo
/os ou imprevistos nc
estimativa. Na prepa

uz teatro como quem administra
roeinadores — que encarnam os

í trama — estão sempre confiantes
Ficam fora de cena.
ira. então, um jogo de xadrez. Ou

bilíario. Para que não haja prejuí-
orçamento, a palavra de ordem é

ração do espetáculo. Montenegro
faz projeções de tucjio: público, temporada, preço de
ingresso e etc. Deppijs, envia o projeto, em média, a 40
empresas de todo õ í Brasil. Fechado o patrocínio, não
descansa com o subir das cortinas: quinzenalmente,

; consulta as empresas que o apoiam e patrocinam, para
saber se estão satisfeitas. Não com a peça, é claro, mas

í com o retorno do marketing cultural.
Pegue-se como exemplo o espetáculo de Wolf Maia,

Blue jeans, com 70 apoios culturais e os atores e sex-sim-

| bois Maurício Maltar, Fábio Assunção e Alexandre
Frota: ficou um ano em cartaz no Rio. provocando hlas
e engarrafamento ii frente do Teatro Galeria, no Fia-
mengo. A poção mágica do sucesso foi a sedução explí-

cita no palco. A platéia, quase totalmente feminina, era
um show à parte. Ônibus lotados de mulheres chegavam
do interior do estado para a guerra da bilheteria. Senho-

ras e, principalmente, adolescentes, todas pareciam en-

trar numa espécie de hipnose, venerando os idolos em

cena. Uma ópera de gritos e faniquitos que antecedeu o
fenômeno Clube das mulheres.

Ali Babá e os quarenta ladrões, com 48 apoios culturais,
foi outro sucesso. As duas peças valeram a Montenegro o

prêmio Sated (Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetá-

culos de Diversão), como melhor diretor de produção do
teatro brasileiro em 1991. As portas se abriram ainda mais

e. em julho, ele criou, com o amigo Nilson
Ramam, sua própria produtora, a Monte-
negro e Ramam. No marketing da firma,
vale tudo. Principalmente permutas de
mercadorias e serviços em troca de mídia
cultural. A lista de clientes vai desde lojas
como a Lav & Lev — que lava a roupa dos
elencos — até uma agência de publicidade
encarregada da programação visual dos
cartazes. O Britannia, por exemplo, ensina
inglês aos atores, e um pool de academias
de ginástica exercita o elenco. A porta do
teatro é a melhor mídia que anuncia os
investimentos, um lugar onde todos os

patrocinadores têm espaços reservados.
Para cada peça, uma estratégia dife-

rente. Na próxima. Bate outra vez — com
direção de Eduardo Wotzik —. pensa em
conseguir patrocínio junto a empresas de
seguro de vida. Motivo: para divulgar a

peça, será usada a imagem de um coração. "Vamos

estimular os jovens a fazer seguro de vida desde cedo",

garante Marcus. As idéias se sucedem. A Dama e o
Vagabundo, por exemplo, é patrocinada por uma enipre-
sa de reciclagem de alumínio, a Reynolds, e pela Brahma.

Quem leva uma lata de alumínio — refrigerante, cerveja
etc. — para o teatro ganha 20% de desconto. Os patroci-
nadores saem satisfeitos com o retorno de mídia, e o
teatro brasileiro — queiram ou não os puristas — ganha
espetáculos que custam até 70% menos do que o valor
orçado. Subvenção moderna. No roldão, o jovem produ-
tor não esquece suas necessidades. Pelo mesmo sistema
de trocas, mora, de graça, em um apart-hotel no Leblon.
O pagamento: o nome do apart junto ao dos patrocina-
dores de seus espetáculos.

A carreira bem-sucedida deste carioca da Tijuca come-

çou com um retumbante fracasso. Reprovado no vestibu-
lar de medicina, aos 17 anos, abandonou o velho sonho de
ser médico para cursar a faculdade de Comunicação. Foi
estagiar numa produtora de vídeo e, quatro meses depois,

já a coordenava. Antes de completar um ano na empresa,
estagiou na Globotec. Viajou pelo Brasil como produtor de
externas das matérias do programa Pequenas empresas

Domingo H
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1. Com I ano, a mesma ** ^fo
bochecha. jz. Aos 4,ja jfiflL ^ ^f||
com mania de subir na ,9p teg
vida. 3. Etc., Adriana t -W§
Esteves e Cristiana 'W^'-'
Oliveira: trunfos ^L-ggrm:: —

Nome — Marcus Vinicius Menezes HKMSjH^^B|HH|^
Montenegro H9flHHpHHM|HHH
Data de Nascimento — 9 de Fevereiro ^^9f^uUU&Kj|9
de 1969
Ator — Robert de Niro.
Atriz — '"Gosto de todas com que tra- ^K^mmmgmagUHK^
balho, mas cito a Claudia Abreu"
Pe^a — Piaf ^m7!w35uBL
Autor — Ana Maria Nunez ¦¦¦¦¦¦¦¦M
Genero teatral — "Gosto mais de musi-

e
Teatro— "O do Hotel Gloria" ;
Melhor produtor de teatro —- "Todos os

^H
Expressao preferida — "Amei de pai- HHHHRH|^H["show de bola"
Livro — "A colegao da Makron Books" iBHHHSHffiHHHH

3 I
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rect:
De.
mas

mi

grandes negócios e. com
produção. Foi quando

9 anos, já era coordenador de
;>eu o convite de um amigo para

produzir a peça infantil Desenhos animados. "Não tinha
idéia de como proceder, mas a peça ficou oito meses em
cartaz e despertou em mim a paixão pelo teatro", diz.
Paixão que o fez recusar, pouco depois, o convite para ser

produtor da TV Globo.
"Sou um líder nato", <

que não é autoritário e
embora o melhor deles,
celular. É o tipo de produ

simples idéia de levar a ati
palco. Um mês depois da

Nome — Marcus Vinícius Menezes
Montenegro
Data de Nascimento — 9 de Fevereiro |
de 1969
Ator—Robert de Niro.
Atriz — "Gosto de todas com que tra-
balho, mas cito a Cláudia Abreu"
Peça — Piaf
Autor — Ana Maria Nünez
Gênero teatral — "Gosto mais de musi-
cal e infantil"
Teatro — "O do Hotel Glória"
Melhor produtor de teatro — "Todos os

jovens"
Expressão preferida — "Amei de pai-
xão" e "show de bola"
Livro — "A coleção da Makron Books"

iz. pouco modesto. Ressalvando
jdora estar cercado de amigos,

no momento, seja o telefone
tor que dá o pontapé inicial nos

projetos. A Dama e o Vagabundo foi encomendada por ele
ao autor e diretor Marcelo Saback. A origem de tudo foi a

iz global Adriana Esteves para o
estréia, os 40 mil dólares investi-

dos na superprodução estavam de novo em caixa. E
sempre assim. A idéia de trabalhar com Cristiana Oliveira e
Fábio Assunção originou a peça Bate outra vez, escrita sob
encomenda por Ana Maria Nunez.

Platéias lotadas, dinheiro em caixa, elencos felizes...
tanto sucesso não poderia ser uma unanimidade. E não é.
"O verdadeiro produtor
Apenas atores e diretor

estão in
critica o
to cultur
faz arte.

Faz permutas de

mercadorias e

serviços em

troca de mídia

no teatro. Pelo

mesmo sistema,

mora, de

de teatro não existe no Brasil.
;s se arriscam. Os produtores só
:eressados em ganhar dinheiro",
ator Sérgio Britto. "O bom proje-
al é aquele que, ao mesmo tempo,
cultura e atende ao consumidor".

graça, em um

apart-hotel

no Leblon

reforça o produtor teatral Rodrigo Farias
Lima. "Não 

produzo peças para platéias
vazias", retruca Marcus. Só mesmo Fer-
nanda Montenegro para lançar a voz con-
ciliadort.: "Num 

país como o nosso, a
cultura tem que ser subvencionada, princi-
palmente no teatro de pesquisa. Mas é
importante que tenhamos produtores que
acreditem no produto cultural".

Não faltam incentivadores. "Com

Marcus. voltou a era dos produtores de
teatro", diz a atriz Rosamaria Murtinho.
"O artista que cai nas mãos dele é muito
bem tratado", elogia a cantora Fafy Si-

queira. Ele retribui: "O ator é o grande
prazer do produtor. A maioria já é mi-

nha amiga, e, se não é, fica sendo." O organizador de
festinhãs de fim de ano no colégio, onde era eterno
representante de turma, encontrou um meio de exercer
suas aptidões, de "líder nato", profissionalmente. Hoje,
assediado por artistas e convidado para todas as estréias
da cidade, esqueceu o prazer simples de viajar num fim
de semana e de namorar. Mas o sucesso tão jovem,
garante, não lhe sobe á cabeça.

"O 
produtor deve ser simpático e acessível para conse-

guir enfrentar de cinco a seis reuniões diárias, passando por
secretárias e diretores de marketing, além de saber lidar
com toda a equipe da peça", diz. É com elegância, por
exemplo, que fala sobre diretores de teatro de vanguarda,
como Gerald Thomas. "Respeito o trabalho dele, mas,
definitivamente, não é meu estilo." Ele reserva com carinho
um espaço na agenda de 1993 para viajar. A idéia é ir a
Nova Iorque assistir aos espetáculos da Broudway. Mas
seus sonhos, como não podiam deixar de ser. vão bem mais
longe. "Quero formar profissionais de qualidade e ser um
realizador cada vez mais importante dentro da cena cultu-
ral brasileira." A julgar pelo tino comercial deste jovem, ele
tem tudo para atingir seu objetivo.

FERNANDO GERHEIM

Domingo 10
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Porcao: o nome surgiu da vontade dos donos de serem identificados como anexo do extinto hipermercado das Casas da BanhaPorção: o nome surgiu da vontade dos donos de serem identificados como anexo do extinto hipermercado das Casas da Banha
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#BARES
Ismar Ingber

Os 
prazeres 

da carne

Gena: 

um vegetariano autêntico, azul de fome. A

dica do amigo recomenda o Porção, ali em Ipane-

ma! Tudo bem. Náo há motivo para surpresa.

Churrasco a rodízio é mesmo a especialidade da casa.

Mas é possível comer — à vontade e com preço fixo

24 tipos incrementados de salada. E aspargos, palmitos e

champignons costumam acender os olhos de qualquer
inimigo da carne. Mas é o Suceder generoso de mami-

nhas na manteiga, medalhões, picanhas e outros nobres

e suculentos nacos bem preparados que atraem a maio-

ria dos freqüentadores do Porção.

A incansável porta de vidro fumê abre centenas de

vezes por dia — das 11h até o último comensal se

despedir. Não dá folga às simpáticas recepcionistas de

tailleurs vermelhos. Raras vezes são solitários que buscam
os prazeres da carne. Churrasco combina mais com

família ou festivos grupos de amigos. Os turistas, respon-

sáveis por razoável parte do movimento, são facilmente

identificados: chegam em número nunca inferior a... meia

centena. Nas horas de maior pique, quando os 198

lugares estão lotados, não é desagradável esperar. Um

sofisticado barzinho na entrada substitui as antigas filas. E

há quem prefira uns drinks no ambiente de mogno e

espelhos antes de ir direto ao assunto.

A exigente Danusia Barbara é freqüentadora assídua

do Porção da Barão da Torre. Até incluiu o lugar — glória
concedida a poucos 

— em seu famoso roteiro carioca de

gastronomia. Também é a churrascaria preferida do go-
vernador Leonel Brizola, que já articulou muito por lá.

Baby Consuelo gosta também. Renato Gaúcho vai com
os amigos (e amigas?). O gerente Dáicio Ferronato, que
acompanha a rede Porção desde o começo, lembra com
orgulho de ter recebido mais de uma vez ilustres como o
"rei" Pelé ou Riccardo Patrese, o piloto de Fórmula 1 que
andou na sombra de Mansell. Mas quem o impressionou
mesmo foi a princesa da Tailândia, Chula Bhorn Mahadol,

tratada como deusa pela numerosa comitiva.

Há 18 anos começou — e não parou — o sucesso da

pequena churrascaria Ipiranga da Avenida Brasil. Os sócios

gaúchos Neudi, Valdir, Darci, Aldo e Nédio adotaram o
nome atual porque todo mundo pensava que o restauran-
te era um anexo do antigo hipermercado Porção das Casas
da Banha, que tinha o porco gordinho como símbolo. Os

gaúchos não pararam no tempo ou no espaço. Depois das
casas do Rio, na Ilha do Governador, em Ipanema, na Barra
da Tijuca, no Centro e em Niterói, chegaram ao Recife e a
São Paulo. E atravessaram o Atlântico, levando o porqui-
nho engravatado a Milão, na Itália.

-fsBa * i * F - B ~ f -1 1 * It * B t*l h | *
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construi'das."420 obras de conten9ao de encostas
e reflorestamento.

Em 88, a Cidade do Rio de Janeiro da Tijuca a Pavuna, foram abertas
i

se encontrava em estado de falencia. mais de 2.000 frentes de obras,

Apos 4 anos de muito trabalho, o Rio gerando mais de 150.000 empregos

e hoje uma cidade bem diferente. diretos e contribuindo para que a

De Copacabana a Santa Cruz, da Barra Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro

.  ... .. . :

1.720 toneladas diárias
de lixo reciclado.

n>00 km de ruas iluminadas
330 creches funcionando,

88\3 km de ruas drenadas e asfaltadas 12.000 habitações
construídas.

420 obras de contenção de encostas
e reflorestamento.

Em 88, a Cidade do Rio de Janeiro

se encontrava em estado de falência.

Após 4 anos de muito trabalho, o Rio

é hoje uma cidade bem diferente.

De Copacabana a Santa Cruz, da Barra

da Tijuca a Pavuna, foram abertas

mais de 2.000 frentes de obras,

gerando mais de 150.000 empregos

diretos e contribuindo para que a

Região Metropolitana do Rio de Janeiro
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560 escolas reformadas e reconstruídas,
90 km de rios canalizados e dragados. inclusive Cieps.

87 hospitais e postos médicos
funcionando e o Hospital Lourenço
Jorge, em fase final de construção.500 parques e praças recuperados,

reformados e construídos.

apresentasse a menor taxa aberta de

desemprego do País. 0 Rio mudou.

Mudou muito. Na saúde, na educação,

na urbanização, no lazer e no espírito

e dignidade do povo carioca.

Mmemmm

REALIZANDO UM GRANDE PROGRAMA SOCIAL EM NOSSA CIDADE.

ifflmmm



* 

IBB

W^: CAPA „» . -& , w J.. ¦•¦-..-¦¦¦• ¦. .

•• :» ;-.<: ';>' *J -•- ,v>' • 'V -".. I
I % ', «,•«,.,».. \«8|» ._{#»t||i--

'* :wi~'','- ¦ '¦ '¦ '*^HSPP
'. • 1|

•<&> * * 7" 
v 
*" j

:i : - ij
*'* 1 

5 
' 

' I 

V- 
~" v *" 

j|
• '''':--v V V!t'" 

'/• '''J ^ * " - .' v ;'•' • ^ziz&A&k >--¦¦¦¦ . /i ,. 
'K':

I

'* "—V-v * ' •-• -'-l' -'L V *• -V* •' V>',f '* ¦ -.. •' x j

j

• • . .>' . • . : -v -

^-¦ f *y * / 
~ 

> v * o ^ y£ ^ •¦~ - -• j - - ir^

.} •% j "
. •¦ • • l* > . 't . -• ."' ¦" " ..¦• -. ¦ . ¦ : *' -. - : ¦'- : / ¦•.; '" • .• ¦¦ ' . :. • ' ., ¦ , ' I

^ujgmn«HWSPSi!9l?^W^
—HSi

j 

A natureza 
que

| 
o homem nao ve i

Ha milhoes de anos, Marambaia era apenas uma ilha no Atlantico, coberta de \
vegetagao tropical, proxima a uma <x>sta inospita. Foi entao que a natureza deu oar de
sua graga. Ventos e correntes litoraneas se encarregaram de leva-la ate o continenter
formando uma lingua de areia cercada por mar. Nascia, assim, a restinga sabiamente
batizada pelos indiosde Marambaia (cerco do mar), uma das raras regioes do planeta _
que se mantem incolume a devastagao. Seus 45 quildmetros de praias permanecem
adormecidos em uma barreira natural mais extensa do que o trecho da orla do Leme
ao Leblon. Quem atravessa suas fronteiras —guardadas pelo Exercito — embarca

l 

numa viagem pelo tempo, queparou em Marambaia. 
^ 

^ 

Vv-

W

Há milhões de anos, Marambaia era apenas uma ilha no Atlântico, coberta de
vegetação tropical, próxima a uma costa inóspita. Foi então que a natureza deu o ar de
sua graça. Ventos e correntes litorâneas se encarregaram de levá-la até o continente,
formando uma língua de areia cercada por mar. Nascia, assim, a restinga sabiamente
batizada pelos índios de Marambaia (cerco do mar), uma das raras regiões do planeta
que se mantém incólume à devastação. Seus 45 quilômetros de praias permanecem
adormecidos em uma barreira naturalmais extensa do que o trecho da orla do Leme
ao Leblon. Quem atravessa suas fronteiras — guardadas pelo Exército— embarca
numa viagem pelo tempo, que panou em Marambaia

11X1111

i

J



s
Fotot dc Dihnar Cavalher

^ I ?

'

'i
Hg

M^jf' S-.-j .-< F < -i. * i ,-V^T;""' * _>*-," 'Sf^rJ^Z : % 'ir- V^'^p'' Yi-' ..--"'i'" • J,_ ^ ~? - /"- A ~\f T" - "«2 - \'- -•¦?"- •= •; ,.'' ^ V^*-~ '

*V"MJ rjnyMVJr" *jy »I\ • VT' -LjM> C B^V^"

A I j m *"m? *Mfl!I^PW^BBB<^BMM^^B!^MH8MEifegp(2t.Xi»<,-»i.-.
ji-iiii *«^30ClE^BMAi2^MMSEB3BBB«fllKl^aBBBBB5EB33pte^*><^i'>

llha de Jaguanum V-/"~\ 5 --... , •

^ 

SeP^^ 

f 

^ 

| 
- -

A BO quildmetroa do Centro do Rio, m reatingm 6 am eapetdculo nmturml •

Restinga da Uarambaia

IBBH
gÉp

..-

Sepetiba
Ilha de Jaguanum

Padra de Guaratiba

Ponta da Pombeba Barra de
Guaratiba

Baia da
Marambaia

Pico da Marambaia^—
A. Lagoa Vermelha

Estado do Rio de Janeiro

Rio de JaneiroBaia de Sepetiba
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Marambaia 

é uma espécie de museu da pré-histo-
ria do Rio, proe/a que se deve. em parte, ao
acaso. Em busca de um lugar desabitado e

seguro para reali/ar exercícios, o Exército ocupou a restin-
ga ha meio século, fechou-a ao público (ver quadro ua pcig.
20) e garantiu, desta forma, a preservação ambiental de um
rico ecossistema pontilhado por lagunas, planícies, dunas,
mangues, enseadas e praias — uma profusão de acidentes
geográficos, que termina num pico de 640 metros coberto
pela Mata Atlântica. Nenhum lugar poderia ser mais
atraente para a fauna nativa: a restinga produz flores e
frutos o ano inteiro. A natureza ali combina cajueiros, pés
de maracujá e de pitanga com delicadas e rarissimas
orquídeas azuis e amarelas. Bromélias abertas em flor
yermelho-sanguc se destacam entre dunas cobertas por
vegetação rala.

\ misteriosa e extensa faixa arenosa da Marambaia.
que tangencia os municípios do Rio e de Mangaratiba,
bordejada ao norte pela Baía de Sepetiba e ao sul e a oeste
por mar aberto, é um desconhecido mundo de cores e sons.
Não é difícil vér uma coruja-buraqueira — que aparece na
capa da revista — voar em plena luz do dia. em direção ao
ninho construído pacientemente na areia. São 40 milhões
de metros quadrados de praias e enseadas, onde espécies
animais e vegetais, já em extinção, se reproduzem sobre a
nudez das areias de Marambaia. É refúgio seguro para
antigos habitantes das areias da Barra da Tijuca. como o
lagartinho-branco-da-praia (Liolaemus lutzae). Numa rápi-
da caminhada pela vegetação rasteira que protege as areias
e as dunas da ação do vento, tropeça-se em espécies raras
da planta carnívora Aristoloquia tftÈcrura. principal iguaria
da lagarta Patidis ascanius, que se metamorfoseia numa
bela borboleta, único inseto incluído em todas as listas
internacionais de animais em extinção. Na área dos man-

|ue/ais. pescadores são freqüentemente premiados com
revoadas de garças rosadas Ajaia-ajaja. chamadas de co-
IHèreiros por terem o bico. também cor-de-rosa, em forma
de colher.

Os privilegiados visitantes de Marambaia dificilmente
vencerão seus primeiros 10 quilômetros se não estiverem
em veículos com tração nas quatro rodas. A areia fofa e
alguns trechos alagados inviabilizam o uso de carros de
passeio. Guiada por oficiais do Campei de Provas da
Marambaia, a equipe da Domingo percorreu a restinga em
possantes jipes Suzuki. Do grupo faziam parte o oceano-
grafo Mário Luís Gomes Soares, da Reserva Biológica e
Vrqueológica da Guaratiba, e os biólogos Gilda Nogueira

da Silveira, do Instituto Estadual de Florestas (IEF). e Luís
Fernando Tav ares de Menezes.

O trecho inicial, uma grande reta. lembra um deserto.
Fm alguns pontos, a areia, muito branca e fina. é
coberta por uma vegetação rala. èrvas rasteiras, um ou
outro arbusto. O alto teor de salinidade do solo explica a
presença de ervas de caules rastejantes e troncos parcial-
mente enterrados, que eventualmente reaparecem, des-
cobertos pela força dos ventos costeiros. Na área do
mangue/al. a parte da restinga voltada para a Baía de
Sepetiba. as plantas parecem flutuar contorcidas sobre o
espelho d'água. São espécies variadas de mangue-verme-
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Uma fauna
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WS* impressionante a
MmáÊ beleza e a varieda-
de das espécies animais
da Marambaia. Corujas
que voam em pleno dia,
aves em extinção e ca-
ra nguejos m ulticolori-
dos são tesouros prote-_
gidos pelo isolamento
da restinga.

— Uma das espécies
mais comuns nas costas
oceânicas, as gaivotas
podem se afastar do mar
seguindo o curso dos
grandes rios, mas sem-

pre retornam ao litoral,
em bandos solidários.

— A coruja-buraquei-
ra é uma ave diurna,
que vive em ninhos e

galerias subterrâneas
construídas no deserto
arenoso da restinga.

— Com corpo curto e
asas muito largas, o so-
có-dorminhoco passa os
dias imóvel e de olhos
fechados entre a vegeta-

ção que margeia os ca- Q
nais sombrios dos man-

guezais da Marambaia.
— Toda branca, de

bico preto e pés amare-
los, a garça-branca-pe-
qaena, conhecida como
garcinha, vive em man-
gues e lagoas.

— As pernas a verme-
lhadas e as penugens ro-
sas do colhereiro (Ajaia-
ajaja), que tem o bico em
forma de colher, revelam
alguns dos belos segre-
dos dos manguezais.

— O socó-estudante
ou socozinho possui o
corpo cinzento, com
asas rajadas de marrom
e branco. Prefere voar
sobre rios e lagos tran-
quilos, onde descansa
em pontas de galhos se-
cos e isolados.

— O ara tu vive nas rai-
zes, nos (roncos de árvo-
res e na lama molhada do
mangue. Difícil de captu-
rar por sua agilidade, é
um belo caranguejo que
faz tocas na sombra, e se
esconde no inverno.

w:,--~ ¦ . ¦ , .

m.
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lho ou sapateiro (Rhizophora mcingle), mangue-preto ou
siriúba (Avicenniü schaueriana) e mangue-branco {Lu-

gunculciriíi rucemosíi). No final da lingua de areia que
avança entre o mar aberto e a Baía de Sepetiba, a
restinga é envolvida pela Mata Atlântiea, na chamada
Ilha da Marambaia, área de 20 km2.

Marambaia é uma síntese espetacular da natureza. Ela

simula o próprio mar em sucessivas e paralelas ondas de

arcais. Cordões de arbustos em baixo relevo se intercalam a

depressões estreitas, alagadas ou secas, riscadas geometri-
camente como avenidas projetadas pelo homem. Na esta-

ção das chuvas, as depressões entre os cordões dão lugar a

lagoas, paraíso de pequenos peixes que, no passado, exis-

tiam aos milhares nas lagoas da Barra da Tijuca. A restinga
também abriga a lagoa vermelha, onde nadam os ariscos

jacarés-de-papo-amarelo. Nos meses de verão, garças,
marrecos, trinta-réis e outras aves migratórias se bandeiam

do inverno do hemisfério norte para encontrar pouso
-^eguro em suas areias.

A presença do homem, neste contexto, é mínima, porém
indiscreta. Arvores frondosas; como casuarinas, eucaliptos
e jamelões, nos dois primeiros quilômetros da restinga, são
espécies trazidas de outros lugares, que a natureza de
Marambaia acolheu. O primeiro cordão de arbustos, que
acompanha a si-
nuosidade das
marcas do mar
na areia, é cober-
to por cáctus e

guri ris {A lagop te-
ra drenaria), um
arbusto que produz um coco tipo babaçu e ajuda a reter as
dunas. Mesmo bem perto das instalações militares já
nascem orquídeas amarelas (Cyrtopodium), bromélias e
hipoméias — vegetação rasteira, com folhas pequenas e
flores grandes e roxas, que também impedem as areias de
serem levadas pelos fortes ventos que sopram do mar.
Nesse ponto, são freqüentes as revoadas de sabiás-da-praia

( Minms gilvus), gaviões-pinhés e bem-te-vis. A partir dos
oito quilômetros iniciais da restinga, a vegetação se torna
mais densa, com a presença de cévolas — plantas com 20
centímetros de altura, talos. folhas verdes e espessas, só
encontradas na costa africana.

O sobrevôo de grandes andorinhas negras com cabeças
brancas, os anduriões. alguns quilômetros depois, anuncia
a proximidade da Baía de Sepetiba. com águas natural-
mente escurecidas, por sedimentos trazidos dos mangue-
/ais. Até atingir a faixa de areia lançada pela natureza entre
a ilha e o continente, são quase 10 quilômetros de praias na
costa de Sepetiba. É uma área vulnerável, invadida por
pescadores que retiram toneladas de vôngoles de suas
areias — moluscos vendidos a preços exorbitantes em
restaurantes especializados em frutos do mar. A largura da
faixa de areia varia de 100 metros a dois quilômetros, no
trecho final, ponto de confluência das águas de Sepetiba
com as do mar aberto.

A variedade da flori da região surpreende até experien-
tes botânicos. Muitas espécies sequer são conhecidas. A
inexistência de um levantamento completo do ecossistema
natural da Marambaia atiça ainda mais a curiosidade dos

pesquisadores. O único estudo científico publicado tem 40
anos e se detém na dinâmica das raízes de algumas plantas
que nascem nas praias da restinga. Em Marambaia, a
natureza alinha quaresmeiras - comuns nas encostas
cariocas —- sebastianas, uma planta amarela que floresce
em terrenos arenosos, e Norantea.s brasiliènsis. flor rara, de

E
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I Barcos de pesos, repousaxn em bancos de areia formados no tnanguezal.«. 
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Tiros rompem

o silêncio

As flores

do mar

Criado 
em 1944. o Campo de

Provas da Marambaia funcio-
na como um centro de testes de ar-
mamcntos fabricados no país. Em
seus laboratórios e linhas de tiros,

instalados cm edificações que se des-
tíicam nas planícies arenosas do lu-

gar. engenheiros civis e militares con-
trolam a qualidade e eficiência da
munição de revólveres a sofisticados
mísseis antiaéreos. Por determinação

governamental, nenhum fabricante
de armas pode deixar de testar seus

produtos na Marambaia. Apesar das
criticas que o Exército recebe de enti-
dadcs ambientalistas por testar armas

pesadas em área ecológica, o coman-
dante do campo, general Otto Oscar

Cia hão. ressalta que as atividades
militares são compatíveis com a pre-
servação do lugar, já que provocam
impactos localizados e controláveis.
"A impressão que tenho é a de que a
comunidade de Guaratiba não quer
que saiamos daqui", diz o general.
Segundo ele. as operações de tiros

são feitas em direção a alvos prede-
terminados. O Exército costuma au-

tomar a realização de estudos sobre

a fauna e a Hora do lugar.

cor púrpura. que se abre em minúsculos cálices de néctar.
manjar de insetos e aves polini/adoras. Na restinga, o fruto
doce e vermelho do cáctus. comido por pássaros e lagartos,
é alimento também do homem.

Um olhar mais atento no conjunto de Marambaia
revela sensações parecidas com as de um passeio pelos
jardins de Burle Marx. tão grande é a presença e diversida-
de de arranjos naturais de bromelias. uma das plantas
preferidas do paisagista. Elas se misturam á Clusia Jlumi-
ncn.se. uma espessa folhagem muito usada ha decoração de
escritórios e apartamentos. Nas margens da estrada de
areia nascem delicados lírios e antúrios. que se movimen-
iam ao sabor do vento.

Das areias que margeiam o Oceano Atlântico, ricas em
sernambis (Dona.x hanleyanus). pequenos moluscos fecha-
dos em concha, e taíüis, a vegetaçao se fecha cm uma mata,
habitada por gambás, papagaios-chauas. lagartos, tatus.

Domingo 20

^ 
— Os cactus da res-

JL tinga têm os mais
diversos formatos, como
esse que serve de ponto
de pouso para corujas e

gaviões. 2 — A flor do
Paepalanthus nasce nos
alagados, trazendo mi-
núsculos e delicados ta-
los. 3 — Os arranjos das
bromélias se abrem em
taças, abrigos naturais de
insetos e rãs. 4 — A No-
ranteas brasiliense é o
'manjar dos deuses' de
aves e insetos polinizado-
res: seus cálices armaze-
num o mais puro néctar.
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quadro pintaao a xnao

pacas. ratos e porcos-do-mato, maca-
cos. mãos-peladas (guaxinins) e ta-
manduás. No trecho final da restinga
surge a chamada ilha da Marambaia.

protegida por estrelas da Mata Atlan-

fjica: jequitibás e figueiras gigantes,
que chegam a ter 30 metros de altura.
Neste ponto existe um imenso costà§
rochoso que abriga piscinas salgãdas.
ricas em mexilhões, sargentinhos e pa-
ratis. As pedras cobertas de conchas
são cheias de marcas de oficinas lito-
lógicas, evidências de que habitantes
litorâneos — de origem tupi-guarani.
com um passado de pelo menos três
mil anos — usavam o local para fa/er
objetos de osso. prováveis instrumen-
tos de guerra.

A chegada ao Saco da Pombeba.
de onde se avistam as ilhas de Jagua-
num e Itacuruçá e parte da Ilha Gran-
de. é o momento: final da incursão

pelo paraíso de Marambaia. Para se
alcançar este ponto ò preciso através-
sar caminhos alagadiços. ornamenta-
dos por pequenos arbustos com Ho-
res-roxas (Mar se tias) c capinzais
repletos de eobras-eorais. surucucus,
cascavéis e jacarés-de-papo-amarelo.
A enseada que abriga a baía da Pom-
beba é rica em siris, conyirías e cama-
rões. local procurado por pescadores
que. com redes de arrasto, removem o
fundo do 

'mar 
para recolher peixes e

camarões, comprometendo, porem, o
ecossistema da região. Quando a maré
está baixa, os jipe^ podem contornar a

ponta da Pombeba e alcançar as

praias \irgens da Baia de Sepetiba.
Através de uma seqüência de ca-

nais. a baia re-
cebè as aguas
,tur\ as dos man-

gue/ais da Ma-
rambaia. cober-
ta por vegetação
de terrenos que

sofrem a constante influencia da mare. Entre rai/es contor-
lidasf pivem os aÍKinjguejos-verdadeiros {L cic/cs conluias).
izuaiamuns (Carüisoma £uanhunii). caniãròes-brancos. pa-
ratis. tainhas, robalos e linguados, um dos mais nobres

peixes encontrados 110 lugar. Com o apoio do Exército, o

Instituto Estadual de florestas luta para restringir a pesca

predatória na extensa área do mangue.

A Restinga de Marambaia tem a proteção do C ódi|

go florestal, legislação criada para preservar qualquer
forma de vegetação natural em restingas. O que em

nada garante a fpbrevivèricia do rico patrimônio am-

biental. formado por espécies que resistem ao tempo e

ao processo de destruição da natureza. Na planície
arenosa da Marambaia que ainda recebe revoadas
de gaivotas anunciando as mudanças da mare. como no

tempo dos índiosa*presença do homem e necessária

apenas para proteger a restinga do propno homem.

ADRIANA CASTELO BRANCO

Domingo 21
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QUE PRECKA PARA GA^fTU^Ob MtLHUKtb MUMLIN lUb ua vijj^ ¦

¦KECTATMENTE BEM RECEBIDO 
I

PODE SER NO TEATRO, NO RESTAURANTE, NA ACADEMIA. NO SUPERMERCADO, NAQUELA LOJINHA

DA ESQUINA VAI TER SEMPRE UM MOMENTO EM QUE GANHAR TEMPO É TUDO NA VIDA. NESSES MO-

MENTOS. VOCÊ PRECISA DE AGILIDADE. RAPIDEZ, SENSIBILIDADE. VOCÊ PRECISA DA TRADIÇÃO DO

CHEQUE VERDE BANERJ. ESPECIALÍSSIMO HÁ MAIS DE 30 ANOS. É ACEITAÇAO À PRIMEIRA VISTA. QUEM

TEM, SABE. E ECONOMIZA O TEMPO QUE PRECISA PARA GARANTIR OS MELHORES MOMENTOS DA VIDA.

. a <=oC>'

COMO CHEQUE

VERDE BANERJ

VOCÊ ECONOMIZA

TEMPO.

¦VOCESABE

0 QUE 0 TEMPO

VALE NA VIDA.

I
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AOS 
QUE 

FICAX

À Zona Oeste que fica com quilômetrosI
de ruas asfaltadas, feliz 93.

À Zona Norte que fica com os caminhos

muito mais iluminados, feliz 93.

A toda a cidade que fica com a nova orla A p

da Zona Sul, feliz 93. do

Àqueles que ficam com as inúmeras praças fins

recuperadas para o lazer, feliz 93. Ao:
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mELIZ RIO 93.
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À população que fica com o resultado

do trabalho que fizemos e ainda, neste

finalzinho de 92, estamos fazendo, feliz 93.

Aos cariocas que ficam com a

Cidade Maravilhosa de Sao Sebastião,

FELIZ

RIO 93.
Prefeitura

da Cidade

M
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vários motivos para usar branco na De tantas táticas para garantir boa sorte nos

próxima quinta-feira: como tom refletor próximos 365 dias, até que usar branco é das

da lu/ solar, é ideal para o verão, segun- mais simples. Em conjunto de bermuda e cami-

do as velhas leis da Física. Outra boa ra/ào seta. camisão sobre Icgging. vale tudo pela cor.

atende aos ditames da moda. que coloca o bran- A moda renova alguns detalhes e dá mais im-

co e seus parentes marfim, gelo, o/f-wliiic ----- 
portáncia aos decotes. As alças deixam de ser

como tendência, lí não há motivo mais forte do sustento e viram adereços, trabalhadas em gra-

que a troca de calendário, que incorpora mais deado de tiras, ou bordadas com pérolas. O

tradições a cada ano. pelo menos no Rio. Como tecido desaparece e vira aleinha de stra.s.s, ou

ficamos tantos anos comemorando o Reveillon uma trança de laminado dourado. Outra linha é

sem a cascata de fogos do Méridien? Onde íamos a sensual, que adota a camisa transparente so-

quando a praia não tinha a animação atual? Li bre sutiã ou bustiê também branco. Tudo. em

quem se atreve a esquecer da sopa de lentilhas, nome da sorte e do estilo,

das três uvas comidas num pé só ou tia taça de —

champanhe á meia-noite? iesa rodrigues

tçrfp® ifi§
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AlçaS detalhadas, nogra.dea.do do
tubo de crepc (Cr$ 922 mil Gloria
Modas/, ceia jóias Leila Gioielli:
tmimaos com pantera H7S5 4.300);
anel cfe cobra. (USS 5.910) e a
psslseira cie mrnmlhm (USS 13.500).
Sapato de pulseira e plataforma
Fireazeç meias Kzrnert Cocktail
pnifa, jSa foto menor, vestido de
couro frente mrfrg. bordado com
pêsviasíCrSS^OO mil Mister
SaMnoJe barracos de opala
(USS SSS Ricardo Filgaeiras)

M'-^m ±& rHV
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Rendadas, túnica e bcrmuda com barra

e entalhe de guipure (Cr$ 1.78S mil,

Mademoiselle), mais a meia dè lurex

Lolipop e sandália de tiras Alhambra
Jóia» Ricardo Filgueiras; ouro e

brilhantes na pulseira (US$ 22 mil);

brincos fUS$ 12 mil): anel (US$ 5 mil)

Ficha Técnica: Modelo —
Christiane Moniz da Elite e
Janicc Sottz da Top Talents .
Maquiagem e Cabelos — Fia-
vio Barroso Na amDientaçào
as cadeias poltronas sào da
Imi/Tessuto os orocados da
Casa Alberto Tecidos e o te-
odo vermelho da Nuance
Produção Rita Moreno
Endereços da Moda:
Alhambra Rua Visconde de
P.raia 5" sala 602 Antônio
Bernardo — Rua Visconde de
p.raia 351 loja '04 Casa
Alberto Tecidos - Rua Vis-
conde de Pira;a 302 Clau-
dia Manhães Avenida
Ataulto de Paiva 13S-A Fi-
renze Avenida Nossa Se-
nhca de Copacabana 831 C '.J
Fiszpan Rua Sete de Setem-

.oro 98 A Fia vio Barroso —
,02'' "M 00" ; Glória Modas

Shopping rèio Sul IMI/
Tessulo Avenida Ataulto de
Paiva 2"0 Leila Gioielli —
Sa.^ Co-irado Fashion Matl loia
214 Mademoiselle — Shop-
-pjnq Rio Sol ioja_ C 23 2*1 _.
Mister Sabino Rua Viscon-
de de P.raia 580> loia '09 .
Nuance Tecidos — Avenida
Nossa Senhora de Copacaba-
na "4 Ricardo Figueiras

Ru^ visconde de P-raia 351
saia 701

cMt j^^^^^^^22B^ylEi53B555BiBSHB
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Fotos de Rénan Cepeda

fcWaiWBSSK-^* V >..-••«? -V9«i« í. ík-s..,, --• L k •.»..>" OiBrfi^S »Ji J»íká(# ií.'¦ -;^:- f<'-W>^45r5- - ^-i*<m*>^i4^èr*" %'""' ;.-^' 1 if^jC'^r;;; 1^IPVffâfâfán'trrf~ F™
^¦^^-^«' ;^^*mmm^*:v'^ r~r\



^¦¦B W^r/m J^BIf<j^^^HR|H^^^|^, JH^K^^HHnnKS^^n^^H^

^HH ^Mkj^^^B^jMlBBBLJ^B^^^^WWTOyyjij^M^^^Bl

¦¦H 1 
'''JHrAwiHI^Ms 

I^KftSB^'w^VOTTiK^Hi
B^Ti i ''""i 

y" 
1 m" TB^jjM ^MfW^: ig^^i i, j^~^JiiaZ'"5^^(^^HR

¦ v I. . ?- «*P pay Mr nr*¦""¦¦* 
'""M\r<i^y^aj^M|«

ft % J ¦ I l| H I ^ ^ 
*/ ¦-^.-jv,-/*-»n-f<^H|K

iHm w™ |,.„ #. .» ,> BP 3, jB .;. .„^.,.' >-:•*"? ' «».-• .»/ jjfi ¦ ¦"'•^if'--.:;-^^^^ ^|¦¦i-J--^:^.¦¦_,„|^^^v3^a^^^.:^kr^::^i,:^^ ' 'I^^Mk i , I |l' 'Z ' I |l ,i 1 ,

ft ,J • "ct® "*
 ... ..-. ..«•-.•» m¦ *-^~~~i**m^&%i$MMssg£^ :'• •• -~ -*%^»g^»wilgwiM^iaiii^i^^^BW^

1IH ^ __ 
   -—,'7 I 5 H

i -:-• -N.'^- ^wHiPw 
|#% ; ||j|fl B

jp^-p ^^H'

¦CV^Hk
:JL rmii ^Hi jdH

^ga - ^,-lSr ^1 .H| i ^^^^^H||;;::

/.«i Mmm

0 
imm*m'Jmk. 
mmmn



>• Jf 
- 
/r 

':MM?

fiisBi ff

g -. ,j»jB' ¦.¦'Vifja^Saga^^MM^ffi'.T'g7 ^^¦RSB fi.

¦® M 

; 

7jW^^*»~ *3IHP^BiiM ^^H|B .• 3
'«m . 

^ ?»i^t • f iv*jt i.. 
->• _,* i j |.. ^

||| *!***«*&>%^f^^emm»mj^^~^jf^, W^ I jj^^B »|K flj BMMH
#\ vSf^ Ig^fl ^k U| 

BL 
^B Bp

fl^HHj T- 
'•" 

-'^HHEJP?.:' 
.- ¦¦' 

^fl^B-,.

^WIB ©jf^y'fc -J F : m
.¦:/:^SiBI^S5^^^^wte-: -~*-^^^B '  -'- -'

m
Ugjp, y,

 # .««y*»*» ,_».^~..»«*i^ftp»V4-^^i -

^¦1 '*^^/\% ^ 

l|p* ^^^B

-« *» - t * -.• ,r *. '. * , *v . . ._ *"iwy^l^B
^¦MMfe*- - V*M

 __^ ^

(J^uS( fr#*
wRMMifr

 ^ji^ - .--• ---'" *>:^-*£?•;=*. ^'•"—" 
"*

•^,i. 'y^ 

^ 
^(S' 

' 

~* 

^ 

^

¦ 
¦-• - -•• ¦•  

'—¦- ¦¦¦ 
t^i



%
1H
r2»

J

I 

'. 

^0

f

' 

1 

~1: 

]
/ ^~- -/

I ^ ^ ^
C- r-5

V

i

I
? ; I5 ' |!

„ 
J

^-O^-TS^ 1Q

§ CONSUMO

Feliz

Ano

Novo!

5. Taça de cridtal,
aeia por Cr$ 5(38
mil, na Toa su.
Toa. 9. Da
Interni, aeia po
Cr$ 440 mil. 1
Flute da Via
Aérea, Cr$ 37
mil, a unidade,
11. Flute chinêa,
seis por Cr$'-1,1
milhão, na Interni

? Ficha técnica:
Via Aérea — Rua
Dias Ferreira, 214.
Leblon. (teI-: 512-
3061) ? Interni —
Arquitetura & De-
sign — Rio Design
Center, 3o piso. loja
312, Leblon. (tel.: 239-
6448) ? Ton sur Ton
— Rua Miguel Lemos
n° 57-A, Copacabana,
(tel.: 521-3091) ?
Mesbla — Shopping
Rio Sul, 1o piso, Bota-
fogo. (tel.: 295-3132)

Fotos de Ernani d'Almeida

Dez, 

nove, oito, sete... Fal-
tam quatro dias para o
champanhe estourar. Ao

brindar o ano que chega, nada me-
lhor do que copos novos e bonitos.
Domingo encontrou taças e flutes
(copos longos) que dão um charme
especial ao tintim de fim de ano. E
viva 1993!

1. Flute com design de
Shizuka, por Cr$ 755
mil na Interni. 2. A taça
de cristal colorida,
Cr$ 783 mil, na Via
Aérea

oíLÜ1

3. Flute de cristal
Saaaki, a Cr$ 581
mil, na Via Aérea.
4. Flute de cristal,
da fábrica Hering,
meia dúzia por
Cr$ 225 mil, na
Ton sur Ton. 5.
Flute de criatal
deaenhado, por
Cr$ 530 mil, aeia.
6. Na Meabla,
ilute de criatal
por Cr$ 289 mil,
meia dúzia.
7. Flute octogonal
de vidro, aeia por
Cr$ 199 mil, na
Meabla.
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PA5VA

EAI.COM0 FOI A

MOITE COM O

ÜTAVINHQ P^b ?

ELE E UM

EETAR.&M»

EETARDADO ?? MAS E1E É

FORMADO EM HARVAKO,

TEM MESTRADO £M 
"/ALE,

DOUTORADO NAíORBONNE

...TA' BDAA.

RETOEDACtO

5UPER DOTADO



Laurent Suaudeau
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Laurent Suaudeau
Dono echef do restaurante francês Laurent

Al. Jaú, 1606 - São Pau/o - SP.

J0* ^ 
~

4 ^ N

Recomendada por quem mais

entende de sabor.

"Leve, 

deliciosa e 
prática.

Escolha como eu, Gourmet."

C~jourmet agora, além de leve e prática, tem mais quatro sabores: rosé, tártaro,

atum e azeitona. Com ela você faz rapidamente os mais variados pratos e sandui-

ches deliciosos. Se você deseja receber as deliciosas receitas do Laurent, escreva

para o Centro Gourmet de Informação ao Consumidor - Caixa Postal 60.544

CEP 05899 - São Paulo - SP.

mm
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CertaParaseuIazer «
Portaria decorada por Saber Viver - Teresopolis /, ^

§Rua 

Allpio dc MiRANdA, 145 *%S| /¦

AIto dc TEREs6polis w/ „ , . 1 j

^ 

7"" Construgao 

e Incorporagao

742-3000 • 742-3950 • 742-1752
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I

Edifício

a Natureza
Teresópolis

102 ano* de Verde.
Venha ver de perto.

Ili Eng* ind. e Com. Ltda - Rua João Batista Maia, 54 - São Pidélis- RJ -Tel (0247) 58-2020-Telefax58-2099jlelex247 060 PE6N

Uivi EstíIo dE VídA

L Jl. edifício ~'"~^a

• 
J&raT. ;ríi"Ur7ÍV 

<Ê 
%í

Apartamentos dE 5 Quartos

156 M2 (ÁREA ÚTil)

2 CobERTURAS LÍNEARES

285 M2 (ÁREA ÚTÍL)

ConFoRTC), BeIeZA E TRANQUilidAdE.

O EspAço ideaL para Ievar seu estíIo dE vidA.

Prontos
para

morar

Para seu Iazer:

pisei NA^ SAUNAS (SECA
E A VApOR), SAIÃO dE

Festas dEcoRAdo

E JARdilNS NAMEdidA

CERTA pARA SEU lAZER.

Portaria decorada por Saber Viver - Teresópolis

Alípio de MÍRANdA, 145

AlTO dE TERESÓpolíS
Construção e Incorporação

PETRUCCELLI

ENGENHARIA

Qualidade em primeiro lugar.

Vendas Exclusivas
ALÍPIO DE MIRANDA

Av. Alberto Torres

£nm nv^
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pode ser vendida
^ separadamente.

BRASIL
Ano 1, n° 16.

27 de dezembro de 1992.
Não pode ser vendida

separadamente.



ESTE ANUNCIO

ESTA OCUPANDO

APENAS METADE

DA BfidNA SÓ PARA

INFORMAR QUE

AGORA ESTUDANTE

PAGA 1/2

CIRCOS, espetAculos esportivos e em diversas outras

atracOes. vqc£ tem que estar matriculado em ESTA-B
-r^T-iT n/^n /rrvK "nrVN T"ST? T'TVTCTNT/^ "N AT TMTf" i t r^"TP"Pr^T~ADOi

PELA UBES - UNIÃO BRASILEIRA DE ESTUDANTES SECUNDA-

RISTAS, AMES - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ESTUDANTES

SECUNDARISTAS OU UNE - UNIÃO NACIONAL DOS ESTU-

DANTES BASTA SE CADASTRAR NO SEU COLÉGIO, FACUL-

DADE OU EM QUALQUER POSTO DAS ENTIDADES ESTUDAN-

TIS VOCÊ VAI GARANTIR UM ESPAÇO TÃO GRANDE

NA CULTURA DA NOSSA CIDADE QUE NÃO CABERIA MES-

MO NESTA PÁGINA. INFORME-SE NO SEU COLÉGIO, FACUL-

DADE OU NAS SEDES DA UNE (205-2305), UBES E AMES

(285-7408). E PAGUE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANERJ.

NOSSA CULTURA ESTA AINDA MAIS SEGURA

M



^ onta maluco e artigo de pri- . para nos, acho que ele tambemWar de novo. E fica all, rindo. Ou

m 1 meira necessidade. Pode ser possui uma por<;ao meio esquisito- ri durante^ _ ,

mr direita pode ser esquerda. na. E levamos duas leitoras para Paulo Reis nao e maluco. E o

Mas t'em que ser maluco. show do Guns. E so olhar para Peixe Ensaboado. Passava de pas-

Garrincha Cafuringa, Edu do baixo. Axl Rose finge que e malu- sagem; pela seguranga durante o

Santos, Julio Cesar. Todosja para- co. Mas nao rasga dinhei-o. show .

ram. Pode ate nao ser ponta 
— o ponta maluco passa a maior |parecia nas costas dos caras. Liso,

Edmundo do Vasco e maluco. E 
parte do tempo dormindo. Ai liso Parecia 0 Pernalonga. Ou urn

fibreve vai estar em nossas paginas. acorda de repente, dribla tres ca- ponta maluco. Abraijo nos malu-

O Leuio e maluco. Levamos o ras, chega na cara do gol. Mas cos, beijo nas malucas.

Lizandro para ver o filme. E ca espera os caras voltaren para dn- joA&carlos pedroso

todo o autodromo. Fugimos dos seguran-

gas que nao queriam deixar a gente^entrar

trole, ver tudo bem do alto. Com uma lua

Vanessa chorou e trerneu o tempo inteiro. * .'^~,\!
Danielle cantou todas as musicas. Com :*

tes (assessoria de imprensa) e um anjo.  ' "¦ '* •'¦^~,,J'^ ¦- - -

blar de novo. E fica ali, rindo. Ou

ri durante.
Paulo Réis não é maluco. E o

Peixe Ensaboado. Passava de pas-
sagem pela segurança durante o

show dò Guns. Barravam numa

porta. Ele entrava pela outra e

aparecia nas costas dos caras. Liso,

liso. Parecia o Pernalonga. Ou um

ponta maluco. Abraço nos malu-
còs, beijo nas malucas. 

JOÃO CARLOS PEDROSO

-Z&ÍT O 3

O NOSSO AXL

Quando Vanessa e Danielle esquecerem
Axl Rose vai ser muito engraçado. Elas vão

lembrar, gargalhando, do dia em que se

penduraram num muro para ver o ídolo de

bermudas. Foi no Hotel Intercontinental,
antes de as duas correrem para ver o show

no Autódromo para ver o show. VANESSA

KALIL CABELO e DANIELLE MONE-
GALHA RODRIGUES ganharam da gente
duas credenciais Vip para ver o show.

Nós chegamos cedo e passeamos por
todo o autódromo. Fugimos dos seguran-

ças que não queriam deixar a gente entrar
no camarim. Aceleradas, as duas charmo-
sas meninas queriam tudo. Tudo mesmo.
E ZINE juntinho, se divertindo também.
Depois fomos todos para a torre de con-
trole, ver tudo bem do alto. Com uma lua
bonitaça, vimos Axl dar seus escândalos.
Vanessa chorou e tremeu o tempo inteiro.
Danielle cantou todas as músicas. Com
voz bonita. Mas valeu. Foi ótjmo conhe-
cer a dupla e descobrir que a Angela Tos-
tes (assessoria de imprensa) é um anjo.
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PARA VOCE O5feJ0 P™

Voce nunca foi a Bahia e nem
pensa nisso. Mas quando escuta a

Banda Beijo fica com a maior von-
tadc de remexer as cadeiras. Pois

¦?5-"ZINE resolve seu problema. As pri-
_ B^H I 

':- meiras 30 pessoas que ligarem hoje
''' . »" #' i V 

' '. " ' ' • ••' "* ' ' ¦*?*? 
para 585-4496 vao ganhar uma ca-

^Jm^; ¦ 
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^ 
' 
C- 'Sill miseta-mortalha que vale como in-

1 dref 
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^ 
* 

i I •• f^^SF" HI ^IPiilpBj gresso para o carnaval baiano que
jJfjf Wmt-': % %.h£A ^ L. vai rolar do Posto 6 ao Leme. a

i jp& Tf ¦ 
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1 11 partir das I5h* A BeiJ° toca e voc§

ink*-/ 1 • tilPrafMA 18 flj A, vai atras do trio eletrico, com cor-
;.-.,:-. 

Igjkyjl ®.^^\ || ^ dao de isolamento, seguran<;a em
ftffjft 9 ¦% volta e urn monte de gente morren-

H|^^alH^3P^®5i^s^;"fe^a ®-'-S^t^WsfiSSp17H
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ENTREVISTE

estados! Escreva, responda a mesma pergunta e
nós sortearemos 10 discos. A gravadora vai

Red Hot Cljili Peppers agfi||f»
m ¦ periga ser a banda mais gr It-Bl pi (p
^Íb^ interessante • do. Holly- _
wood Rock. O grupo vai tocar 

À

\na Apoteose no dia 22 de janei-
ro^ e você poderá ser repórter da Zine por um
dia, numa promoção çom a gravadora Warner
Seguinte: Pense no Flea. Ele tem um músico de
Seatle tatuado no braço. Quem é? Escreva para
a Zine e nós vamos sortear uma pessoa do Rio.
SÓ UMA! Para ganhar uma camiseta do stalí
Warner, participar da coletiva do Red Hot, al-
moçar com a Cristina e a Bebei (também da
Warner) no Hotel em que o RHCP vai estar
hospedado e ganhar dois .ingressos para o show
deles. Escreva para ZINE. Av Brasil. 500, 6°
andar, São Cristóvão, RJ. Você que é de outros

enviá-los para a sua casa. Dica: o Flea tem
tatuado o maior guitarrista de todos os

tempos. Para os discos não
valem cartas do Rio

CARNAVAL!

PRIVATIVO

PARA VOCÊ

4 o zter

Você nunca foi à Bahia e nem

pensa nisso. Mas quando escuta a
Banda Beijo fica com a maior von-
tade de remexer as cadeiras. Pois
ZINE resolve seu problema. As pri-
meiras 30 pessoas que ligarem hoje

para 585-4496 vão ganhar uma ca-
miseta-mortalha que vale como in-

gresso para o carnaval baiano que
vai rolar do Posto 6 ao Leme, a

partir das 15h. A Beijo toca e você
vai atrás do trio elétrico, com cor-
dão de isolamento, segurança em
volta e um monte de gente morren-
do de inveja do lado de fora. A

promoção começa a correr a partir
das lOh. Além da camiseta, você
leva um "mamãe sacode". Que vem
ser uma alegoria de mão. E também
um porta-documento. Quem não
conseguir levar o prêmio pode ten-
tar comprar a camiseta na Avenida
Epitácio Pessoa 3744, na Lagoa, ou
num posto de vendas ambulante

que acompanhará o trio. Por Cr$
250 mil. No mais, boa sorte.

mm
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cartaz com A comedia dos erros, no Teatro 
' 
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Glauce Rocha. Ah! As inscrigdes para o J^lg'• Jfc&fJiLi^ •ft-Vv.Wf ^ 
| 

V^, * '

curso podem ser feitas na Casa da Gavea, 
^HlQHjj^^'''^ •V»J|-- MijjmSm i ! 

'[ 
1 b^H

na Praga Santos Dumon, 116, Gavea. Tele- wBMKmm tf 
*™ '*A®Mf'; 

f |
fone para informagoes 294-0643. [pMMH|ft n,, , 
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Aj£ ™e'a ^-ot^'em sua home- ¦ O livro de Maria Ma-

/ W&w J#E^—"""——_____ nagem vamos tentar: riana, nossa colunista e
IdlMMf-JM iTaaifc

Agora tern festa de fim

Mail) no comego ae Janei¬
ro. Satisfagao garantida.
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Tem Ugly
Kid Joe (foto
aí de cima)
nas lojas com
America's least wanted.
Breve, se não chover,
também na sua ZINE.

Acusamos recebimen-
to do fanzine Rock' N
Roll Hell (caixa postal
3401, Centro, RJ). O no-
me já diz tudo.

A modernidade che-

gou sob a forma de gi-
gantescos baldes de pipo-

ca. Nos cines
Largo do Ma-
chado I e II
tem estas ma-

ravilhas. Dá até para atu-
râr até o novo do Brian
dè Palma com um baldão
daqueles no colo.

Agora tem festa de fim
dé ano no McDonald's.

Quem quiser mais infor-
moções procura a Lúcia-
nà ou o Aldo nos telefo-
nes 226-7436 e 2661599.

Querida vascaina Da-

niela Rotti, em sua home-
nagem vamos tentar:
"Vamos todos cantar de
coração..cof, cof, cof, en-

gasg.. é, não dá. Um bei-
jão moça.

Hoje é último domin-

gão do ano. Vá à praia
acompanhado da sua Zi-
ne. A tarde, vale tomar
um sorvetão de frutas no
Itália de Ipanema, acom-

panhado da gata e no
walkman a fita do Pri-
mus. É bom demais, de
acordo com o Paulo-Pei-
xe-Ensaboado e com o
Bruno Speranza, nosso
diagramador. Para o por-
do-sol um showzaço no
Arpoador de graça. Eta
verão!

Os malucos do Circo
Voador promovem o pré-
revellion nesta quarta fei
ra, dia 30, às 23h anima
da pela Orquestra Taba

jara do Maestro
Severino.

Raquel chegou da Itá-
lia, oba!

O livro de Maria Ma-
riana, nossa colunista e
musa já chegou à terceira
edição. Confissões de ado-
lescente. Não perca.

Robert Cray novo na
área. Veja a foto aí embai-
xo e vá correndo comprar.
E garantido. E por falar
em blues, Flávio Guima-
rães vai tocar no Havana

(São Conrado Fashion
Mall) no começo de janei-
ro. Satisfação garantida.

Andréa Cavalcanti é a iporena. Uau. Ana
Achcar é a loura. As duaS

gente para avisar sobre d curso de Teatro

para Adolescentes que vai acontecer na Ca-
sa da Gávea, de 5 de janeiro a 15 de feverei-

ação de persona-
upla, que vai dar
13h às 16h30. O
ases: aquecimen-

ro. Todo o processo de cr

gens será ensinado pela d
aulas nas terças feiras de
curso é dividido em cinco
to físico, aquecimento criativo, improvisa-

ção, textos e teoria teatral. Ana e Andréa
estudaram interpretação teatral na Uni ver
sidade do Rio de Janeirc^. Ana esteve no
elenco de A bela e a fera e Andréa está
cartaz com A comédia dos
Glauce Rocha. Ah! As
curso podem ser feitas na
na Praça Santos Dumon, 116, Gávea. Tele-
fone para informações 294-0643

erros, no Teatro
ífiscrições para o

Casa da Gávea,
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Um dos maiores surfistas do Brasil, o

quase adolescente Flávio Teco Padaratz
não tem o que reclamar da vida. Com 21
anos, faz sucesso dentro e fora d'água. Já

pegou as melhores ondas do planeta, che-

gou a Top 16 — a lista dos 16 primeiros
do ranking mundial — e arranca gritinhos
das lourinhas na areia, que o acham um 

*

gato. Teco, esse beach boy conversou com ;
a ZINE. Sabe o que descobrimos? Quj^g
Teco é supersério, gostá de ciirtó||á|^^}fe
c namorar a fiel escudeira GábrielatóÉM



De onde vem o apelido Teco?
_ Quando eu era bebe, eu tinha a bunda grande. Meu avo,

que era alemao, me dava palmadas e dizia bunda grande na

lingua dele. Do que ele dizii}, que eu nao me lembro, saiu

Teco. .
Voce transformou seu hobby em profissao e hoje ganha

dinheiro surfando. Era esse seu sonho desde que comegou a

pegaronda?
Eu pensava em competir desde o initio, mas so depois de

um tempo passei a acreditar que poderia ser profissional
mesmo.

O que voce faz com a sua grana?
Procuro investir, ajudo bastante a minha familia e me

sustento.
Voce ainda mora com seus pais?

J— 

Nao. Estou morando com a minha namorada, a Gabne-

la
Voces ja namoram ha bastante tempo. Agora estao ate

morando juntos. Ja e um casamento? Se nao e, voces vao casar
quando? _ ,

Estamos juntos ha tres anos, mas acho que ainda nao e
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Luiz Stein faz tabelinha com o fotó
grafo Flavio Colker em
seus clips.

•TOLHEM
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tes o músico tinha
,o vivo nos progran

Henrique, Cláudio Torres e Artur Fontes, ele
dirigiu Titãs, Marisa Monte e Caetano Velo-
so, por isso ele acha que 

"o Brasil é muito feliz
por que tem a melhor musica do mundo".

Camera. Ação. São nove horas da

r de fotografia, com n»r
ílouauecendo os ilu- ít»
stassuaremos catre-
Itno p n acciQ^fo A* ta«ung: c o assisicnic uc - hvuiii
O diretor do video, . gui

,

• turma qu
9i«S

aivS/jy^tíw?'.
dia você pode vir a
Awards. heim?

mtmmBX Rua dosr;::M W-,;¦

etc; além de
feras como S
Walter Limaj
entre outro$

Beija eu/ Marisa monte
Fora da Ordem/ Caetano Veloso
Flores/ Titãs
Ao meu redor/ Nenhum de Nós
Pedra, Flor e Espinho/ Barão Vermelho
Jorge de Capadócia/ Fernanda Abreu
Garota de Ipanema/ Marina
Zé Ninguém/ Biquini Cavadão
Exército de um homem só/ Engenheiros

do Havaí
Tempo Perdido/ Legião Urbana

(Clips votados por Luiz Stein, Lui Faria,
Flavio Colker, Lula Buarque de Holanda
e Paulo Reis)
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\ sgaaMB menino acredita que a mae flcou gra-

\ a iSlsf vlc^a 11111 tomaie.,Seus irmaos sao
" 

M absolutamente malucos. Ele nao e e

"M caderno

anota todas as coisas esquisitas

onde confessa seu amor platonico pela vizinha. ji |g|
Essa historia meio maluca, no melhor estilo papa
cabega, e a do filme Leolo. Com certeza e dife-. ' 

'JrrT^L

rente de tudo que voce ja viu. Mas e so entrar no

ciima e provavelmente voce vai curtir de mon- "S«f*~ '*'/

tao. ZINE levou o LIZANDRO GAERTNER, &?'A i w5l ^Mggi|
: de 18 anos, para assistir ao filme. Pelo visto T jg^

tinha tudo a ver com ele, que alias esta fazendo jf

vestibular para cinema. Lizandro esta contandoUsJi^^^y^^^^jj^^^^B|^P|MMj|^^^BBEj^P

So vi>ce quer fazor como Lizandro fewgl?^^
Ifl'-;' escrava para a ZINE: Avenida Bra- JfcjSfc^P" '

5<OOf sexto andar,
. J Se a carta vier teiefone facilita || |r ^1 BplSrtS

o contato. Coloque CINEMA no en- ^Jp

\
\

"Limpe as teias de aranha da sua memó-
ria e tente encontrar tudo que lhe marcou
durante a infância. O medo de crescer, a
vontade de não ser tratado como um bebê, o
sentimento de revolta contra um mundo que
não se entende. Nesse momento, muitos de
vocês devem estar se gabando de não terem
sofrido nenhum desses problemas. Mas eu
lhes lembro que pelo menos uma dor vocês
carregam: a perda da infância.

O roteiro interessantíssimo é brilhante-
mente filmado enquanto, no fundo, Tom
Waits canta, dando à obra um toque de
humor negro. Esses artifícios são utilizados
para contar as histórias que compõem o uni-
verso infantil de Leolo, em que ele mesmo é
um coadjuvante. Graças a isso, descobrimos
o que esse menino pensa de um mundo um
tanto bizarro e escatológico, formado por
avôs tarados, mães gordas, irmãos loucos e
vizinhas que se confundem com musas.

Apesar de todas essas qualidades, eu não
recomendo Leolo ao público em geral. Se
você pretende ir ao cinema por não ter o que
fazer, procure assistir a outro filme. Agora,
caso o cinema seja para você o que um baú
em um velho sótão é para uma criança, Leolo
é o primeiro da minha lista de indicações."

H 

menino acredita que a mãe ficou grá-
vida de um tomate. Seus irmãos são

absolutamente malucos. Ele não ê e

acha todo aquele mundo um bocado

estranho. O caderno é seu único amigo, onde ele

anota todas as coisas esquisitas que observa e

onde confessa seu amor platônico pela vizinha.

Essa história meio maluca, no melhor estilo papo
cabeça, é a do filme Leolo. Com certeza é dife-

rente de tudo que você já viu. Mas é só entrar no

clima e provavelmente você vai curtir de mon-

tão. ZINE levou o LIZANDRO GAERTNER,

de 18 anos, para assistir ao filme. Pelo visto

tinha tudo a ver com ele, que aliás está fazendo

vestibular para cinema. Lizandro está contando!

aí embaixo o que achpu. Vê só se ele não tem

jeito de quem um dia vai fazer algo parecido...

P
Ifll

Se você quer fazer como o Lizandro
escrava para a ZINE: Avenida Bra-
si! SOO, sexto andar, CEP 20949.
Se a parta vier com telefone facilita
o contato. Coloque CINEMA no en-
velofxí, para facilitar a seleção.

wt&nk
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OLHAA MENSAGEM
Marcos Vianna
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cP°le' 
do tor///dacidade!

^Btodromo 

#

REDE CIDADE:

¦

Menezes

Quem será?

Aproveitando a onda do
nosso remix exclusivo, des-
colamos alguns CDs do Ne-
nhum de Nós. Para você des-
colar o seu basta enviar uma
carta dizendo que cantor,
pertenceu ao grupo Secos &
Molhados, e compôs San-
gue Latino, regravado pelo
quarteto gaúcho.

Sabendo a resposta,
basta enviar sua carta para
a Caixa Postal 23029/Rio
de Janeiro, escrevendo em
letras gigantescas do lado
de fora do envelope: Pro-
moção Zona do Nenhum de
Nós. O resultado sai publi-
cado aqui na Zine. daqui a
três edições...

OLHA A MENSAGEM

Em 1979 a Rádio Cidade colocava a sua então equipe
de locutores socados num estúdio para gravar a sua
mensagem de fim de ano. Virou uma tradição bagunça-
da, que começou com Bons Tempos, que era uma versão
bem humorada para um hit da época, Good Times, do

grupo norte-americano Chie. Sucesso total.
Em 1992 o Chie voltou a gravar, com algumas

alterações em sua formação. E a Cidade fez questão de
trazer os Bons Tempos de volta, numa versão moderni-
zada com samplers e batida dance, feita pelo nosso DJ
de plantão, Marcello Mansur. Essa foi a maneira encon-
trada pela Turma da Cidade, para te desejar feliz ano
novo, juntando todos os locutores em um estúdio para
gravar, com a já tradicional bagunça. O resultado já está
no ar.

o 11
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Na

Priscila e Cláudia Mo-
herdaui e a Ana Caroli-
na Del Bosco, andaram

por onde bem entende-
ram no Autódromo je já
garantiram: estão prepa-
radas para o Hollywood
Roek, agora em janeiro,
quando mais uma vez a
Rádio Cidade e a Zine

prometem que vão fazer
de tudo para te levar de

graça e com mordomia.

Mas tem que ficar li-

gado na rádio e esperar

janeiro chegar.

Guns N'Roses/ So Fine

Roxette/ How doyoudo?

Biquíni Cavadão/ Vento Ventania

Guns N'Roses/ Yesterdays

Madonna/ Bad Girl

6 Jon Secada/ Just Another Day

Shabba Ranks/ Mr. Loverman

8 Nirvana/ Lithium

9 Goddess/ Sexual

10 Engenheiros do Hawaii/ Parabólica

Belém (102,3): Belo Horizonte (S0.7); Criciúma (97,3); Cuiabá
(94,3); Curitiba (103,9); Florianópolis (99,3); Fortaleza (95,5); João Pessoa (!01,7);
Joinville (104,3); Juiz de Fora (100,1); Macapá (101,9); Maceió (Í00.3); Manaus
(99,3); Natal (94,3); Pelotas (104,3); Porto Alegre (92,1); Recife (95.9); Rio de Janeiro
(102,9); Salvador (101,3); São Paulo (96,9); Tubarão (98,1) e Vitória (95.9).

A nossa excursão foi
muito boa. A participa-
çào da equipe Cidade/
Zine no show do Guns,
dia 13 de dezembro, foi
muito divertida. Olha só
a equipe que detonou
milhares de discos, ca-
misas e Zines prá galera
que vibrou com o show
dos caras, apesar das
longas horas de espera e
da bagunça com os in-

gressos.
Nosso trio de ouvin-

tes escolhidas na Pro-
moção Ralação, as irmãs

D



Rick Allcn c o baicris-

tá do Def Lcppard. Ele

tem só 29 anos e trabalha

duro desde os 11. Nem o

acidente de carro, em que (

perdeu um braço, le/

Nsuas-baquetas pararem.
Rick está em turnè com a

banda, por conta do km-

lamento do quinto disco,
o Aclrcniilizc. Ele talou

com a gente de Idaho e ,pr

contou que gosta de pfis-
lar suas poucas horas \ a-
'gas 

com a mulher pas- ,
seando no seu Jeep.

Como está sendo a

turnê de Adrenalize?
Muito animada, com

shows lotados. A gente
está se divertindo muito.

Você* estão pensando
em vir à América do

Sul?
.- Temos falado nisso e

adoraríamos ir ate ai.

Sempre que(falamos
com alguém do México

ou Brasil, percebemos
müito interesse em \er

nosso show. Mas ainda

na o temos uma data
'certa. _ 

j
V ocê se considera uni ro

queiro veterano?
Eu já estou na esdrad.

desde os 11 anos. É um ^

bom'tempo. Mas ainda te-

nho 29 c na o me considero
um veterano. ;
—i Foi difícil voltar a tocar

depois do aeidente?

|fe Não muito. Os meus

amigos do grupo e a minha
família fizeram a maior

força para eu voltar. Km>

\ me motivou bastante.
— Como é sua bateria? Ela

foi desenhada especialmente

pra você?

;!¦ ¦' ¦ ¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦

— Dos grupos atuais

(juais sao seus favoritos
O que \océ orne?

— O Del I.eppard e um
uriipo que sofreu muitos
acidento e \ocês eonti-

nuam juntos. Qual o se-
<>redo dessa união.'

Rick Allen, na foto menor conversou
com a gente no meio da turnè e até
nos convidou para ver um show do Def

— Os adolescentes estão

dando o maior \alor a ban-

das que não são da época

deles, como Queen. \eros-

mith e kiss. () que wicê

acha disso?

H||B -v;: -^>;;..^;£^g%igil|giii|^
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Esse 

mancebo ai é Roberto
Ermel, o windsurfista que
faz balançar a praia do

Pepê quando levanta sua vela e

faz deslizar sua prancha nas

águas. Roberto fez 19 anos em

novembro e quer como presen-
te o tricampeonato brasileiro
na categoria sênior, tendo con-

quistado o bi em 90 e 91. Este
ano ele não competiu porque
estava com o braço quebrado.
Agora Roberto treina duro para
o ano que vem e pretende ficar

entre os 20 melhores do Bra-
sil, se classificando para as

Olimpíadas de 96 nos EUA.
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I Editor Helio Muniz. Subeditor Joao Car-

los Pedroso. Repdrteres Claudia Cecilia
e Paulo Reis. Colaboradores Claudio Me-

ffr . ¦' ""'i I nez'es, Carlos Heli de Almeida e Pedro S6.
Fotografia Rog6rio Reis (editor) e Ftevio
Rodrigues (subeditor). Projeto Grifico
Fdbio Dupin. Arte Fernando Pena (subedi-
tor) e Luiz Dacosta. Diagramadores Bru-
no Speranza e Joao Carlos Guedes. Pro-
gramadores Robert Lopes e Ronaldo
Augusto de Aguiar. Gerente comercial
Mauro Bentes — RJ. Tel.: 585-4328. Tille
Avelaira — SP. Tel.: (011) 284-8133. Reda-
?So Av. Brasil, 500/6° andar. Tel.: 585-
4496. Impressdo Grafica JB S/A. Rua P,
n° 200, Penha. Uma publicapao do JOR-
NAL DO BRASIL

I Creditos da capa: Teco Padaratz (Alaor
Filho); Meninas (Renan Cepeda). Lay-out:
Luiz Dacosta.

Sj jjjjljH ||8 f^8BM^3^.0-:-Teco 6 s£rio
I em entrevis-

tas* Mas na

r -' 
' 

- 1 um ponta ma-
MgH| I luco. Ningu6m

O Teco é sério
em entrevia-
tas. Mas na
água parece
um ponta ma-
luco. Ninguém
segura

14 O

NA HORA

MARIA MARIANÀ

O tempo passa muito depressa. As
coisas se modificam a cada instante.
As pessoas mudam. As realidades mu-
dam. A vida é o fluxo de coisas que
não param de acontecer. Meu pai que
costuma dizer: "O Ano Novo é o Ani-
versário do fluxo. Adoro isso!

Me lembro de um ano novo em que
dei um tapa na cara de um namorado

que tinha. Ele tinha prometido ficar
comigo. Não apareceu. Fiquei bêbada
e lhe dei um tapão!

Lembro de um outro que passei
vendo fogos em Copacabana. Era bem

pequena. Gostava de bricar com o
papi de ver bichinhos que a fumaça
desenhava no ar. Ano passado eu esta-

Não me lembro exatamente onde
estava em todos. Só sei que
comemorar o aniversário do fluxo.
Ele é figura muito cheia de esperan-
ças que merece todas as champanhes
do mundo.

Adoro aquela contagem regressiva
na passagem do ano. A roupa branca,
a calcinha nova para dar sorte, fazer
pedidos para Yemanjá.

O fim do ano é um período de refle-
xão. Durante doze meses muita coisa
acontece. Quero saber o que terminou,
para poder começar outra coisa! Se o
Fantástico faz a retrospectiva das coi-
sas no Brasil e do mundo! Porque não
fazer uma retrospectiva das minhas
coisas? Onde eu estava na passagem de
90 para 91?

No início do ano eu pedia: quero
fazer teatro, escrever, economizar di-
nheiro, amar fulano ( que agora já é
ex-fulano), ir mais a Igreja e cantar.

É para isso que vale fazer retrós-

pectivas e anotar os desejos, para ler
depois! Com dezessete anos eu queria
escrever um romance!

Na passagem 92/93 peço: cada vez
mais desejos! Eles que fazem a vida!
Peço saúde e paz para as pessoas que
amam — e, claro, um maravailhoso
porre de champanhe! Noventa e dois
foi um ano iluminado para mim! E
para o Brasil também. Tantas mudan-
ças, tanto exemplo de democracia. Pa-
rabéns Fluxo. Até 1993.

va em Teresopolis tomando banho de
cachoeira meia noite!
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Chegou a caneta que vai

pegar você de jeito.
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a primeira com corpo

todo revestido de

borracha e ponta
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pegar e muito mais

gostosa de usar.
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