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Obra em casa

de ministro

será apurada

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) quer
saber como e por que o Ministério da Aero-
náutica gastou mais de CrS 200 milhões com a
reforma na mansão do ministro Sócrates da
Costa Monteiro no Lago Sul em Brasília. Além
da reforma, foram comprados luxuosos móveis
e objetos de decoração. Assim que terminar o
recesso parlamentar, no dia 15 de fevereiro,
Suplicy vai remeter ao próprio ministro um
requerimento pedindo informações."O 

presidente Collor tem que tomar medi-
das urgentes para acabar com esses abusos",
disse o senador, temeroso de que o Ministério
da Aeronáutica "entre na vala comum dos
ministérios do Trabalho e da Previdência So-
ciai, da Ação Social e da Saúde". Suplicy lem-
brou que os aviões do ministério estão voando
em estado precário por falta de recursos para
manutenção. "Enquanto isso", acrescentou,"cometem-se esses absurdos."

Como mostrou a reportagem publicada pelo
JORNAL DO BRASIL, ontem, a reforma na
casa do ministro Sócrates da Costa Monteiro,
determinada pela prefeitura da Aeronáutica de
Brasília no ano passado, custou ao governo
CrS 87.278.767, além dos CrS 132.061.929 que
foram gastos na compra de móveis e objetos de
decoração. A empresa contratada para a refor-
ma é de propriedade da mulher do tenente-co-
ronel da Aeronáutica José Demétrio Jácomo
dos Santos, encarregado de checar as contas da
prefeitura da Aeronáutica de Brasília. (Pág. 3)

TEMPO São Paulo

No Rio e em
Niterói, tempo•§• J parcialmente"Ir nublado. Pos-

iÍmmmmmi sibilidade de|"""""—"l",lr"" chuvas e tro-
voadas isola-

das a partir do entardecer.
Temperatura estável. Máxi-
ma e mínima de ontem: 35,1°
em Bangu e 22,3° no Alto da
Boa Vista. Mar calmo com
visibilidade boa. Fotos do sa-
télite, mapa e tempo no
mundo, página 10.

Dez aposfcadores acertaram
a quina do concurso 878 da
Loto, que sorteou as deze-
nas 16, 23, 45, 50 e 85. Cada
um receberá CrS 29.279.264.
A quadra teve 812 acertado-
res, cabendo CrS 360.583 pa-ra cada, enquanto o terno
pagará CrS 12.078 a cada um
dos 32.323 ganhadores.
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Rápido, driblador e oportunista, Bebeto fez dois gols e foi o retrato do Vasco

Vasco arrasa Corinthians
Com futebol irresistível, o Vasco

derrotou o Corinthians por 4 a 1.
Além da vitória consagradora, o ti-
me comandado por Nelsinho saiu
do Pacaembu, em São Paulo, com o
artilheiro da primeira rodada do
Campeonato Brasileiro, Bebeto,
que marcou dois gols. Os outros

foram de Jorge Luís e Sorato. Em
Niterói, o Botafogo venceu o Atléti-
co-PR por 3 a 1. O Fluminense
estréia hoje às 20h 10 contra a Por-
tuguesa no estádio do Canindé, em
São Paulo. A Rede Bandeirantes
transmite a partida.

Na final do Aberto da Austrália, o

americano Jim Courier mostrou que é
um tenista em ascensão. Venceu o sue-
co Stefan Edberg, número 1 do mun-
do, e faturou USS 270 mil. A equipe
alemã de tênis, que a partir de sexta-
feira enfrentará o Brasil pela Copa
Davis, não terá Michael Stich, que está
estressado e contundido no ombro.

? Mesmo com um atraso
de uma hora e meia, João
Gilberto (foto) compareceu
ontem ao Parque do Ibira-
puera e fez show em home-
nagem ao 438° aniversário
de São Paulo que reuniu
quase 100 mil pessoas — o
maior público de sua car-
reira. João se apresentou
acompanhado de Caetano
Veloso, Paulinho da Viola e
Rita Lee, mas irritou-se
com a péssima qualidade do
som e cantou apenas 10 das
22 músicas programadas.

Marco Antônio Rezende
Aposentados do

Rio e de SP

terão só 37,5%
Os aposentados e pensionistas do Rio

e de São Paulo que recebem mais de um
salário mínimo terão este mês um reajus-
te de apenas 37,5% sobre os vencimentos
de dezembro. O índice é a diferença entre
o INPC de 119,8% de setembro a de-
zembro e os 59,8% (saldo entre os 147%
e os 54% que reajustou as pensões em
setembro) que os aposentados cariocas e
paulistas obtiveram na Justiça. Os pen-sionistas e aposentados do Rio e de São
Paulo ficarão sem o saldo dos 147% pelomenos até que o assunto seja julgado
pelo Supremo Tribunal Federal. (Pág. 3)

Alzira Vargas
? 1914 11992

? Morreu ontem, de &
câncer no pulmão, Alzira
Vargas do Amaral Pei-
xoto, 77 anos, filha do
ex-presidente Getúlio
Vargas. Auxiliar de ga-
binete nos dois governos
de Getúlio, organizadora
do antigo PTB, coorde-
nadora da vitoriosa cam-
panha presidencial de 50,
em que seu pai, deposto
cinco anos antes, voltou ao poder, a irreverente
Alzirinha, neta, irmã, filha, mulher e sogra de políti-
cos, conseguiu ter, com sua personalidade forte e
carismática, um papel próprio e fundamental em mais
de duas décadas da história pública do país. (Página 2)

A reordenação de espaços
para o comércio ambulante
no Rio, as reivindicações
das pequenas empresas e oapoio do Sebrae à microem-
presa são alguns dos temas
que serão abordados hoje
pelo Fórum Rio — Século
21. no auditório do Senai. a
partir das 9h. (Negócios e Fi-nanças, página 2)

Falta de médicos

fecha hospitais

da rede estadual
Cerca de 400 pessoas estiveram ontem no hospi-

tal Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas en-
contraram os portões fechados e um aviso de que o
atendimento estava suspenso por falta de clínicos
gerais. Não havia sequer uma ambulância paratransportar os casos mais graves para outros hospi-
tais. Também o Albert Schweitzer, em Realengo,
fechou suas portas alegando falta de médicos.

Em outros hospitais estaduais o atendimento
foi precário: o Rocha Faria, em Campo Gran-
de, estava sem obstetra, ginecologista e aneste-
sista; o Pedro II, em Santa Cruz, tinha apenas
três médicos e o Getúlio Vargas, na Penha,
funcionou sem pediatra e ortopedista. (Página 5)

Fabricantes e comercian-
tes se acusam pelo alto pre-
ço de calcinhas e sutiãs,
que nas lojas são vendidos
por até CrS 100 mil. Apesar
da polêmica, embalada pelosucesso de vendas da meiar
calça Dantelle, a Du Loren
promete novo lançamento
depois do Carnaval. (Negó-cios c Finanças, pág'. 8)

Chuvas
Embora tenha sido aberta
ontem uma passagem paraas máquinas e caminhões
que estão removendo a terra,
a barreira que caiu na altura
de Pedro do Rio continua in-
terditando a rodovia BR-040,
Rio—Juiz de Fora. (Pág. 5)

Cotações
Dólar comercial: CrS
1.259,30 (compra), CrS
1.259,40 (venda). Dólar para-leio: CrS 1.210 (compra). CrS
1.240 (venda). Dólar turis-
mo: CrS 1.233,55 (compra),CrS 1.245,95 (venda) — cota-
ções do dia 24.01. Salário
mínimo de janeiro: CrS
96.037.33. TR (Taxa Referen-
ciai de Juros): 25,48",,. TRD
(Taxa Referencial Diária):
1,016518%. Tablita do dia
27.01: 1,9428. Cadernetas de
poupança com aniversário
hoje: 24,1725%. Fator de
atualização de Depósito Es-
pecial Remunerado acumu-
lado de 15.08 a 27.01: 3.0824",,.
Ufir diária: CrS 700,63. Unif
para IPTU residencial: Cr$
15.649.07. Unif para IPTU
comercial e territorial, ISS
e Alvará: CrS 18.580.83. Taxa
de expediente: CrS 3.716.16.
Uferj: CrS 26.595. Ufinit: Cr$
25.806. UT de janeiro: CrS
345. UPF: CrS 7.260,13.

Salários — Trabalhadores com dissídios
em janeiro, março, maio, julho setembro
e novembro terão aumentos entre 54,07% e
28,5% este mês sobre a parcela de até três
mínimos (CrS 288.111,99).
IPTU — Os tributaristas afirmam que o
pagamento à vista do IPTU até 31 deste
mês é mais vantajoso. Além do desconto
de 20%, alertam sobre o risco da eleva-
ção das parcelas, corrigidas pela Unif do
primeiro dia de cada mês.
Cheques — Os juros dos cheques espe-
ciais ainda estão bem acima da inflação.
As taxas cobradas pelas instituições va-
riam de 35% a 47,70% ao mês, ou 10.678%
ao ano. (Negócios e Finanças, págs. 4 e 5) Passageiros se recuperam no Hotel Glória, após desgastante

espera de 16 horas por um embarque para Miami. (Página 5)

Imposto aumenta

em até 33% preço

final de produtos
O Brasil apresenta um dos maiores níveis de

tributação entre as grandes economias do mundo,
com os impostos indiretos participando de até um
terço do preço de alguns produtos. Quem compra
um ar-condicionado por CrS 600 mil, por exemplo,
paga CrS 194 mil de encargos, ou 33% do preçofinal. O mesmo vale para artigos essenciais como
fraldas e cadernos.

Também nos salários a carga tributária é eleva-
da e muitas vezes contribuintes com renda menor
recolhem mais à Previdência do que os de faixas
mais altas. Em outras economias do porte da brasi-
leira, ao contrário, os impostos pesam bem menos.
No México, a alíquota média é de 15% e na Argenti-
na não passa de 18%. (Negócios e Finanças, pag. 1)

Medicina
Ecologia

Deserto ameaça Nordeste
? Pior do que a seca no Nordeste, só ? Os catalisadores, tão esperada so-
a desertificação que avança pela re- lução contra a poluição dos carros,
gião. O fenômeno, totalmente provo- podem decepcionar. No momento
cado pela ação humana (desmata- em que a nova tecnologia chega às
mento e mineração, ^ ruas, técnicos denun-
basicamente), acelerou- i ciam 

que. no Brasil, o
se nos últimos cinco V\ j\ catalisador será anula-
anos e já cobre uma \\| do pela composição da
área cinco vezes maior ) ár^ipf gasolina. Pequenas fa-
que o Estado do Rio. I (jp )-f—«f * líias de motor também
A desertificação foi F s2° fatais ao equi-
destacada pela ONU j nCh? W'f^7> 1 pamento e deveriam
como um dos tópicos ~7" ser prevenidas com
oficiais da Rio-92. J fiscalização especial.

? Uma corrente de especialistas adep-
tos da medicina psicossomática discu-
te os rumos da medicina convencional,
hoje muito próxima da tecnologia c
afastada do paciente. "A formação
humanística do médico está acaban-
do. porque ganha dinheiro hoje quemtrabalha com exames complementa-
res", critica o diretor-médico da San-
tá Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro, professor José Galvão Alves.
A medicina psicossomática considera
que o ser humano possui órgàos-cho-
que, os mais vulneráveis às crises emo-
cionais. Casos clínicos reais mostram o
quanto é possível transformar os senti-
mentos em sintomas físicos. (Página 12)

DIMENSÃO 1 P/ANDARVardão 2 gar. USS 180 Mil.Rua nobre Ipanema vazio li-ving 50m2 t. corr 3 qtos (ste)2 banhs lav copa coz deps267-1493 D-3/672 CRECI J-2118A PRACINHA PARTC DOLEBLON — Edif gabarito ftevz 1 SOm* vdão slão 4 q (st) 2b lav c/coz deps 3 gar USs250 mil. 295 9294 R 4461CRECI J 3759

VENTURA 23 - Proa fechada,c/ motor OMC King Cobra454 D 370 HP, coni novo1991. VHF. equip c/ dire-ção teloflex escamoteável,instr. compl. importada, ecob..som estéreo e equip salvata-gem. Bom preço. 286-1461/5352. Márcia. Hor. com
BUGRE WOOD — Só hoje1 400.000 ót. est. 286-5057Epitácio Pessoa 4310

ROLEX COMPRO NOVOS 6ANTIGOS — Cubro oferta,não venda sem me consultarpago em US na hora. T. 208-31 23 e 982-6745 Sr. Mareio.DIMENSÃO COND. STA.HELENA — Sensacional re-sid. duplex 400mJ, jardim,pise. sauna. vardão. living, sla.intima. 4 qtos (2 stes). lav.banh. copa-coz. deps. 3 gar.USS 450 mil 267-1493 D-6436 CRECI: 2118.

JÓIAS BRILHANTES —
Pagamos feitio. Jóias emouro, platina, relógios,
pratarias. Rua Fco. Sá23/906. Tel: 521-2298.

CASA MILLAN — Cpra/vde/avalia/reform pianos, órgãos,teclados nac. e imp novos eusad tco/facil 30 anos de tra-dicão R do Ouvidor. 130/2°.ind T 252-0809 - 222-0983

COMPRAMOS
CRUZADOS —
Melhor taxa
comprador direto
s/intermediário.
Tel.: 507-1 902 —
507-1886.

PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias anti-
gas, antiquário da
Atlântica. Av. Atlãnti-
ca, 2364/Loja. AVA-
LIACAO SEM COM-
PRÓMISSO. Tels.:
235-1494/235-0895.

IPANEMA VISTÂO P/LA-GOA ALTO LUXO C/VAR-DAO ED 5 ANOS SLÃO —(T corr) 2 qts (ste) arms 2 bhscop coz planej dps 2 gar USS140 mil PORTAL 255-7272RF 2/1795 CRECI J-1502
DIMENSÃO RARA OFERTABARÃO DA TORRE — Otimo sala 2 qtos c/arms banhcoz deps gar USS 75 mil 267-1493 D 2384 CRECI 2118

CHEVETTE SL/88 — Est 0 facent fin ac tre abto dom ató18hs. PBX: 541 -1696*LIAN.
GOL 1.8 CL/91 — Gas. equip.fc/ ent. fin. Ac./ trc. Abt°dom/18hs. PBX. 541-1696 *

LIAN.
HONDA DX 450 — Ü donovinho e grafitti. Estado de ze-ro Tco p/auto. R. S. Clemente206-8 286-4689/286-9091KARONA.

ALDA TAVARES — Com-pram/Vendem/Alugam. Tels.Ps Vargas 633/1820 T: 204-2316/232-1270/234-5353
PONTO COMERCIAL — Bar150ms Lapa próx. Arcos. RuaJoaquim Silva 141 US 33 milT. 511-4600 CRECI J 2902
AG. AMÉLIA — Vende compra q. q. linha Telerj. Cetel eCarnè. Negócio rápido e cer-to Tel: 236-3636

UNO CS 86 - Preta, excelenteestado. CrS 5.2 milhões. Tra-tar 238-2686.
MONZA SL 83 — Azul metlindo carro troco fac. 18 msSANTOS AUTOMOVEIS R.Piaui n» 72 Tel 289-5545.
UNO MILLE 90/91 — Gasoli-na. Impecável ref. 016 promo-Cão CrS 7 690 mil AUTOFA-CIL REV. FIAT FILIAL R SCristovão 786 — 264-0522.
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Coisas da Política

Reforma foi feita para

reforçar área econômica
'irv 

presidente Collor es-
tá convencido de que

o sucesso do seu governo
está diretamente ligado ao
sucesso da sua política eco-
nômica. Agora, ao promo-
ver a reforma ministerial, o
presidente levou políticos
profissionais para seu mi-
nistério a fim de reforçar
sua base no Congresso e
levar adiante, sem altera-
ções substanciais, seu pro-
grama de estabilização da
economia. Os três novos
ministros do PFL foram
advertidos pelo presidente
que devem colaborar firme-
mente com a equipe do mi-
nistro da Economia. O mi-
nistro Ricardo Fiúza, porexemplo, montado em for-
midável máquina do Minis-
tério da Ação Social, assu-
miu consciente de que seu
trabalho deverá ser tocado
dentro dos limites estreitos
do orçamento da União."Posso ter que sacrificar
projetos no meu ministério,
mas jamais sacrificarei o
projeto de estabilização
econômica", jura Fiúza.

A abertura política do
governo não trará, portan-
to, a abertura dos cofres.
Houve, porém, momento
de tensão na equipe econô-
mica na tarde da última
quarta-feira. Foi quando
parecia decidido que seria
criada uma secretaria para
o professor Antônio Kan-
dir. Na verdade, a idéia de
desmembrar o Ministério
da Economia, tirando-lhe a
Secretaria de Planejamento
para colocá-la na Presidên-
cia da República, não é no-
va. Há um ano, ainda no
tempo da ministra Zélia
Cardoso de Mello, já circu-
lavam no governo estudos
preliminares propondo no-
va reforma administrativa.
O secretário Egberto Bap-
tista era um dos defensores
das mudanças. Previa-se já
naquela época a transfor-
mação da Secretaria Geral
em gabinete civil, para
coordenar a ação política
do governo. No mesmo ba-
laio reformista projetava-se
a volta da Secretaria de Pia-
nejamento, pensava-se ain-
da em desmembrar o Mi-
nistério da Infra-Estrutura.

O presidente Collor não
queria mexer em nada sem
aval do ministro João San-
tana,' responsável pela pri-
meira onda reformista. San-
tana não se entusiasmou
com o projeto na época.
Achava muito cedo para se
promover uma segunda re-
forma administrativa quan-
do ainda nem havia se ter-
minado a primeira. O piaao
só ressuscitou agora neste
início de ano diante da
constatação de Collor que
corria o risco de ver seu
projeto modernizador ficar
no discurso, sem poder via-
bilizá-lo no Congresso. Foi
assim que optou pela cria-
ção da Secretaria de Gover-
no para ter ao seu lado ór-
gão centralizador da
coordenação política. Esta
função vinha sendo exerci-
da pelo ministro Passarinho
com restrições, porque era
limitado seu poder de in-
íluência sobre a ação dos
outros colegas de ministé-
rio. Não resta dúvida, por
mais justificativas que se dê
ao ministro Passarinho, que
ele perdeu uma fatia de seu
poder de influência junto ao
presidente.

No caso da Secretaria de
Planejamento a idéia era di-
ferente. Há um ano imagi-
nava-se realmente um mi-
nistério para planejamento
de longo prazo. Collor que-
ria mais um formulador do

que um operador. Alguém
que pudesse elaborar um
projeto sem estar envolvido
no cotidiano da ação gover-
namental. Uma pessoa que,
por exemplo, elaborasse um
projeto definitivo de refor-
ma da Previdência sem estar
envolvido em discussões so-
bre os 147% reivindicados
pelos aposentados. Mas ha-
via um perigo nesta idéia: o
secretário de Planejamento
fatalmente acabaria sendo
uma espécie de ombudsman
da área econômica.

Foi exatamente esta face
oculta do novo cargo que
gerou inquietação no Mi-
nistério da Economia, que
por pouco não virou crise.
A nova secretaria, embora
oficialmente se diga que seu
projeto não passou do cam-
po da especulação, chegou
a ser mais que cogitada, te-
ve até o ato de criação redi-
gido. Ela seria criada no
mesmo ato que deu origem
à Secretaria de Governo e
se chamaria Secretaria de
Programas de Governo. A
mudança de nome, aparen-
temente, era uma esperteza
para ver se a área econômi-
ca engoliria o sapo. Suas
funções eram restritas tam-
bém, resumidas em um ou
dois parágrafos apenas.

O presidente Collor, an-
tes de assinar o ato, resol-
veu ouvir o ministro Marcí-
lio Marques Moreira que
bombardeou a proposta
com projéteis de precisão ci-
rúrgica. Ele mostrou que a
simples presença de outro
economista dentro do Palá-
cio do Planalto abalaria a
confiança dos agentes eco-
nômicos na estabilidade da
sua política. Além do mais,
a ida do professor Antônio
Kandir, nome tido como
certo naquele momento, si-
nalizaria muito mal para a
comunidade econômica in-
ternacional no exato mo-
mento em que se ultimava a
negociação com o FMI. O
professor Kandir ao tempo
do Ministério da Economia
defendia solução oposta à
sua para a questão da dívi-
da externa. Não foi preciso
mais argumentos para con-
vencer o presidente de que a
criação da secretaria lhe tra-
ria problemas exatamente
na area que procurava re-
forçar: a cconômica.

O ministro Marcílio
Marques Moreira saiu for-
talecido no episódio. A Se-
cretaria de Planejamento,
ou seja lá que nome viesse a
ter, foi para o arquivo. Na
área econômica muita gente
atribui.a ressurreição do car-
go ao ministro Passarinho.
Pode ter sido dele, mas não
estava só — teve parceiros
no Palácio do Planalto. O
projeto avançou muito para
se atribuí-lo apenas à autoria
do ministro da Justiça.

Collor recuou para
não magoar seu ministro
da Economia. O ex-presi-
dente do Banco Central
Ibrahim Eris conta que,
em certos momentos, teve
a sensação de que se fosse
preciso o presidente Collor
se atiraria de um vigésimo
andar para acabar com a
inflação. A atual reforma
ministerial, para quem re-
sistiu tanto tempo a ren-
der-se aos políticos, tem
significado de um salto do
alto de um edifício. Isto foi
bom para o ministro Mar-
cílio Marq-ues Moreira,
mas aumentou-lhe tremen-
damente a responsabilida-
de. Agora, se ele errar, não
poderá culpar a falta de
apoio político do governo.

Etevaldo Dias

? 1914 t 1992
Alzira Vargas

Morre a conselheira de Getúlio
Desde novembro sofrendo de um

câncer no pulmão, morreu às 9h45 da
manhã de ontem, enquanto dormia, a
filha do ex-presidente Getúlio Var-
gas, Alzira Vargas do Amaral Peixo-
to, aos 77 anos, em casa, no Leblon,
onde morava com uma enfermeira. O
enterro, acompanhado por cerca de
100 pessoas^ foi sete horas depois, no
Cemitério São João Batista, no jazigoda família Vargas."Ela era uma mulher inteligente,
culta e irreverente", elogiou a única
filha de Alzira, Celina do Amaral Pei-
xoto, ex-mulher do ex-governador
Moreira Franco. No enterro, havia
poucas personalidades, o que foijus-
tificado pela sobrinha de Alzira, Cân-
dida Vargas, pelo curto tempo que se
teve para avisar os amigos sobre a
morte de Alzira. Segundo o médico e
sobrinho de Alzira, Fernando Spino-
la, que a tratou por 25 anos, a tia era
saudável. "Desde novembro, quandofez uma radiografia, ficou constatado
que tinha câncer no pulmão. Mesmo
assim, continuou a fumar, apesar das
recomendações médicas", contou.

Constatada a doença, Alzira pas-sou a mudar alguns hábitos. As visi-
tas, duas vezes por semana, à Casa do
Pequeno Jornaleiro, no Centro, que
presidia, tiveram que ser suspensas."Ela se preocupava muito com os
meninos, mas se sentia enfraqueci-
da", explicou Cândida. Além do
acompanhamento médico, tinha as-
sistência de uma enfermeira. "Sua ro-
tina pela manhã, ultimamente, era
tomar um banho, o café e ler jornaise livros. Ela se preocupava com os ru-
mos que o Brasil está tomando. Nos-
sa família ficou muito tempo no po-der e ela tinha noção de que o públicoera uma coisa sagrada", disse Celina.

Representando o governo do esta-do, esteve no enterro o secretário de
Cultura, Edmundo Muniz, que falou
da importância de Alzira na vida pú-blica: "Foi uma pessoa que se firmou
pelas qualidades pessoais, pela inteli-
gência e pela capacidade de com-
preensão. Portanto, ela merece uma
homenagem e a simpatia de todos
aqueles que acompanham a história
do Brasil nesses últimos tempos, in-
dependentemente de que tenha sido a
filha de Getúlio, pois tinha persopali-dade própria."

Com a morte de Alzira, foi inter-
rompida a série de depoimentos queestava prestando às historiadoras
Maria Celina de Araújo, de 41 anos,
e Angela de Castro Gomes, de 43, do
Centro de Pesquisa e Documentação
de História Contemporânea do Bra-
sil, da Fundação Getúlio Vargas, queescreveriam um livro sobre Getúlio a
seu pedido. No livro, ela pretendiadar uma versão moderna do que foi o
ex-presidente para a nova geração,mostrando a dinâmica do Estado
Novo e como Getúlio se relacionava
com intelectuais e políticos."Em seus depoimentos, Alzira dis-
se que o presidente dialogava e pro-curava as pessoas. Uma idéia que não
foi passada nos livros até então. Ela
explica como o palácio funcionava e
os códigos usados pelo presidente
com os chefes de gabinete", contou
Maria Celina. Ângela Castro ainda
não sabe o que farão com os depoi-
mentos de 15 horas colhidos durante
os meses de setembro, outubro e no-
vembro. Este livro seria a continua-
ção de Getúlio Vargas, meu pai, escri-
to por Alzira em 1956. A publica-
ção dependerá da família de Alzira.
Alzira foi enterrada às 17hl9, no car-
neiro 412F do Cemitério São João
Batista. Além da filha, tinha três ne-
tos: Bento, Alice e Pedro.

Carlos Mesquita
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Cerca de 100 pessoas, entre elas Celina (E), compareceram ao enterro de Alzira

Política, mas

sempre nos

bastidores

Alzira 
Vargas do Amaral Peixoto

dizia sempre que não se eandi-
datava a cargos porque lhe faltava o
principal requisito de um político:"um saco de ouro"— uma explicação
ambígua, no estilo irreverente que ca-
racterizava seu temperamento inquie-
to, de sagitaríana típica. Apesar da
modéstia de Alzirínha, nenhuma bra-
sileira, em 103 anos de República, teve
tanta importância nos bastidores da
política do país quanto a filha do dita-
dor e presidente Getúlio Vargas, a
mulher do cacique pessedísta Ernani
do Amaral Peixoto e a sogra do ex-go-
vernador do Rio Wellington Moreira
Franco. Seu avô, Manuel Vargas, era
líder republicano na Revolução Fede-
ralista do final do século passado. Ir-
mãos, tios e primos foram deputados,
prefeitos e chefes de partido.Tamanha experiência pública, en-
tretanto, não deixou marcas positivas.Em entrevista ao JORNAL DO BRA-
SIL em julho do ano passado, pergun-tada se algum jovem integrante da fa-
milia revelava vocação para a política,deu resposta seca: "Felizmente, não."

Getúlio tinha 31 anos quando Abi-
ra nasceu, em 22 de novembro de 1914,
em São Boija, no Rio Grande do Sul.
Veio para o Rio pela primeira vez aos 9
anos, pois o pai assumira vaga de depu-
tado federal Getúlio presidiu o governo
gaúcho e depois liderou a Revolução de
30, conquistando a chefia do Governo
Provisório, o que trouxe a família — os
irmãos Lutero, Jandira, Manuel e Ge-
tulinho — de volta ao então Distrito
Federal. Enquanto terminava o curso
ginasial, começou a prestar pequenosserviços ao pai, organizando a bibliote-
ca e arquivando papéis.Alzirinha derrubava, assim, o pos-tulado machista que Getúlio defendia:"Mulher não precisa estudar muito,
deve cozinhar, tocar piano e costu-
rar." A própria escolha da faculdade
de Direito, que cursou no Rio, fora
um desafio de Getúlio. Flagrada pelo
pai lendo um livro de Medicina Legal,

Tasso Marcelo — 5/6/88

zira: " Interlocutor a entre o governo e o povo"
ouviu dele. em lugar da repreensão
esperada: "Por que você não aprovei-
ta essa curiosidade e estuda Direito?"

Seu papel ao lado do pai foi cres-
cendo. Logo era sua intérprete de inglês
e elo de ligação com o governo ameri-
cano. Em janeiro de 37, foi oficialmente
nomeada auxiliar de gabinete, um cargo
jamais ocupado por uma mulher no
Brasil Em 38, consolidado o Estado
Novo, Alzirinha assumiu, como define,
a função de interlocutora entre governoe povo. Em 39, casou-se com um oficial
de Marinha que servia no palácio, Er-
nani do Amaral Peixoto, que foi no-
meado interventor no Estado do Rio e
construiu sólida carreira política. Com
ele, teve uma lillia, Celina.

Com o início da redemocratização,
Getúlio ordenou que a filha organi-
zasse o PTB. Alzira não ingressou em
seus quadros: ao longo de sua vida,
jamais filiou-se a um partido. Mas seu
apartamento da Avenida Rui Barbo-

sa, 430, no Flamengo — o famoso n"
13 —. transformou-se no quartel-ge-neral da campanha presidencial de 50,
vencida por Getúlio. "Aquela campa-
nha foi uma epopéia ", contou da. "Eu
nunca sabia, ao acordar, a quantas
pessoas teria de dar almoço. Minha
sala de jantar virou secretaria e meu
quarto, sala de conferências secretas.
Minha filha Celina chorava porquenão conseguia dormir."

Na crise de 54, que culminou com o
suicídio de Getúlio, Alzira não hesitou
em acusar os militares, principalmente o
general Zenóbio da Costa, de traidores.
O general pressionava Getúlio para querenunciasse, alegando que 80 generaishaviam assinado manifesto pedindo sua
saída. Alzirinha, que passara a noite ao
telefone consultando oficiais da Vila
Militar, gritou: "É mentira. Apenas 13
assinaram." Pela manhã, Alzira foi avi-
sada da morte do pai e divulgou a
Carta-Testamento.
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Depoimentos

Aspásia Camargo, historiadora do
Centro de Pesquisas e Documentação da
Fundação Getúlio Vargas desde 1974,
que organizou o livro de memórias do
senador Amaral Peixoto, As artes da po-lítica:"Alzira Vargas foi uma mulher extraor-
dinária, que conhecia profundamente a
política brasileira. Foi conselheira e au-
xiliar direta do pai, o presidente Getúlio
Vargas. Era independente e tinha muita
personalidade. Inovadora e combativa,
ela se destacou numa época em que a
mulher não tinha espaço. Ela passou o
resto de sua vida perplexa com o enigma
que envolveu a morte do presidente."

Israel Beloch, cientista social, casado
com Edith, filha adotiva de Alzira Var-
gas:"Ela foi uma personalidade importante
nos dois governos do presidente Getúlio
Vargas, no primeiro como secretária e no
segundo como conselheira do pai, ligada
a todos os círculos de decisões. Depois
continuou exercendo influência na políti-ca nacional, através do marido, o sena-
dor Ernani do Amaral Peixoto."
B Celso Lafer, cientista político c pro-fessor da Universidade de São Paulo:
"Quem se interessa pela história políticabrasileira passa, obrigatoriamente, pela
presença forte de Alzira Vargas, a filha
querida e colaboradora decisiva do presi-dente Getúlio Vargas. Combinava uma
inteligência aguda a uma grande cora-
gem e desassombro pessoal, que faziam
de suas intervenções na vida pública algo
extremamente marcante. Ela está clara-
mente associada a todos os aspectos po-sitivos da herança de Getúlio."
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Aposentados do Rio e de São Paulo só terão 37,5 
°/&

BRASÍLIA — Os aposentados e
pensionistas do INSS no Rio e em São
Paulo que recebem mais de um salário
mínimo terão este mês reajuste de apenas
37,5% sobre os vencimentos de dezem-
bro. O índice c a diferença entre o INPC
de 119,8%, entre setembro e dezembro, e
os 59,8% (saldo entre os 147% e os 54%
que reajustaram as pensões em setembro)
que os aposentados fluminenses e paulis-tas obtiveram na Justiça.

O assessor de imprensa do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, João.
Bosco Serra Gurgel, explicou ontem queos 12,5 milhões de pensionistas e aposen-
tados terão o INPC integral dos últimos
quatro meses, mas, pelo Decreto 430,
Rio e São Paulo ficarão sem o saldo dos
147%, pelo menos até o julgamento peloSupremo Tribunal Federal (STF).O reajuste de 119%, autorizado por
portarias do ministro Reinhold Stepha-
nes, que o Diário OficiaI publica hoje,

incide sobre os salários de setembro, o
que, na prática, representa um reajuste
bem menor para os aposentados que járeceberam os 147%. Cerca de 10 milhões
de aposentados que recebem salário mí-
nimo terão direito também a 4% de ga-nho real, que vai elevar seus vencimentos
a CrS 96.037,33 em janeiro, mesmo valor
do piso nacional.

Se o STF decidir, no julgamento dos
147%, a favor dos aposentados, o go-verno terá que pagar, em todos os esta-
dos, li9% sobre o reajuste que está
sendo disputado na Justiça. Neste caso,
os aposentados e pensionistas do INSS
acumulariam reajuste de 443% em dez
meses. Se perderem no STF, os aposen-
tados ficarão com aumento de 239,8%
no mesmo período, e aqueles que rece-
beram os 147% estarão sujeitos a de-
volver o que foi pago com base em
sentenças judiciais.

Câmara tem nova
A comissão especial da Câmara dos

Deputados encarregada de encontrar uma
saída para a crise da Previdência no reces-
so parlamentar já tem uma proposta de
trabalho para ser examinada no ato de sua
instalação, às 16h de amanhã. Feliz com a
decisão do presidente Fernando Collor de
mandar abrir as contas da Previdência aos
parlamentares, o líder do PT na Câmara,
José Genoino (SP), vai propor a contrata-
ção de empresas especializadas em audito-
ria para auxiliar o trabalho."Os deputados não conhecem a má-
quina burocrática e podem se enganar na
coleta de dados", justifica o líder. Mais
do que um ensaio geral para solucionar a
questão da Previdência, Genoino acredi-
ta que a comissão especial, formada por17 deputados de todos os partidos, será
um teste da nova relação entre Legislati-
vo e Executivo, pós-reforma ministerial."O governo, agora, é o bloco PFL-PRN.
Acabaram-se os intermediários no Con-
gresso", adverte. E, a seu ver, o fato de o
governo ocupar um lugar à niesa de ne-
gociações no parlamento pode alterar a
relação entre os dois Poderes.

Na avaliação do líder, se o fato de o
governo sentar-se à mesa pode apressar e
facilitar as negociações, "na medida em
que se define melhor o campo", ter o
bloco governista como parceiro do Exe-
cutivo nas ações de governo também po-de sugerir uma mudança de comporta-
mento nos políticos do PFL. "Isto é uma
faca de dois gumes, porque, participandodo governo, eles podem endurecer", ra-
ciocina Genoino.

Independente de qualquer alteração
no jogo político, ele defende a abertura
de licitação para contratar empresas au-
tônomas encarregadas de promoveremuma auditoria de campo, não só no mi-

Genoino: devassa geral
nistério como nos postos da Previdência
em todo o País. "Esta é a pré-condição
para que possamos elaborar qualquer
projeto. Já que a sociedade não confia
nos números do governo, temos que pro-mover uma devassa séria e geral nas
contas da Previdência", explica o líder.

Sem a orientação de empresas espe-
cializadas, Genoino acredita que a deci-
são de abrir o ministério aos políticos
produziria apenas um "efeito de marke-
ting". Com essa devassa, o PT quer
quantificar também o quanto o próprio
governo deve ao sistema previdenciário e
não repassa. "Temos que nos manter
atentos, porque a Previdência no Brasil
já financiou muita coisa, deixando de
lado os benefícios, como aposentadorias
e pensões", conclui.

Suplicy quer explicações de Sócrates** -*• Luiz Antonio — 6/12/91
Aeronáutica tem
outros casos de
gastos com luxo

Ricardo Miranda Filho

SRASÍLIA 
— O senador Eduar-

do Suplicy (PT-SP) vai remeter
ao ministro da Aeronáutica, brigadei-
ro Sócrates da Costa Monteiro, um
requerimento de informações sobre a
reforma feita no ano passado pelaPrefeitura da Aeronáutica de Brasília
em sua residência, uma mansão de
propriedade do ministério na Ql-13,conjunto 12, casa 8, no Lago Sul. O
requerimento será enviado ao ministro
com o fim do recesso parlamentar, no
próximo dia 15 de fevereiro. As despe-
sas com essa reforma, conforme re-
portagein publicada ontem pelo JOR-
NAL DO BRASIL, além da compra
de móveis e objetos de decoração paraoutras casas do ministério, çustaram
ao governo pelo menos Cr$ 220 mi-
lhões, em valores atualizados."Os aviões do ministério estão
voando em estado precário por falta
de recursos para manutenção e essas
pessoas fazendo esses absurdos", disse
o senador Eduardo Suplicy. O minis-
tro Sócrates Monteiro, que se encon-
trava no Recife, voltou ontem a Brasí-
lia. Procurado em sua residência, portelefone, o ministro não foi encontra-
do.

Como mostrou a reportagem pu-blicada pelo JORNAL DO BRASIL,
o Ministério da Aeronáutica, através
da Prefeitura da Aeronáutica de Bra-
sília, contratou, através de convite,
para realizar a reforma, a empresa
Comercial Sercol e Representações Li-
mitada (que se chama hoje Sercol
Construções e Representações Limita-
da), de propriedade de Luiza Amélia
Batista, mulher do tenente-coronel da
Aeronáutica José Demétrio Jácomo
dos Santos, chefe do Serviço Regional
de Finanças da Aeronáutica (Serei),vinculado ao Sexto Comando Aéreo
Regional (Cornar) — justamente a re-
partição encarregada de checar as
contas da Prefeitura da Aeronáutica
de Brasília.

A reforma na casa onde mora o
ministro custou ao governo pelo me-
nos CrS 87.278.767, o valor atualizado
da soma de trinta notas de empenho,
emitidas entre março e dezerrtbro do

ano passado. Além disso, outras treze
notas de empenho, somando mais CrS
132.061.929, em valores atuais, rela-
cionam a compra de uma infinidade
de outros móveis e objetos de decora-
ção, sem contudo mencionar o destino
das compras.

Piscinas — Mas a reforma na
casa do ministro não pode ser conside-
rada um caso isolado de generosidadecom dinheiro público dentro da rotina
de despesas da Prefeitura da Aeronáu-
tica de Brasília. No ano passado, a
Prefeitura da Aeronáutica, encarrega-
da de cuidar dos imóveis funcionais
do ministério, contratou, por exem-
pio, a empresa Nova Época Indústria
e Comércio de Móveis para foraececer

recesso

móveis para outra casa de sua pro-
priedade, na QL 12, conjunto 9, casa
9, na Península dos Ministros, no La-
go Sul.

Como~iiTüStra a nota de empenho
número 91NE00721, emitida em 17 de
setembro, foram pagos CrS 1.900.000
(CrS 4.681.724, em valores atuais) pelacompra de um balcão em mogno resi-
nado e por uma cristaleira inglesa com
vidro bisotado para decorar a casa.
Outra nota de empenho, número
91NE00457, de 19 de junho, mostra o
pagamento à empresa Sercol de outros
CrS 3.060.000 (CrS 11.060.240) pelofornecimento e colocação de grades,
pintadas com acabamento em esmalte

sintético na cor verde, em torno da
mesma casa.

Um exame das cerca de 1.200 no-
tas de empenho emitidas no ano pas-sado pela Prefeitura da Aeronáutica
revela que boa parte das despesas foi
drenada para manter as piscinas das
casas reservadas para os oficiais do
ministério. Além dos gastos mensais
com sua limpeza, existem outras des-
pesas com as piscinas — a maior partedas notas de empenho foi concentrada
no mês de março, período em que as
chuvas do verão brasiliense dão lugar
a longos períodos de estiagem. No dia
4 de março, a Prefeitura da Aeronáu-
tica comprou da Art Fibra Artefatos
em Fibras de Vidro, conforme descrito
na nota de empenho 91NE00091, três
conjuntos de mesas, com poltronas e
guarda-chuvas, oito espreguiçadeiras.
quatro banquetas com almofadas,
dois drink-bar e três bancos de jardim.As compras somaram CrS 2.473.120
(CrS 11.870.976, em valores aluais).

No dia 12 de março, como compro-
va a nota de empenho número
91NE00117, a Prefeitura da Aeronáuti-
ca pagou CrS 135.000 (CrS 648.000, cm
valores atuais) à Acquatec Piscinas.
Saunas e Equipamentos pela compra de
um aspirador e um filtro para piscina.Apenas três dias depois, outra nota de
empenho, número 91NE00125, somava
despesas mais apropriadas a um clube
particular. A Prefeitura da Aeronáutica
pagou CrS 2.937.800 (CrS 13.879.370)
em favor da Home & Garden Comércio
e Representações pela compra de con-
juntos de mesas e cadeiras e até um
guarda-sol.

h As informações publicadas on-™ tem pelo JORNAL DO BRA-
SIL, com o detalhamento de notas dc
empenho que comprovam os gastoscom a reforma na casa do ministro
Sócrates Monteiro, e com a compra
de móveis e objetos dc decoração
para outras casas do ministério, fo-
ram confirmadas na semana passadaatravés do terminal de computador
no gabinete do senador Eduardo Su-
plicy (PT-SP), que acessou o Siste-
ma Integrado de Administração Fi-
nanceira da União (Siafí). Através
do terminal, foi possível examinar
todas as notas de empenho emitidas
pela Prefeitura da Aeronáutica de
Brasília no ano passado e selecionar
as que se referiam especificamente
ao pagamento dc gastos com a refor-
ma na casa do ministro.

Juiz baiano acusa Febraban
SALVADOR — O juiz da Ia Vara

Federal, Aloísio Palmeira, encaminha
hoje á Polícia Federal oficio determinan-
do a abertura de inquérito policial contra
o presidente da Federação Brasileira dos
Bancos (Febraban), Alcides Lopes Ta-
pias, e o presidente do Sindicato dos
Bancos da Bahia, Alfred ICirchofT. Eles
são acusados de terem descumprido deci-
são judicial ao suspender, no dia 17, o
pagamento dos 147% a 70.500 aposenta-
dos baianos.

Perplexo com a decisão, Kirchoff de-
léndeu-se alegando que a determinação
de suspender o pagamento partiu do ex-
presidente do INSS, José Arnado Rossi,
que teria avisado ao presidente da Febra-
ban que o instituto não tinha como en-
viar à rede bancária da Bahia os CrS 12
bilhões necessários para o pagamentodos aposentados. "Embora nada tenha a
temer, fiquei surpreso com o inquérito, já

que somos apenas agentes pagadores e
cumprimos decisão do Rossi", disse.

Mas o procurador da República Jair
Meira disse que não existe nenhum docu-
mento que comprove a participação de
Rossi na decisão de suspender o paga-mento. "A suspensão foi determinada
pela Febreban", setenciou Meira. Ele
afirmou que os bancos não poderiam ter
suspendido o pagamento, mesmo com
autorização de Rossi. "O que aconteceu
foi uma desobediência à ordem legal",
disse o procurador.A partir da instauração do inquérito,
os dirigentes das duas entidades ficarão
proibidos de viajar para o exterior e
estarão sujeitos a prisão preventiva e a
pena de até seis meses de detenção, con-
forme o previsto no Código Penal. O juizAloísio Palmeira determinou ainda que oINSS reinicie o pagamento dos 147%
dentro de no máximo 20 dias.

|—i Um bolo de dez quilos com os—' dizeres "Feliz Aniversário J.
Quadros", decorado com as bondei-
ms do Brasil e de São Paulo, foi
levado anteontem com muitos salga-
dinhos para um dos quartos do Hos-
pita! Albert Einstein pelas enfermei-
ras do 12" andar. Na festa dos 75
anos, Jânio recebeu velhas amigas de
sua mulher. Dona Eloá, falecida no
ano passado, e alguns amigos inti-
mos. Não faltou champanhe france-
sa. mas o ex-presidente não pôde
compartilhar dos brindes. Ele ma!

consegue se movimentar e abriu os
olhos poucas vezes. Das 17h às 20h. o
médico de Jânio. Norton Zaieg. per-
mitiu que ele fosse tirado da ala semi-
intensiva da Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) para um dos aparta-
mentos do hospital. Norton e sua
mulher, aliás, foram os organizadores
da festinha. já que a filha do ani\ er-
sariante. a ex-deputada Dirce Tutu
Quadros, está em Los Angeles (EUA).
Tutu mandou um telegrama carinho-
so. que. lido por um de seus asses-
sores, fez Jânio arregalar os olhos.
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Los Angeles
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Sábado

Nova freqüência

A Varig acaba de inaugurar mais um vôo
para Los Angeles com prosseguimento imediato
para São Francisco.

Ao todo são oito vôos semanais para sua
maior liberdade de escolha.

ACIMA DE TUDO,VOCÊ.

RG 844 3a feira 4? feira
07:40

4? feira
10:05
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A placa denuncia a condição irregular dos ônibus

Clandestino 
ganha 

clientela

São Paulo tem
2 mil ônibus
fora da lei

Karina Pastorc e
Maria Cândida

SÃO 
PAULO — Com muito jei-tinho, o Brasil clandestino dis-

farça sua ilegalidade e assume ares de
Brasil oficial. Ninguém reclama: ra-
ramente elogios são poupados. Sem
vergonha ou medo dos caçadores, cm
São Paulo, os donos ilícitos do trans-
porte urbano disputam o asfalto com
os ônibus oficiais. O cenário de em-
bate está institucionalizado: ilegais
versus legais. Dos quase 10 mil ôni-
bus que rodam pela capital paulista,estima-se que dois mil estão fora da
lei. Mas todos acompanham os pa-drões legais cobrando Cr$ 350 pela
passagem, percorrendo de ponta a
ponta o trajeto das 748 linhas oficiais
e criando outros pedidos pela popu-lação.

Nem mesmo os 1.000 novos ôni-
bus que a prefeita Luiza Erundina
colocou em circulação ontem, no
438° aniversário da cidade, bastaram
para pôr fim à disputa por um lugar
neste mercado tão disputado quantomal servido. Afinal, bastou os clan-
destinos fazerem uma greve matinal,
segunda-feira, para que a Zona Sul
da cidade, a mais carente, entrasse
em colapso. Gente dependurada nos
poucos e mal conservados ônibus ofi-
ciais, a maioria voltando para casa— dia de trabalho perdido — ,so-
nhando com a volta dos clandestinos,
estes heróis de quem precisa gastar
quatro horas por dia em duas condu-
ções para ir e duas para vir do traba-
lho.

Os donos destes veículos são pes-soas simples, que vendem seus fusqui-nhas, juntam o 13° salário, arranjam
alguns amigos, e conseguem comprar
um ombuslTó ano 77 ou 78. Ai con-
vocam todo o povo de casa para tra-
balhar. Ninguém tem folga. Das 4h
às 24h, eles estão rodando e vão en-
costando seus carros nos pontos fi-
nais da periferia da cidade. Se a
CMTC passa no ponto a cada oito
minutos, os clandestinos são mais
ágeis — de quatro em quatro minu-
tos estão prontos para sair. Não há
tumulto. Existe uma ética entre eles:
sabendo dos horários dos oficiais vão

São Paulo — Luiz Luppi

se intercalando: CMTC, clandesti-
nos, CMTC, e assim por diante. "O
acordo é de cavalheiros", comenta
Adilson Augusto, proprietário da
Bustop, revendedora de ônibus usa-
dos. Todos, tanto os oficiais quan-to os ilegais, precisam ganhar o di-
nheiro da sobrevivência e a
população não pode parar de traba-
lhar por falta de transporte.

Sardinha — O entusiasmo dos
paulistanos que usam coletivos e a
precariedade do sistema oficial são a
alegria dos empresários informais do
setor de transporte urbano — anima-
ção conseguida sem grandes esforços.
Cálculos da CMTC mostram que, na
hora do rush, cada metro quadradodos ônibus de sua rede é disputado
por nada menos do que 13 passagei-ros. Lata de sardinha tem mais espa-
ço.

O panorama é outro nas lotações
do black, nunca tão apinhadas. Para
não falar na rapidez. O vigia Onéas
t-ernandes da Silva, por exemplo, de
54 anos, agora chega em casa às
8hl5, no máximo. "Antes eu não
voltava antes das 9h30." O próprio
secretário municipal dos Transpor-
tes, Lúcio Gregori, reconhece: "Há
falta de ônibus e isto cria condições
para o mercado clandestino." Um
funcionário da CMTC, que prefere
não se identificar, diz que a prefeitu-
ra deve cinco mil coletivos aos 6,5

milhões de paulistanos que tomam
ônibus todos os dias.

Aflitos para ir e vir, os passagei-ros paulistanos querem ônibus — e,
se possível, já. Estão tendo. Mas pelarapidez e espaço correm o risco de
pagar caro. Os ônibus clandestinos
são antigos. Até bem pouco tempo
atrás chacoalhava pelo Largo Treze,
na Zona Sul, uma velha jardineiraMcrcedes Benz alemã de 1951. Como
trafegam fora da lei, seus proprietá-rios não pagam impostos e encargos
sociais e assim não têm como fazer o
seguro de seus passageiros — normas
entre empresas legais. Outra determi-
nação da CMTC: todos os passagei-ros de um ônibus quebrado esperam
até o próximo coletivo passar. Isso
não serve, no entanto, para os via-
jantes de lotações ilegais. Parou?
Problema dos viajantes.

Ao redor do mercado paralelodos bilhetes, circula a máfia do passe.Sem ter onde trocar os passes de
ônibus e, ao mesmo tempo, sem ter
como recusá-los dos viajantes, os do-
nos do transporte clandestino reven-
dem os tiquetes a motoristas e cobra-
dores oficiais por até 70% do valor.
O diretor do Departamento de
Transporte Público da prefeitura,Flávio Murilo Torres, engenheiro ci-
vil de 36 anos, conta: "Um empresá-
rio, outro dia, queria vender um ôni-
bus por CrS 2 milhões e apareceu um
cara oferecendo CrS 3 milhões em
passe."

Borboletas valiosas

Empresa compra
por CrS 10 e
vende a USS 2 mil

TIl/T ANAUS — Milhares de bor-
JLVJL boletas estão sendo contra-
bandeadas semanalmente da cidade
amazonense de Barcelos, no rio Ne-
gro, a 600 quilômetros da capital,
para a Europa, sem autorização legal
do Ibama. A denúncia foi formulada
ontem cm Manaus pelo assessor da
Secretaria estadual de Meio Ambien-
te. Ciência e Tecnologia, geólogoFrederico Cruz, que acaba de chegar
daquela região, onde foi constatar a
denúncia sobre a captura de borbole-
tas.

Segundo o geólogo, o contraban-
do vem ocorrendo há dois meses,
quando chegaram a Barcelos vários
empregados de uma firma de expor-
tação de Belém, cujo nome ele não

revela para não prejudicar as investi-
gações do Ibama. As borboletas azuis
são consideradas raras e despertam
grande interesse em colecionadores
da Europa. Elas não voam em grupoe habitam a região dos municípios de
Óbidos (PA) e Barcelos (AM), con-
forme estudos do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (Inpa),com sede em Manaus.

De tons azulados e com matizes
avermelhados ou amarelados, essas
borboletas chegam a ser cotadas no
mercado internacional a USS 2 mil.
Em Barcelos, entretanto, os caboclos
recebem apenas CrS 10 por cada"borboleta azul", como são conheci-
das popularmente. O assessor da Se-
cretaria estadual do Meio Ambiente
prevê que, se o contrabando não for
detido imediatamente, essa borboleta
pode ser extinta em pouco tempo."Ainda não sabemos sequer a sua
importância real na cadeia alimentar
do ecossistema amazônico", explica.

Nordeste tem o maior

índice de mendicância
RECIFE — Meninos e meninas quevivem nas ruas das capitais nordestinas

dedicam-se principalmente á mendicãn-
cia. Apenas 13% dessas crianças conse-
guem ganhar dinheiro com o trabalho
informal. O percentual é o menor do paise muito inferior à média brasileira de49%. Essas foram as conclusões de um
levantamento feito pelo Centro Latino-
Americano de Estudos da Violência e
Saúde (Claves).Os pesquisadores do Claves entrevis-
taram mulheres chefes de família quecresceram nas ruas e permanecem na
mesma situação com seus filhos. Segun-
do a pesquisa, as familias dos meninos de
rua nordestinos são "as mais pobres en-
tre as mais pobres do pais".A estratégia de sobrevivência dos me-
ninos nordestinos na rua, garantem os
pesquisadores do Claves, é marcada porconflitos familiares ainda maiores. De
acordo com o levantamento, mais de
60% das mães desses meninos não têm
companheiros. Deste total, mais da me-tade sobrevive com a ajuda dos filhos
com menos de um salário mínimo pormês. Há familias que dependem até de
crianças excepcionais para mendigar.
Quando não viviam embaixo de pontes eviadutos, estas familias moravam com
até nove pessoas em barracos de madeiracom três cômodos, localizados em bair-ros violentos da periferia! Entre as fami-
lias entrevistadas há relatos de separa-
ções e espancamentos, desemprego ealcoolismo.

Identificou entre os entrevistados
nordestinos pelo menos três grupos dife-rentes: familias com crianças que man-têm ainda vínculos afetivos com seus
pais. familias com crianças que rompe-
ram estes vínculos e familias de rua. Es-ias últimas são as maiores vitimas damiséria e violência. Em apenas duas des-tas familias entrevistadas foram relata-

dos casos de dez crianças mortas. Umadelas chegou a ser assassinada por umvigia por ter roubado um coco. Estascrianças foram levadas para a rua pelasmães e, aos poucos, foram se desligando
delas.

Este distanciamento progressivo dos
pais também ocorreu entre os meninos emeninas que já romperam completamen-
te seus vínculos familiares. Nestas fami-
lias há relatos mais freqüentes de espan-camentos e abuso sexual das crianças,
brigas e separações entre os pais. Todasas mães entrevistadas neste grupo traba-
lhavam em serviços domésticos ou men-digavam. Tiveram em média 7,5 filhos eo primeiro deles com apenas 18 anos.Todas mudavam com freqüência decompanheiro. Nas familias com as quaisos meninos ainda mantém algum vincu-
lo. a maioria das mães também traba-lhou ou trabalha como empregada do-méstica. Todas tinham companheiros
desempregados ou biscateiros. Tiveramem media 5,4 filhos e o primeiro deles,também com 18 anos. Elas relatam que aida das crianças também foi progressivae que, atualmente, muitas já fazem usode drogas, apesar da reprovação fami-liar.

Com base neste diagnóstico, os pes-quisadores do Claves defendem políticasà assistenciais que contemplem não ape-nas as crianças, mas principalmente suasfamílias.
O levantamento do Claves foi enco-mendado pelo Ministério da Saúde háseis meses. Os pesquisadores percorre-ram as cinco regiões brasileiras, esco-lhendo em cada uma delas três capitaisde referência. Nestas capitais, foramaplicados questionários em um númerolimitado de familias para que fosse ela-borado um diagnóstico regional. No

Nordeste foram analisadas as trajetóriasde 10 familias.

Argentina

examina

documentos
PORTO ALEGRE — A represen-

tante oficial da Comissão de Direitos
Humanos do Ministério do Interior da
Argentina, Alicia Perini, virá na próxi-ma quinta-feira à Porto Alegre paraexaminar os documentos secretos do
governo gaúcho na busca de informa-
ções sobre desaparecidos políticos ar-
gentinos. A informação foi dada ao
fundador do Movimento de Justiça e
Direitos Humanos do estado, .Iair
Krischke, que também já foi contatado
por outras lideranças, como Hebe de
Bonafini, das Madres de Mayo, Emílio
Mignone, da Cels, e dirigentes do Servi-
ço e Paz do Uruguai, que virão no
inicio de fevereiro.

O secretário da Justiça do governo
gaúcho, Geraldo Gama - responsável
através de uma comissão pela classifica-
ção dos documentos - pretende fazer a
microfilmagem dos milhares de docu-
mentos acondicionados em 42 pacotes.Metade dos pacotes já foi selecionada
pela comissão, integrada por represen-
tantes da Procuradoria da Justiça, Pro-
curadoria do Estado, Secretaria da Jus-
tiça e assessores da Coimissão de
Direitos Humanos da Assembléia Le-
gislativa gaúcha.

Computador — Estes assessores
estão copiando cada número de docu-
mento. com respectivos nomes queconstem, sejam brasileiros ou estrangei-
ros. O objetivo é jogar todos os nomes
num sistema de computação, que jácomeçou, para cruzamento de dados,
nomes e datas, a fim de facilitar o accs-
so de informações pelo computador por
parte não só dos brasileiros, mas tam-
bém das entidades de direitos humanos
da Argentina e Uruguai.

O trabalho de seleção da comissão
do governo gaúcho deverá ser encerra-
do na primeira quinzena de fevereiro,
quando será marcada uma cerimônia
oficial pelo secretário Geraldo Gama
para entrega de cópias dos documentos
que citem estrangeiros para as entida-
des uruguaias e argentinas.

A vinda de Alicia Perini ao Rio
Grande do Sul no próximo dia 30 mostra
o grande interesse do governo Menen na
obtenção de dados num país que já rela-
cionou oficialmente 10 mil desaparecidos
através da Comissão Sábato. presidida
pela escritor Ernesto Sábato. Mas as en-
tidades argentinas de Direitos Humanos
estimam os desaparecidos em 30 mil.

Correção
O empresário Altineu Pires Couti-

nlio não é representante da ICI do Bra-
sil, nem viajou à Itália em setembro
com o ex-ministro da Saúde Alceni
Guerra, como o JORNAL DO BRA-
SIL noticiou na edição de sábado. Alti-
neu Coutinho é representante das em-
presas Halen Elliot do Brasil e Brasvite
Exportação e Importação, concorrentes
da ICI.

4 ? 1° caderno ? segunda-feira, 27/1/92 Brasil JORNAL DO BRASIL

Chuva castiga cidades

históricas em Minas
BELO HORIZONTE — As cidades

históricas de São João dei Rei c Tiraden-
tes, nos Campos das Vertentes, estão
sofrendo fortes conseqüências das chu-vas que caem há duas semanas. O leito
do Rio das Mortes, que corta a região,
transbordou, inundando a ponte que dá
acesso a Tiradentes e isolando três bair-
ros em São João dei Rei, onde foi decre-
tado estado de calamidade pública. O
Rio Grande, no Sul de Minas, continua
muito cheio e alagou vários municípios
nas proximidades de Lavras.

Em Governador^Valadares, a 324
quilômetros de Belo Horizonte, a situa-
ção ainda é precária, apesar de as chuvas
terem dado uma trégua há dois dias.
Segundo o prefeito Rui Moreira de Car-valho, o nivel do Rio Doce estabilizou-se
em 3,20m (acima do leito normal). Cinco
bairros estão alagados c 200 pessoas de-
sabrigadas. O prefeito disse que não há
perigo de uma enchente nos moldes de
1979 — quando a ponte que liga a Ilha
dos Araújos ao centro da cidade ficou
inteiramente submersa — porque a eva-
são das águas está sendo controlada.

No Sul de Minas, a cidade de Ribei-
rào Vermelho continua inundada? Em
Lavras, o Corpo de Bombeiros teve mui-
to trabalho para recuperar uma draga de
areia que se soltou das margens do Rio
Grande e também para salvar dois pes-cadores que estavam ilhados, há dois
dias. em Itutinga, município na mesma
região.

Mais de 1.000 pessoas estão desabri-
gadas em São João dei Rei. Soldados da
Polícia Militar e do Exército estão fazen-
do um mutirão, com o pessoal da prefei-tura, delegacia e hospitais, para atender
os atingidos pelas chuvas. Três bairros,
que ficam nas imediações do encontro do
Rio das Mortes com o Ribeirão da Água

Limpa e Córrego de Lenheiro, estão iso-
lados, porque as pontes de acesso foram
cobertas pelas águas. O prédio da dele-
gacia de policia está sob a ameaça de
deslizamento de uma enorme pedra. A
delegacia foi transferida para a estação
rodoviária.

O transporte de pessoas nestes bair-
ros está sendo feito por barcos. A prefei-tura está orientando na mudança de al-
gumas familias, já que a água queabastece os bairros pode ter sido conta-
minada com o estouro de fossas. Em
Tiradentes, a 11 quilômetros de São João
dei Rei, a ponte que fica na entrada da
cidade foi inundada pelo Rio das Mor-
tes, que encheu muito durante a noite de
anteontem, principalmente por causa de
uma tromba d'água que caiu no munici-
pio vizinho de Barroso. Na região, dife-
rentes trechos das rodovias MG-494,
BR-265 e BR-383 estão com o tráfego
difícil.

|—I Quatro pessoas morreram nos úl-'—' timos dias por causa das fortes
chuvas que castigam o município de
Bom Jesus da Lapa (a 902 quilômetrosde Salvador). Eulina Souza Lima, 60
anos, e seus tTês filhos morreram afoga-
dos na Lagoa do Facão, quando a forte
correnteza virou a canoa que os trans-
portava para o trabalho. O secretário de
Obras do município, Geraldo Maga-
Ihães, teme que o dique de proteção da
cidade não suporte o grande volume de
água recebido nos últimos dias. "Se o
dique arrebentar a tragédia será brutal",
disse ele. Nos bairros mais pobres de
Bom Jesus da Lapa o risco maior são os
desabamentos dos barracos, a maioria
feita com latas e papelão.

Técnicos de 40

países discutem

seca em Fortaleza

FORTALEZA — O processo de mi-
gração das regiões mais pobres e secas do
planeta para os centros urbanos mais
desenvolvidos será um dos temas a ser
debatido por representantes de 40 paísesde todos os continentes, que estarão reu-
nidos nesta cidade, de hoje ao dia Io defevereiro, para participar de um evento
oficial preparatório da Rio-92. Trata-se
da Conferência Internacional sobre Im-
pactos Climáticos e Desenvolvimento
Sustentável em Regiões Semi-áridas
(1CID), cujo conteúdo o secretário-geral
da Rio-92, Maurice Strong, disse que vai
preencher uma lacuna na Rio-92.

O secretário executivo da ICID, An-
tônio Rocha Magalhães, que representou
o Brasil em 1989 e em 1990 no Painel
sobre Mudanças Climáticas, do Progra-
ma das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), disse que as re-
giões semi-áridas ocupam um terço do
planeta. Ali vivem 20% da populaçãomundial, ou cerca de 1 bilhão de pessoas,
que compartilham problemas de má qua-lidade dos solos, exaustão dos recursos
naturais, variabilidade do clima e indica-
dores da qualidade de vida nivelados
pela pobreza.Cerca de 400 cientistas e autoridades,
em dez grupos simultâneos, vão debater
os 50 trabalhos oficiais inscritos na
ICID, selecionados entre 65, sobre os
problemas do semi-árido em 40 paises. O
conteúdo das contribuições constará da
Carta de Fortaleza, resultado da plenáriado encerramento, que vai produzir um
documento a ser entregue em março na
reunião preparatória da Rio-92. No pai-nel População e migrações — a situação
aluai c cenários futuros será discutido o
fenômeno que, na região do Sahel, naÁfrica, levou à morte de mais 1 milhão
de pessoas de fome na década de 80.

Veranistas sofrem intoxicação

por gás químico em Pernambuco

. RECIFE — Os moradores e vera-
nistas da badalada praia de Porto de
Galinhas (a 57 quilômetros de Reci-
fe), uma das principais atrações turís-
ticas do litoral sul de Pernambuco,
foram vítimas, neste fim de semana,
de uma misteriosa intoxicação. Mui-
tos veranistas tiveram que voltar às
pressas para Recife para receber
atendimento médico. Todos apresen-
tavam febre, dores, náuseas, vômitos
e irritações nas mucosas respirató-
rias que provocavam inclusive falta
de ar. Os médicos suspeitam que os
pacientes foram vítimas de intoxica-
ção provocada por gás químico.
J "Começamos a sentir um cheiro

lOitc. Logo depois todos começamos
a1 espirrar, a ter coriza e a sentir um
gósto ruim de metal na boca", contou
Q, empresário Ricardo Peixoto, um
dos veranistas que teve que receber
atendimento médico de urgãncia no
Recife. Na casa de veraneio, onde
estava com mais oito casais, todos
tiveram a intoxicação quase simulta-
neamente. Alguns apresentaram in-
clusive repentina perda de visão. "A

falta de ar é tão grande que a gentenão consegue nem dormir", contou a
caseira da residência oficial do gover-no do estado em Porto de Galinhas,
Maria Joelma Pimentel da Silva, queadoeceu junto com o marido e os
dois filhos. Os sintomas da intoxica-
ção duram em média três dias. Neste
período, todos precisam de tratamen-
to de hidratação, repouso e antialér-
gicos."A doença está sendo provocada
por um vento poluído que chega sem-
pre à noite", contou um empregado
de uma das luxuosas casas de vera-
neio de Porto de Galinhas, José Davi
dos Santos, também vítima da intoxi-
cação com sua mulher e dois tilhos."Sou praieiro antigo nesta região e
nunca vi disso por aqui", surpreen-
deu-se José Davi. "Na região de Por-
to de Galinhas há grandes plantios de
coqueiros. Pode ter havido alguma
adubação química e o vento aca-
bou espalhando o produto", descon-
fia o clínico geral Henrique Moreira,
que atendeu pelo menos seis pessoas

que vieram às pressas de Porto de
Galinhas. "Uma adubação com fos-
fato, por exemplo, causaria toda esta
sintomatologia", explicou.

Para os pescadores da região, a
intoxicação em Porto de Galinhas
pode estar sendo provocada por um
raro tipo de alga, conhecida entre eles
por tingui. Alguns deles garantem ter
testemunhado a ocorrência deste fe-
nòmeno em anos anteriores, nesta
mesma época do ano. "A maré entre
a sexta e o sábado, quando começa-
mos a apresentar os sintomas, estava
alta. Estas exalações provocadas poralgas só ocorrem em marés baixas",
lembrava o empresário Ricardo Pei-
xoto, um freqüentador antigo de Por-
to de Galinhas. Para o médico Henri-
que Moreira, se a intoxicação fosse
provocada por um gás natural libera-
do por algas, seria também acompa-
nhada por problemas de pele provo-
cados pela contaminação da água do
mar. "É uma intoxicação provocada
por gás químico. Resta agora desço-
brir suas causas", garante o médico.

Carros são velhos e custam barato
Eles têm placas dc vários lugares

do Brasil — Mato Grosso, Goiás, Rio
de Janeiro, São Paulo. O ano varia de
1978 a 1982, e o preço é baixo.
Um ônibus clandestino é vendido em
média de CrS 6 milhões a CrS 8 mi-
lhòes. Mas tem que ser cas/t, nada de
prestações. As empresas revendedoras
soltam no mercado cerca de 80 carros
por mês e nos últimos meses as vendas
vêm aumentando e os preços subindo.
Os clandestinos, antes de virarem mo-
da e necessidade, viviam dos bóias-
frias e de desmanche. Ônibus urbanos
de empresas como a Bola Branca,
Santo Estêvão e Vila Ema, que traba-
lham para a CMTC, têm, geralmente,
período de vida de cinco anos. Depois
do prazo limite, as empresas têm duas
saídas: vendem os veículos para des-
manche, que os avalia por quilo, ou
para usinas de cana-de-açúcar, no in-
terior dc São Paulo. Elas usam os
carros para levar bóias-frias para os
canaviais."Para nós, o negócio ficou ruim".

conta o proprietário do Desmanche
Castelo Branco, que perdeu muitos
clientes. "De novembro em diante,
cerca de 10 pessoas me ligam por dia",
afirma Francisco Heleno, gerente de
vendas da De Nigris, concessionária
da Mercedes Benz. Ele diz que as pes-soas estão tentando se aventurar neste
novo negócio, mas não sabe se está
dando certo. "O mercado estava para-do e os clandestinos lavaram a nossa
égua", analisa Adilson, da Bustop. Sc-
gundo ele, o aquecimento deste negó-
cio começou com a liberação das
Kombis de lotação pela prefeitura no
ano passado.

Novos empresários — Jorge
Reis é um deles. Ele trabalhou poranos numa empresa de fretamento.
Quando voltava para a garagem da fá-
brica, pegava várias pessoas nos pon-
tos. Depois de várias experiências,
percebeu que ganhava CrS 70 mil por
dia e CrS 400 mil na empresa em
que trabalhava. Largou tudo, pegou

suas economias e comprou um carro,
meses depois comprou mais dois."Não é mais lucrativo", conta Salmon
Lima, proprietário de três ônibus. Ele
diz que gasta muito com a manuten-
ção dos carros. Abriu uma linha no
Parque D. Pedro e trabalha com a sua
frota por lá. Eles chegam a ganhar CrS
150 mil por dia, mas, como donos de
qualquer empresa, trabalham mais
que todas as pessoas.

No município de Guarulhos, o
prefeito Paschoal Tomeu tomou sérias
providências quando soube da bagun-
ça que acontecia nos pontos. Em mar-
ço de 1990, não existiam ônibus. De
repente, surgiram vários veículos quecomeçaram a disputar a tapas o pon-to. Paschoal chamou todos os propric-
tários, explicou que precisava deles e
resolveu fazer uma concorrência pú-blica para escolher entre os clandesti-
nos. Um grupo foi escolhido e ficou
com a linha. Viraram empresários
oficiais. (K..P. e M.C.)
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Os 150 passageiros foram levados para o hotel Glória

Hospitais suspendem atendimento 
por falta 

de médico
Atenção moradores da Zona Oeste e de

Nilópolis: evitem adoecer ou se acidentar
aos domingos, porque o Hospital Estadual
Carlos Chagas, em Marechal Hermes, está
sem clínicos gerais. Ontem, cerca de 400
pacientes que procuraram o hospital fica-
ram sem atendimento, e sequer dispurham
de uma ambulância para transportá-los
para outras unidades. Também o Hospital
Albert Schweitzer, no Realengo, teve quesuspender o atendimento por falta de mé-
dicos.

Quem chegou ao Carlos Chagas depois
de 8h30 encontrou os portões fechados e
um cartaz avisando que o hospital não
estava funcionando porque não havia mé-
dicos. O funcionário que estava na porta-ria, Luiz Carlos da Silva, perdeu a conta
do número de pessoas a quem recomen-
dou procurar o Hospital Municipal Salga-
do Filho, no Méier. Os casos de urgência
eram atendidos por uma equipe com um
ortopedista, um cirurgião e quatro pedia-tras que faziam o papel que deveria ser
desempenhado por 18 médicos.

Segundo o ortopedista Alberto Lima
Sobreiro, há cinco anos no Carlos Chagas,
que respondia ontem como chefe de equi-
pe, embora esteja demissionário, todos os
médicos clínicos do hospital pediram de-
missão há um ano, e de lá para cá foram
contratados uns poucos profissionais quenão agüentaram a sobrecarga de trabalho e
os baixos salários (Cr$ 95 mil por 24h de
plantão). Os únicos pacientes atendidos
sem triagem eram as crianças mas, ainda
assim, Júlio César da Costa Alves, de 13
anos — que tinha um ferimento no joelhocausado por um tombo de uma árvore —-,
só foi atendido diante da pressão dos jor-nalistas.

A falta de médico não é o único pro-

blema do Carlos Chagas, prédio antigo e
sem manutenção adequada. O banheiro
da clínica médica (agora interditado) vaza
na cozinha, que fica embaixo, exalando
mau cheiro. O Centro de Tratamento In-
tensivo (CTI) está há seis meses sem ar
condicionado e, apesar de não ser indica-
do, as enfermeiras pedem aos familiares
para trazerem ventiladores, a fim de aliviar
o calor. A sala, que deveria ter sérios
cuidados quanto à esterilização, funciona
com as janelas abertas. Apenas seis moni-
tores funcionam para os seis leitos (atual-mente dois estão ocupados por um pacien-te com hipertensão e por um
pós-operatório de úlcera perfurada). A
falta de um médico clínico ocorrida ontem
no CTI se repete todas às terças-feiras,
porque o único — de uma equipe quedeveria ter dois — saiu de férias.

Os bebedouros do hospital não funcio-
nam; os vigilantes têm que trocar a roupa
em uma pequena cabine fora do hospital;
os 30 pacientes da clinica médica masculi-
na contam apenas com um vaso sanitário;
a cisterna do Hospital fica ao lado da
caixa de esgoto e, dos cinco aparelhos de
ar condicionado da enfermaria infantil,
apenas um funciona precariamente, trans-
formando a sala em um forno. A geladeirausada para as mamadeiras de leite das
crianças está enguiçada há dois meses.

A situação em outros hospitais da
rede estadual estava igualmente grave.Além do Albert Schweitzer que fechou as
portas por falta de médicos, o Rocha
Faria, em Campo Grande, estava sem
obstetra, ginecologista e anestesista em
sua maternidade, o D.Pedro II (SantaCruz) tinha apenas três médicos de plan-tão e o Getúlio Vargas, na Penha, funcio-
nou sem pediatra e ortopedista.

Brizola correu risco

Ingleses quase
abateram Boeing
com o governador

Antônio José Mendes
6 f ft omo um comandante podeter a prepotência de quererderrubar um avião civil em águas
internacionais, longe do teatro de
operações de guerra? Cabe aqui uma
advertência às academias militares in-
glesas para que formem melhor seus
quadros". A indignação, 10 anos de-
pois, é do engenheiro Arnaldo Mour-
thé, presidente do Metrô carioca, ao
saber que junto com o governadorLeonel Brizola, era um dos passagei-ros do Boeing 707 da Varig que quasefoi abatido por um caça Harrier in-
glês no dia 23 de abril de 1982, du-
rante a Guerra das Malvinas. O go-vernador Brizola ainda não foi
localizado para se manifestar sobre o
episódio."Foi tudo muito rápido. Na épo-
ca não deu nem para sentir um frio na
barriga", contou Mourthé. Apenas
na semana passada que o comandan-
te das tropas inglesas durante a Guer-
ra das Malvinas, almirante Sir John
Woodward, revelou numa entrevista-
ao jornal britânico Daily Mail, que o
avião civil brasileiro foi confundido
com um avião de reconhecimento ar-
gentino. A confusão foi desfeita 20
segundos antes de um míssil Sidewin-
der do caça ser disparado contra o
Boeing da Varig, quase provocandoum desastre que, segundo o almirante
inglês, mudaria totalmente os rumos
da guerra.O atual presidente do Metrô,
Arnaldo Mourthé, havia embarcado
em Maputo, Moçambique, com des-
tino ao Rio. Ao lado de Brizola e do
jornalista Neiva Moreira, Mourthé
compunha uma delegação do PDT
que participou de uma reunião da
Frente de Libertação de Moçambi-

que (Frelimo). Às 16h30, quando o
Boeing 707 prefixo PP-UMD da Va-
rig sobrevoava o Oceano Atlântico,
a 1.940 quilômetros da costa brasi-
leira, na altura do litoral paranaen-se, o comandante Mendes, do avião,
notou que estava sendo seguido pelocaça inglês.

"O comandante mandou o co-pi-
loto avisar a Brizola, que na ocasião
era candidato ao governo fluminense
com um índice de 3% nas pesquisaseleitorais, que nosso vôo estava sendo
escoltado por um avião militar", re-
corda Mourthé. "Corremos todos pa-ra as janelas do aparelho. Nesse mo-
mento, o caça se deslocou da cauda
do Boeing para o lado esquerdo, che-
gando a colocar sua asa sobre a do
nosso avião. Deu para vermos a cara
do piloto inglês perfeitamente. Deu
também para ver que era um Harrier— caça que tem uma forma típica, já
que'ele decola na vertical — e queestava fortemente armado para com-
bate. O comandante do Boeing ten-
tou contato por rádio com piloto do
Harrier, mas não teve resposta",
acrescenta.

Segundo Mourthé, o episódio não
durou mais de um minuto. "Como
víamos o piloto, acho que nesse mo-
mento ele também pode ver nossas
caras nas janelas, a marca da Varig, a
bandeira do Brasil e perceber que era
um avião de carreira. Não houve pá-nico, mas apreensão e curiosidade.
Não passou pela cabeça de ninguém
que houvesse um maiuco lá embaixo,
como esse comandante inglês, que ti-
vesse dado ordens para derrubar um
avião de carreira".

Em sua entrevista ao Daily Mail,
o almirante Woodward disse que se o
avião brasileiro tivesse sido derruba-
do, os Estados Unidos seriam obriga-
dos a retirar seu apoio à então pri-meira-ministra Margareth Thatcher e
a força-tarefa britânica, que estava se
deslocando para as Malvinas, seria
chamada de volta à Inglaterra.

Ester seca manualmente as luvas descartáveis reutilizadas no Carlos Chagas

Passageiros esperaram mais de

15 horas 
por 

um vôo 
para 

Miami
A dentista brasileira Miriam Mi-

gue!, de 31 anos, passou maus mo-
mentos tentando acalmar os três
filhos pequenos que viajaram com
ela e o marido no vôo 904, que saiu
ontem do Rio direto para Miami,
na Flórida com um atraso de
15h50.0 problema alterou comple-
tamente a viagem planejada com
tantos detalhes, obrigando o casal
a acomodar as crianças pequenasnum sofá do restaurante do Aero-
porto Internacional do Galeão du-
rante toda a madrugada. A filha
menor, Laila, um bebê de 11 meses,
dormiu mal, chorou muito e preci-sou de mais fraldas e comida do
que havia na bagagem de mão.

O contratempo ocorreu entre a
noite de sábado e a tarde de ontem,
envolvendo os 150 passageiros do
vôo da American Air Lines, previs-to para partir às 23h55.de sábado e
que só decolou ontem às 15h45.
Eles passaram toda a madrugada
no aeroporto, dormindo sobre ca-
deiras e até no chão, enquanto a
companhia adiava várias vezes a
viagem. "Primeiro, pediram meia
hora, depois disseram que seria às
4h, alegando um problema de vaza-
mento de óleo no avião. Às 4h55,
acabou o tempo de serviço da tri-
pulação, que foi embora. Só de ma-
nhã providenciaram um hotel paranos acomodar", contou o jornalis-
ta Wagner Mateus, 30 anos, que
produz documentários em vídeo
para uma televisão alemã e perdeu,
com o atraso, um compromisso em
Nova Iorque. A madrugada foi
marcada por discussões entre pas-

sageiros e funcionários da com-
panhia."O atraso pode acontecer. O
problema foi a falta de organiza-
ção", reclamou Miriam Miguel,
contando que quando percebeu que
a demora seria grande, pediu aos
funcionários da American Air Li-
nes que conseguissem acomodação
numa sala Vip ou num hotel. O
pedido, no entanto, só foi aten-
dido às 5h30, quando os passagei-
ros foram levados para o Hotel
Glória. "Eu viajo há nove anos e
esta é a primeira vez que acontece
um atraso tão grande", disse ela,
que mora em Montreal, no Cana-
dá.

Ao todo, 126 passageiros fica-
ram hospedados no Hotel Glória,
que serviu café da manhã e almoço
para os meteóricos hóspedes. As

14h, depois de dormirem um pou-co, eles voltaram ao aeroporto, on-
de a companhia norte-americana
ainda se recusava a fornecer qual-
quer informação sobre os motivos
do atraso e da desorganização. Na
sede da empresa, em Dallas, Texas
(EUA), uma funcionária do Depar-
tamento de Vôos Internacionais
disse que a empresa foi comunicada
do atraso, mas não soube explicar
as razões. Finalmente, às 15h45, o
Boeing 767 da companhia decolou
em direção à Miami.

As crianças em férias que esta-
vam no vôo foram as mais entusias-
madas no embarque bem sucedido.
Era o caso dos primos Leonardo, 4
anos, e Paulo Móra, 10, que nunca
tinham andado de avião e precisa-
ram esperar muitas horas para en-
trar num deles.

Luvas descartáveis
são reutilizadas

As luvas descartáveis só são jogadasfora no Carlos Chagas quando rasgam
porque, antes disso, passam por vários
processos de reesterilização. Como se is-
so não fosse pouco, a máquina secadora
e entaucadora (de passar talco) estão
quebradas há três meses, de forma queeste trabalho é feito manualmente. "Fico
tão cansada que quando chego em casa
não consigo fazer mais nada", desabafou
Ester Gomes de Lucena, 67 anos, querecupera cerca de 250 luvas por dia. As
luvas amareladas pelo uso ficam estendi-
das em uma corda na sala de material
contaminado, mas antes secavam ao sol
na janela, até que os vizinhos começaram
a protestar. O hábito de reaproveitaj
luvas — as novas são só para os centros
cirúrgicos — é bastante antigo no Car-
los Chagas.

Precariedade é palavra presente portoda a parte. Apenas uma das duas-*
salas de cirurgia tem material completo,
para funcionar. Ao contrário das oito-
cirurgias que eram realizadas por dia,.,
agora só são operados os casos graves
que não conseguem transferência. O vá-
cuo, que suga o sangue e secreção acu-
mulados durante a cirurgia, está em
mau estado; o material anestésico é »-
mínimo necessário; apenas um dos qua?
tro cardioscópios (aparelho que moni--
tora o coração durante uma cirurgia)
do centro cirúrgico funciona e ontem-
havia só dois rolos de esparadrapo para'
24 horas de atendimento.

Niterói reúne

130 bailarinos -

em concurso —
O hotel Buscky, situado num elevado em .frente à Praia de Gragoatá, foi invadido onterfi'

pela meias, malhas, sapalilhas e mochilas dècerca de 130 bailarinos profissionais, todos bus-»-
cando a chance de ganhar a vida dançando. Elçs"concorreram a uma das 23 vagas existentes parao corpo de baile da Companhia de Balé daCidade de Niterói, que será a sétima companhtà'oficial do pais, criada recentemente pelo prefeito-Jorge Roberto Silveira e que tem sua estréia
prevista para a abertura da Rio-92. A relação'oficial dos 23 aprovados, só sairá no dia 10 de-fevereiro, publicada no Diário Oficial.O concurso - o primeiro realizado no estadq,nos últimos quatro anos, desde o exame realiza?do em 88 para preenchimento de 14 vagas doCorpo de Baile do Teatro Municipal - reuniubailarinos jovens e maduros de Niterói, Ríq,Minas Gerais, São Paulo e até do Rio Grande-do Sul. "Não limitamos idade. Queremos é cori£
petência", garantiu o diretor artístico da Com-
panhia, Roberto Lima, que também é do corpode baile do Teatro Municipal. O nível técnico^dos candidatos, 32 homens e 98 mulheres, supe- •.
rou as previsões de Roberto:"Muita gente boa '
vai ficar de fora", garantiu.Foi uma verdadeira maratona de mais deoito horas para candidatos e os jurados. Não se \ouvia, entretanto, reclamações:"Sào rarissimos os **
concursos deste porte, Ninguém pode perder a \chance", disse o bailarino Paulo Franco, de 30 '•
anos, que; depois "dé se formar em dança na-;Escola Maria Olenewa, onde estudou nove anos,faz parte do corpo do Scala e ganha um salário '•
mínimo e meio para trabalhar seis noites por».'semana. O juri, composto de 15 profissionais da»dança, e presidido pela diretora da Fundação:Teatro Municipal Dalal Aschar, foi dividido em i
quatro grupos, assim como os concorrentes, para •,
tornar o concurso menos cansativo. Só a primeira ietapa, que eliminou quase metade dos candida-tos, durou mais de duas horas e constou de
pontuação de barra clássica. j>

As outras etapas constaram de aulas de baléclássico completa de meia ponta para ambos os '<
sexos e de variações de dança moderna, em tórno |de uma coreografia do bailarino do Teatro Muni-.cipal, Rodrigo Moreira, aprendida e executada'na hora.

Como em todo concurso, houve tensão, ner- •
vosismo e várias mães e namorados, espalhados1na entrada e no hall do Hotel Bucksy. O concur-'so foi também uma atração para os turistas-,argentinos, que lotavam o hotel e acompanha-'vam o movimento de dezenas de corpos trabalha- ¦
dos pela dança, que se alongavam e relaxavam no».interior do hotel, entre as etapas do concurso.
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|—| Como que para comemorar— o fim-de-semana ensolara-
do. depois de mais de dez dias de
chuvas, a Avenida Vieira Souto,
cm Ipanema, ganhou ontem seu
primeiro quiosque de libra de vi-
dro — o terceiro já instalado na
orla, cm mais uma etapa do pro-
jcto do Iplan-Rio, que prevê a
substituição dos trailers pelos
quiosques. O quiosque de Ipa-
nemàj ainda em fase de acaba-
mento. foi instalado pela fabri-
cante dos módulos, a
Cobra-Sub. em frente à Rua
Farmc de Amoedo e chamou
atenção de centenas de pessoas

que aproveitaram o domingo de
sol ao ar livre. Seja na praia, de
bicicleta na ciclo via e — princi-
palmente — fora dela, o carioca
se espalhou pela orla da cidade,
do Flamengo à Barra. Com a
interdição da pista ao lado das
praias para os veículos, a ciclo-
via foi praticamente despreza-
da, em troca da pista de asfalto.
A temperatura na orla não su-
perou os 30 graus. De acordo
com o serviço de Meteorologia,
o fim-de-semana de sol foi só
uma trégua. Amanhã, retorna a
possibilidade de pancadas de
chuvas e de trovoadas isoladas.

Seria começa a

desobstruir

Canal do Cunha:

Trânsito de veículos continua

proibido na Rio-Juiz de Fora
Uma draga da Superintendência Esta-

dual de Rios e Lagoas (Seria) já iniciou a
desobstrução o Canal do Cunha, que corre
entre a Rua Leopoldo Bulhões e Avenida
Brasil (na altura da Fiocruz) para desa-
guar na Baia de Guanabara. A dragagem;
segundo o presidente da Seria, Weber FÍ-,
gueiredo, permitirá que as águas dos Rios
Jacaré e Faria-Timbó, que desaguam na
Canal do Cunha, fluam com mais fucilíd<jT
de, evitando enchentes. O trabalho é tanv
bém um passo importante para a despo-'
luição da Baía de Guanabara, que recebo
do canal uma de suas maiores fontes de
derrame de lixo e lama.

Numa primeira fase, a draga da Seria
está limpando o Canal da Baía, que fica
entre o continente e a Ilha do Fundão,
paralelo à Linha Vermelha, ponto de aces-
so ao Canal do Cunha. Nas próximassemanas, mais duas dragas irão se juntará
que já começou o trabalho de desassoreã"
ménto na quinta-feira passada. Segundo o
presidente da Seria, esta é a primeira etapa
de uma de uma série de obras financiadas
pela Cabta Econômica Federal e pelo Ban-
co Mundial e a única realizada no municT-
pio do Rio, já que as outras dragagens
serão feitas em rios da Baixada, corrip
Pavuna-Merití, Sarapuí e Iguaçu-Botas
(todos apresentaram problemas de en;
chentes com as últimas chuvas).

Para conseguir entrar no Canal do
Cunha, a draga da Seria está fazendo tré?
viagens por dia, cada uma com cinco ho-
ras de duração, carregando a lama qijgretira do Canal da Baia até um ponto dó
oceano na altura da Fortaleza de San|3
Cruz, designado pela Capitania dos Portos
para despejo dos resíduos. No Canal da
Baía, a draga fica ao lado de um depósito,
onde é despejado o material retirado do
canal — 400 metros cúbicos de lama porcada viagem. A desobstrução do Canal da
Baía deverá terminar em abril.

Uma passagem estreita e precária foi
aberta na tarde de ontem na barreira quecaiu sobre a estrada BR-040 (Rio-Juiz de
Fora), na altura de Pedro do Rio, distri-
to de Petrópolis (Região Serrana) duran-
te as chuvas de sexta-feira. A passagemservirá para que os caminhões e máqui-
nas usadas na retirada de terra possamtrabalhar melhor, mas o trânsito de veí-
culos pela estrada continuará interditado
nos próximos dias. Mergulhadores do
Grupo de Busca e Salvamento, do quar-tcl da Barra da Tijuca, no Rio, procura-ram inutilmente o corpo de Márcio de
Lima Cordeiro, de 24 anos, que caiu no
Rio Piabanha, em Posse, distrito de Pe-
trópolis, e está desaparecido desde sexta-
feira.

Cláudio Correia, administrador da
construtora Ferreira Guedes, encarrega-
da da remoção da barreira, calculou queaté ontem haviam sido retirados 5 mil
dos 30 mil metros cúbicos de terra quecaíram na estrada. Segundo ele, o transi-
to deverá ser liberado até o final da
semana, mas só na pista em direção à
Juiz de Fora, que será adaptada aos dois
sentidos. Um trecho de aproximadamen-
te 10 quilômetros da BR-040, de Pedro
do Rio a Areai, está interditado. Os mo-
toristas que seguem pela BR-040 são
obrigados a desviar pela Estrada União e.Indústria, onde a pista também está da-nificada e há várias barreiras caidas.

Quatro pás carregadeiras, 16 cami-
nhões e dois tratores estão sendo usados
para retirada da terra em duas frentes de
trabalho, uma de cada lado da barreira,
que tem cerca de 70m de comprimento
por 50m de largura. No final da tarde de
sábado, bombeiros retiraram do Rio Pia-
banha o corpo do sub-gerente da agência
do Banco Bamerindus no município deTrés Rios. José Roberto de Andrade, de

23 anos e seu carro, um Gol branco,
jogado no rio pela barreira.

O empresário José Conde Caldas,
proprietário da represa que rompeu na
sexta-feira em Barra Mansa de Petrópo-
lis (Região Serrana) destruindo casas,
quadras de esporte e um depósito de gás,negou a acusação do secretário de Obras
de Petrópolis, Marcilio Iliescu. de que a
obra era ilegal. Conde Caldas disse que a
represa, de terra, era legal porque ficava
em zona rural. Ele se comprometeu a
indenizar as pessoas prejudicadas.Presidente da construtora Coricáí, o
empresário supõe que uma árvore tenha
obstruído o ladrão (passagem de água)
da represa, aumentando o volume e a
pressão do lago, o que teria causado o
acidente. Segundo ele. o lago media 80m/

60m e sua profundidade variava de lm a
5m. Formado com água de várias nas-
ccntes, o lago da represa era utilizado
para criação de peixes. Na época da
construção, há quatro anos, um vizinho
moveu processo para tentar impedir a
obra, mas a justiça favoreceu José Conde
Caldas.

Subiu para 3.405 o número de desa-
brigados pelas chuvas que castigaram o
estado, desde o dia 17, segundo balanço
divulgado ontem à tarde pela Defesa Ci-
vil. Quinze rodovias foram danificadas,
houve cinco rolamentos de pedras, qua-tro pontes atingidas, um prédio públicofoi destruído em Teresópolis e foram
rgistrados mais 31 deslizamentos de bar-
reiras e 355 casas abaladas ou destruí-
das.
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Q presidente do Banco do Brasil, Lafaiete Coutinho,
está disposto a desapropriar uma grande usina

pernambucana superendividada com o governo fede-
ral.

A parte industrial do complexo será transferida
para o Mato Grosso do Sul — ávido de projetos do
gênero.

E a agrícola será subdividida:
uma parcela beneficiará outras usinas da região e
em outra será implantado um projeto de fruticulta-

ra.
?

Só depende de pareceres jurídicos para dar, assim,
o chute inicial do banco na reforma agrária.

Um chute, diga-se de passagem, aguardado ansio-
samente por muitos técnicos que vêem no BB uma
instituição com credibilidade bastante, o que facilitará
a redistribuição de terras no governo Collor.

Outra?
Nem mesmo o líder dos

dissidentes do Partidão, Ho-
rácio Macedo, suportou, on-
tem, a discussão paralela do
Congresso Nacional Ex-
traordinário do PCB realiza-
da pelos ortodoxos no audi-
tório do Colégio Roosevelt,
em São Paulo.

Saiu no meio, dizendo:
Estão fazendo uma

revolução aí dentro.
Não me esqueça

Slogan da camiseta ven-
dida pelos dissidentes do PCB
no congresso do partido:"Pense em mim, chore
por mim, brigue por mim.
Não, não liguepra eles.".
Recado

O governador da Bahia,
Antônio Carlos Magalhães,
alerta o governo federal:

As fundações com
nomes de políticos em todos
os estados são um sorvedou-
ro do dinheiro público e não
prestam contas a ninguém a
não ser através de recibos
falsos. Muita coisa sai pelaAção Social.

a
ACM está certo de que,agora, o governo tomará

providências.
Marketing

O economista Antônio
Kandir está caitituando o
artigo de 15 páginas que es-
creveu e publicou na revista
Exame.

Nos últimos dias fez far-
ta distribuição do Terra à
vista, onde vê perspectivas
farováveis para o Brasil nos
anos 90.
Oj eriza

O ministro Márcílio
Marques Moreira ao forçar
o presidente Collor a dar
meia-volta no convite ao
economista Antônio Kandir,
para ser o ombudsman.da
área econômica, pode ter se
desgastado.

O presidente, como se
sabe, não gosta de faca no
peito.
Cotação

A constante preocupa-
ção do presidente Collor em
neutralizar eventuais proble-
mas em Alagoas faz com quea cotação do senador Gui-
lherme Palmeira (PFL-AL)
mantenha-se em alta.

Palmeira foi um dos con-
sultados por Collor para deci-
dir a escolha do novo minis-
tro-chefe da Secretaria de
Governo, Jorge Bonhausen.
Axé!

Antes de se preocupar
com as fraldas e as mamadei-
ras do filho que vai nascer em

fevereiro, Caetano Veloso de-
cidiu ir à Bahia, na última
sexta-feira (como não poderia
deixar de ser), receber o axé
de Mãe Creuza, sucessora da
Mãe Menininha.

Também, para "lavar a
alma", não resistiu a um mer-
gulho nas águas quentes da
Baía de Todos os Santos du-
rante um passeio de barco.
SOS-NE

Os governadores nor-
destinos estão ansiosos pelo
que acontecerá na próxima
reunião da Sudene, dia 31.

Será que o ministro da
Ação Social, o nordestino Ri-
cardo Fiúza, vai comparecer?.
Folia

O diretor do departa-
mento de Política Industrial
do Ministério da Economia,
Luiz Paulo Veloso Lucas,
aproveitou suas férias para
compor um samba para o
Bloco Simpatia é Quase
Amor, do Rio.

Concorre com Noca da
Portela, Luiz Edmundo Sou-
to, Lenine e Ney Lopes nas
eliminatórias no Clube do
Condomínio, no Horto Fio-
restai, a partir de Io de feve-
reiro.
Tiroteio

O deputado Euclides
Mello (PRN-SP), primo do
presidente Collor, resolveu
abrir fogo contra o ministro
das Relações Exteriores,
Francisco Rezek.

Confirma que enviou
uma carta ao ministro suge-
rindo o rompimento de rela-
ções diplomáticas com Cuba
e criticando a falta de posi-
ção firme do Itamarati
quando Fidel Castro resol-
veu reativar seu paredón.

E volta a carga diante da
informação de que até sába-
do o ministro não havia re-
cebido a carta em Nova Ior-
que:— A velocidade do Ita-
marati é inferior à da tarta-
ruga, está sempre um passoatrás dos acontecimentos.

¦
Como se sabe, é pela bo-

ca do deputado que Collor
costuma mandar alguns re-
cados.

Além disso, o embaixa-
dor Marcos Coimbra, secre-
tário-geral da Presidência,
não ficou muito satisfeito
com a saída de Eduardo
Osanah da Secretaria Execu-
tiva das Relações Exteriores,
em função da reforma feita
por Rezek no Itamarati.
Não gostou também de ver o
secretário da Administração,
Carlos Garcia, ser preteridona promoção para embaixa-
dor.

LANCE-LIVRE
Wilma Spin recebeu flores e um tele-

fonema de seu marido Raul Castro, ir-
mão do presidente Fidel, ontem, em Ni-
terói. Comemoravam 33 anos de
casados: ele em Cuba e ela no Brasil.
Hoje Wilma estará no Centro Estadual
de Direitos da Mulher, no Rio.

A Fundação Pedroso Horta, do
PMDB. vai elaborar o planejamento dascampanhas dos candidatos às eleições mu-nicipais. A primeira reunião será hoje, nasede do partido, no Rio.

O Norteshopping há três meses faz acoleta seletiva de seu lixo. Por dia reco-
lhe 1.2 mil quilos, o que rende no finaldo mês CrS 800 mil.

O carro que transportava correspon-
dências do Ponto Frio foi roubado. A lojaestá pedindo a seus clientes de Alcântara,
Niterói, Copacabana, Ipanema e Centro
que comprovem as quitações.

0 governador de Santa Catarina, Vil-son KJe.inubing, inaugurou, ontem, nomunicipio de Sombrio, a primeira cen-trai do Programa Comunitário de Tele-fonia. O sistema implantado por empre-sas privadas de São Paulo e SantaCatarina custou CrS 780 bilhões.Maceió também está sendo invadida
por turistas castelhanos. Pelo menos 3 milargentinos terão passado pela cidade nofinal deste verão. Na Praia do Francês osnegócios estão sendo fechados em dólares.O diretor da Comissão Nacional deEnergia Nuclear, Anselmo Salles Pas-choa, e o diretor do Conselho Estadualde Medicina, Jorge Faraha, falam hoje,às 13h, no Encontro com a Imprensa, naRádio JORNAL DO BRASIL, sobre a
questão da radioproteção e segurançaem hospitais e clinicas.
® Com a morte de Alzirinha as mulheres
perdem um belo exemplo.

Gloria Alvarez. com sucursais

Palestinos boicotam as

negociações de Moscou
TÚNIS — A Organização para a

Libertação da Palestina decidou ontem
que os palestinos não irão às negocia-
ções sobre a paz no Oriente Médio mar-
cadas para amanhã e quarta-feira cm
Moscou. A OLP não aceita que a dele-
gação palestina tenha apenas represen-
tantes da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza. Exige a presença de delegados
dos exilados e do setor árabe de Jerusa-
lém. "Os patrocinadores da Conferên-
cia de Paz sobre o Oriente Médio (Esta-dos Unidos e Rússia) rejeitaram todas
as propostas sobre a participação pales-tina", disse o chefe do Departamento
de Informações da OLP, Yasser Abd-
Rabbo, na capital da Tunísia.

A Síria vai boicotar as conversações,
que considera uma perda de tempo, já
que Israel nega-se a discutir a devolução
dos territórios árabes ocupados em troca
da paz. O governo do Líbano, apoiado
pela Síria, também não vai. Assim, dos
países árabes vizinhos de Israel, só a
Jordânia mandou uma delegação.

A decisão palestina foi tomada depois
que nove grupos palestinos radicais, nu-

ma rara demonstração de unidade, pro-
puseram cm Damasco um boicote árabe
ao encontro de Moscou. Os palestinosdos territórios ocupados também reco-
mendaram o boicote.

Pela pela primeira vez, o Japão, a
China, a índia, a Comunidade Econômi-
ca Européia e a Associação Européia de
Livre Comércio participarão das nego-
ciações sobre a paz no Oriente Médio,
esvaziadas pelos principais interessados
árabes. Mas o Egito, a Arábia Saudita e
seus cinco aliados no Conselho de Coo-
peração do Golfo devem ir a Moscou.

Na faixa de segurança criada por Is-
rael no sul do Líbano, um soldado israe-
lense e três guerrilheiros árabes morre-
ram no que foi descrito como piorconfronto deste ano.

Em Jerusalém, o primeiro-ministro
Yitzhak Shamir rejeitou mais tmra vez a
exigência americana de que Israel sus-
penda o assentamento de colonos judeusnos territórios ocupados para que os Es-
tados Unidos avalizem empréstimos de
US$ 10 bilhões ao governo israelense.
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Li Peng vai a Roma

Ocidente põe de
lado críticas
ao regime chinês

T> OMA — O secretário geralXI» do PC chinês. Li Peng, ini-
ciou ontem pela Itália um giro oci-
dental que, embora o restrinja a
capitais consideradas de importân-
cia secundária nas estratégias di-
plomáticas do Ocidente, assinala
mais um passo no retorno do regi-
me chinês às boas graças do primei-
ro mundo, depois do massacre de
centenas de manifestantes oposicio-
nistas na Praça da Paz Celestial
(Tiananmen) em junho de 1989.

Não terá sido por falta de pro-testos que o governo italiano acei-
tou ser o primeiro da turnê, quetambém levará o dirigente chinês,
acompanhado do ministro de Rela-
ções Exteriores Qian Qichen e 50
funcionários, à Suíça, às Nações
Unidas em Nova Iorque, à Espa-
nha e a Portugal. Parlamentares,
artistas, intelectuais, militantes eco-
lógicos juntaram-se para denunciar
o esquecimento da repressão, pela
qual Li Peng foi um dos responsá-
veis, em favor do pragmatismo das
relações comerciais com um dos
maiores mercados do mundo, o
chinês, governado alem disso porum regime que tem voz e veto no
Conselho de Segurança da ONU.

Etapas — "Por que temos de
ser os primeiros a receber o culpa-
do de Tiananmen? A Itália agora é
como a Bulgária: o que os outros
não podem fazer, mandam-nos fa-
zer", disse o deputado radical
Giovanni Negri. Ele se referia ao
fato de que não consta da viagem
de Li Peng nenhuma das etapas
que seriam consideradas as princi-
pais no esquema diplomático oci-
dental: Washington, Paris e Lon-
dres._ "Se fosse um outro dirigente
chinês, poderia haver uma paradaem Paris", comentou David
Shambaugh, sinólogo britânico,
comentando o papel desempenha-

AFP

Li: volta a boas graças
do por Li Peng no massacre de
junho de 1989.

O governo italiano retruca quea China tem feito bastante paramelhorar sua reputação interna-
cional, apoiando a coalizão contra
o Iraque na guerra do Golfo Pér-
sico, contribuindo decisivamente
para a paz no Camboja e o pro-cesso de reunificação das duas Co-
réias, dispondo-se a assinar o tra-
tado de nâo-proliferaçâo de armas
atômicas. Coincidindo com o ini-
cio da viagem de Li Peng, foi
anunciada a libertação de nove
dissidentes, alguns dos quais esta-
vam detidos — sempre sem pro-cesso — desde os acontecimentos
de junho de 1989.

O processo de reaproximação
com a China foi entabulado no
início de 1991, com a suspensão da
maior parte das sanções adotadas
18 meses antes. Novos créditos fo-
ram abertos e dirigentes como o
primeiro-ministro britânico, John
Major, e seu colega japonês de en-
tão, Tochiki Kaifu, foram a Pe-
quim. O mesmo fez o secretário de
Estado americano James Baker, em
novembro último, em iniciativa quenão rendeu muitos frutos, refletin-
do a maior reticência americana,
em comparação com as chamadas
potências secundárias da Europa.
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Turmas Infanto e Juvenis, regulares e super intensivas.
Curso Infantil renovado com material exclusivo Brasas.
Mini grupos para executivos e contratos com companhias.
Folheto explicativo em nossas secretarias, mas a melhor propaganda é feita porseus amigos, nossos alunos.

BARRA: 399-7499
BOTAFOGO: 226-0394
CASTELO: 532-0761
COPACABANA: 235-11 83

ILHA: 393-3982
JACAREPAGUÁ: 423-3899
LEBLON: 259-7349
MÉIER: 269-1093

NITERÓI: 71 0-4589
PETRÓPOLIS: 42-7997
PRES. VARGAS: 252-0515
TIJUCA: 571-1947-284-8123

ANOS - SEMPRE VANGUARDA

CURSOdeJAPONÊS
O IDIOMA DO FUTURO

NOVAS TURMAS: MANHÃ E NOITE
. Curso da Artes: Ikebana.

Culinária, Pintura, Shodô, Sumiê,
Origami, Dança e Cha no Yu.

CULTURA MILENAR
MATRÍCULAS ABERTAS

INSTITUTO CULTURAL BRASIL-JAPÃOAv. Franklin Roosevelt 39 -1507
Tels.: 220-7877 e 533-2169

Alemão Inglês Francês
CURSO LONDON

R. DO CATETE 310/201 225-6364
R. CONDE DE BONFIM (breve)

Assinatura Jornal do Brasil I
Vitória

(027)222-7441
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Cidades americanas nao serao \

alvo de missels", diz Yeltsin
MOSCOU — 0 presidcnte da

Russia, Boris Vellsin, disse que lipOS
governo ja nao considera os Estados |g§ 4HHI -
Unidos como inimigo potcncial e vai ¦ *
em breve deixar de apontar misseis B WMbalisticos intercontinentais para cida- HM^hI^bI
des amcricanas. "Qucremos mudar I IsmBbI 13 AR1S — O ressurgimcnto tie
nossa doutrina militar e desviar nos- ¦ & ^ , knsoes cntrc a Franga c os Es-
sos misseis intercontinentais que I *Wmm v ®. 1 Unidos, segundo autoridades
apontam atualmente para cidades I dos dois paises, reflete uma nova era
americanas. A estrategia militar russa IT ** . 7*&, * ,i|M emqueantigosaliadosparecemaum
nao deve basear-se na ideia de que os passo dc se tornaram adversaries em
Estados Unidos sao potencialmente I HMMK' * f JfffSa* I *'• ^pUS como comercio estrategia dc
nossos adversarios", disse ele, em en- I--' -"*s5*th fc&SKm. • esa econfiguracaoda ordcm mun-
trevista a TV ABC dos Estados Uni- A , sJbKJHI' dM.Umano depois que a gucrra do
dos citada oela TV russa ¦ 4: >%MiF ^18—-^ Golfo Persico inspirou estrcita har-dos c tada pela IV russa. I monia entre Paris c Washington, al-Yeltsin pretende emitir hoje uma guns acontccimcntos ulimcntam adeclaraijao respeito insistir na pro- vl mutua desconfianva c o
posta no discurso que fara na sexta- 11 duas capitais. A dissolugao da Uniaofeira no Conselho de Seguran^a da 11 Sovietica, a busca pela ComunidadeONU, em Nova Iorque. Ele se encon- 1|S& Eeonomica Europeia de maior
trara no fim de semana, em Camp 'ura P°''l'ca e ate de uma identidade
David, com o presideffleGeorge Bushr~ lTeltsm nao quermahrter os EUA como inrnjTgo mjlitflr^^juste final nas conversa-a quem disse ter informado a respeito ° ?oes sobre comercio global criaram , v dv" "** que-nao csttt europcOS
de sua inten?ao. Mas Yeltsin nao espe- A ~ ^ tensoes entre os dois governos. disposto a sacrificar os intercsses dos
ciflcou o que pretende fazer com os uriSSCSSOTCl TLCIO CT6 TiO SOVGVTLO Assessores do presidente Franpois
misseis intercontinentais da antiga  _--tnp n , , n-A Mitterrand dizem que o fim do mun-
Uniao Sovietica que estao apontados Viktor Grebenshikov nretende a nrivatiyaclo at™** Hp w do biPoIar exacerbou a arrogancia da
para alvos militares americanos. Los Angeles Times i " . . ^ ° diplomacia americana, teunnHr, r,

O futuro do arsenal nuclear da an-  loes e concorrencias Piyasheva que- verno Bush a acreditar
tiga URSS continua preocupando os MOSCOU — A diretora do pro- "a que as propriedades fossem vendi- de impor suas opiniot
lideres europeus. Ontem, o chanceler erama de pnvatiza?ao em Moscou das as pessoas que nelas trabalham mundo. As autoridad
frances Roland Dumas manifestou dlsse no fim da semana que perdeu rarece obvto que o governo de dizem que as frustra<;<
sua inquietacao com o fat'o de o Caza- 1uase toda esperanga de que as refor- Moscou optou por seguir o piano de sao causadas em gran
auistao uma das quatro republicas mas do Prcs'dente russo Boris Yeltsin privatiza?ao de Gaidar e nao o de Pi- fracasso de suas institi
da Comunidade de Estados Indepen- tenham exito_e_qiie. em protestojire- yasheva — e, para ela, esta foi a gota cas em se adaptar ao I
dentes que disp5em de arsenais nuclea- tende deixar o cargo. Larissa Piyas- d agua. A frustra^ao de Piyasheva re- . na. -egundo ela.s, a i
res n30 estar disposto a transferi-lo "eva> uma das principals economistas vela uma crise que ultrapassa o ambi- rranga e agravada pel
para a Russia, onde ficaria sob coman- adePtas d° livre mercadp ™ Pa's e to da prefeitura. A privatizagao das '^c,c|e un
do centralizado. chete do departamento de privatiza- propriedades de Moscou era vista co- . s Iorle ®'ao luluro F
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~Yêltsin tiao quer mais ter os EU si como~ininiigo
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Grupo dos Sete

considera viável

crescer em 1992
Pierre Antoine Donnet

e Pascal BarollierAFP

LUIZ SEABRA, DA NATURA, MOSTRA

QUE BELEZA SE PÕE NA MESA.
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Cidades americanas não serão

alvo de mísseis\ diz Yeltsin
MOSCOU — O presidente da

Rússia, Boris Yeltsin, disse que seu
governo já não considera os Estados
Unidos como inimigo potencial e vai
em breve deixar de apontar misseis
balísticos intercontinentais para cida-
des americanas. "Queremos mudar
nossa doutrina militar e desviar nos-
sos misseis intercontinentais queapontam atualmente para cidades
americanas. A estratégia militar russa
não deve basear-se na idéia de que os
Estados Unidos são potencialmentenossos adversários", disse ele, em en-
trevista à TV ABC dos Estados Uni-
dos, citada pela TV russa.

Yeltsin pretende emitir hoje uma
declaração a respeito e insistir na pro-
posta no discurso que fará na sexta-
feira no Conselho de Segurança da
ONU, em Nova Iorque. Ele se encon-
trará no fim de semana, em Camp
David, com o presidentêGeorge Bush;—
a quem disse ter informado a respeito
de sua intenção. Mas Yeltsin não espe-
cificou o que pretende fazer com os
mísseis intercontinentais da antiga
União Soviética que estão apontados
para alvos militares americanos.

O futuro do arsenal nuclear da an-
tiga URSS continua preocupando os
lideres europeus. Ontem, o chanceler
francês, Roland Dumas, manifestou
sua inquietação com o fato de o Caza-
quistão — uma das quatro repúblicas
da Comunidade de Estados Indepen-
dentes que dispõem de arsenais nuclea-
res — não estar disposto a transferi-lo
para a Rússia, onde ficaria sob coman-
do centralizado.

Dumas encerrou uma visita às qua-
tro repúblicas (sendo as outras a pró-
pria Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia)
com pelo menos uma boa notícia. A
Bielorrússia começou a transferir ar-
mas nucleares táticas (de curto alcan-
ce) estacionadas em seu território para
o da Rússia, onde serão destruídas. A
Ucrânia reiterou seu propósito de des-
nuclearização, mas até regiões autôno-

¦ mas da própria Rússia, como a Che-
cheno-Inguchétia, consideram que têm
de ser consultadas. Seu presidente,
Djiokar Dudaiev, declarou durante a
viagem de Dumas que "o botão nu-
clear nas mãos da Rússia representa
uma ameaça para toda a humanidade,
e todo o arsenal nuclear da antiga
URSS deveria ser transferido para a
Antártida".

Assessora não

Viktor GrebenshikovLos Angeles Times
moscou — A diretora do pro-

grama de privatização em Moscou
disse no fim da semana que perdeu
quase toda esperança de que as refor-
mas do presidente russo Boris Yeltsin
tenham êxito_e_que. em protesto^are-tende deixar o cargo, ilarissa Piyas-
heva, uma das principais economistas
adeptas do livre mercado no país e
chefe do departamento de privatiza-
ção de Moscou, declarou ser contra o
modo como o czar econômico de
Yeltsin, Yegor Gaidar, vem tentanto
forçar as mudanças econômicas."Gaidar cometeu um erro", disse
ela. "Reformas não podem ser feitas
de maneira atabalhoada e intermiten-
te. Reformas são como uma cirurgia.
E preciso fazer tudo em rigorosa se-
qüência. A parte crucial da reforma é
a privatização, mas ninguém pareceter consciência disso no governo."Piyasheva sustenta que a privatizaçãoe a eliminação dos monopólios de-
vem preceder a extinção do controle
de preços e subsídios. Mas Gaidar
começou a reforma suspendendo o
controle de preços e os subsídios.

Embora discordasse da estratégia
implementada pelos planejadores de
Yeltsin, ela permaneceu no cargo na
esperança de levar adiante o plano de
vender os bens municipais de Moscou

cre no governo
ao setor privado. O plano de Gaidar
pretende a privatização através de lei-
lões e concorrências. Piyasheva que-ria que as propriedades fossem vendi-
das às pessoas que nelas trabalham.

Parece óbvio que o governo de
Moscou optou por seguir o plano de
privatização de Gaidar e não o de Pi-
yasheva — e, para ela, esta foi a gotad'água. A frustração de Piyasheva re-
vela uma crise que ultrapassa o âmbi-
to da prefeitura. A privatização das
propriedades de Moscou era vista co-
mo teste para checar o sucesso das
reformas de Yeltsin no país."Agora, a conversa sobre refor-
mas abrangentes em Moscou e na
Rússia é 95% um exercício teórico.
Os restantes 5% de esperança estão
nas mãos de Yeltsin. Mas a economia
do país é um cadáver que não podeser ressuscitado", afirma. "Ele terá
de planejar algo novo." Agora, a luta
pelo controle da economia é entre a
velha guarda de conservadores des-
contentes e a nova geração de social-
democratas. "A filosofia liberal foi
rejeitada pelo país e para ela não
haverá chance durante muito tem-
po", afirma Piyasheva. "Em cerca de
dois meses, haverá um violento recuo
em relação à economia de mercado, e
o comando — talvez Yeltsin nova-
mente, mas com um grupo novo —
começará a estabilizar a situação com
métodos da passado."

França e Estados Unidos em choque

NOVA IORQUE — Os ministros da
Fazenda das sete maiores potências indus-
triais (EUA, Japão, Alemanha, França,
Grã-Bretanha, Itália e Canadá) declara-
ram que há condições para a retomada do
crescimento econômico em seus países.A mensagem otimista foi anunciada
após sete horas de reuniões, mas o docu-
mento final dá liberda,de para que cada um
siga seu caminho. É o caso dos jurosrecém-elevados na Alemanha para conter
a inflação, que não serão baixados como
queriam os americanos, porque a medida
não convém ao governo alemão. Não
houve a pretendida coordenação das poli-ticas econômicas nem o relançamento arti-
culado do crescimento no Hemisfério
Norte.

Os grandes vencedores foram o Japão
e a Alemanha, locomotivas da economia
do Primeiro Mundo ao lado dos Estados
Unidos, que conseguiram evitar compro-
missos específicos quanto às taxas de ju-ros, no caso alemão, e a paridades mone-
tárias, no japonês.As entrevistas de cada delegação dei-
xaram claro o desacordo. "Todos os parti-cipantes concordam em que cada pais deve
buscar sua própria política fiscal, financei-
ra e monetária", declarou o ministro ale-
mão, Theo Waigel. Para grande satisfação
de Tóquio, as palavras iene e dólar não
constam do comunicado, embora os Esta-
dos Unidos quisessem uma valorização do
iene para limitar os enormes superávits
comerciais japoneses e estimular as expor-
tações americanas.

Propaganda Outro indício do
predomínio dos interesses nacionais foi o
fato de pela primeira vez ser divulgado um
comunicado com "livre espaço de expres-
são" para cada país, separadamente. Os
americanos receberam com satisfação a
iniciativa, aproveitando-a inclusive com
fins eleitorais: o secretário do Tesouro
comunicou que "o presidente George
Bush anunciará na terça-feira um progra-ma de reativação do crescimento e da
concorrência".

Os ministros do G-7 não fizeram pro-messas concretas, limitando-se a um"compromisso de cooperar estreitamente
no mercado de câmbios" Os ministros
americano e britânico recusaram-se a co-
mentar o assunto; o francês explicou que"as atuais paridades parecem satisfatórias
ao G-7".

Sobre as negociações do Acordo Geral
de Tarifas e Comércio (Gatt), objeto de
duras divergências entre europeus e ameri-
canos, os sete guardaram a maior discri-
ção. A reunião sequer mostrou-se muito
concreta no que diz respeito à ajuda de
urgência pedida pela Rússia para criar um
fundo que estabilize o rublo; os sete limi-
taram-se a recomendar a pronta admissão
das repúblicas da antiga União Soviética
no Fundo Monetário Internacional.

Gamsakhurdia
Enquanto milhares de partidários doex-presidente georgiano Zviad Gamsak-

hurdia marchavam por Tbilisi, o dirigen-
te derrubado sob acusação de autorita-
rismo deixou novamente o pais erefugiou-se na Checheno-Inguchétia rus-sa. Partidários e adversários que estavam
prestes a se enfrentar na cidade de Potidecidiram à última hora negociar

Bush em campanha
A ofensiva política preparada paraesta semana pelo presidente dos Estados

Unidos. George Bush, na sua campanha
pela reeleição, incluirá um orçamento do
qual serão cortados impostos sobre arti-
gos de luxo como iates. Bush pretendetambém, segundo o New York Times,
aumentar verbas para crianças pobres,habitação e combate à tuberculose.

SEGUNDA-FEIRA 23:30 HORAS REPE BANDEKAHTES

Exasperação — Quando os .
EUA propuseram uma conferência de
ajuda internacional de 60 nações para
lidar com as ex-repúblicas soviéticas —
realizada nesta semana em Washing-
ton — Mitterrand mal pôde conter sua
exasperação e sensação de estar sendo
traído, cantaram assessores. Ele_de-
nunciou publicamente a conferência
como coisa "supérflua" e disse não ver
necessidade de os aliados europeus
comparecerem, quando a CEE já esta-
va enviando à Rússia e Ucrânia a-
maior parte da ajuda.

Depois que os ministros das Rela-
ções Exteriores da Comunidade decidi-
ram comparecer, apesar das suspeitas
de que o governo Bush procurava ter o
papel principal na coordenação da aju-
da ao Leste, a França consentiu relu-
tantemente em participar, embora em
nível mais baixo, e enviou a Washing-
ton a secretária para Assuntos Euro-
peus, Elisabeth Guigou. Para as auto-
ridades americanas, é provável que a
longo prazo controvérsias semelhantes
se tornem mais freqüentes, porque a
França está convencida de que a CEE
só pode conseguir um papel destacado
no cenário mundial, atuando mais in-
dependentemente em relação aos EUA.
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Frei Beto 
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Cuba em ato nos EUA

Teodomiro BragaCorrespondente
WASHINGTON — Em nome deCristo, Frei Beto, o líder da Teologia daLibertação no Brasil, defendeu a ajuda dos

países ocidentais a Cuba num ato públicopelo fim do boicote americano ao regimecubano, realizado sábado à tarde em NovaIorque, que reuniu mais de 3 mil pessoasno Centro de Convenções Jacob Javits.Do lado de fora, um número bem maiorde pessoas promovia uma manifestação
anti-Fidel Castro. A demonstração pró-Fidel esteve ameaçada de cancelamento
por causa do receio da polícia de confron-
taçâo entre grupos pró e contra o regimecubano, o que não aconteceu. O encontrofoi organizado pelo Apelo Internacional
pela Paz para Cuba, campanha que visa aacabar com o embargo comercial america-
no contra a ilha, e contou com o apoio deentidades esquerdistas; como o Partido
Comunista dos Estados Unidos.

Apresentado como "um famoso defen-
sor da Teologia da Libertação no Brasil",
Frei Beto falou durante quase dez minu-
tos, terminando seu pronunciamento, sobfortes aplausos, com um apelo em favor daajuda a Cuba no difícil momento que o
país atravessa. Outros oradores foram odeputado inglês Tony Benn, líder da fac-
ção esquerdista do Partido Trabalhista, oator Martin Sheen e o cantor negro Harry
Belafonte, além do ex-procurador geraldos Estados Unidos, Ramsey Clark, quedenunciou a ameaça de invasão de Cuba

pelos EUA. Foi pedido o fechamento dabase americana de Guantanamo, que ain-
da funciona na ilha. Personalidades cuba-nas convidadas para participar, como acélebre bailarina Alicia Alonso, não obti-veram visto de entrada nos Estados Uni-dos.

A direção do Centro de Convenções
Jacob Javits chegou a cancelar o ato pú-blico, na quinta-feira, depois de receberinformação da polícia de que americanos
descendentes de cubanos planejavam per-turbar o encontro. Os promotores doevento recorreram à Justiça, obtendo au-torização da Suprema Corte do estado
para realizar a reunião, apesar do veto da
polícia. A substituição dos ingressos distri-buídos anteriormente por novos tíquetesfoi a forma encontrada para impedir aentrada dos anticastristas. Aos milhares,eles se fizeram presentes do lado de fora docentro de convenções, escolhido como
ponto final de uma passeata anti-Castro
que começou em Times Square e chegõulT
reunir perto de 10 mil pessoas no inicio damarcha."Cuba sim, Castro não", diziam ai-
guns dos cartazes carregados pelos mani-festantes, entre os quais diversos ativistas
da Brigada 2506, organização paramilitarcriada pelos cubanos em Miami em home-
nagem à unidade responsável pela desas-
trosa invasão da Baía dos Porcos, em1961. Para evitar conflitos, a polícia impe-diu que os manifestantes anticastristas seaglomerassem diante do Centro de Con-venções Jacob Javits, isolando-os do outro
lado da rua.

Antigos aliados
não se entendem
após Guerra Fria

William DrozdiakThe Washington Post
"13 AR1S — O ressurgimento de

tensões entre a França c os Es-
tados Unidos, segundo autoridades
dos dois países, reflete uma nova era
em que antigos aliados parecem a um
passo de se tornaram adversários em
áreas como comércio, estratégia dc
defesa e configuração da ordem mun-
dial. Um ano depois que a guerra do
Golfo Pérsico inspirou estreita har-
monia entre Paris e Washington, al-
guns acontecimentos alimentam a
mútua desconfiança e o receio nas
duas capitais. A dissolução da União
Soviética, a busca pela Comunidade
Econômica Européia de maior esta-
tura política e até de uma identidade

-militar, e o aiuste final nas conversa-
ções sobre comércio global criaram
tensões entre os dois governos.Assessores do presidente François
Mitterrand dizem que o fim do mun-
do bipolar exacerbou a arrogância da
diplomacia americana, levando o go-verno Bush a acreditar que agora po-de impor suas opiniões ao resto do
mundo. As autoridades americanas
dizem que as frustrações da França
são causadas em grande parte pelofracasso de suas instituições e politi-cas em se adaptar ao fim da Guerra
Fria. Segundo clayà insegurança da
França é agravada pela sua ambiva-
lência em face de uma Alemanha
mais forte e do futuro papel dos ame-
ricanos na Europa.

Receio— Embora a França e os
EUA continuem a cooperar contra o
terrorismo e a proliferação nuclear,
os dois governos manifestam o receio
de que a gigantesca agenda globaltorne praticamente inevitável o con-
flito entre os dois aliados sobre pon-tos-chave como comércio agrícola, li-
gações militares transatlânticas e a
forma de salvar o Leste Europeu.
Embora a recente viagem do presi-dente Bush ao Japão — na qual pro-meteu solenemente derrubar as bar-
reiras comerciais e criar mais
empregos para os americanos — te-
nha conquistado as manchetes, os
EUA enfrentam uma série mais am-
pia de dificuldades com a França.

As divergências de Washington
com Paris não têm a importância
econômica imediata das desavenças
com Tóquio, mas, segundo uma au-
toridade americana, "não é exagero

dizer que temos mais problemas com
a França do que com qualquer outro
aliado". No momento em que os so-
cialistas no poder na França e o go-verno Bush se envolvem em prolon-
gadas campanhas eleitorais em
posições de relativa fraqueza política,a tentação de aquecer a retórica e pôra culpa num bode expiatório do ou-
tro lado do Atlântico se tornará cada
vez mais forte.

A ressurreição da linguagem da
Guerra Fria — como a usada porBush quando acusou a CEE de se
esconder atrás de "uma cortina de
ferro" de protecionismo — parecesintomática da nova hostilidade. Seu
alvo era obviamente a França, que,como principal nação agrícola da Co-
munidade, se recusou a fazer cortes
substanciais nos subsídios à agrieul-
tura, exigidos pelos Estados Unidos
nas negociações sobre comércio inter-
nacional.

Agricultores — As palavrasde Bush provocaram uma irritada,-reação de Mitterrand, que-não-está-disposto a sacrificar os interesses dos
agricultores franceses, politicamente
fortes, antes das eleições regionais de
março e da eleição parlamentar na-
cional do próximo ano. "A França
não está disposta a ceder às exigên-
cias americanas nem a se submeter
aos interesses de qualquer outro país— e não fará concessões", declarou
Mitterrand.

Além das disputas comerciais, as
autoridades francesas se dizem preo-cupadas com a atitude adotada pelos- EUA ao tratar com os remanescentes
do império soviético. Segundo elas,
os EUA parecem mais inclinados a
passar ao largo dos aliados europeus,
ou presumir seu assentimento, quan-do estabelecem políticas com relação
ao ambiente político em rápida muta-
ção do Leste Europeu.

Numa reunião dos dirigentes das
16 nações da Organização do Trata-
do do Atlântico Norte realizada em
novembro em Roma, Mitterrand se
recusou a assinar uma declaração
conjunta exortando a União Soviéti-
ca a apoiar a inviolabilidade das
fronteiras e uma economia de livre
mercado, porque achou "demasiada
superioridade" no seu tom e conteú-
do. Ele disse que a Otan não tinha
direito de impor o contorno das fron-
teiras internas nem o sistema econô-
mico ao seu antigo inimigo.

Segundo assessores, Mitterrand
também ficou agastado, quando, em
setembro passado, os EUA se recusa-
ram a responder à sua iniciativa de
realizar uma conferência entre quatro

potências nucleares, para assegurar a
estabilidade c controle unificado do
arsenal do Kremlin, enquanto a URSS
estava se dissolvendo. Embora o presi-dente soviético, Mikhail Gorbachev, e
o primeiro-ministro britânico, John
Major, apoiassem a idéia, os EUA
citaram objeções da Alemanha e Itália,
ao negarem seu consentimento.

Em novembro, o secretário de Es-
tado, James Baker, visitou as quatrorepúblicas onde estão as armas nuclea-
res estratégicas soviéticas e buscou ob-
ter garantias bilaterais — na ausência
de quaisquer consultas com os aliados— sobre o destino dessas armas. Auto-
ridades francesas afirmam que a res-
posta negativa à proposta de Mitter-
rand caracterizou a relutância dos
EUA em ver um aliado tomar iniciati-
va sobre assunto importante como o
controle das armas nucleares euro-
péias."È prudente os Estados Unidos se
lançarem como árbitro para toda a
ex-União Soviética, embora os países"etrrõpeüs vizinhos sejam os mais dire-
tamente afetados?", perguntou uma
autoridade francesa. "Se é esta a abor-
dagem, terminaremos em confusão e
trabalhando com objetivos contradito-
rios."

O banco da produção

O programa desta segunda mostra como uma pequena empresa aboea-
nhou 8% do mercado nacional de cosméticos vendendo produtos de porta
em porta.

Em poucas palavras, esta é a história da Natura, uma empresa com
1800 empregados e uma rede de vendas que mobiliza 55 mil pessoas em to-

do o Brasil. Como o empresário chegou até aqui e o que você vai ver np pro-
grama desta semana.

Não perca. Gente Que Faz. Uma iniciativa do Bamerindus a favor da livre
iniciativa.

Produção TVI. Apresentação Sérgio Motta Mello.
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Capitanias Hereditárias
A confusão entre público e privado é um velho

vício brasileiro. Quando o Brasil foi dividido
em sesmarias e capitanias hereditárias, nos seus
primórdios, criou-se o modelo cartorial que per-manece quase intacto até hoje. Mudaram os siste-
mas, os nomes e os regimes, mas os privilégioscontinuaram, criando a ilusão de que cargos e
dinheiro públicos podem ser usados para objetivos
pessoais, sem satisfação à sociedade.

Os últimos escândalos administrativos, no en-
tanto, mostraram que este estado de coisas chegou
ao fim da linha. Pessoas que transformam aquilo
que pertence ao Estado, portanto à coletividade,
num bem pessoal são a expressão de um patrimo-nialismo absurdo sem correspondência com a rea-
lidade nacional.

As concorrências públicas malfeitas, as falca-
truas, os jogos de cartas marcadas, o superfatura-
mento, tudo isto atingiu um ponto de saturação
insuportável. Do noticiário sobre a corrupção na
Fundação Nacional de Saúde, consta uma conver-
sa que a presidenta renunciante teve com o minis-
tro posteriormente demissionário, quando o escân-
dalo não atingira o auge. Quando ela, ainda no
cargo, recomendou o afastamento de diretores
suspeitos de concorrências induzidas e outras irre-
gularidades, o ministro, segundo ela, respondeu:"Politicamente, não posso fazer isso."

Compromissos políticos, em caso grave como
este, não podem ficar acima dos bens públicos.Politicamente, decisões erradas se voltam como
um bumerangue louco contra quem as comete.
Numa democracia, sistema aberto, porém respon-
sável, o caminho a ser trilhado é o inverso. Auto-
crítica e limpeza periódica das anomalias são ins-
truriíentos indispensáveis ao exercício do poder. A
democracia se nutre de suas contradições, mas não

há governo que resista ao egoísmo desenfreado de
administradores que pensam, em primeiro lugar,
em si próprios, nos parentes, nos amigos, nas
empresas fornecedoras e, só depois, em último
lugar, no patrimônio público.

O dinheiro público se escoa com facilidade
porque não dói no bolso dos administradores. O
bolso do contribuinte é uma noção abstrata paraeles. Não tem fundo, pode ser usado à vontade e,
segundo uma ótica pessoal, existe para beneficiar
uma minoria de espertos em detrimento da
maioria.

No mesmo episódio da Fundação Nacional de
Saúde, tapizado de decisões erradas do início ao
fim, há o recado de um antigo diretor ao procura-dor-geral (encarregado de zelar pela legalidade dos
atos da Fundação) que também ilustra a inversão
de valores: "Se você tiver um amigo que seja
fornecedor, me apresente. Se não puder ser atendi-
do de imediato, será atendido em futuras com-
pras." O procurador diz ter ficado assustado com
o cinismo da abordagem.

Na realidade, o Brasil inteiro se assusta com a
leviandade com que vários setores da administra-
ção tratam o dinheiro público, gastando-o sem
critério. Os homens públicos que, por definição,
deveriam gastar o dinheiro público com parcimô-nia, pensando acima de tudo no interesse coletivo,
terão falhado na sua missão no momento em que
privilegiarem certos interesses privados.

Esta é a lição a tirar da presente onda de
escândalos. Se não for aprendida agora, e se os
administradores continuarem a ser nomeados da
mesma maneira viciosa, o Brasil caminhará paratrás, ao encontro das primitivas sesmarias e das
capitanias hereditárias.

Cartão Vermelho

Seis 
anos antes de abrigar a Copa do Mundo,

a França dá um exemplo de como um gover-no deve tratar o futebol, os jogadores e, em
última análise, os torcedores, que são a alma do
futebol. O presidente do Brest, clube da Brcta-
nha, foi para a cadeia, acusado de falência frau-
dulenta de seu clube.

Em qualquer lugar do mundo, lugar de con-
traventor é na cadeia, como ocorre rotineiramente
na França. Constatado que o presidente do Brest
assumiu a direção com um déficit pequeno de três
milhões de dólares, em 1981, e, dez anos depois, o
rombo já estava em 150 milhões, e que ainda porcima (ou por causa disto) ele tinha ligações com a
máfia de Medellín, a Justiça francesa não pestane-
jou duas vezes: trancafiou o meliante.

Não foi a primeira vez. Há pouco tempo, um
presidente do Saint-Etienne também foi preso pormanter em seu clube um Caixa 2. Clube de futebol
é uma instituição como qualquer outra, do pontode vista fazendário. Portanto, dirigentes de futebol
não estão isentos de ser responsabilizados por má
administração.

O Brasil, que já foi uma grande potência de
futebol, trilha o caminho contrário. Ano após ano
desceu os degraus da decadência sem tomar a
mínima providência para conter os excessos, sem
conseguir colocar uma rolha na sangria de seus
melhores jogadores para os grandes clubes euro-
peus. Os jogadores continuam a sair do Brasil, em
direção à Europa, mas nunca de lá para cá veio
uma só vírgula de exemplo de como administrar

clubes, que precisam entrar definitivamente numa
fase empresarial.

No Brasil, os clubes não apenas deixaram de
tomar a mínima providência de modernizar sua
administração, como ainda, alguns deles, cederam
à tentação de se entregar ao dinheiro do jogo dò
bicho como fórmula de salvação do desastre. No
momento em que os clubes chamaram para sua
direção, na qualidade de patronos e financiadores,
os bicheiros não só evitaram o desastre, como
também o aceleraram.

O jogo do bicho, por trás da capa do assis-
tencialismo, não deseja realmente beneficiar o
futebol, como já ocorreu com o carnaval, mas
usá-lo como fachada para negócios escusos, nos
quais só os bicheiros lucrarão, em detrimento
dos clubes e das torcidas.

Fora do bicho, o que existe nos clubes é um
imenso assistencialismo que se apodera do carisma
da bandeira e dos jogadores para promoção pes-soai, para compras e vendas suspeitas, para rouba-
lheiras e tudo o mais que puder ser feito à sombra
do futebol. Se os clubes estão permanentemente no
vermelho, isto se deve à incapacidade dos seus
dirigentes de administrá-los como entidades finan-
ceiras rentáveis.

Há administrações desastrosas que passam em
brancas nuvens porque ninguém tem coragem de
contestar o balanço dos dirigentes. Mas é o que
precisa ser feito, a exemplo do que aconteceu com
o Saint-Etienne e o Brest. Falta grave, cartão
vermelho e punição — como está na regra do país.

Funções Revitalizadas
A alta das Bolsas de Valores, o lançamento de¦£~\ novos títulos no Brasil, como os commercial

papers, e a volta da captação de recursos pelasmaiores empresas brasileiras nos mercados finan-
ceiros internacionais têm um ponto positivo em
comum: a revitalização dos canais que. financiam osetor produtivo através do sistema financeiro.

E auspicioso que o sistema financeiro esteja
sendo capaz de prover recursos para as empresas
e a produção, sob a forma de empréstimos e
capital não exigível. A retomada das operações
que financiam o setor privado é a garantia de
que o vazio da retirada do Estado como promo-tor do desenvolvimento poderá ser preenchida
pelo mercado financeiro.

Desde que a crise da dívida externa cortou em1982 o fluxo de empréstimos externos ao Brasil, o
setor produtivo foi sendo desajolado pelo Estado
na disputa pela poupança nacional. É que cabia ao
próprio Estado absorver a maior parte dos crédi-
tos externos — para cobrir gastos diretos e susten-
tar os pesados subsídios e incentivos dados ao
setor privado. Quando os dólares deixaram de
oxigenar a economia, o Estado avançou voraz-
mente sobre a poupança interna.

O congelamento inicial de 80% das aplica-
ções financeiras dá bem a dimensão do avanço
estatal. Ao final de 1990. o Estado absorvia 90%
dos recursos que giravam em títulos no sistema
financeiro, contra apenas 10% do setor privado.No final do ano passado, a fatia do setor privadodobrou para 20%, porque os títulos públicos
passaram a oferecer riscos de flutuação de taxas
de juros.

Tudo isso está sendo possível graças a dois
movimentos na área externa: a recomposição dasrelações do Brasil com a comunidade financeira
internacional, iniciada pelo ministro Marcílio
Marques Moreira, e a queda nos juros internado-
nais. A volta da boa vontade em relação ao Brasil
permitiu que bancos brasileiros e empresas estatais

e privadas levantassem recursos nos mercados de
Nova Iorque e da Europa.

O custo bem mais acessível dos recursos exter-
nos em relação ao escasso crédito disponível no
Brasil é a mola propulsora da retomada do fluxo
de recursos ao país. Ainda não se vislumbram
operações de longo prazo (acima de cinco anos),
mas a variedade de títulos (CDBs, commercial
papers e bônus) tem servido para recuperar no
exterior o conceito do Brasil e das empresas aqui
instaladas. O próximo passo será o lançamento de
ações brasileiras na Bolsa de Nova Iorque, através
do American Deposit Receipt (ADRs), recém-re-
gulamentados pela CVM.

A oxigenação dos recursos externos permitiuatrelar as operações da área de câmbio com
negócios das áreas de crédito e investimento,
mediante o lastro de títulos emitidos pelas em-
presas em cruzeiros, como debêntures, notas de
exportação e as notas promissórias, a tradução
brasileira dos commercial papers internacionais.
O mercado financeiro está internacionalizando a
economia brasileira

As duas primeiras emissões de notas promissó-rias, leitas semana passada pela Dow Química e
pela Ciba-Geigy no sistema de registro escriturai
da Andima, marcam uma nova etapa do mercado
de capitais brasileiro. Não são apenas as Bolsas de
Valores que estão atraindo investidores do Brasil e
do exterior. Nos últimos três anos, mais de uma
centena de empresas conseguiu captar pouco mais
de 6 bilhões de dólares em debêntures, com prazosde resgate que ultrapassam o ano 2000.

Ainda falta muito para recompor as funções
plenas do sistema financeiro. O Brasil não dispõe,
por exemplo, de linha de crédito em cruzeiros com
prazo superior a 180 dias. fora das fontes oficiais,
mas as operações em curso são uma prova de queas institiuções financeiras estão voltando a capita-
lizar e a financiar o setor produtivo.

Cartas

Aposentados
Diante da novela infindável dos147% reclamados pelos aposentados eda incapacidade do governo em admi-nistrar o salário mínimo e os proven-tos dos aposentados e pensionistas,sugiro que seja mantido o vinculo dos

proventos dos aposentados e pensio-nistas em relação ao salário mínimo,
quando este for equivalente ou inferiora US$ 100, para garantir também o
ganho mínimo dos aposentados e pen-sionistas.

Assim se observa que para umsalário mínimo acima de USS 100 (oque ainda não aconteceu nesse gover-no) haveria ganho excessivo dos apo-sentados e pensionistas, e abaixo desseteto haveria perdas, se não for manti-do o fator de reajuste vinculado aosalário mínimo.
Não justifica, por exemplo, queum aposentado que ganhava 7,5 salá-rios mínimos previstos na Constitui-

çào tenha esse fator rebaixado se o
governo paga um salário mínimo equi-valente a USS 50, ou mantido para umsalário mínimo equivalente a USS 150.Portanto, o teto máximo de vincula-
ção dos proventos dos aposentados e
pensionistas seria até um salário mini-mo equivalente a USS 100 e não mais
que isso. (...) Cristóvão Moreira Tei-xcira — Fortaleza.

?E preciso esclarecer ao povo queninguém recebeu 147% como se apre-
goa por aí, porque a diferença paga foide 92,46% e sem a correção monetáriamínima considerando uma inflação de20% ao mês que, de direito, incidiriamsobre as diferenças depositadas em ca-derneta de poupança desde outubro de91. Assim, deixaram de pagar 27,36%sobre a diferença recebida em janeiro/92, tomando como cálculo os 20% deinflação mínima. Calculando sobreCrS 50 mil, recebido em agosto/91, euma inflação de apenas 20% ao mês, oINSS ficou com uma correção fabulo-sa quando deixou de pagar 27,36%sobre a diferença de 147,06%. (...) Dr.Alcides Moraes Leoni — Rio de Janei-ro.
Registro

Em 15/1, logo após publicação noJB de duplo desabafo — o do golpe docartão, sofrido por minha mãe e das
providências tomadas junto ao Bra-desço (agência Pio X), que não frus-traram o saque de 100 mil cruzeiros,
horas após a implantação de nova se-nha bancária — fomos procuradas pordois executivos do banco, para as ex-
plicações que, á época, não nos foramdadas.

Em minha casa, o gerente adjuntoda agência Pio X nào só desculpou-se
pelo tratamento que nos foi dado naocasião, como também, admitindouma remotíssima falha técnica do ban-co. autorizou o ressarcimento do quefoi sacado após o implante da novasenha.

Quero registrar, também, que na-da me foi pedido ou insinuado. (...)Maria Lúcia da Silva Vinhas Pereira —
Rio de Janeiro.
Sorriso

Quem viu o sorriso estampado norosto da secretária de Economia, Do-rothéa Werneck (JORNAL DO BRA-SIL, Negócios e Finanças. 10/1), chegaa duvidar que o povo brasileiro esteja
passando uma miséria tão grande. (...)Antonio Ramos — Niterói (RJ).
Estelionato

O que fazer quando a administra-dora á qual você confiou o seu imóvel
para administrar, cobra do inquilino oIPTU, mas ao invés de providenciar o
pagamento, se apropria do dinheiro
para uso próprio?A única coisa que me cabe fazer éalertar os demais proprietários de imó-veis que eventualmente tenham con-tratado os serviços da R.Roland Em-
preendimentos Imobiliários, paratomarem cuidado, pois é bem provávelque eles estejam inscritos na dividaativa do município, como aconteceucomigo. Monica Frank Sassi — Rio deJaneiro.
Instituto em extinção

Num momento de profunda criseda educação, de proporções alarman-tes, a Universidade Federal Fluminen-se promoveu, em dezembro de 1991, omaior concurso para professores detodos os tempos numa universidadebrasileira: mais de 2000 candidatos pa-ra cerca de 200 vagas.
Realizado com o maior rigor eseriedade possíveis, esse concurso re-flete o empenho de uma universidade

pública na renovação do quadro do-

cente, com a entrada de professoresque há muito vêm investindo na suaformação e que, agora, podem colocará disposição dos jovens universitáriossua experiência c seu conhecimento.A concorrência saudável a que as-sistimos e a emoção dos resultadoscontrariaram o clima de desesperançatão patente, hoje, no meio acadêmico.

Digno de nota é que alguns dos
primeiros colocados nas provas para aFaculdade de Educação, assim comomuitos do atual Programa de Douto-rado em Educação da UFRJ, todosforam formados pelo Instituto de Es-tudos Avançados cm Educação (IE-SAE), da Fundação Getúlio Vargas,onde fizeram seus mestrados.

Quero chamar a atenção para ofato de que o IESAE, um mestrado
que conservou, durante muito tempo,o mais alto conceito da Capes (concei-1° A),, pela qualidade do ensino quemantinha (como agora ficou demons-trado) será extinto daqui a dois anos,no máximo, por questões políticas ir-responsáveis.

Quem perde com isso? Certamenteas futuras gerações que precisarão daforça, do entusiasmo e da competênciade professores como esses, formados
pelo IESAE e que agora entram para aUFF mas que, no futuro serão substi-tuidos. Por quem? Victoria MariaBrant Ribeiro — Rio de Janeiro.
Português

Como se já não bastasse a agres-são do Ministério da Saúde ao verná-cujo ("Se você não se cuidar, a Aidsvai te pegar"), constata-se com perple-xidade a escolha do tema para a reda-ção do vestibular da UniRio, sob aégide do Ministério da Educação: "É
preciso amar as pessoas como se não
houvesse o amanhã; porque se "você
parar para pensar, na verdade não há;
me diz porque o céu é azul; me explica
a grande fúria do mundo."

Deixando de lado o conteúdo par-vo, é espantoso que seja selecionado
um conjunto de versos tão eivado de
erros, com frases indicadas por prono-mes e com total desprezo à concordân-
cia verbal.

Estarão os que selecionaram o te-ma qualificados para corrigir as pro-vas de Português? Fernando M. Silvei-ra — Rio de Janeiro.
Curso de cinema

Gostaria de apontar um equívoco
que flagrei no JORNAL DO BRASILde 11/1/92, em uma reportagem sobreo curso de Cinema da UFF. não éverdade que esle curso e o da USPsejam os "únicos cursos regulares deCinema do país". A Fundação Ar-mando Alvares Penteado (Faap), tra-dicional instituição paulistana de ensi-no superior, oferece, em sua faculdadede comunicação, a opção pela carreirade Cinema, desde 1984. A importânciado curso da Faap torna-se mais evi-dente quando lembramos que suas au-Ias são ministradas no turno da noite,ao contrário da USP. Assim, o alunofaapiano tem a chance de estudar etrabalhar na área, o que só pode con-tribuir para uma vivência prática eefetiva da profissão.

De resto, cumpre observar que omercado de trabalho em Comunicaçãotem fôlego para absorver os profissio-nais mais competentes, mesmo quenão exatamente na área escolhida. A
produção televisiva, o vídeo e a publi-cidade só têm a ganhar com as sucessi-vas safras de cineastas que saem dasuniversidades. Além disso, não há mo-

tivos para desacreditar no potencial docinema brasileiro: a crise é do país, enão apenas do setor. Desse modo, osvcstibulandos da UFF merecem os pa-rabéns por sua fé na Cultura c pelacoerência com seus ideais. CláudioLuís de Souza — São Paulo.
IPTU

Em Niterói, o socialismo morenotambém foi substituído pelo capitalis-mo selvagem. É só verificar o escorchante IPTU de 92.Já está virando marca registradado PDT administrar sem austeridade,com aumento de impostos. A posteriorisenção, dada aos aposentados que re-cebem menos de três salários mínimos,além de demagógica, acarretará umaenxurrada de ações na Justiça (lõ nes-sa).
Enquanto isso, a camelotagemcampeia pelas esquinas da cidade,imune a qualquer fiscalização. JoséCarlos Lima de Souza — Niterói (RJ).?O prefeito de Niterói. Sr. JorgeRoberto Silveira, em conchavo comvereadores, cometeram o maior assai-to ao bolso da população, com au-mento do IPTU em mais de 1000%.Após grande manifestação de re-

púdio da sociedade, vereadores doPDT, (...) e PTB (...) num conchavohistórico, isentaram os aposentadosaté três mínimos (CrS 126 mil), em
janeiro/92, e aumentaram o descontode 30 para 50%, que nada representa,num aumento de 1000%.O eleitor de Niterói, nas próximaseleições, deve eliminar, de vez, essesinimigos da população. (...) Jorge Fer-nandes da Costa — Niterói (RJ).
Anuidade

Sou filiado ao CREA/RJ e imagi-nem qual não foi a minha surpresa aover o valor da anuidade que a entidadeestá cobrando para o exercício de1992. No prazo de um ano houve umreajuste de 937%, quando a inflaçãoficou em torno de 450% e os saláriossequer a acompanharam.
Em 1991 paguei, em 25/2, CrS4.759,86 (cota única), conforme guiade recolhimento em meu poder. O va-lor a ser pago até 28/2/91 é de "ape-

nas" CrS 49.348 (cota única).Vejo que a política do governo detaxas escorchantes está fazendo escolano CREA, órgão cuja finalidade preci-pua é a de zelar pelos interesses profis-sionais de seus afiliados e não a deextorqui-los.
Sugiro que o CREA reveja, estevalor absurdo, lembrando que a maio-ria de seus membros teve reajustes bemabaixo da inflação. (...) Atila RibeiroPena — Rio de Janeiro.

Dia da lei
Parabéns ao JORNAL DO BRA-SIL pelo editoriai_"0 dia da lei", pu-blicado em 21/1. É oportuno ressaltar

que assunto desse teor é indispensável,no difícil momento que o país através-sa, a fim de despertar a sociedade parao perigo que esse quadro representa e
poderá representar, num futuro próxi-mo, para a tranqüilidade e o progressoda nação brasileira.

O engajamento de toda a socieda-de se faz necessário pela dimensão e
profundidade do problema, que está aultrapassar os limites da competência ecapacidade dos órgãos específicos en-carregados da segurança pública. LuizSérgio Aurich, cel PM comandante ge-ral. Policia Militar do Estado do Espí-rito Santo — Vitória.
Migração

Parabéns ao JORNAL DO BRA-SIL pela entrevista com o presidentedas Associações Comerciais, Indus-triais e Agropastoris do Estado do Riode Janeiro, Ruy Barreto, publicada nocaderno Negócios e Finanças do dia17/1, pela sensibilidade e interesse de-monstrados ao apontar soluções parao problema da migração no estado,especialmente das regiões Norte e No-roeste.
A pedido do governador LeonelBrizola, ofereci perante a Câmara dosDeputados, o projeto de lei n" 1473/91;ainda em tramitação, destinado a es-tender às regiões Norte e Noroeste doEstado do Rio. os incentivos fiscais jáconcedidos ao Espirito Santo, comotentativa de corrigir as desigualdadeseconômicas apontadas na entrevista.Carlos Alberto Campista, deputado fe-deral, PDT/RJ — Brasília.

As cartas serão selecionadas para publica-
ção no todo ou em parte entre as quetiverem assinatura, nomo completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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A conservação dos

recursos vivos do mar

Geraldo Eulálio do
Nascimento e Silva *

A conferência de 1992, voltada
A para a proteção do meio am-
biente com ênfase nos problemas
ligados ao desenvolvimento, busca-
rá caminhos buscando a eliminação
da pobreza do mundo e a melhoria
da saúde. Inúmeros fatores contri-
buem para as condições sanitárias
insatisfatórias, como a falta de água
potável, falta de esgotos, e também
a escassez de alimentos que, em
múitos casos, assume o aspecto
mais sério, ou seja o da fome.

Sessenta por cento dos habitan-
tes da Terra obtêm entre 40% e
100% das proteínas de que necessi-
tam através de alimentos prove-
nientes do mar, daí o perigo de sua
diminuição, perigo este que não po-
de ser afastado.

Segundo estudos preparados pe-
la FAO com vistas à Conferência
do Rio, a produção comercial de
peixes, crustáceos e moluscos alcan-
çou em 1990 a cifra de 98.3 milhões
de toneladas métricas. Ainda de
acordo com a FAO, o limite máxi-
mo da produção sustentável da pes-
ca convencional poderá ser de 100
milhões de metros cúbicos por ano.
A pesca costeira, a de maior valor
cojnercial, já atingiu o nível máxi-
mo de exploração e, em algumas
regiões, já é excessiva, com perigo
para o futuro da pesca. Calcula-se
que a população do mundo atingirá
10 bilhões de habitantes o que im-
plicará num aumento no consumo
de alimentos que poderá ser de 2 ou
3 vezes. Se a pesca já atingiu a sua
capacidade máxima, isto significará
jma maior demanda de alimentos
produzidos em terra, ou seja ce-
reais, vegetais, carnes etc. Em ou-
tras palavras, o déficit na produção
pesqueira poderá chegar à casa dos
20 milhões de metros cúbicos.

.Em suma, o perigo da escassez
existe, e como o aumento do consu-
mó é constante com o conseqüente
aumento de preços nos países mais
riços, isto resultará na exportação
pelos países mais pobres de pescado
para a obtenção de divisas, forçan-
do' uma mudança nos hábitos ali-
mentares da população, com evi-
dente prejuízo, principalmente entre
as crianças.

Dentre os recursos de que a co-
munidade global dispõe está a ado-
ção de tratados globais, regionais ou
bilaterais regulamentando a pesca.

Os dois principais atos interna-
cionais a respeito são as Conven-
ções sobre o Direito do Mar de
1982 e a de Genebra de 1958 sobre
Pesca e Conservação dos Recursos
Vivos do Mar, que é ainda o docu-
mento mais importante na matéria.

Quando dos trabalhos da Comis-
são de Direito Internacional que
precederam a Conferência de Gene-
bra de 1958, o governo dos Estados
Unidos ponderou que, como o obje-
tivo principal dos artigos sobre pes-
ca era codificar uma série de regras
destinadas a guiar os Estados nas
suas relações mútuas quanto à con-
servação dos recursos vivos do mar,
seria essencial definir a palavra con-
servação. Sugeriu ainda que a defini-
ção adotada em Roma, em 1955, na
Conferência Técnica sobre a Conser-
vação dos Recursos Vivos do Mar,
servisse de base. O relator aceitou a
sugestão, e o artigo finalmente ado-
tado espelha esta decisão ao dizer
que a expressão recursos vivos do
alto- mar "cobre o conjunto de me-
didas que tornem possível o rendi-

mento constante optimum de tais re-
cursos, de maneira a elevar ao
máximo o suprimento de produtos
marinhos alimentares e outros".
(Art.2)

O artigo 119 que se nos depara
na Convenção sobre o Direito do
Mar de 1982 é calcado no citado
artigo 2, com o acréscimo da frase,
igualmente retirada do documento
de Roma, de que "O objetivo ime-
diato da conservação dos recursos
marinhos vivos é conduzir as ativi-
dades pesqueiras de modo a aumen-
tar o máximo rendimento de modo
constante.

A Convenção de Genebra sobre
a Pesca e a Conservação dos Recur-
sos Vivos do Mar (1958) represen-
tou a tentativa da comunidade in-
ternacional de encontrar uma
solução para a crise criada no pós-
guerra provocada pela pesca diante
das costas de países, onde era prati-
cada com técnicas tradicionais, isto
é rudimentares. A presença de fro-
tas vindas freqüentemente de outros
continentes (como era o caso das
frotas pesqueiras soviética e japone-
sa) mostraram que os recursos vivos
do mar não eram, como se supu-
nha, inesgotáveis. Em muitos casos
pescava-se espécies tidas como me-
nos nobres mas que representavam
o principal sustento dos habitantes
locais que eram utilizadas como fa-
relo para a alimentação animal.

O Presidente Harry Truman ao
nroclamarfém setembro de 1945 que
o seu Governo iria estabelecer zo-
nas de conservação da pesca nas
áreas do alto-mar contíguas às cos-
tas dos Estados Unidos foi um ver-
dadeiro aprendiz do feiticeiro pois,
preocupado com problemas da in-
dústria pesqueira norte-americana,
abriu o caminho para que inúmeros
outros paises, através de declara-
ções unilaterais, aumentassem o seu
mar territorial ou que criassem zo-
nas econômicas ou de pesca.

Condenadas na época pelas
grande potências, estas decisões
unilaterais tinham seu fundamento,
conforme ficou comprovado em
1982 quando se aceitou noção da
zona econômica exclusiva.

A recusa de aceitar em 1958 um
aumento da zona de pesca para os
países que dela dependiam em 12
milhas foi um erro estratégico das
grandes potências: a questão da pes-
ca defronte a costa continuava sem
solução. O aumento considerável dos
países-membros das Nações Unidas
depois de 1960, quase todos eles pai-
ses em desenvolvimento, veio modifi-
car consideravelmente o número de
países favoráveis ao aumento das
águas territoriais, agora não para 12
milhas mas sim para as 200 milhas,
que vinham sendo propugnadas pe-
los paises do Pacífico Sul e que pas-
sou a contar com o apoio dos países
africanos depois da reunião de Iaun-
dê nos Camarões em 1972.

A questão da pesca certamente
voltará a ocupar a atenção dos
membros da comunidade interna-
cional por ocasião da Conferência
de 1992. A situação está a exigir
ponderação, e não obstante as con-
clusões pessimistas da FAO não se
deve eliminar a adoção de medidas
positivas que permitirão através de
acordos internacionais, da adoção
de novas tecnologias e também da
proteção dos manguezais e o com-
bate à população do mar reverter os
prognósticos pessimistas.

q>rvu

A qualidade do Censo Demográfico

Gcorge Marline

* Prosidonto da Sociodado Brasileira do Di-
reito Internacional

Os 
resultados do Censo Demo-

gráfico de 1991 parecem ter
desagradado a muita gente. Apenas
saíram os primeiros dados censitá-
rios e na imprensa já se fala de um"mau censo" e da falta da credibili-
dade dos números. Citam-se infor-
mações aparentemente desencontra-
das, preparação inadequada do
IBGE, comportamento pouco cien-
tífico de entrevistadores e assim pordiante. Insinua-se que o número"pequeno" de brasileiros apontado
pelo Censo, em vez dos 153 milhões
anteriormente projetados — teria
origem na incompetência do IBGE
em contar a população. Ou por ou-
tra, que as projeções feitas peloIBGE teriam "furado".

Bobagens! A redução do cresci-
mento era esperada e é conseqüência
de uma queda vertiginosa da fecun-
didade, ou seja do número médio de
filhos tidos por mulher. Os especia-
listas já vinham prevendo essa redu-
ção no ritmo de crescimento da po-
pulação brasileira há pelo menos seis
anos. O próprio IBGE sabia perfei-tamente disso, mas suas projeçõesoficiais estavam atreladas a uma
obrigação constitucional — a de pro-
jetar quantas pessoas estariam viven-
do em cada município, para determi-
nar a quota de cada um no Fundo de
Participação dos Municípios. As pri-meiras projeções haviam sido feitas
antes de os cientistas reconhecerem a
força da queda da fecundidade. De-
pois, tiveram que ser mantidas porforça da lei — apesar de sabidamente
erradas. Agora, a lei exige que a
projeção do IBGE seja corrigida de
ano a ano; o detalhe é que a única
correção permitida nas projeções é
aquela que aumenta a população de
uma determinada localidade. Corri-
gir para baixo, mesmo que corres-
ponda à descoberta de novos fatos
bem fundamentados, não vale.

A mesma pressão política que ge-rou este tipo de lei absurda, que obri-
ga o IBGE a manter cifras sabida-
mente erradas e sempre inflado-
nadas, referentes à população de cada
município, volta agora a colocar em

dúvida a vaiidàde dò Censo. E'évfc~
dente que todos os prefeitos e verea-
dores querem que seja enumerada
uma população maior nos seus res-
pectivos municípios, a fim de po-
derem pleitear uma parcela maior dos
recursos da União. Nesse sentido, é
claro que os números menores do
Censo representam uma, ameaça gra-
ve e concreta para eles. À pressão dos
municipalistas se agregam outras for-
ças mais genéricas que ainda conside-
ram ser necessário ter uma população
mais numerosa, ou para ocupar os
espaços vazios, ou para gerar poder
militar ou para atender às necessida-
des de mão-de-obra da economia.
Mas o Censo é justamente a oportu-
nidade que o país e o IBGE tem,
decenalmente, para recolocar os pa-
râmetros populacionais num plano
mais correto e, ressalta-se, mais eqüi-
tativo. Portanto, é importante evitar
que interesses paroquiais venham a
invalidar esse enorme esforço de
atualização e de autoconhecimento
que o país está fazendo.

O fato de que o número menor de
população sendo apontado pelo
Censo seja razoável não significa que
o Censo de 1991 foi perfeito. Foram
muitos os erros, a começar pela pos-
tergação da data original do recen-
seamento. O Governo Collor mos-
trou uma lamentável falta de visão
histórica neste incidente. A interrup-
ção de um levantamento que vinha
sendo feito pontualmente a cada dez
anos, desde 1940, constitui uma das
leviandades imperdoáveis cometidas
pela equipe governamental e de-
monstra o descaso com que se che-
gou a tratar a informação objetiva e
o planejamento. Seguiram-se vários
outros erros, incluindo reformas ad-
ministrativas desastradas, truculên-
cias e xiitismos de parte a parte. Isto,
obviamente, se refletiu no trabalho
técnico, afetado por greves sucessi-
vas e postergações diversas, e redun-
dou em preparação apressada, trei-
namento inadeqüado, divulgação
insuficiente, erros de enumeração e
erros de declaração.

Pode até ser que tudo isso tenha
resultado em algum problema sério

Marcos de Castro *

A. força de desrespeitarem o item
A relativo aos nomes próprios do
Formulário Ortográfico brasileiro, os
veículos de comunicação no Brasil,
pensando (em principio não se podeduvidar disso) que cometiam um pe-cadilho, na verdade estavam cometen-
do um grave pecado mortal. Primeiro
por contrariarem toda a sua filosofia
de criticar permanentemente o fato de
ser o Brasil o único país onde umas
leis pegam e outras não. Pois com esse
desrespeito se tornavam responsáveis
diretos para que não pegasse a lei queestabelece o sistema ortográfico em
vigor no pais. de 1943, portanto quasecinqüentona. Segundo, porque, ao fa-
zé-lo, abriam as comportas para uma
enorme confusão, que hoje põe o Bra-
sil em situação singular, para dizer o
mínimo: trata-se do único pais do
mundo a fazer com que a lingua de
cultura que usa tenha duas ortografias
(bem sei que o prefixo orto já não está
se sentindo muito bem ai, mas vá lá),
uma para os nomes comuns, outra
para os próprios. Em artigo anterior,
vimos que o desrespeito se iniciou pe-los nomes próprios personativos, de-
pois passou para os locativos e, enfim,
para todo tipo de nome próprio. O
caso ganhou aspectos e dimensões es-

cabrosos, que a esta altura já botaram
de pernas para o ar o problema no
Brasil — e só no Brasil, pois em Por-
tugal não há tal desrespeito.

Um exemplo típico é o do Itama-
rati. Como começassem a ser vistos
em todos os jornais nomes de pessoascom as grafias mais estapafúrdias
(por exemplo, Tiago com um agá de-
pois do té), alguém no Itamarati jul-
gou, aí pelo meado dos anos 80, quetal repartição federal também teria
direito a uma letra que lhe enfeitasse
o nome, no caso uma_letra_estranha
aos nossos olhos lá se vão gerações.Segundo alguns, o ato partiu do con-
servadorismo medíocre de alguma ca-
beça vadia. Mas há quem sustente
que o inventor em questão queria é
enfeitar o nome do velho palácio quevirou sinônimo de ministério, torná-
lo modernoso, ao contrário da pri-meira hipótese, pois o ipsilon (ao la-
do do dáblio) é presença constante na
mais usada das línguas contemporâ-
neas, o inglês. Assim, o Itamarati
ingressaria na modernidade, tentan-
do ser diferente do velho Itamarati da
Rua Larg;:, que, como se sabe, estava
totalmente ajustado á simplicidade
do i. tantos decênios e tantos vetustos
diplomatas passados, que isso já era
uma tradição quando se mudou paraBrasília, em 1971. Quem quiser podecertificar-se disso vendo, por exem-

Itamaratípsilon
pio, O Meu Velho Itamarati, do secre-
tário de legação Luís Gurgel do
Amaral, obra conhecida de todo di-
plomata, publicada pela Imprensa
Nacional (Rio, 1947). Já nessa data,
o hoje modernoso ipsilon era velharia
na Rua Larga, como continuaria sen-
do em Brasília, até há meia-dúzia de
anos. Mas agora o moderno precisa-va de um elemento extravagante. Sa-
crificar alegremente a tradição, o des-
pojamento, e sofisticar o Itamarati
(no sentido de complicar: até a velha
sabedoria popular faz sinônimas_as
expressões "cheio de ipsilones" e"cheio de nove horas"). E jornais e
revistas de todo o país — cite-se a
honrosa exceção do JORNAL DO
BRASIL, no caso — passaram a obe-
decer, sem qualquer questionamento,o cisne que criou tal forma exótica.

Mas, afinal, quem faz ortografia
no Brasil? Uma lei, baseada na cien-
cia, no bom-senso e no consuetudi-
nário, como é a de 1943, aprovada
depois de longos estudos de mestres
dos dois lados do oceano, ou um
funcionário qualquer que decide des-
respeitá-la (pois alterar a grafia de
Itamarati é desrespeitá-la). Ai, vão os
meios de comunicação e respeitam o
desrespeito. Na esteira da bagunça
tão publicamente consagrada, agora
qualquer prefeitinho resolveu fazer a
ortografia no Brasil. Se um funciona-

rio de ministério faz e os jornais lhe
dizem amém, por que nós não pode-
mos fazer, devem se ter perguntado,
por exemplo, os prefeitos de Pati do
Alferes e de Parati. E cm vez de cui-
darem de conservar seus monumen-
tos históricos, de tornar de alguma
forma viva a sua história e incentivar
o turismo de modo inteligente, ficam
na futilidade de mudar uma letrinha
no nome das cidades. Dado o exem-
pio negativo dos meios de comunica-
ção, os cidadãos locais também não
protestam contra a tolice e o erro, as
professoras não fazem qualquer mo-
vimento para questionar o ato sem
sentido. E caem na incômoda posição
de ensinar às crianças que no alfabeto
de lingua portuguesa não existe a le-
tra ipsilon (só usada para palavras
estrangeiras), mas que o nome de sua
cidade com ela se escreve, ordena o
prefeito-filólogo.

Como a praga se espalha, hoje os
repórteres passaram a raciocinar de
forma arrevezada. Vão à Praça Serze-
delo Correia para descrever as refor-
mas lá executadas, voltam para a Re-
dação e fazem a praça regredir pela
metade ao tempo do Poeta das Cigar-
ras — Olegário ( ou seria Olegario?)
Mariano ( ou seria Marianno?) dedi-
cou-lhe um poema lá pelos anos 20.
Pela metade porque passaram a ra-
ciocinar que, se é nome próprio, é

qualquer forma, não podemos desau-
torizar antecipadamente os resultados
do Censo, particularmente no que diz
respeito aos grandes números ou às
grandes tendências. Pensando bem,
todos os Censos tiveram problemas,mas estes não anularam a validade ou
utilidade genérica das informações.
Quem pode afirmar que o Censo de
40, ou qualquer outro, foi feito em
condições muito melhores do que o
de 1991? Na realidade, a melhoria
crescente nos meios de transporte e
comunicações, assim como nos níveis
culturais e educacionais da popula-
ção, é fator que reforça, pelo menos
teoricamente, a qualidade de um
Censo. Por outro lado, é bom saber
que não somos os únicos com proble-
mas nos Censos; nos Estados Unidos,
por exemplo, estima-se que mais de 3
milhões de pessoas foram omitidas
pelo Censo de 1990!

Apesar das possíveis deficiências
dos Censos passados, eles tiveram
uma importância irrefutável nos es-
forços de autoconhecimento e de pia-
nejamento do país; o de 1991 também
terá. A ordem de grandeza dos núme-
ros permite ao Censo absorver mui-
tos erros pequenos que, geralmente,
acabam se contrabalançando quando
se examina o conjunto como um to-
do. Por exemplo, mesmo que imagi-
nássemos uma subenumeração exage-
rada — digamos de 5 milhões de
pessoas — na contagem de 1991, isto
ainda representaria um erro da or-
dem de apenas 3,3% na população
total. Esta margem de erro, nas ciên-
cias sociais, nonnalmente é conside-
rada excelente. É claro que este tipo
de erro seria maior para algumas ca-
tegorias sociais, mas certamente não
invalidaria a utilização dos dados co-
mo um todo. Em suma, o nosso Cen-
so poderia ter sido bem melhor, nu-
ma época bem mais oportuna, mas
nem por isso devemos matá-lo por
antecipação, pois certamente contém
muitas informações da maior rele-
vância para o futuro do país.

* Coorge Martino ó Presidente do Instituto
SPN (Sociodado. População e Natureza), foi

consultor da OIT e da CEP AL.

pela "antiga", como dizem. E se é"pela antiga" mandaram lá 'Serzede-
lo Corrêa". Esquecidos de que, pela
antiga, devia ser 'Serzedello Corrêa".
Mas ninguém percebeu o absurdo,
caiu-se mesmo na bagunça total. A
mesma que já fez até suplementos de
cultura dobrarem eles e tês nos singe-
los Melo e Neto de João Cabral, ou
no Melo de Afonso Arinos. Por mais
livros que ambos publicassem ou pu-
bliquem, o raciocínio torto já faz com
que ninguém lhes preste atenção às
capas. Nem adianta Dom Eugênio
assinar um artigo semanal em três
jornais, repórteres vivem a acrescen-
tar-lhe um ele indevido ao Sales. Ou
todas as enciclopédias e livros de his-
tória decentes escreverem Prudente
de Morais, Afonso Pena: o novo e
esdrúxulo raciocínio os leva a formas
mortas como Moraes e Penna — e as
crianças que se danem. E nem mesmo
a exemplar atitude da Casa de Rui
Barbosa, que dispõe e sempre dispôs
de um seleto corpo de filólogos em
seus quadros, sensibiliza os insensa-
tos. Mesmo que ela tenha assumido
assim o nome de seu patrono, na
única atitude correta quanto à ciência
da linguagem e respeitosa quanto à
lei, ainda há — pasmem — quemescreva Ruy Barbosa.

Gorbachev,

a URSS e a

Atlântida
Cândido Mendes *

¦4 992 começa sem que percebamos ain-
X da ò impacto todo da ausência de
Gorbachev no cenário internacional.

O dia de Natal nos deu o flagrante da
substituição sumarissima. Ycltsin já na ca-
deira de presidente, acariciando a ninhada
branca dos telefones do poder. No vaivém
das duchas ou das viaturas dos apparat-
chiks, Raisa teve que, praticamente, levar
nas mãos os cabides de seu guarda-roupa.A quase inexistência no Kremlin de
transições sem estrépito ou funeral levou
alguns jornalistas a recuar a 17, comparan-
do a queda de Gorbachev à de Alexandre
Kerenski. Não se pode assemelhar a queda '
do "homem da década" à dos grardesapaziguadores ou árbitros dos conciliábu-
los de uma Assembléia, derrotados pelacontabilidade da força dos votos. Gorba-
chev sai do Kremlin pela desaparição literal
do próprio país, ao se substituir a mecânica
federativa projetada exuastivamente, há
mais de um triènio, pelo associativismo
mais cru entre as Repúblicas do antigo
império soviético. A paciente engenharia
política do ex-presidente assegurou o Tra-
tado a ser finalmente ratificado naqueles
dias: garantia-se a coexistência democrática
ou a viabilidade de se controlar a gigantes-1<ca desproporção entre a Grande Moscóvia
e suas periferias muçulmanas, ou as Repú-
blicas do Cáucaso em permanente tiirbulên-
cia. O talkliatom de Gorbachev criava um 1
Estado realmente federal, capaz de superar
a equação que identificava, em toda a His-
tória moderna, o Estado imenso à hegemo- unia do Kremlin, de Ivan, o Terrível, ou dos
Romanov ou do stalinismo. Até a chegada,,
ao poder do pai da perestroika, a idéia
federativa surgia como mero álibi ao mais
afrontoso centralismo soviético. Servia a
retórica compensatória à construção desl-
rubida dosuperimpéno.KQ após^uerrade
45, no auge do controle do aparelho, a
Ucrânia e a Bielo-Rússia batiam bandeira *
na ONU e voto independente na sua As-
sembléia. A figuração simbólica das "Re-
públicas" aparava sobre o mesmo denomi-
nador, legítimos Estados nacionais como
os paises bálticos, sufocados pelo paítb "
Hitler-Staün, até o delineio de ajuntamen-
tos quase tribais no ventre asiático do co-
losso, sem cartilagem ainda para compor
um verdadeiro corpo político.Que alternativas se abrem para a ex-U-
nião Soviética, nos brindes rápidos quetroca Gorbachev, já encapotado para o
grande frio? Vladimir Kudrieatgev, relator
do grande Tratado, mostrou como só poruma mecânica trabalhadíssima de freios ede contrapesos poder-se-ia superar, no
país, a ascendência natural e maciça da
Rússia-Rússia. Os primeiros dias do ano
mostram a desenvoltura com que o novo
regime é o da superascendència "por gra-vidade" da Rússia clássica, numa socieda- •
de dos "mais iguais" em que se extrema a
sua primazia. O outro caminho seria o das
balcanizações, levadas às periferias soviéti-
cas nos conflitos de fronteira e de reaco-
modação das minorias e subminorias a
repetir o quadro tantas vezes acontecido,,
neste século no Sudeste europeu.

A pregação de uma mecânica real-
mente desceniralizadora do poder no últi-
mo qüinqüênio veio de par com a reaber-
tura dos conflitos entre o Azerbadjão e a .
Armênia e desta com a Geórgia. A bruta-
lidade da unificação política dos anos 20
destruiu qualquer veleidade de indepen-
dència da Rússia islâmica. O novo espaço
político que sucede à União Soviética sem
as regulagens da Federação deixa-nos
diante da interrogação de como levarão a
melhor em guerras de atrição sem-fim os
Quirguizes, os Kazaks, os Turcmenos, os
Beluchistanes ou os Uzbecos.

O ex-presidente parecia ter vencido em .
julho último as tensões do Grande Trata-
do. Mas a dureza da vitória veio expô-lo a
um duplo golpe. Enfrentou em agosto os' '
resíduos da velha guarda do aparelho," a "
soldadesca bêbada de Moscou e Lenin-
grado, a mal sustentar-se nas suas viatu-
ras. A derrota entretanto da direita fóssil
não consolidou, como preveria uma ex-
pectativa pendular, as forças da perestroi-ka. Yeltsin, alçado a libertador de Gorba-
chev reforçava a sua desenvoltura
populista para desembaraçar-se em duas
reuniões de fim de semana, em Minsk e
Alma Ata, de toda a mecânica federativa.

Quantas potências atômicas nascerão
da distribuição das 27 mil ogivas do Excr-'
cito Vermelho? E como funcionará o dis-
paro na eventualidade do alerta atômico,
pressionado o botão da maleta lúgubre,
passada à guarda de Yeltsin? Instituído o
poder de veto dos sócios "mais iguais"
como poderá, nos segundos minguadissi-
mos de uma emergência desse tipo, o
Kremlin consular a Ucrânia, a Bielo-Rús-,
sia e o Kasakistão?

As Repúblicas passam a dividir as tro- ¦
pas e o material bélico da antiga União,
como quem amarra lotes de peças de com-1
bate, chegando algumas mesmo a propor
que os engenhos militares do antigo "Su-
perpoder" se distribuíssem de acordo com
o presente estacionamento dos quartéis e
arsenais no território imenso.

Nestes séculos da história moderna não
se delineou, no pais, uma política regional
capaz de se contrapor às ventosas do
Kremlin, juntando vizinhanças geográficasa parentclas étnicas. Desaparecem, literal-
mente, a arquitetura política da União So-
viética e o seu responsável. A olho nu
soçobrar esse mapeamento exaustivo, sem •
resíduos, nem engastes. Sem escombros, tal
uma Atlântida, engolida pela cartografia de
um primário associativismo político. Isto
quando se remata em 92, na sua mecânica '
complexíssima a unidade econômica da
Europa, ou fica a bel-prazer dos Estados
Unidos disciplinar a Nova Ordem Interna-
cional, sem antagonista ou interlocutor da
mesma escala, para que se possa acelerar de
vez uma política de desarme radical e de
aplicação produtiva dos recursos à melho-
ria do Planeta, desaparece com Gorbachev
o esforço de se implantar o engenhoso e
difícil pluralismo político o mais áspero dos
impérios. A CEI que o substitui não é um
ponto de partida mas um epitáfio, na sua
regressão ás independências obsoletas parao mundo que nasceu em 1989.
' Cândido Mondes 6 Secretário Geral da Co-missão Brasileira Justiça e Paz
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. Fonte: DNMET-MARA
deslocamento da frente fria cria condições de bom tempo comnebulosidade. Ao entardecer, possíveis chuvas no litoral sul, serrase baixada fluminense. A temperatura permanece elevada, variando nasserras de 17" a 29° e nas baixadas de 22° a 36°. Ventos do quadranteNorte, fracos a moaeraciosr com possíveis rajadas à tarde. Para as

próximas 48 horas, tempo parcialmente nublado, com possíveis chuvasimoladas.
AMERICA DO SUL

nascente
poente

06h28min
19h41min

Satélite Goas - ISh

nascente —
poente 14h06min

mmMinguante * Nova26/1 a 2/2 3 a 10/2

Crosconto Cheia11 a 18/2 18 a 24/2
Fonte: Observatório
Nacional

preamar
01h11min ..9;.®.1??
08h 0.9 m
21h23min 0.8m

baixarnar
04h11min 0.7 m
^hSImln 0.5 m

A'con-
sentra-

ção de ne-
bulosidade

no Sul do país
provoca chuvas e

trovoadas. No litoral
do Espírito Santo eáreas de Minas, possi-veis chuvas.

Satélite Goes - 18h

Na orla marítima, tempoinstável com pancadas dechuvas. Céu quase enco-berto a encoberto. Ventossopram de nordeste a no-roeste, com velocidade de10 a 15 nós, com rajadas.Mar de nordeste com on-das de 1m a 1,5m, em in-tervalos de 4 a 5 segundos.Visibilidade de 10 a 20 km.

Mangaraiiba Pr6pna
Grumari Prdpria
Rccreio Prdpria
Barra Prdpria
Pepino Prdpria
S5o Conrado Imprdpria
Leblon Imprdpria
jpanema ImprdpriaCopacabana Imprdpria
Lome Imprdpria
Urea Imprdpria
Botafogo Imprdpria
Fjamengo Imprdpria
Piratininga Prdpria
Jtaipu PrdpriaItacoatiara Prdpria
Marica Prdpria
Jacond Propria
Araruama Imprdpria
Cabo Frio Prdpria
Arraial do Cabo Propria
Buzios Prdpria
RiodasOstras Prdpria

Fonte: Fundatfo Estadual do MeioAmbiente (Boletim de 24101192)

»chuvas. No

¦iNfiCentro-Oeste 
e

chuvoso em vinos esta-
Fotos: INPE

ESTRADAS
Rio - Juiz da Fora (BR 040)Queda de barreira no Km 43.Arreal. Mão dupla no Km 56,Paraibuna. Na Serra do Petró-polis, meia pista no Km 86 eobras do Km 87 ao 99, em am-bos os sentidos. _Rio - Santos (BR 101)Trânsito prejudicado nos Kms70 e 78, em Angra dos Reis, enos Kms 149 e 164, devido àqueda de barreiras. Meia pistanos Kms 424 e 464. Depressões
J?.r?.V.° Km?.?973?. Km 562.
Rio - Campos (BR 101)"Recapeamento e recomposiçãodo acostamento do Km 80 aoKm 100. Restauração da pistaentro os Kms 213 e 215.
Proaldsnto Dutra (BR 110)Meia pista no Km 174, Nova- Iguaçu, sentido SP-RJ. Obras equeda de barreiras do Km 219ao 226, descida da Serra dasAraras. Desvio no Km 311, Pe-nedo.
Serra Torcnópolia (BR 110)Estreitamento da pista entre osKms 79 o 90. Desvios do Km 94ao Km 100. Pista interditadaapós a entrada do Teresópolis,em Aparecida-.
Italpavs - Teresópolis (QR405)Pista interditada no Km 1 devi-do a queda de barreiras.
Itabcrni - Friburgo (RJ 110)Trechos em obras e sem acos-tamento. entre os Kms O e 8 edo Km 51 ao Km 63
Fonte: DNER/ DER.

Tempo mix nun Tempo mhx min
PortoVelho nublado 32 22 Recife nub/chuvas 31 23
Rio Branco nublado 33 23 Aracaju nub/chuvas 29 22
Manais nublado _ 34 24 Salvador nub/ctiuvas 28 23
Boa Vista _ nublado 34 20 Cuiata nub/chuvas 33 24
Belem nub/ctiuyas 32 23 Campo Grande par/nublado 31 20
MacapA nub/chuvas 32 24 Goiania nub/chuyas 26 17
Palmas nub/chuvas 31 23 Brasilia nub/chuvas 25 17
S5o Luiz nub/chuvas 32 22 Belo Horizonte nub/chuvas 29 19
Teresina nub/chuvas 34 24 Vitdria nub/chuvas 26 22
Fortaleza nub/chuvas 30 24 S3o Paulo par/nublado 31 20
Natal nub/chuvas 31 25 Curitiba nub/chuvas 29 17
Jo3oPessoa nub/chuvas 30 25 Floriandpolis nub/chuvas 28 20
Maceid nub/chuvas 31 19 PortoAjcgre nub/chuvas 30 21
Fonte: DNMET-MARA

<*¦* SSSS&SLSXUSlS cidado CootjH^oa mix minAmsterda claro 07 -02 Mdxico nublado 17 12
Atenas nub'ado  10 05 Miami nublado 20 16
Barcelona claro  12 05 Montevideu nublado 26 22
Berlim nublado 02 00 Moscou claro -02 -09
Bogota nublado 19 05 Nova lorque nublado -02 -06
Bruxelas nubiacto 06 04 Paris nubiado C6 02

29 21 Poquim claro 08 -03
Chicago nublado ^01 -li Roma ciaro 15 06
^har^^rgonubi^ 26 15 Santiago claro 30 14
L.ma claro 28 21 S5o Francisco nublado 14 io
L'Sbcii Tel Aviv claro 16 05
Londres nublado 07 03 Toquio claro 11 02

24 09 Toronto claro -11 -13
^3dri.,^ claro 13 -02 Viena nublado 02 -01
Fonte; Agfocias Internationals

Santos Dumont (RJ)  Par/nublado. Visibilidade boa.
Galeao (RJ)  Par/nublado. Visibilidade boa.
Cumbica (SP) Par/nub. Visibilidade moderada.
Congonhas (SP)  Par/nub. Visibilidade moderada
Viracopos ^SP) Par/nublado. Visibilidade boa.
Confins (BH) Par/nublado. Visibilidade boa.
Brasilia Par/nublado. Possiveis trovoadas.
Manaus  Par/nublado. Visibilidade boa
Fortaieza Par/nublado. Visibilidade boa
Rec'fe Paf/nubiado Visib111dacJe boa.
Salvador Par/nub Chuvas e ndvoa iimida
CiK^ba Par/nublado. yisibiiidade boa
Porto Alegre Par/nublado. Possiveis chuvas e

trovoadas.Fonte: Tasa

_;apit....
Mark Philips, de 43 anos, separado da
princesa Ana, da Inglaterra, foi interpe-
lado judicialmente por Heather Tonkin,
de 38 anos, que o acusa de ser o, pai de
uma menina de quatro anos chamada
Felicity. Segundo Tonkin, uma professo-ra de arte, Philips passou uma noite com
ela num hotel em Auckland, em novem-
bro de 1984. Ela contou que eles se co-nheccram um ano antes da concepção deFelicity, no centro de equitação de Phi-
lips, na Nova Zelândia, quando o capi-
tão e a princesa ainda estavam formal-
mente casados. Ela disse que quer apenas
que Philips reconheça suas responsabili-
dades. O advogado de acusação, Kevin
Ryan, assegurou no semanário The Sim-
day Times, que o caso será resolvido nos
tribunais de Nova Zelândia. Philips não
quis prestar declarações a respeito do
novo escândalo envolvendo membros da
família real britânica.
Morreram: Alzira Vargas do
Amaral Peixoto, aos 77 anos, de câncer
no pulmão, em sua casa no Leblon. Filha
do ex-presidente Getúlio Vargas, advo-
gada e presidente da Casa do Pequeno
Jornaleiro. Gaúcha, viúva do ex-gover-
nador Ernani do Amaral Peixoto, tinha
uma filha e três netos. Foi sepultada às
17hl9 de ontem, no Cemitério São João
Batista, em Botafogo.
Flávio Marcílio, aos 72 anos, ontem à
noite, cm sua casa no Lago Sul, em
Brasília. Nascido em Picos, no Piauí, fez
toda sua carreira política no Ceará, esta-
do que governou no período 1957/58,
quando, como vice, substituiu o gover-nador Paulo Sarazate. Formado em Di-
reito, foi deputado federal em várias le-

Luiz Luppí- 05/07/91

T.J*. "

O nobre inglês Mark Philips teria um filho plebeu
gislaturas e por três vezes ocupou a
presidência da Câmara. Não conseguiu
se reeleger na última eleição. De câncer,contra o qual lutava há 13 anos. Serásepultado hoje, no cemitério Campo daEsperança, em Brasília.
Coenraad Yvcs Scholte, de 62 anos, deinfarto do miocárdio, em sua casa emTeresópolis, enquanto dormia. Enge-nheiro civil, um dos diretores da Chris-tian Nielsen, responsável pela construção
de uma parede divisória do Túnel SantaBárbara. Carioca, casado com MousmeWagner Scholte, tinha três filhos. Foisepultado ontem, no Cemitério São JoãoBatista, em Botafogo.

Adamo Bcrtulli, de 76 anos, de insuficiên-
cia cardíaca, no Hospital Pró-Cardiaco,
em Botafogo. Campeão Sul-Americano deBasquetebol na década de 40 e fiscal derenda aposentado. Carioca, casado cotii
Cczelina de Quadros Bertulli e tinha uma
filha. Foi sepultado às 16h de ontem, noCemitério São João Batista, em Botafogo.
Silvio Zimmerlc Nielsen, de 42 anos, de
derrame cerebral, na Casa de Sáude São
José, em Teresópolis. Dono de uma con-
fecção no município de Magé. Carioca,
casado com Mônica Nielsen, tinha uma
filha que mora com a mãe na Suiça. Silvio
pretendia trazer a família para o Brasil.

Foi sepultado às 16h de ontem, no Cerni-tério São João Batista, em Botafogo.
Carlota Figueiredo Ferreira, de 86 anos,de arterioesclerose e infecção generaliza-da, no Hospital da Beneficência Portu-
guesa, cm Santos (SP). Professora do ("grau aposentada, lecionou durante Í5anos na Escola Doutor Cócio Barcelos,na Gávea. Macaense, viúva de IsmailFerreira e tinha dois filhos. Foi sepultadaontem, no Cemitério São Francisco Xa-vier, no Caju.
Dinah Silva Loureiro, de 73 anos, de
insuficiência respiratória, na Policlinica
de Botafogo, em Botafogo. Carioca, viú-
va do comissário de Polícia Municipal,
Bernardo José Loureiro. Tinha dois fi-
lhos: Wilma Silva Loureiro e o capitão
de Mar e Guerra, Carlos Alberto Lourei-
ro. Foi sepultada ontem, no Cemitério
São João Batista, em Botafogo.
Eleitos: os prefeitos de Curitiba.
Jaime Lerner, o de Campos, Anthony
Garotinho e o de Caxias, José Carlos
Lacerda, como "os melhores do pais",em pesquisa feita com 60Ü moradores do
estado do Rio de Janeiro, promovida
pela Confraria do Garoto. Eles serão
homenageados no mês de março, no esti-Io irreverente da confraria. Durante a
recepção, haverá uma chuva de pétalasde rosas, toque de clarins e até um tapeievermelho. Este tipo de homenagem fará
parte do calendário festivo da confraria.
Além de receberem uma comenda da
Confraria do Garoto, os três desfilarão
em carro aberto pelas ruas da cidade,
usando faixa com a inscrição: "os melho-
res prefeitos do país".

*
Oleo vaza de

tubulação em

Volta Redonda
Três mil e quinhentos litros de óleo

combustível vazaram, entre sexta-feira e
sábado, de uma tubulação da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta
Redonda. Segundo o departamento de
Meio Ambiente da companhia, 400 litros
escoaram para o rio Paraíba e o restante •
ficou retido na barragem flutuante da
CSN e poderá ser reaproveitado.

Equipes trabalharam ontem na limpe-
za da área afetada e os técnicos ainda não
identificaram o ponto exato onde ocorreu
o vazamento. Para evitar novos vazamen-
tos, foi fechado o registro do oleoduto. A
provável causa do acidente, segundo os
técnicos, seria o desgate da tubulação,
construída em 1946.

Explosão — A explosão de um bo-
tijão de nitrogênio, de mais de 100 quilos e
cerca de 2 metros de altura, assustou os
moradores de Honório Gurgel e danificou
parte da rede de energia elétrica da região.
O cilindro estava na área de estocagem da
Aga, indústria de gases atmosféricos, na
Avenida Brasil 20.491.

Delegado é baleado 
por

camelô em Copacabana
O delegado da Polícia Federal,

Roberto Almeida Barbosa, de 30
anos, foi baleado madrugada de on-
tem na perna esquerda, durante uma
troca de tiros com Raimundo Tava-
res Costa, de 36 anos, em Copacaba-
na. O tiroteio começou na porta da
Lanchonete Nogueira, na Rua Minis-
tro Viveiros de Castro 15, após uma
intensa discussão por causa de um
pagamento da despesa. O policial pa-
gou sua conta com um cheque ouro
do Banco Brasil e Raimundo Ta-
vares, dublê de camelô e segurança
do bar (denúncia não confirmada pe-los funcionários), desconfiou da vali-
dade do cheque e começaram a discu-
tir.

Roberto, armado de pistola, e
Raimundo, com um revólver, come-
çaram um tiroteio que só terminou
com a intervenção de quatro PMs do
19°BPM (Copacabana), que prende-

ram Raimundo e levaram o delegado
para o Hospital Rocha Maia, em Bo-
tafogo. Os policiais militares apreen-
deram o revólver calibre 38 do carne-
lô-segurança,e uma pistola 45 e os
documentos do delegado.

Na 12°DP, em Copacabana, Rai-
mundo contou que o delegado o teria
ofendido, chamando-o de mau cará-
ter: "Ele disse que iria me prender,alegando que tinha autoridade paraisso". Depois de prestar depoimento
e ser autuado por tentativa de homi-
cidio e porte ilegal de arma, Raimun-
do pagou uma fiança de Cr$ 10 mil e
foi liberado.

O delegado Roberto Almeida, foi
liberado depois de medicado, mas
não compareceu a 12°DP. Segundo a
Polícia Federal, o delegado está lota-
do na seção de polícia fazendária, e
na segunda-feira irá responder inqué-
rito administrativo.

Traficante é

acusado de

assassinato
Baseados no depoimento de uma les-tciTumha, cujo nome é mantido em siuilo.

policiais da 68" DP (Itaipava) identifica-ram o traficante Edenir Canato dos Reis,23 anos, como sendo o assassino do fotó-
grafo Luís Henrique Braga Sales Magro,23 anos, morto há 21 dias, em Itaipava.
O delegado Hennano Bitencourt pediu a
prisão preventiva do traficante na sexta-feira, mas até ontem a Justiça não hav\aexpedido o mandato. O crime revoltou a
população de Itaipava, distrito de Petró-
polis.De acordo com o chefe do setor deinvestigações da delegacia, inspetor Rn-nato Rabelo, Edenir matou o rapaz pararoubar-lhe o carro e, com o dinheiro davenda do veículo, comprar tóxicos nbRio. A droga seria levada pelo traficante
para abastecer sua boca-de-fumo, no cori-domínio Vila Rica, em Pedro do Rio.onde ele mora. Em 1989. Edenir chegoua ter prisão preventiva decretada pela 1°Vara Criminal de Petrópolis. por tentati-va de homicídio. Semanas depois, a pri-são foi relaxada.

OLGA LEITE PINTO BUARQUE DE LIMA
(MISSA DE 7° DIA)

t

Antônio Carlos e Margarida. Olga Maria e Cecília agradecem oconforto recebido e convidam para a Missa de 7° Dia de sua mãesogra e avó. a realizar-se dia 27/01. 2° feira, às 1 8 hs. na Igreja n'Sra. da Esperança. Rua Conde de Irajá, 465 — Botafogo

HÉLIO SIQUEIRA SIVEIRA
(MISSA DE 7° DIA)

Ignez, Marcos, Eliane e Filhos, Regina. Mario e Filho convidam paren-tes e amigos para a Missa de 7° Dia de seu querido HÉLIO, que serácelebrada HOJE. dia 27. às dezoito horas e trinta minutos, na SalaParoquial da Igreja Santíssima Trindade, na Rua Senador Vergueiro. 141.

PROF° MARIA DE LOURDES
OLIVEIRA VIEIRA MACHADO

(FALECIMENTO)
HELIANE e filhos, LUIZ, ANNA ELIZABETH e filhos co-municam o falecimento de sua querida mãe. sogra e avó, econvidam para o sepultamento a ser realizado HOJE. 27/01/92. às 10 horas, saindo o féretro da Capela Real Gran-deza n° 6 para o Cemitério São João Batista.

f

LEONARDO DE LACERDA
(FALECIMENTO)

JL* ANTONIO. MARIA ANTONIA e FÁBIO, consterna-
t dos, comunicam o falecimento de seu querido Filho e
I Irmão e convidam para o sepultamento, HOJE, às 10

horas, saindo o féretro da Capela "G" do Cemitério
São Francisco Xavier (Caju) para a mesma necrópole.

ALDEMIR PESSOA FERNANDES
(MISSA DE 30° DIA)

f

A PRESIDÊNCIA DA ASSOCIACÃO COMERCIAL DO RIO
DE JANEIRO, A PRESIDÊNCIA DO SEU CONSELHO SUPE-
RIOR, O CONSELHO DIRETOR E A DIRETORIA DO CLUB
COMERCIAL, consternados com o falecimento do seu saudo-so e querido amigo e companheiro BENEMÉRITO ALDEMIR PES-

SOA FERNANDES. convidam os seus associados e a comunidadeempresarial para a Missa de 30° Dia a se realizar amanhã, dia 28. às11:30 horas, na Igreja da Ordem do Carmo — Rua 1 ° de Marco.

Avisos Religiosos e Fúnebres
S85-45BO/S8S-43»eü<; ?* .16- das 09 00 hs ,is IB 00 hslOMUtDO»;

ALZIRA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO

(FALECIMENTO)

CELINA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO, FAMÍLIA e
? AMIGOS têm o grande pesar de comunicar o falecimento

I de ALZIRA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO, cujo se-
pultamento foi realizado ontem, dia 26 do corrente.

FERNANDO
LEMA OREIRO

(7° DIA)
Álvaro Lema Oreiro e Jorge Le-ma Oreiro convidam os parentese amigos, para a Missa de Io Dia.de seu irmão FERNANDO, amanhã,dia 28. às 9:00 Hs.. na Paróquia SãoPaulo Apóstolo — Rua Barão de Ipa-nema. 85 — Copacabana.

t

SÔNIA DE ANDRADA ALVES DE LIMA
Sônia Regina, Álvaro Luiz. Fátima. Vinícius, Eduardo. Guilherme eJúlia. filhos, nora, genro e netos de SÔNIA DE ANDRADA ALVESDt LIMA. convidam para a Missa de 7o Dia que será celebradaamanhã — dia 28. às 11:30 horas no Mosteiro de São Bento.

S0NIA DE ANDRADA ALVES DE LIMA
PEBB Corretora, Marina Distribuidora, Banco PEBB, Bevatic de
Representações; Alvarotero. LACMAO e Norteps de Empreendimen-
tos convidam para a Missa de 7o Dia de SÔNIA DE ANDRADA
ALVES DE LIMA, mãe e sogra de seus diretores Álvaro Luiz Alves de
Lima de Álvares Otero e Vinícius Lima Fernandes, que será celebrada
amanhã — dia 28, às 11:30 horas no Mosteiro de São Bento.

JORNAL DO BRASIL

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÜNEBRES
DIAS OTEIS D0MING0S

Largura Allura CrS CrS
5.1cm 3 cm 68 100.00 96 900.00
5.1cm 4 cm 90 800.00 129 200.00
51cm 5cm 113 500.00 161 500.00

10.7 cm 3 cm 136 200.00 193.800.00
10.7cm 4cm 181600,00 258 400.00
10.7 cm 5 cm 227.000.00 323 000.00
10 7 cm 7 cm 386 400.00 589.400.00
10.7 cm 8 cm 441 600.00 673.600.00
16.3 cm 4 cm 331.200.00 505 200.00
16 3cm 6 cm 496 800.00 757 800.00 .
16.3cm 7cm 579 600,00 884 100.00.-
16.3cm 10cm 828 000.00 1.263 000.00

DEMAIS FORMATOS. CONSULTE-NOSDe 21 a 6a-feira das S 00 ás 18 00 horas
Tels:585-4550/585-4396
De 2a a 6'-feira das 18 00 às 20 00 horas
Tels-585-4350/585-4582
Sábados. Domingos e Feriados das 9 00 às 19:00
horas
Tels 585-4350/585-4582

APÔS OS HORÁRIOS ACIMA.
TRATAR DIRETAMENTE NA
AV. BRASIL. 500-SALA518

¦111

mI IUAIIA



TEMPO REGISTRO
-LuizJ-uppi- 05/07/91

ia H I gen id IMBMMPaterniaade: O capitao Carlola Figuciredo Fcrrcira, dc 86 anos,Mark Philips, de 43 anos, separado da ivT M* ' - 4* de arterioesclcrose e infec?ao gcneraliza-
princcsa Ana, da Inglaterra, foi intcrpe- ••SB*/- t g ^ v 4' da, no Hospital da Beneficencia Poriu-

jjt M«c«p4 lado judicialmcntc por Heather Tonkin, dSk * . > > $r ~L JAr i guesa, cm Santos (SP). Professors <Jo 1"
Z' siolui. dc 38 anos, que o acusa dc scr o pai dc t &%. Iff grau aposcntada, Iccionou durante 15I .Mon.u. Boiom . 

uma mcmna dc quatro anos chamada anos na Escola Doutor Cucio Barcclos.
FTT> Fortoio*a Felicity. Scgundo Tonkin, uma professo- t.AJ|||:^ na Gavea. Macacnse, viuva dc Ismail

i ^ % ToraB,na * Nat«i r?de art®' Ph,lhPs Passou uma noite com WgM Fcrrcira c tinha dois filhos. Foi scpultada
B „ „ ^==>JoioPR°.VW0.B: ela num hotel em Auckland, em novcm- ontem, no Cemiterio Sao Francisco Xa-
^Bio Br.nco ^ »»w< ~~—<C__J M.c.ifi. bro de 1984. Ela contou que eles sc co- vier, noCaiuI * Porto  ,T'' Aracaju* nhcccram um ano antes da concepcSofcle v lv .v"lho Pa,m"s Felicity, no ccntro decquitagao dc Phi- hTncifndLrespkatbri^na^Po"icHnica

I Cuiob*. Brasilia niente casados. Ela disse que quer apenas vad0 comissario dc Polida Municipal,
¦ Vt-t-/ que Philips rcconhega suas rcsponsabili- Bernardo Jose Loureiro. Tinha dois fi- 1 Goi»ni„r " rrl dades. O advogado de acusacao, Kevin ,°?\ W,1™u Silva Loureiro e o capitao

rN I ooio Horisonto Ryan, assegurou no scmanario The Sun- de Mare Guerra, Carlos Alberto Lourei-
J claro H c.mpo Gr.ndo day Times, que o caso sera resolvido nos '' c-' i- SL'Pll'.lal';l °ntcm, no Cemiterio

**"¦ tribunais dc Nova Zelandia. Philips nao 10 Batista, em Botaiogo.
7^=5- Claro a Kb curitibo 4hv flio d« janairo quis prestar dcclaracocs a respeito do Wrl, EleitOSS os prefeitos dc Curitiba,

J nubiado ¦ novo escandalo envolvendo membros da ill ' , Jaime Lerner, o dc Campos, Anthony
Fiori«n6poii. familia real britanica. S3»' 1 I Garotinho e o de Caxias, Jose Carlos<ZCJ Nubiado ^rflW Morreram: Alzira Vargas do O nobre ingles Mark Philips teria umjilho plebeu Lacerda, como "os melhores do pais",

____ CttY ^SSl Amaral Peixoto, aos 77 anos, de cancer cm pesquisa feita com 600 moradores do
yj no pulmao, em sua casa no Leblon. Filha sepultado hoje, no cemiterio Campo da sepultado ontem, no Cemiterio Sao Joao estado do Rio de Janeiro, promovidarm ocaaionaia / Porto do ex-presidente Getulio Vargas, advo- Esperanpa, em Brasilia. Batista, em Botafogo. Pc'a Confraria do Garoto. Eles scrao

Nubiado gada e presidente da Casa do Pequeno Marcos Resendc, pianista de jazz e musi- Adamo Bcrfulli, de 76 anos, de insuficien- homcnageados no mes de mar^o, no esti-
inwi S?— Jornaleiro. Gaucha, viuva do ex-gover- ca brasileira, aos 40 anos de idade, dc cia cardiaca, no Hospital Pro-Cardiaco, lo irreverente da confraria. Durante a

4 ^ Norto nador Ernani do Amaral Peixoto, tinha pneumonia, ontem a noite, na Casa de em Botafogo. Campeao Sul-Americano de rccep?ao, havera uma chuva de petalas
... . 5 .... ^ jCtih** uma filha e tres netos. Foi sepukada as Saude Sao Sebastiao, no Catete, Rio. Basquetebol na decada de 40 e fiscal de derosas, toque de clarins c ate um tapete

W*' J, . ontem, no Cemiterio Sao Joao Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, renda aposentado. Carioca, casado com vermclho. Este tipo de homenagem fara
l|nUPPHHpP|HBP^||SHRI^^ Batista, em Botafogo. Marcos Rescnde viveu c tocou em diver- Cezelina de Quadras Bertulli e tinha uma aI- ? ca'er,dano festivo da confraria." " > ' ,, ^ ^ I Flavio Marcilio, aos 72 anos, ontem a sos paises. Pcla scrie de musica instru- filha. Foi sepultado as 16h de ontem, no Jr® . recebercm uma comenda da

0 noite, em sua casa no Lago Sul, em mental brasileira, da PolyGram, Marcos Cemiterio Sao Joao Batista, em Botafoso. Lonlraria do Oaroto, os trcs destilarao' vaiodo Paraiba t*^3- ,/ '""Vm Brasilia. Nascido em Picos, no Piaui, fez Resende gravou o LP Festa Para Um Silvio Zimmerle Nielsen de 42 anos de em earr?, a'3ert0 P?'as fH?s ,, C|dade,
tJ toda sua carreira politica no Ceara, esta- Novo ReL dcrrame cerebral, naCasa de Saude S5o ^SrefcUoTd^™01 °S ^

do que governou no penodo 1957/58, Cocnraad Yves Scholte, de 62 anos, de jose, em Teresopolis. Dono de uma con- ^sprefenosd^pats .
X—Z^. 

 
quando, como vice, substituiu o gover- infarto do miocardio, em sua casa em f a municiDio de Mace Carioca Solldariedacle: do Papa

I .. nador Paulo Sarazate. Formado em Di- Teresopolis, enquanto dormia. Enge- casado com Monica Nielsen tinh-i umi JoSo Paulo II, com os Imigrantes vitimas
iPs5#iL  Baixada ^ Bai«ada litordnea reito, foi deputado federal em varias le- nheiro civil, um dos diretores da Chris- casado com Monica Nielsen, tinha uma de ataques racistas na Italia. Ele mani-^ "uminanse. gislaturas e por tres vezes ocupou a tian Nielsen, responsavel pela construgao tuna que mora com a mac na suiga. bilvio festou seu pesar pelas manifestagoes ra-presidencia da Camara. Nao conseguiu de uma parede divisoria do Tunel Santa pretendia trazer a familia para o Brasil. cistas e aconselhou o prefeito de Roma,

8 ¦ se reeleger na ultima eleipao. De cancer, Barbara. Carioca, casado com Mousmc Foi sepultado as 16h de ontem, no Cemi- Franco Carrara, a dar mais ajuda aos
W Literal sut contra o qual lutava ha 13 anos. Sera Wagner Scholte, tinha tres filhos. Foi terio Sao Joao Batista, em Botafogo. imigrantes.SL x'«»W 4 >' „ v '' ',r, '

.FontaiDNMET-MARA.
Odeslocamento 

da frente fria cria condicoe; de bom tempo comnebulosidade. Ao entardecer, posstveis chuvas no litoral sul, serras se baixada fluminense. A temperatura permanece elevada, variando nas J| I \ J T 1 J r I i _c~ „ '
serras de 17° a 29° e nas batxadas de 22° a 36°. Ventos do quadrante V3Z3. C10 m §£> tl fi (P i~} §iP iTE fl~¥~\ftir xl3.IlC3.HX0 0Norte, fracos a moderados, com posslveis rajadas k tarde. Para as 1 l ~ O UlA/l'mAslA/U IJ\J>I
Tsoi"48 

horas'tempo parcialmente nubiado'com poss,veis chuvas tubula^ao 0m fyv ^ acusado de

ESHMBBBI rtiB1 i3IBEEESEPBMBM Volta R0donda CCUTlSlOl GJTl W^OJjlflCClOCtTlCl assassinato.H22F.?.P.!2 P.®.1?.?.®.??.'/?   Sat6lite Goes -15h Trp«; mil e nninhpntrv; litroc de nlpn - B ¦ 
BS ll?l«» cJZm om^o da Polida Inderal, Ro: apos uma int^discussilo^r^usa «te' faKSSSto

WWrnammm sabado, dc uma tubulagao da Companhia berto Almeida Barbosa, de 30 anos, foi um pagamento da despesa. O policial pa- noliciais da 68° DP Utainava) identifie i-nascente Siderurgica Nacionai (CSN), em Volta baleado madrugada de ontem na perna gou sua conta com um cheque ouro ram o traficante Edenir Canato dos Rei's
poente lih'oemiri Rcdonda Scgundo o departamento de f"'anll^.. J'w 1°, rT9 r 6 Ralmund? jav«f. 23anos,comosendooassassinodo Toto-'i Meio Ambiente da companhia, 400 litres com Raimundo Tavares Costa, de 36 duble dc camelo e seguranpa do bar (de- grafo LuisHenriaue BraeaSales MacroBftfS ""f| RSB8| .**>» MlJk \ , ' cscoaram para o rio Paraiba e o restantei anos, em Copacabana. O tiroteio come- nuncia nao confirmada pelos funciona- 23 anos morto ha 21 dias em Itain-ivi
|« J ficou retido na barragem flutuante da cou na porta da Lanchoncte Nogueira, rios), dcsconfiou da validadc do cheque O delecado Hermano Bitencourt Dcdiu'aHI HI: 

' 
CSN e podera scr reaproveitado. na Rua Mimstro Viveiros de Castro 15, come.aram a diseutir. S^^^rtSK&'lita-

Minguantol ' Nova ' ' *** Equipcs trabalharam ontem na limpe- feira, mas ate ontem a Justipa nao havia26/1 a 2/2 3 b io/2 *V. % ' ! ia da area afetada e os tecmcos ainda nao expedido o mandato. O crime revoltou a-iM identificaram o ponto exato onde ocorreu » J| A ¦» n Bp ¦¦ populagao de Itaipava, distrito de Petro-W ^ . o vazamcnto. Para evitar novos vazamcn- lul Jrt |# { J %| lb 9 |b H^l | Jp polis.: L tos, foi fechado o registro do oleoduto. A ¦ » ¦ " » 1^. Mm bll EW tm De acordo com o chefe do sctor de! c o n provavel causa do acidente, segundo os ,FALECIMENTD^ investigagoes da delegacia, inspetor Rc-Crosconto choia ! Centra- tecmcosisena o desgate da tubula?ao, nato Rabelo, Edenir matoii o rapaz para
Fon«ofouserratirTo . -" i¦ _/ «a° d® "e" "'bhiUmSo — Aexolosaode um bo- Os AMIGOS com pesar comunicam o seu falecimento roubar-lhe ocarroe,comodmhciro da

3u° do pail tijao de nitrogenio, de mais de 100 quilos c T e convidam para o seu sepultamento. HOJE. as 1 Rio. A drocascrto lw^pelo°trXante
rprovoca chuvas cerca de 2 metros de altura, assustou os I hs., no Cemiterio Sao Joao Batista, saindo o feretro paraabastecersuabocu-de-fumo nocon-

P.r«H3Sr.  iWBHrol' irovoadas. No litoral moradores de Honorio Gurgel e danificou da Capela n° 9— Real Grandeza. dominio Vila Rica, em Pedro do Rio.oihiimin o.8m do Esplrito Santo p. parte da rede de energia eletrica da regiao. ondc ele mora.
08h o.9m areas de Minas, possi-

7 
velscSiteGPgs-i8h olga 

leite pinto buarque de uma prof* maria de lourdes

g=zi (M.SSADE7.0.A, OLIVEIRA VIEIRA MACHADO
JL, Antonio Carlos e Margarida. Olga Maria e Cecilia agradecem (FALECIMENTO)Pi r conforto recebido e convidam para a Missa de 7° Dia de sua mae. a ^.j-, ,..lr- .... , , ...... ._A„^T11

Inst&veTcom'pancadas^do I sogra e avo. a realizar-se dia 27/01. 2J feira. as 1 8 hs. na Igreja -J. HELIANE e filhos, LUIZ, ANNA ELIZABETH e filhos co-
chuvas. C6u quase enco- Q- 1 Sra. da Esperanca. Rua Conde de Iraja. 465 — Botafogo I municam o falecimento de sua querida mae. sogra e avo. ebono a encoborto. vontos [ convidam para o sepultamento a ser realizado HOJE 27/sopram do nordoste a no- /no 1 rv u „ , _ , ' '
roeste, com VOlOCidade do '' XJr 3S lO hOr3S. S3inQO O TSrGtrO 03 C3p©l3 R63l G I 3 n -
10 a is i6s com raiatfaB. WG& a a mm • a ««, r- ii ¦¦ a a-a n-r. m deza n° 6 para o Cemiterio Sao Joao Batista.
H££:H=,I: HEUO SIQUEIRA SiVEIRA —1
Visibilidado do 10 a 20 Km. (MISSA DE 7" DIA) . I

SSm ignez. Marcos. El.ane e Filhos. Regma. Mano e Filho conv.dam paren- ALDEMIR PESSOA FERN ANDESIwMMafflW^ one. tes e amigos para a Missa de 7° Dia de seu querldo HELIO. que sera Jr/^7 "
celebrada HOJE. dia 27. 4s dezoito horas e trinta minutos. na Sala (mlSSA DE 30° DIA)

SKESi Propria f§|tl§|. ;y pancadas de Paroquial da Igreja Santissima Trindade, na Rua Senador Vergueiro. 141. .RDCCK, .SSS  BlfnHK^rchuvas. NO  JL A PRESIDENCIA DA ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO
bm prdpiia  BBBBnHlHlH^'Centro-Qeste ? DE JANEIRO. A PRESIDENCIA DO SEU CONSELHO SUPE-
fepiro piipna  liWB'W Nordeste. a nebulo- | RIOR. O CONSELHO DI RETOR E A DIR ETORIA DO CLU B
saocon«K» imprtipria  h f.'vrf<frf te m.p LFHN ARDO I") C I ArFRDA COMERCIAL. consternados como falecimento do seu saudo-
I— hpU Puffins LCWHMIIUV; UC LMV.CRUM so e querido amigo e companheiro BENEMERITO ALDEMIR PES-
ipanema Fotos: inpe • (FALECIMENTO) SO A FERN AN D ES, convidam os seus associados e a comunidade
Lome 'tomrtprta' aim ANTONIO, MARIA ANTON IA e FABIO. consterna- 11:30 horas. na Igreja da Ordem do Carmo — Rua l'° de Marco.
U'ca Jmprbpria  Porto Vclbo nubiado 32 22 Recife nub/chuvas 31 23 I 11 dos, comunicam o falecimento de seu querido Filho e j 

I
 RioBra™ nubiado Xi 23 Aracaju nub/chuvas 29 22 I IfmO e COnvidam p0T3 O Sepultamento, HOJE. as 10 "'^^Xvi*o^RaligIoso«™^T6nebra^^* ___ _ | - .

EHE52K.  Ssss. .esssfi tun saijas* wwawvat a horas. saindo o feretro da Capela "G" do Cemiterio w^fTir.fT^tTT. FERNANDO
5ass« Sfisa  5SD5K sssm SLS ess ssssss. ».» Sao Francisco Xavier (Caju) para a mesma necrbpole. 0""S&£ffi£&«00"5 LEMA OREIROjja'py, P^6pfja  Be'6m nub/chuvas 32 23 Campo Grande par/nublado 31 20 ^{7° DIA)!5*coaj!arai Pfop;;a  MacapS nub/chuvas 32 24 GoiSnia nub/chuvas 26 17 • 
Maries Pr6pria  Palmas nub/chuvas 31 23 ^ -i-—-—---—• Alvaro Lema Oreiro e Jorge Le-
Jacone Propria S3oLuiz nub/chuvas 32 22 Be'oHorizonto nub/chuvas 29 19 _ _ - - - m ^ _ _ _ _ _ | ma Oreiro COnvidam OS parentes
^•u.a-ma.  J2SSH35. 2.4 .SKSS5S.. S 71 R A W jAl ^ S 0C3 JK B_ HTde seuTrmSo FERNANDO, amanhs!CaboFrio Prfipria Fortaleza nub/chuvas 30 24 ^oPauio parhMado 31 20 » » mm Mm ¦ ¦ m m m w a i V f* V U& w * ^ ¦ » 1 ¦% MVk. Bb B Bia B I ^0 dia 28. as 9:00 Hs.. na Paroquia SaoArraialdoCabo Propria Natal nub/chuvas 31 25 Curitiba nub/chuvas 29 17 /C A R EnMCMTA\ Paulo Apostolo—Rua Barao de Ipa-
Buzios PrPpria Jo5oPessoa nub/chuvas 30 25 Florian6polis nub/chuvas 28 20 LCVdsVlfclNi I nema, 85 — Copacabana.
RiodasOstras Propria Macejd _ nub/chuvas 31 19 PortoAlegre nuWehuyas 30 21

JU CELINA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO, FAMILIA JOENA1 borwastt
l 'If C cKdo CondKAH 1m Cktode Condon ml. n»n f AMIGOS tem o grande pesar de comunicar o falecimento KA
Qucda do barroira no Km 43. 7' hi Hn in r« "7* 1"* I de ALZIRA VARGAS DO AMARAL PE XOTO, cujo se- I PREC0S PARA AVISOS RELIGI0S0S E FONEBRES IArreal. MOo dupla no Km 56. iSK HSftft $J5 SHSSi SifeS , x • I" I .-ooi TTTZParaibuna. No Sorra de Polrb- forcejona _ claro 12 05 Monlevid6u nubiado 26 22 pultamento toi realizado ontem, dia zb do corrente. diasuteis domingos
oblai ^o°KmP87'!1on99Kem8am° SSSS. "*"«»> «J» M5SSSH *& £...3. L___________________________________La'9"'a Al'"'3 Ct; C,S
S.9®.S5.S8!  Bogo^ nubiado  19 05 Novalorque nubiado -02 -06 51 cm 3 cm 6810000 96 900 00Rio - Santos (OR 101) Bru'xeias nubiado' '06""04 Paris nubiado 06""02 _ ' 

nnnnnnnTranslto p.eiudlcado nos Kms Bmni^ «m» "all Mro «"S ^ OT ^ "°80000 129.200.00
no» Knis°?49 "e'»«.0doMdo I —-y-~ ---¦ ^Icm 5 cm 113 600.00 161 500.00
quodn do barroiras Maia pista jonancsburgo ntbi'ado sT"» Saniiaio claro »""« __ — A , _ a ^ a . . , __ . . . . 107 cm 3 cm 136 200.00 193 800.00
omrooKmtiVo"Kmp562ssos js ssj xji §oF^^i^zzzEis SONIA HF ANDRADA ALVES DE LIMA 1C7cm Jcm 181 600-°0 25840000
Rio I Campos (OR-I01)  Ll5bM <:'a,0 " w TelAviv claro 16 05 v 1*3 rs (a rti'avltnvn ri fa ¥ EntP la Ea 11V1 r\ 107cm 5cm 22700000 32300000

isSar sonia Regina. Alvaro Luiz. Fat,ma. Vinicius. Eduardo. Guilherme ;"cm 385:G00° 58"°000
on™,o'™ Kms'™3o?2?50a pls'a SS cia'-o i"H =r Tjjr Julia, filhos. nora. genro e netos de SONIA DE ANDRADA ALVES M1.600.C0 673cCO.OO

DE LIMA, convidam para.a Missa de 7° D.ia a.ue_sera celebrada cm ^ ™ 5c52cac0Meia pisw no Km 174. Nova ¦¦¦»>«¦ b»p^¦ amanha — dia 28. as 11:30 horas no Mosteiro de Sao Bento 496500^0—757ssftoeIguacu. soniido sp-rj. ObrasO 16.3cm 7cm 579 600 00 884 100 00quoda do barroiras do Km 219 „ . . (r,,, , . ... ...... Jao 226. descida da Sorra das gffMSBfflfflft.liMI. 16.3cm lOoil 828 000,00 1.263.000.00Araras. Dosvio no Km 311, Pe- Gale§o (RJ) Par/nub 1_ado. Visibi!idade boa. ——
 Cumbica^SP) Par/nub. Visibilidade moderada. DEMAIS F0RMAT0S, C0NSULTE-N0S. !s«Ta TmaApolls (BR no) Conaonhas (SPI Par/nub. Visibilidado moderada ,  — De 2a a 6Meira das 9:00 as 18 00 horas. !Estreitamento da pista entro OS  mmtmmmmmmmwmamMmmmmmmmmommmmmmmmmmmmmmmmmmKms 79 o 90. Desvios do Km 94 Vtracopos (SP) Par/nublado. Visibilidado boa. Tels 585-4550/585-4396

CAMIA HP AtyiDBADA AIVP^ np IIA/IA -De2=aSfeiradas18:00#:00ho,aSem AparocUa.  Brasilia I^/iwIiIsiIb. P»«sl»«l» troiiowlM.  ¥Vllln l/E ftlwIVni/n rth* Cw l/E kllTl^% Tels: 585-4350/585-4582itnipava - T«r«s6polls (br Manaus ^^.X!?.'.¥?!!!5?^f? — Sabados Dnminnns p Fpriarin-; riac Q 00 ac 1Q nn*»»> Fortaieza Par/nubiado. visibilidade boa. PEBB Corretora. Marina Distribuidora. Banco PEBB. Bevatic dePista interditada no Km 1 devi- , J_~ ai ^ i a /-> ^ /i a k i ii- . ¦ noras¦ do a queda de barroiras. », Pat/nubiado. vnftaidaite toa. R e p rese n t acoes; Alvarotero, LAC MAO e Norteps de Empreendimen- T ... ,.a,
itabarai - Fribiirgo (nj i lis)" SftsSst tos convidam pQfs a Missa de 7° Dia de SONIA DE ANDRADA — _ __ _i__!Trechos em obras o som acos- curitiba Par/nubiado visibilidado boa I ALVES DE LIMA, mae e sogra de seus diretores Alvaro Luiz Alves de apOsoshorariosacima.
sisjlas™! I....* Po"oA"!3,!! uo»oadasd0 Possive,s chu,as S Lima de Alvares Otero e Vinicius Lima Fernandes. que sera celebrada tratardiretamentena
Fonto: dneri der. Fonw: faia  amanha — dia 28. as 11:30 horas no Mosteiro de Sao Bento. av brasil. 500 - sala 518.

AMERICA DO SUIL

LUA

LuizJ-uppl- 05/07/91
Paternidade: o capitão
Mark Philips, de 43 anos, separado da
princesa Ana, da Inglaterra, foi interpe-
lado judicialmente por Hcather Tonkin,
de 38 anos, que o acusa de ser o pai de
uma menina de quatro anos chamada
Felicity. Segundo Tonkin, uma professo-ra de arte, Philips passou uma noite com
ela num hotel em Auckland, em novem-
bro de 1984. Ela contou que eles se co-
nheceram um ano antes da concepção de
Felicity, no centro de equitação de Phi-
lips, na Nova Zelândia, quando o capi-
tão e a princesa ainda estavam formal-
mente casados. Ela disse que quer apenas
que Philips reconheça suas responsabili-
dades. O advogado de acusação, Kevin
Ryan, assegurou no semanário The Sun-
duy Times, que o caso será resolvido nos
tribunais de Nova Zelândia. Philips não
quis prestar declarações a respeito do
novo escândalo envolvendo membros da
família real britânica.
Morreram: Alzira Vargas do
Amaral Peixoto, aos 77 anos, de câncer
no pulmão, em sua casa no Leblon. Filha
do ex-presidente Getúlio Vargas, advo-
gada e presidente da Casa do Pequeno
Jornaleiro. Gaúcha, viúva do ex-gover-
nador Ernani do Amaral Peixoto, tinha
uma filha e três netos. Foi sepultada às
17hl9 de ontem, no Cemitério São João
Batista, em Botafogo.
Flávio Marcílio, aos 72 anos, ontem à
noite, em sua casa no Lago Sul, em
Brasília. Nascido em Picos, no Piauí, lez
toda sua carreira política no Ceará, esta-
do que governou no período 1957/58,
quando, como vice, substituiu o gover-nador Paulo Sarazate. Formado em Di-
reito, foi deputado federal em várias le-
gislaturas e por três vezes ocupou a
presidência da Câmara. Não conseguiu
se reeleger na última eleição. De câncer,
contra o qual lutava há 13 anos. Será

Carlota Figueiredo Ferreira, de 86 anos,
de artcrioesclerose e infecção generaliza-da, no Hospital da Beneficência Portu-
guesa, em Santos (SP). Professora do I"
grau aposentada, lecionou durante 15
anos na Escola Doutor Cócio Barcelos,
na Gávea. Macacnse, viúva de Ismail
Ferreira e tinha dois filhos. Foi sepultada
ontem, no Cemitério São Francisco Xa-
vier, no Caju.
Dinah Silva Loureiro, de 73 anos, de
insuficiência respiratória, na Policlínica
de Botafogo, em Botafogo. Carioca, viú-
va do comissário de Polícia Municipal,
Bernardo José Loureiro. Tinha dois 11-
lhos: Wilma Silva Loureiro e o capitão
de Mar e Guerra, Carlos Alberto Lourei-
ro. Foi sepultada ontem, no Cemitério
São João Batista, em Botafogo.
Eleitos: os prefeitos de Curitiba.
Jaime Lerner, o de Campos, Anthony
Garotinho e o de Caxias, José Carlos
Lacerda, como "os melhores do país",em pesquisa feita com 600 moradores do
estado do Rio de Janeiro, promovida
pela Confraria do Garoto. Eles serão
homenageados no mês de março, no esti-
lo irreverente da confraria. Durante a
recepção, haverá uma chuva de pétalasde rosas, toque de clarins e até um tapete
vermelho. Este tipo de homenagem fará
parte do calendário festivo da confraria.
Além de receberem uma comenda da
Confraria do Garoto, os três desfilarão
em carro aberto pelas ruas da cidade,
usando faixa com a inscrição: "os melliq-
res prefeitos do país".
Solidariedade: do Papa
João Paulo II, com os imigrantes vitimas
de ataques racistas na Itália. Ele mani-
lestou seu pesar pelas manifestações ra-
cistas e aconselhou o prefeito de Roma.
Franco Carrara, a dar mais ajuda aos
imigrantes.

Macapá

Fortaloxa • ''•'
Toro.lno • Natal* João PoBioa*Rocifo •
Vr-rT Maceió«ÍTT' Aracaju®PortoValho Palmas

Salvador
Brasília
Goiânia
li1''Campo Guando

Bolo Horizontâi
SAo Paulo * Vitória; irHio da JaneiroClaro anublado Curitiba

Fibrianôpolle O nobre inglês Mark Philips

sepultado hoje, no cemitério Campo da
Esperança, em Brasília.
Marcos Resende, pianista de jazz e músi-
ca brasileira, aos 40 anos de idade, de
pneumonia, ontem á noite, na Casa de
Saúde São Sebastião, no Catete, Rio.
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim,
Marcos Resende viveu e tocou em diver-
sos paises. Pela série de música instru-
mental brasileira, da PolyGram, Marcos
Resende gravou o LP Festa Para Um
Novo Rei.
Coenraad Yves Seholte, de 62 anos, de
infarto do miocárdio, em sua casa em
Teresópolis, enquanto dormia. Enge-
nheiro civil, um dos diretores da Chris-
tian Nielsen, responsável pela construção
de uma parede divisória do Túnel Santa
Bárbara. Carioca, casado com Mousme
Wagner Seholte, tinha três filhos. Foi

teria um filho plebeu
sepultado ontem, no Cemitério São João
Batista, em Botafogo.
Adamo Bertulli, de 76 anos, de insuficiên-
cia cardíaca, no Hospital Pró-Cardíacp,
em Botafogo. Campeão Sul-Americano de
Basquetebol na década de 40 e fiscal de
renda aposentado. Carioca, casado com
Cezelina de Quadros Bertulli e tinha uma
filha. Foi sepultado às 16h de ontem, no
Cemitério São João Batista, em Botafogo.
Silvio Zimmerle Nielsen, de 42 anos, de
derrame cerebral, na Casa de Sáude São
José, em Teresópolis. Dono de uma con-
fecção no município de Magé. Carioca,
casado com Mônica Nielsen, tinha uma
filha que mora com a mãe na Suíça. Silvio
pretendia trazer a família para o Brasil.
Foi sepultado ás 16h de ontem, no Cemi-
tério São João Batista, em Botafogo.

Nublado
Chuvasocasionais Porto:AlãoreNubladocomchuvas Norto

Valo do Paraíba

/^flSmiiTansf

S^LjtoroIsul
. Fontmí_DNMET-MARA

O 
deslocamento da frente fria cria condiçõe~ de bom tempo comnebulosidade. Ao entardecer, possíveis chuvas no litoral sul, serrase baixada fluminense. A temperatura permanece elevada, variando nasserras de 17° a 29° e nas baixadas de 22° a 36°. Ventos do quadranteNorte, fracos a moderados, com possíveis rajadas à tarde. Para as

próximas 48 horas, tempo parcialmente nublado, com possíveis chuvasisoladas.

Delegado é baleado 
por

camelô em Copacabana

Uleo vaza de

tubulação em

Volta Redonda
Três mil e quinhentos litros de óleo

combustível vazaram, entre sexta-feira e
sábado, de uma tubulação da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta
Redonda. Segundo o departamento de
Meio Ambiente da companhia, 400 litros
escoaram para o rio Paraíba e o restante i
ficou retido na barragem flutuante da
CSN e poderá ser reaproveitado.

Equipes trabalharam òntem na limpe-
za da área afetada e os técnicos ainda não
identificaram o ponto exato onde ocorreu
o vazamento. Para evitar novos vazamen-
tos, foi fechado o registro do oleoduto. A
provável causa do acidente, segundo os
técnicos, seria o desgate da tubulação,
construída em 1946.

Explosão — A explosão de um bo-
tijão de nitrogênio, de mais de 100 quilos e
cerca de 2 metros de altura, assustou os
moradores de Honório Gurgel e danificou
parte da rede de energia elétrica da região.

assassinato
Baseados"no depoimento ae uma tes-

temunha, cujo nome é mantido em sigilo,
policiais da 68° DP (ltaipava) identifica-
ram o traficante Edenir Canato dos Reis,
23 anos, como sendo o assassino do foto-
grafo Luís Henrique Braga Sales Magro,
23 anos, morto há 21 dias, em ltaipava.
O delegado Hcrmano Bitencourt pediu a
prisão preventiva do traficante na sexta-
feira, mas até ontem a Justiça não havia
expedido o mandato. O crime revoltou a
população de ltaipava, distrito de Petró-
polis.De acordo com o chefe do setor de
investigações da delegacia, inspetor Re-
nato Rabelo, Edenir matou o rapaz pararoubar-lhe o carro e, com o dinheiro da
venda do veículo, comprar tóxicos no
Rio. A droga seria levada pelo traficante
para abastecer sua boca-tle-fumo, no con-
domínio Vila Rica, em Pedro do Rio,
onde ele mora.

nascente
poente

06h28min
19h41min

Satélite Goes - 15h
O delegado da Polícia Federal, Ro-

berto Almeida Barbosa, de 30 anos, foi
baleado madrugada de ontem na pernaesquerda, durante uma troca de tiros
com Raimundo Tavares Costa, de 36
anos, em Copacabana. O tiroteio come-
çou na porta da Lanchonete Nogueira,
na Rua Ministro Viveiros de Castro 15,

após uma intensa discussão por causa de
um pagamento da despesa. O policial pa-
gou sua conta com um cheque ouro
do Banco Brasil e Raimundo Tavares,
dublè de camelô e segurança do bar (de-núncia não confirmada pelos funcioná-
rios), desconfiou da validade do cheque e
começaram a discutir.

nascente
14h06minpoente

Minguante! 1 Nova26/1 a 2/2 3 a 10/2

MARCOS REZENDE
(FALECIMENTO)

Os AMIGOS com pesar comunicam o seu falecimento
e convidam para o seu sepultamento. HOJE. às 17
hs.. no Cemitério São João Batista, saindo o féretro
da Capela n° 9 — Real Grandeza.

KTOPC-W con-
HjKj|^¦' centra-

/ ção de ne-
bulosidade

BÊjí jr 
' n° Sul do país

provoca chuvas e
P® trovoadas. No litoral
rggF do Espirito Santo er áreas de Minas, possl-veis chuvas.

'Crescente Cheia11 a 18/2 • 18.a 24/2
Fonte: Observatório
Nacional

preamár
01h11min
08h
21h23min

PROF° MARIA DE LOURDES
OLIVEIRA VIEIRA MACHADO

(FALECIMENTO)
JL HELIANE e filhos, LUIZ, ANNA ELIZABETH e filhos co-

? municam o falecimento de sua querida mãe. sogra e avó. e
| convidam para o sepultamento a ser realizado HOJE, 27/

01/92, às 1 0 horas, saindo o féretro da Capela Real Gran-
deza n° 6 para o Cemitério São João Batista.

OLGA LEITE PINTO BUARQUE DE LIMA
(MISSA DE 7- DIA)

baixamar
04h11min
16h51min

Antônio Carlos e Margarida. Olga Maria e Cecília agradecem oconforto recebido e convidam para a Missa de 7o Dia de sua mãe.sogra e avó. a realizar-se dia 27/01. 2a feira, às 1 8 hs. na Igreja N.Sra. da Esperança. Rua Conde de Irajá. 465 — Botafogo.
Na orla marítima, tempoinstável com pancadas dechuvas. Cóu quase enco-berto a encoberto. Ventossopram de nordeste a no-roeste, com velocidade de10 a 15 nós, com rajadas.Mar de nordeste com on-das.de 1m a 1,5m, em in-tervalos de 4 a 5 segundos.Visibilidade de 10 a 20 km.Temperatura estável.

HÉLIO SIQUEIRA SSVEIRA
(MISSA DE 7" DIA)

ALDEMIR PESSOA FERNANDES
(MISSA DE 30° DIA)

J. A PRESIDÊNCIA DA ASSOCIACÃO COMERCIAL DO RIO
? DE JANEIRO. A PRESIDÊNCIA DO SEU CONSELHO SUPE-
| RIOR. O CONSELHO DIRETOR E A DIRETORIA DO CLUB

COMERCIAL, consternados com o falecimento do seu saudo-
so e querido amigo e companheiro BENEMÉRITO ALDEMIR PES-
SOA FERNANDES, convidam os seus associados e a comunidade
empresarial para a Missa de 30° Dia a se realizar amanhã, dia 28. às
11:30 horas, na Igreja da Ordem do Carmo — Rua 1 ° de Março.

região
o r t e .

^®»^P°sslveis6§|r^< pancadas de
SjlMy^c h u va s . No

Centro-Oeste e
fcgi*/ Nordeste, a nebulo-
pTsidade mantém tempo
chuvoso em vários esta-

Ignez. Marcos. Eliane e Filhos, Regina. Mario e Filho convidam paren-tes e amigos para a Missa de 7o Dia de seu querido HÉLIO, que será
celebrada HOJE. dia 27, às dezoito horas e trinta minutos, na Sala
Paroquial da Igreja Santíssima Trindade, na Rua Senador Vergueiro. 141.

Mangaratiba
Grumari
Recreio
Barra

Própria
Própria
Própria

LEONARDO DE LACERDASáo Contado Imprópria
Leblon Imprópria

(FALECIMENTO)
JL ANTONIO, MARIA ANTONIA e FÁBIO, consterna-

T dos, comunicam o falecimento de seu querido Filho e
I Irmão e convidam para o sepultamento, HOJE, às 10

horas, saindo o féretro da Capela "G" do Cemitério
São Francisco Xavier (Caju) para a mesma necrópole.

Ipanema Imprópria Fotos: INPE
Copacabana
Leme

Imprópria
Imprópria Tempo mâx min Tempo máx min

PortoVelho nublado 32 22 Recrie nub/chuvas 31 23
Rio Branco nublado 33 23 Aracaju nub/chuvas 29 22
Manaus nublado 34 24 Salvador nub/chuvas 28 23
Boa Visla nublado 34 20 Cuiabá nub/chuvas 33 24
Be'èm nub/chuvas 32 23 Campo Grande par/nublado 31 20
Macapá nub/chuvas 32 24 Goiânia nub/chuvas 26 17
Palmas nub.'chuvas 31 23 Brasília nub/chuvas 25 17
Sáo Luiz nub/chuvas 32 22 Belo Horizonte nub/chuvas 29 19
Teresina nub/chuvas 34 24 Vitória _ ^ nub/chuvas 26 22
Fortaleza nub/chuvas 30 24 SâoPaulo ^r/nublado 31 20Natal nub/chuvas 31 25 Curitiba _ ^ nub/chuvas 29 17
João Pessoa nub/chuvas 30 25 Florianópolis nub/chuvas 28 20
Maceió nub/chuvas 31 19 Porlo Alegro nub/chuvas 30 21
Fonte; DNMET-MARA

Imprópria
Botafogo Imprópria Avisos Religiosos • Fúnebres

S8MS50/S85-43MDe 2 ' a 6 • das 09 00 hs ás 18 00 hsiOBMAl PQ IKAtlL
FERNANDO

LEMA OREIRO
Flamengo Imprópria
Piratimnga Própria
JJaipu PrópriaItacoatiara Própria
Maricá Própria
Jaconè Própria
Araruama Imprópria
Cabo Frio Própria
Arraial do Cabo Própria
Búzios Própria
Rio das Ostras Própria
Fonte; Fundação Estadual do MeioAmbiente (Boletim de 24101192)

(7° DIA)
JL Álvaro Lema Oreiro e Jorge Le-t ma Oreiro convidam os parentes' e amigos, para a Missa de 7o Dia.de seu irmão FERNANDO, amanhã,dia 28. às 9:00 Hs.. na Paróquia SãoPaulo Apóstolo — Rua Barão de Ipa-nema. 85 — Copacabana.

ALZIRA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO

(FALECIMENTO)

JL CELINA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO, FAMÍLIA e
? AMIGOS têm o grande pesar de comunicar o falecimento

I de ALZIRA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO, cujo se-
pultamento foi realizado ontem, dia 26 do corrente.

JORNAL DO BRASIL
Cidade
MéxicoRio - Juiz de Fora (BR 040)Queda de barreira no Km 43,Arreal. Müo dupla no Km 56.Paraibuna. Na Serra de Petró-polis, meia pista no Km 86 oobras do Km 87 ao 99. em am-bos os sentidos^

Rio - Santos (DR 101)Trânsito prejudicado nos Kms70 e 78. om Angra dos Rçis, enos Kms 149 e 164. devido àquoda de barreiras. Meia pistanos Kms 424 e 464. Depressõesentre o Km 419 e o Km 562.
Rio - Campos (DR 101)Recapoamento e recomposiçãodo acostamento do Km 80 aoKm 100. Restauração da pistaentre os Kms 213 e 215.
Prisldwito Dutra (BR 118)Meia pista no Km 174, NovaIguaçu, sentido SP-RJ. Obras equeda de barreiras do Km 219ao 226, descida da Serra dasAraras. Desvio no Km 311, Pe-nedo.
Serra TeresòpoIU (DR 110)Estreitamento da pista entro osKms 79 e 90. Desvios do Km 94ao Km 100. Pista interditadaapôs a entrada de Teresópolis,em Aparecida.
ltaipava - Teresópolis (BR405)Pista interditada no Km 1 devi-do a queda de barreiras.
Itaborai - Frlburgo (RJ 116)Trechos em obras e sem acos-lamento, entre os Kms O e 8 edo Km 51 ao Km 63.

Amsterdã claro
Atenas nublado
Barcelona claro
Berlim nublado
Bogotá nublado
Bruxelas nubiado

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRESnublado
DIAS ÚTEIS DOMINGOSMontevidéu nublado

Moscou claro
Nova Iorque nublado
Paris nublado
Pequim claro
Roma daro

5.1 cm
5.1 cm
5.1 cm

10.7 cm
107 cm
10.7 cm
10.7 cm
10.7 cm
16 3cm

464-cm-
16.3 cm
16.3cm

68 100.00 96900.00
90 800.00 129 200.00

113.500.00 161 500.00
136 200.00 193800.00
181.600.00 258400.00
227 000.00 323.000.00
386400.00 589 400.00
441 600.00 673.600.00
331.200.00 505 200.00
496,800,00—7578G&00
579 600.00 884100.00
828 000,00 1.263000,00

Buenos Aires chuvas
Chicago nublado
Johanesburgo nublado
Lima claro

Santiago claro
São Francisco nublado
Tel Aviv claro SÔNIA DE ANDRADA ALVES DE LIMA

Londres nublado Sônia Regina. Álvaro Luiz, Fátima. Vinicius, Eduardo, Guilherme e
Júlia. filhos, nora. genro e netos de SÔNIA DE ANDRADA ALVES
DE LIMA, convidam para_a Missa de 7° Dia nue será celebrada
amanhã — dia 28. às 11:30 horas no Mosteiro de São Bento.

Los Angeles claro i
Madri claro
Fonte: Agências Internacionais

Toronto
nublado

Santos Dumont(RJ)
Galeão (RJ)
Cum b ica j^S P)
Congonhas(SP)
Viracopos (S P)
Confins (BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recite
Salvador
Curitiba
Porto Alegre

Pa r/n ubla do .V i s ib i I i da d eb oa
P a r/nublado .V j s ib i! t dad eb o a.

Pa r/nublado .V; sibi I ida d ob o a.
Pa f / n u b '_a d o . V j s i b i 11 d a d e b o a .
Par/nublada^
Par/nublado. Vjsibijidade boa.
Par/nub. Chuvas e névoa úmida.
Par/nublado..Visibilidade boa.
Par/nublado. Possíveis chuvas etrovoadas.

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS.
De 2a a 6a-feira das 9:00 às 18.00 horas.
Tels. 585-4550/585-4396
De 2a a 6a-fs!ra das 18 00 às 20 00 horas
Tels:585-4350/585-4582
Sábados. Domingos e Feriados das 900 às 19 00
hoias
Tels: 585-4350/585-4582

SÔNIA DE ANDRADA ALVES DE LIMA
PEBB Corretora. Marina Distribuidora. Banco PEBB. Bevatic de
Representações: Alvarotero, LACMAO e Norteps de Empreendimen-
tos convidam para a Missa de 7o Dia de SÔNIA DE ANDRADA
ALVES DE LIMA. mãe e sogra de seus diretores Álvaro Luiz Alves de
Lima de Álvares Otero e Vinicius Lima Fernandes, que será celebrada
amanhã — dia 28. às 11:30 horas no Mosteiro de São Bento.

APOS OS HORÁRIOS ACIMA.
TRATAR DIRETAMENTE NA

AV BRASIL. 500-SALA518.Fonte: TasaFonto: DNER/ DER.
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jornal do brasil CiSncia

Ligas de memoria chegam ao Brasil
^ 

^ 
SSo Paulo — Lulz Carlos dos Santos , ^ ^

palma da mao volta ao formato ori^ -!j' t^l^v^-

as ligas de memoria,' um novo mate- mM ' Alem de sutias e oculos, as ligas de
rial que comeijou a ser desenvolvido mcmorias podem ter varios outros

agora'est a chegando ao Brasil. A Fu- —: 
JjSadU 

Cm fParclhos condicionadores sVcm

De acordo com Anselmo Nakata- ortodontia, que iriam se ajustariam a
ni, diretor presidente da Furukawa arcada dentaria sozinhos, sem a ne-
Industrial, a primeira aplica?ao prati- As ligas de memoria sao feitas Assim, ao atingir determinada cessidade de retira-los.
ca do produto, que chegara ao mer- principalmente de Niquel e Titanio temperatura, a liga adquire certa es- Os novos materials podem ser
cado ainda este ano, devera aparecer — existem tambem de Cobre, Zinco e trutura cristalina, que corresponde a usados ainda para soldar tubulagoes
nos sutias produzidos pela Du Loren. Aluminio — e tem a propriedade de, um formato pre-estabelecido. E pos- submarinas, sera aquecimento. Aneis

• Eles terao armagoes, usadas em mo- quando deformadas, voltar a forma sivel estabeleeer a temperatura dp me- resfriados seriam levados ao fundo
delos meia-ta?a, que depois de retor- original, ao atingirem a sua tempera- moria na faixa que vai de menos 10 do mar e colocados nas jungoes dos
cidas — em praticas esportivas ou tura de restabelecimento, que e pre- graus a mais 100 graus centigrados. tubos. Ao voltar a temperatura am-
lavagens, por exemplo — voltam ao determinada. Segundo o fisico Arnal- No caso da mola, a temperatura de biente, o anel se contrairia, vedando a
formato original quando entram em do Paes de Andrade, supervisor de restabelecimento gira em torno de 50 jungao. Outro emprego imaginado
eontato com o corpo da pessoa. "A Caracterizagao Fisica do Instituto de graus. A da armagao de sutia e a pelos cientistas e na construgao de"liga se modela a linha do corpo e nao Pesquisas Energeticas e Nucleares mesma do corpo humano, cerca de 36 antenas de satelites. Quando sao mui-
da a sensagao de que existe um arame Open), isso acontece porque os me- graus. to grandes e dificil coloca-las no es-
dentro da pega", explica Nakatani. tais, a medida em que vao sendo O metal usado nos oculos e um pago. Elas entao seriam construidas
empresa tambem pretende trazer as aquecidos, passam por mudangas de caso um pouco diferente. Trata-se de na Terra com ligas de memoria, de-
armagao de oculos. "A principio, em fase. Isso e, vao alterando sua estru- um metal super-elastico, que quando formadas e langadas. Ao chegarem
pequeno numero, como experiencia", tura cristalina (a posigao dos atomos esticado ou dobrado tem a capacida- no espago, as antenas poderiam ad-
adianta Nakatani. na molecula). de de voltar ao formato original na quirir sua forma original.

Erros e fraudes 
que 

ficaram n
__________ Arquivo

Equivocos podem ser "
ca usados pela pressa h |
em mostrar resultados HHV H

Gientistas, 
como todos os seres hu- *?-*. " » \ »A<1. .3? ? - " •> j9manos, cometem crros. Ha uma , .' .. • H

semana o astronomo ingles Andrew WKKT- ;:/fSiLine admitiu que sua equipe se enga- {aw / S
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Os pára-raios: proteção
contra os relâmpagos

pára-raios c uma invenção
indubitavelmente de origem

moderna, apesar da afirmativa de
alguns escritores que, baseando-se
em textos mal compreendidos, su-
gerem que os povos da antiguida-
de já o conheciam. Sua elaboração
provem da segunda metade do sé-
culo 18, quando se descobriu a
natureza elétrica do relâmpago e a
associou à propriedade que pos-suem as pontas de subtrair a cletri-
cidade das nuvens. Foi o estadista
e cientista norte-americano Benja-
min Franklin (1706-1790) quemteve a idéia do pára-raios. Em
1760, Franklin construiu um pri-meiro para a casa do comerciante
Benjamin West, de Filadélfia.

Esta admirável descoberta não
recebeu a acolhida que merecia na
Europa. Em diversos países, como
na Inglaterra, a idéia foi recusada
por um lamentável nacionalismo,
enquanto na França a inveja c ciú-
me de alguns cientistas se esforça-
ram por atenuar seu valor.

O abade Poucclet, em sua obra
La Naturc dans Ia forniation dti
tomwrre et Ia reproduetion des êlres
vivants (1766), além de provar queo agente responsável pelo relâm-
pago era o mesmo que fecundava-
va o solo, elevou-se energicamente
contra o emprego de hastes metáli-
cas nos telhados das casas e solici-
tou que a policia proibisse a cons-
trução de pára-raios.Um dos mais violentos oposi-
tores à idéia de Franklin foi o
abade francês Jcan Antonie Nollet
(1700—1770). Com sua influência
na Academia de Ciências, Nollet
fez com que o primeiro pára-raiossó fosse instalado na cidade de
Paris, no Louvre, em 1782, porsolicitação expressa do rei Luis
XVI, grande admirador de Frank-
lin. Tal instalação parece estar re-
lacionada ao que ocorreu na Fila-
délfia, quando, em 27 de março de
1782, durante uma tempestade,
um raio caiu exatamente na Em-
baixada da França, único edifício
público da cidade sem pára-raios,
provocando a morte de um oficial
francês. Naquele ano, entre as
4800 casas que existiam na cidade
de Filadélfia, 400 delas possuíam
pára-raios. Por outro lado, os aba-
des franceses Chappe e Bertholon,
mais bem inspirados que seu cole-
ga parisiense, já haviam instalado
pára-raios em diversas provínciasfrancesas, como nas regiões do.
Languedoc, Lyon, Bretanha etc. A
Inglaterra só adotou o pára-raiosem 1788, quando um deles foi ins-
talado na catedral de Londres — o
primeiro a existir na cidade.

Em 30 de julho de 1778, antes
de Paris e Londres, o Senado de
Veneza determinou que todos os
prédios fossem munidos de pára-
raios, assim como os depósitos de
pólvora.O pára-raios tem uma dupla
ação: prevenir, na maioria dos ca-
sos, a queda dos raios sobre os
prédios que os possuem e, no caso
de serem atingidos evitar os danos
provocados pelos relâmpagos. Es-
te aparelho baseia no poder das
pontas. De fato, os corpos que
apresentam arestas vivas, em par-
ticular pontas finas, não podem
ser eletrizados; perdem sua eletri-
cidade em virtude da grande ten-
são existente nesses pontos.Se considerarmos uma nuvem
de tempestade se estendendo aci-
ma de uma região, sua eletricida-
de, agindo sobre o fluido neutro
do solo, repelirá a eletricidade de
mesmo sinal no solo e a nuvem
atrairá, nos pontos mais próximos,
como os cumes das árvores, telha-
dos, sinos, torre, etc, a eletricidade
de sinal oposto. Se a diferença de
tensão eletrica entre a nuvem e
estes diferentes pontos for sufi-
ciente, um relâmpago explodirá
entre a nuvem e o ponto em que o
acúmulo de carga oposta for mais
intenso. Os pontos mais expostos
são aqueles que, por sua altura ou
boa condutividade, estão mais as-
sociados à superfície terrestre e
portanto mais fortemente carrega-

dos de eletricidade. Todavia, se
nestas regiões estiverem situadas
pontas metálicas finas, elas não
poderão conservar a tensão clétri-
ca que teriam em caso contrário.
Deste modo, correm menos riscos
de serem atingidas pelos relâmpa-
gos. Ao mesmo tempo, a eletrici-
dade que teria sido perdida poderáir neutralizar a das nuvens tempes-
tuosas e agir para tornar menos
provável uma descarga elétrica.

Se por um lado, este fluxo quevai escapar pela ponta será tanto
mais considerável quanto mais fi-
na forem estas extremidades, poroutro lado, estas pontas serão
mais eficientes se estiverem asso-
ciadas ao solo por um bom condu-
tor. Como os maiores desgastes se
produzem nas pontas, para se evi-
tar esses danos convém usar o me-
lhor condutor possível, sem solu-
ção de continuidade, entre as
partes mais elevadas dos prédios e
o solo. Em conseqüência, três são
as principais partes de um pára-raios: a ponta, o condutor e a liga-
ção com o solo.

A ponta deve ser fina com o
objetivo de resistir às descargas
que podem destruí-las. Todavia,
não podem ser exageradamente fi-
nas nem constituídas de material
pouco sensível as intermpéries e
aos golpes das descargas. Por es-
tes motivos, o metal usado é, cm
geral, inoxidável. O material ideal
seria a platina, cujo preço elevado
fez com que se optasse pelo cobre
que tem a vantagem de ser um
melhor condutor. A haste de ferro
do pára-raios deve possuir um
diâmetro de 5 a 6 centímetros,
segundo a sua altura, e terminar .
por um cone de um ângulo de 30
graus em cobre ou platina, apara^
fusado à extremidade superior dá
haste. Foi o físico francês Alfred
Perôt (1863-1925) quem propôs o
uso de uma coroa de pontas para •
desse modo aumentar a ação do ,
pára-raios e estender a zona sob
sua proteção. O condutor podeser constituído por troncos de fer-
ro de 15 a 18 mm de diâmetro ou
fios de cobre de 6 a 8 mm de
diâmetro. O ponto mais delicado
é a junção deste condutor com o
solo. Como a terra seca é má con-
dutora, não é suficiente introduzi-
lo na superfície terrestre; para se
obter um bom contato, é necessá-
rio conduzi-lo a um poço onde
deverá ser mergulhado na água.
Na falta de um poço, pode-se ca-
var um buraco profundo, cheio de
carvão, e onde se introduz o con-
dutor, após se ter tido o cuidado
de subdividi-lo em diversas rami-
ficações. Em Berlim, no século
XIX, ligavam-no aos canos d'á-
gua e gás da cidade. Todavia, o
melhor é ligá-lo a uma placa no
solo, cuja resistência se mede pe-
riodicamente.

Um pára-raios protege todos
os prédios e objetos situados num
cone que tem por eixo o pára-raios
e um semi-ângulo no vértice de 60
graus, ou seja, o pára-raios prote-
ge os objetos situados a uma dis-
tância de duas vezes a altura da
ponta do pára-raios.

A utilidade dos pára-raios na
França, no século XIX. foi confir-
mada pela pesquisa feita pelo as-
trônomo francês François Arago
(1786-1853), que verificou que as
igrejas, que eram quase anualmen-
te atingidas, ao serem dotadas de
pára-raios passaram a sofrer mais
raramente golpes de descargas e,
em conseqüência, não sofriam da-
nos quando atingidas.

No fim do século XVIII, o
francês Barbeu-Dubourg, tradutor
de Franklin, desenvolveu o pára-raios portátil. Mais tarde, o padrePaulian em sua obra La Physique à
Ia portee de tout le monde (1790),
publicada em Nimes, descreveu
um pára-raios portátil, em forma
de guarda-chuva, um pouco dife-
rente do desenvolvido por Barbeu-
Dubourg, que, como o anterior,
não teve nenhum sucesso, em vir-
tude da sua inutilidade.

Ronaldo Rogério de Freitas Mourão
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Erros e fraudes que ficaram na história
Arquivo

Equívocos podem ser
causados pela pressa
em mostrar resultados

Gientistas, 
como todos os seres hu-

manos, cometem erros. Há uma
semana o astrônomo inglês Andrew
Line admitiu que sua equipe se enga-
nou, ao anunciar a descoberta de um
planeta orbitando uma estrela de nêu-
trons. Um erro compreensível, já queos pesquisadores se basearam em cál-
culos matemáticos complicados para
detectar indícios de um objeto invisível
orbitando um astro muito distante e
apagado. Mas a pressa em anunciar
resultados, de modo a obter prioridadenuma descoberta, já provocou muitos
enganos e acabou prejudicando, no lu-
gar de ajudar, a carreira dos pesquisa-dores envolvidos.

Foi o caso dos químicos Stanley
Pons e Martin Fleischman. Em 1988,
os dois subiram ao estrelato depois de
anunciarem a descoberta da fusão nu-
clear a baixas temperaturas. Usando
água pesada e uma aparelhagem sim-
pies, para a decomposição da água
com energia elétrica, os dois químicos
afirmavam fundir átomos pesados de
hidrogênio, produzindo energia. Uma
façanha que fisicos do mundo inteiro
perseguem há décadas, com máquinas
enormes e sofisticadíssimas. Mas a fa-
ma de Pons e Fleischman durou pou-CO.

É praxe, durante as pesquisas cien-
tificas, que as experiências sejam repe-
tidas inúmeras vezes, por equipes dife-
rentes, antes que seus resultados sejam
aceitos. Laboratórios do Japão, Euro-
pa e Estados Unidos não conseguiram
obter os resultados milagrosos anun-
ciados por Fleischman e Pons e a idéia
da fusão nuclear fria foi esquecida. As
verbas e o prestígio dos dois pesquisa-dores cairam tão rapidamente quantotinham subido, embora os dois cientis-
tas ainda não tenham admitido o erro.

Poderia ter sido pior. Pelo menos
um cientista já foi parar na cadeia porfazer promessas que não podia cum-
prir. Na década de 1950, o governo de
Juan Domingos Perón importou o fisi-
co austríaco Ronald Richter para de-
senvolver um sistema de propulsãoatômica para aviões. Richter conven-
ceu Perón de que tinha um método
seguro para obter a fusão nuclear com
matérias-primas baratas. Entusiasma-
do, o governo argentino mandou cons-
truir um enorme instituto de pesquisasem Bariloche, onde Richter começou a

gastar verbas fabulosas. No final, des-
cobriu-se que a fusão de Richter era
uma fraude e o cientista foi preso.A maioria dos erros na ciência
ocorre em conseqüência de enganos e
não por má fé do pesquisador. Um
caso célebre envolveu a descoberta da
poli-água. Esse novo estado da água
foi anunciado em 1969 pelo Instituto
de Química de Moscou. Um ano de-
pois, 400 cientistas do mundo inteiro
estavam tentando destilar a nova for-
ma de água e estudá-la. O físico ameri-
cano J. Donohoe chegou à conclusão
de que a poli-água era a substância
mais perigosa do mundo. Ela poderiase combinar com a água normal numa
reação em cadeia que transformaria os
oceanos em geléia.Artigos foram publicados em revis-
tas de prestigio como a Nature e a
Science. Em 1970, a Sociedade Ameri-

cana de Química patrocinou uma con-
ferência internacional para estudar as
implicações e perigos da descoberta.
Mas em 1973 os descobridores da poli-água se retrataram publicamente em
Moscou. A poli-água nunca existira.
Fora um engano provocado pela con-
taminação de água normal pela sujeira
que escapara de um equipamento de
teste. Equipamentos sujos ou defeituo-
sos também deixaram muitos astrôno-
mos embaraçados durante a caça ao
pulsar da supernova 1987A.

As teorias atuais da astrofísica pre-vêem que a explosão de uma gigantescaestrela deixa um astro encolhido e es-
magado, o pulsar. Vários pulsares jáforam observados, mas a criação de
uma dessas estrelas de nèutrons nunca
pôde ser acompanhada. No verão de
1987, uma gigantesca explosão estelar
foi detectada na Grande Nuvem de

Magalhães. Imediatamente, observató-
rios do mundo inteiro começaram a
procurar pelo pulsar. Em janeiro de
1989, o astrônomo John Middleditch
anunciou ter detectado o novo astro
com um aparelho ultra-sensível ligado
ao telescópio do Observatório de Cerro
Tololo, no Chile.

Entretanto, a estrela de nèutrons
parecia estar girando 1.968 vezes porsegundo. A essa velocidade até mesmo
uma bola de nêutron se desintegraria.
Para explicar a descoberta os físicos
propuseram a existência de uma maté-
ria estranha, muito densa. Um dos arti-
gos, publicado na Nature, tinha a co-
autoria da brasileira Ângela Olinto.
Mas a explicação era muito mais pro-saica. Um exame do equipamento mos-
trou que o pulsar não existia. Ele era o
resultado de um sinal eletrônico emiti-
do por uma câmera de televisão usada
para apontar o telescópio.

Enganos como esses tornam os
cientistas extremamente cautelosos na
comprovação de novas descobertas. A
história da ciência mostra que os erros
e fraudes são implacavelmente revela-
dos, enquanto as verdadeiras conquis-
tas cedo ou tarde são reconhecidas.

Em 1980, a astrônoma Jill Tarter
captou uma série de sinais estranhos,
no telescópio de Arecibo, em Porto
Rico. A antena de 300 metros de largu-
ra, construída em uma concavidade na-
tural, é o dispositivo ideal para tentar
ouvir sinais de civilizações no espaço.
Durante cinco dias, os sinais se repeti-
ram à mesma hora, e pareciam vir de
uma estrela distante.

Jill Tarter começou a investigar e
acabou descobrindo que os sinais es-
tranhos coincidiam com a hora de mu-
dança de turno no observatório. Um
dos funcionários saia e ligava o rádio
de seu carro na faixa de cidadão. A
antena hipersensível, no alto da para-bólica, misturava os sinais do rádio do
carro com os da estrela distante.

Mas pelo menos uma vez um enga-
no desse tipo levou a uma importante
descoberta. Em 1967, a astrônoma Jo-
celyn Bell captou sinais ritmados, vin-
dos do espaço. A fonte misteriosa fica-
va junto de uma estrela extinta e
recebeu o código LGM, iniciais em
inglês de pequenos homens verdes. Jo-
celyn e seu colega Anthony Hewish
continuaram investigando as estranhas
pulsações de rádio e descobriram queelas eram produzidas por uma minies-
trela, feita de nèutrons, que girava've-lozmente no espaço. No lugar dos ex-
traterrestres eles descobriram um novo
tipo de astro, o pulsar.

Ciência

Astronomia e Astronáutica
memória chegam ao Brasil

As ligas de memória são feitas
principalmente de Níquel e Titânio
— existem também de Cobre, Zinco e
Alumínio — e têm a propriedade de,
quando deformadas, voltar à forma
original, ao atingirem a sua tempera-
tura de restabelecimento, que é pré-
determinada. Segundo o físico Arnal-
do Paes de Andrade, supervisor de
Caracterização Física do Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares
(Ipen), isso acontece porque os me-
tais, à medida em que vão sendo
aquecidos, passam por mudanças de
fase. Isso é, vão alterando sua estru-
tura cristalina (a posição dos átomos
na molécula).

Assim, ao atingir determinada
temperatura, a liga adquire certa es-
trutura cristalina, que corresponde a
um formato pré-estabelecído. É pos-
sível estabelecer a temperatura de me-
mória na faixa que vai de menos 10
graus a mais 100 graus centígrados.
No caso da mola, a temperatura de
restabelecimento gira em torno de 50
graus. A da armação de sutiã é a
mesma do corpo humano, cerca de 36
graus.

O metal usado nos óculos é um
caso um pouco diferente. Trata-se de
um metal super-elástico, que quando
esticado ou dobrado tem a capacida-
de de voltar ao formato original na

própria temperatura ambiente. O me-
tal comum só volta ao estado normal
se não houver deformação maior do
que 0,4 a 0,5%. O metal super-elásti-
co retorna á sua forma original mes-
mo que sofra deformação até 10 ve-
zes maior do que a permitida pelo
metal comum. Devido a essa caractc-
rística é chamado também de metal
borracha.

Além de sutiãs e óculos, as ligas de
memórias podem ter vários outros
usos. A mola, por exemplo, pode ser
usada em aparelhos condicionadores
de ar. "Ela pode controlar as aletas
que determinam a direção do fluxo de
ar", explica Nakatani. "Basta aque-
cê-la ou esfriá-la para mudar a dire-
ção do ar." O novo metal pode ser
empregado também em aparelhos de
ortodontia, que iriam se ajustariam à
arcada dentária sozinhos, sem a ne-
cessidade de retirá-los.

Os novos materiais podem ser
usados ainda para soldar tubulações
submarinas, sem aquecimento. Anéis
resfriados seriam levados ao fundo
do mar e colocados nas junções dos
tubos. Ao voltar à temperatura am-
biente, o anel se contrairia, vedando a
junção. Outro emprego imaginado
pelos cientistas é na construção de
antenas de satélites. Quando são mui-
to grandes é difícil colocá-las no es-
paço. Elas então seriam construídas
na Terra com ligas de memória, de-
formadas e lançadas. Ao chegarem
no espaço, as antenas poderiam ad-
quirir sua forma original.

Ligas de

sâo paulo — Parece mágica:
um óculos retorcido e amassado na"palma da mão volta ao formato ori-
ginal ao ser largado. O mesmo a :on-
tece com uma mola, que depois de
esticada e deformada retorna ao nor-
mal quando mergulhada em algum
líquido morno. Isso é possível graças
às ligas de memória, um novo mate-
rial que começou a ser desenvolvido
no Japão há cerca de 10 anos e que
agora está chegando ao Brasil. A Fu-
rukawa Industrial S. A. Produtos
-Elétricos, subsidiária brasileira da
Furukawa japonesa, empresa que
primeiro descobriu essas ligas, está
trazendo para o Brasil os novos me-
tais.

De acordo com Anselmo Nakata-
ni, diretor presidente da Furukawa
Industrial, a primeira aplicação práti-- ca do produto, que chegará ao mer-
cado ainda este ano, deverá aparecer
nos sutiãs produzidos pela Du Loren.

• Eles terão armações, usadas em mo-
delos meia-taça, que depois de retor-
cidas — em práticas esportivas ou
lavagens, por exemplo — voltam ao
formato original quando entram em
contato com o corpo da pessoa. "A

"liga se modela á linha do corpo e não
dá a sensação de que existe um arame
dentro da peça", explica Nakatani. A
empresa também pretende trazer as
armação de óculos. "A princípio, em
pequeno número, como experiência",
adianta Nakatani.
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Detergente mata

moscas a bordo

da Discovery
Pelo menos metade das 480 moscas

embarcadas na Discovery morreram,
anunciou o diretor cientifico da missão
espacial, Bob Snyder. Os insetos foram
levados para a investigação dos efeitos
da ausência de gravidade sobre o cresci-
mento de embriões-de_mõsclis"drosónTas.
As mortes parecem ter sido causadas
pela presença acidental de vestígios do
detergente usado para esterilizar a caixa
que alojava as moscas. Segundo Snyder,
antes de morrerem algumas das moscas
chegaram a colocar ovos, que serão estu-
dados ao fim da missão.

Mas as mortes foram a única nota
negativa registrada até agora nessa mis-
são. Segundo Snyder, os sete astronautas
estão entusiasmados com o sucesso dos
outros experimentos, feitos com numero-
sa população de objetos biológicos. Além
disso, a equipe de terra informa que os
astronautas se sairam bem num teste de
náusea provocada.
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Moderadores de apetite
Quais são as con-

tra-indicaçõcs para o
uso dc moderadores
dc apetite? Quando se
tornam imprcscindí-
veis? É possível ema-
grecer apenas toman-
do esses remédios?

Quem responde é o clínico ge-ral Alberto Scrfaty, nutrologista.
membro da Associação Brasileira
de Estudos sobre a Obesidade
(Abeso):

Inibir o apetite com remédios é
um assunto tremendamente polèmi-co entre a classe médica. Alguns
profissionais são totalmente contra-
rios, por causa da dependência fisi-
ca do paciente ao remédio — afinal,
o indivíduo pode continuar viciado
em comer e se tornar viciado num
remédio. Outros são favoráveis aos
moderadores e, neste grupo, há
aqueles que acreditam que estes me-
dicamentos sejam suficientes para o
paciente, descartando até as dietas.
A questão reside nas formas distor-
cidas pelas quais os moderadores
são encarados.

O moderador de apetite é partedo tratamento da obesidade, queconsiste, por ordem de importàn-
cia, em dietas, atividade física,
apoio emocional e, por fim, na
administração destes medicamen-
tos. A obesidade pode ser conside-
rada uma doença crônica, que se
apresenta em surtos e remissão. E
é grave, pois tem alto potencial de
desenvolver outras doenças sérias
como hipertensão arterial, diabe-
tes no adulto, insuficiência respira-
tória, câncer de mama, ateroscle-
rose e outros problemas de ordem
psicológica.

Para se ter uma idéia do quan-to a obesidade é perigosa, quemestá apenas 10% acima do pesoideal tem a expectativa de vida
diminuída em 11%, no caso dos
homens, e 7% no caso das mulhe-
res. Quem está acima de 20% do
peso diminui a expectativa em
20%, para homens, e 10% paramulheres.

Os moderadores são remédios
que podem ser usados racional-
mente, no momento correto e por
profissionais com bom conheci-
mento farmacológico. Basicamen-
te, há dois tipos de moderadores,
ambos derivados de anfetamina,
mas com locais de atuação distin-
tos no sistema nervoso central.
Um grupo atua no centro da fome
e o outro no centro da saciedade.
Estes são os mais modernos e quecausam menos dependência. O fu-
turo trará novidades no setor. Tes-
tes em laboratório mostram que a
tirosina, um aminoácido essencial,
potencializa os efeitos dos mode-
radores de apetite, o que diminuirá

as doses necessárias
destes remédios.

Há também os
moderadores conside-
rados naturais, obti-
dos através de plan-
tas. Acontece que no

Brasil não há um controle da coleta
dos vegetais usados na composição
destes medicamentos — ou seja, o
paciente corre sempre o risco de
estar tomando um remédio sem um
princípio ativo eficaz. A formação
do princípio ativo de uma plantaestá relacionada com seu tempo de
amadurecimento e coleta.

São indicados para o uso de
moderadores de apetite os pacientes
que nào conseguem emagrecer ape-
nas com dietas e remédios, necessi-
tando de um apoio para bloquea-
rem a vontade de comer. Os
moderadores também são indicados
no caso de dietas muito rígidas, de
baixas calorias. Podem ser muito
úteis em programas de condiciona-
mento e mudança de hábitos ali-
mentares. Os moderadores devem
ser usados no máximo durante três
meses, dependendo do caso.

As doses usadas devem ser as
menores possíveis. O moderador
de apetite é um medicamento queajuda na eliminação de sintomas,
mas não cura. Jamais deve substi-
tuir uma dieta alimentar. Usando
apenas moderadores de apetite, se-
jam naturais ou convencionais, o
máximo que o paciente consegue é
não aumentar mais o peso, conti-
nuando gordo. Há médicos quedizem que só o moderador é capaz
de emagrecer: isto não é verdade.
Para emagrecer, basicamente, é
preciso deixar de comer. O mode-
rador auxilia nisso, desde que a
pessoa o encare como um disposi-
tivo capaz de ajudá-la a se adaptar
a novos hábitos alimentares. Clie-
ga um momento em que a adapta-
ção se completa e o remédio torna-
se desnecessário.

Os moderadores não são indi-
cados para pacientes muito jovensou muito idosos; alcoólatras ou
viciados em drogas (para evitar o
risco da dependência); deprimidos
ou psicóticos (sob o risco de po-tencializar o estado emocional);
gestantes e mulheres em fase de
amamentação; cardíacos ou porta-dores de aterosclerose aguda.

Há pacientes que temem engor-
dar após a suspensão do modera-
dor. E claro que isso pode aconte-
cer, desde que a pessoa não tenha
criado novos hábitos alimentares
durante o tratamento. Quantomaior a força de vontade do pa-ciente, sua dedicação á dieta c às
atividades físicas, muito menor é a
sua necessidade de tomar remédios
para controlar o apetite.

Nova técnica recupera

os 
pacientes cardíacos

WASHINGTON — Pacientes
cardíacos têm melhores chances de
se recuperar de enfarte do miocárdio
se forem submetidos a uma técnica
de ressuscitação cardiopulmonar
que pressione o tórax e também o
abdômen. Foi o que descobriu um
estudo de seis meses conduzido no
centro médico do Hospital São José,
em Nova Jersey, Estados Unidos.

No período, foram realizadas
135 tentativas de ressuscitação em
103 pacientes, divididos em dois
grupos. Cerca de 25% dos que rece-
beram compressões abdominais so-
breviveram e logo receberam alta
hospitalar. Enquanto isso, apenas
7% dos que receberam somente a
massagem torácica conseguiram
sair vivos do enfarte. Os resultados
foram publicados no Jornal da As-
sociação Americana de Medicina.

A compressão abdominal atua
pelo aumento da pressão no sistema
circulatório e pelo incremento do
fluxo sangüíneo até os órgãos vitais.

A ressuscitação cardiopulmonar
convencional envolve a compressão
do peito para estimular a passagemdo sangue pelo coração e desobs-
truir as passagens das vias respira-
tórias."Agora, precisamos estender o
estudo aos pacientes socorridos fo-
ra do hospital", explicou o cardio-
logista Jeffrey B. Sack, da Universi-
dade da Califórnia, e um dos
autores do estudo.

Se pesquisas futuras realizadas
com mais pacientes apresentarem
resultados semelhantes, as evidên-
cias científicas forçarão os médicos
a mudarem os critérios da ressusci-
tação cardiopulmonar, disse Sack.
Apesar de a técnica abdominal
abordada pelo trabalho ter sido
praticada por duas pessoas, traba-
lho idêntico poderia ser efetuado
facilmente por apenas um indivi-
duo, esclareceu o médico. Enquan-
to uma das mãos permanece com-
primindo o peito, a outra se
posiciona sobre o umbigo, fazendo
pressão.

Contra a Aids
Médicos de Taiwan, integrantes

do Conselho Nacional de Ciência,
disseram ter descoberto uma droga
anti-Aids baseada na medicina tradi-
cional chinesa. Vinte médicos da Es-
cola de Medicina de Taipei disseram
ter produzido, a partir de dados colhi-
dos durante dois anos, uma droga
capaz de controlar a propagação do
vírus da Aids pelo corpo dos pacien-tes. Testes clínicos e toxicológicos ain-
da não foram feitos. Diversos prati-
cantes da medicina fitotefápica
chinesa afirmaram anteriormente ter
descoberto produtos que combatem a
Aids. Até agora, o único remédio ofi-
cialmente aceito para o tratamento da
doença é o AZT. Os outros são consi-
derados experimentais.

Radiação
Baixas doses de radiação podemcausar leucemia, descobriu um estudo

realizado por uma instituição arnbien-
tal inglesa. O trabalho foi publicadono British Medicai Journal. Segundo a
revista, é a maior prova de que as
pessoas submetidas a doses considera-
das seguras de radiação, por um tem-
po prolongado, podem estar arriscan-
do a saúde. A pesquisa, iniciada em
1976. avaliou 95 mil trabalhadores:
Os riscos se duplicam na exposição a
20 unidades de radiação por ano. o
máximo recomendado pela comissão
internacional para a proteção contra
as radiações. Se os resultados do estu-
do forem confirmados, esse nível de-
verá cair para 10 unidades de radia-
ção por ano.

Dia contra o câncer

Campanha promove
consultas grátis para
esclarecer população

uarta-feira, dia 29, será o Dia
Nacional de Prevenção do

Câncer de Pele, uma iniciativa da So-
ciedade Brasileira de Dermatologia
(SBD), que faz parte de uma campa-
nha educativa sobre a doença iniciada
em dezembro do ano passado. Depoi»
de amanhã, de nove ás onze horas da
manhã! o público poderá se dirigir a
qualquer centro de saúde onde haja
um serviço de dermatologia, e fazer
uma avaliação grátis da pele.Associações de moradores e alguns
clubes também terão postos de plan-tão — no Rio. por exemplo, o Clube
Caiçaras, na Lagoa, estará à disposi-
ção dos cariocas, com médicos reali-
zando consultas. Dúvidas sobre càn-
cer de pele poderão ser tiradas através
dos telefones das sessões regionais da
SBD (no Rio o número é 222-2648).
Nos locais de atendimento, cartazes e
folhetos impressos pela Sociedade se-
rào distribuídos, conta-o-coordenador
da campanha, dermatologista Jarbas
Porto, professor titular da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)e membro da Academia Nacional de
Medicina.

Os folhetos explicam que existem
três tipos mais importantes de câncer
de pele: o basocelular, espinocelular e
o melanoma, que na grande maioria
dos casos se localizam no rosto. E
advertem que a morte por câncer de
pele é rara. mas pode ocorrer a partirde um melanoma mal tratado. O me-
lanoma é considerado o mais gravecâncer de pele. Mas a metástase podeser evitada com o tratamento preço-ce. O diagnóstico de um câncer de
pele é confirmado por uma biópsia
do tumor.

A maior incidência da doença se
dá a partir dos 40 anos. observa o
folheto. Aparentemente, qualquer pes-
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soa é capaz de perceber se determina-
do sinal ou mancha de pele é suspeito—de-serunrtumor maligno. Feridas quenão cicatrizam: sinais que modificam
a cor, aumentam do tamanho ou san-
grem; verrugas que cocem, sangrem
ou se tornem doloridas até mesmo porcausa do roçar de uma toalha, devem
ser levados em conta para uma avalia-
ção médica.

A causa mais apontada para o
câncer de pele é a exposição inade-
quada ao sol — em relação ao mela-
noma, esta associação ainda não foi
totalmente esclarecida. A prevenção,
portanto, passa pelo bronzeamento
moderado da pele, antes das dez lio-
ras da manhã e após as quatro da
tarde, sempre com filtro solar. O mé-
todo de tratamento mais comum é a
cirurgia para remoção do tumor, fei-
ta em consultórios médicos com
anestesia local — mas. dependendo
da gravidade do caso, a cirurgia podeocorrer no hospital.

Em cada 100 casos de câncer, 25 se
localizam na pele. De cada 100 casos
de câncer de pele cerca de 70 se locali-
zam no rosto, 80 são do tipo basocelu-
lar, 10 espinocelular e cinco são mela-
nomas. O câncer de pele acomete
muito mais as pessoas de pele clara e
isto pode ser comprovado até em pai-ses como o Brasil, onde a população é
bastante miscigenada.

Na capital gaúcha. Porto Alegre, a
incidência de melanoma é de 3.7 indi-
viduos em cada 100 mil habitantes.
Enquanto isso. Fortaleza apresenta
1.3 casos novos de câncer dc pele paracada 100 mil habitantes. Os dados
fazem parte de um levantamento feito
recentemente no Serviço de Epidemio-
logia do Instituto Nacional do Câncer,
pela pesquisadora Guinar Azevedo e
Silva Mendonça. O Sul do Brasil é
caracterizado justamente pela coloni-
zação européia e pela maioria da po-
pulação de pele branca.

Medicina

Jarbas Porto mostra o cartaz que

Márcia Régis
Uma corrente de especialistas está

promovendo um amplo debate sobre o
t atual estágio da prática médica. Os dc-

fensores da medicina psicossomática,
uma forma mais holística de tratar
doentes, criticam o afastamento do mé-
dico organicista do seu maior objeto de
trabalho: o ser humano. "A formação
humanística do médico está acabando,
porque ganha dinheiro hoje, nesta pro-
fissão, quem trabalha com exames com-
plementares. O clínico que acompanha
o doente, ouve suas angústias, toman-
do-se o seu referencial, ganha apenas
uma consulta", aponta o professor José
Galvão Alves, diretor-médico da Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
e ardente defensor da prática psicosso-
mática.

A situação pode ser melhor avaliada
quando verificamos a remuneração
atual dos médico. O Inamps paga atual-
mente por uma consulta médica CrS
1.100, o preço médio de uma cerveja."O médico se afastou da emoção, da
honestidade, da conduta ética e da soli-
dariedade", continua o professor. En-

—qnnnto o tradicional médico organicista
enxerga em seu paciente um orgacra-scr-
tratado com remédios e exames, o mé-
dico psicossomático também busca por
trás dos sintomas um fator emocional,
gerado na rotina de vida do indivíduo."Abordamos o homem, não um ór-
gão", resume ele.

A medicina psicossomática-é—urrm
filosõfiã de tratamento que pode per-mear as atividades de qualquer especia-
lista. Por ela, entende-se que as doenças
são cáusadas não apenas por fatores
emocionais, mas destes em conjunto
com fatores genéticos, ambientais e
imunológicos. Isto explicaria porque
problemas de saúde causados por um
mesmo agente (vírus ou bactéria, porexemplo) podem se manifestar com sin-
tomas diferentes em várias pessoas. A
Associação Brasileira de Medicina Psi-
cossomática reúne cerca de dois mil
médicos em todas as capitais.

Estes profossionais adiantam quenão se trata de pura "coincidência" o
aparecimento de sintomas durante cri-
ses emocionais. "Podemos observar queas doenças eclodem nos piores momen-
tos de vida", diz Galvão Alves, ex-pre-
sidente da regional carioca da Associa-
ção. Ele justifica isto usando uma frase
do famoso imunologista Oliveira Lima:"Indivíduo deprimido, linfócitos me-
lancólicos". Linfócitos são as células de
defesa do sistema imunológico, que,uma vez inibidos por algum fator, dei-
xam o corpo a mercê das doenças.

A somatização das emoções também
não é "frescura" nem "coisa de elite" —
cada pessoa somatiza do jeito que pode
e é capaz. Todos os seres humanos têm
o chamado locus iniiior resistentia. ex-
pressão em latim que aponta a existên-
cia de órgãos menos resistentes ao es-
tresse do dia a dia.

Segundo o psicanalista Júlio de Mel-
Io Filho, professor de Psicologia Médi-
ca da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, a genética determina o ór-
gão-choque de cada um. Mas, de longe,
o aparelho digestivo é sempre a maior
vítima das somatizações. "O indivíduo
costuma lançar no estômago aquilo que
não tolera na vida", costuma dizer Gal-
vão Alves. Na Santa Casa de Misericór-
dia do Rio, 70% dos doentes atendidos
no serviço de gastroenterologia apre-
sentam apenas alterações no funciona-
mento do aparelho digestivo, mas ne-
nhuma lesão. Tudo causado pelo
psiquismo.

Ao final das contas, em busca de
emoção os pacientes acabaram seduzi-
dos pela medicina alternativa. Mas cor-
rendo o eterno risco de buscar trata-
mento com profissionais despreparados
que, na opinião de Galvão, por alguma
razão não se adaptaram ao rigor cientí-
fico necessário à boa prática médica.
Porém, nem oito, nem oitenta. "O mé-
dico deve ser um excelente técnico com
boa visão humanista", adianta Galvão
Alves.

Para ser capaz de assegurar a um
paciente que ele não sofre nada físico,
mas apenas exterioriza com sintomas
suas emoções, o médico tem que ser um
ótimo clinico e uni perfeito conheci-
mento do organismo humano. O médi-
co psicossomático é um "bom ouvido"
para seu paciente, mas não resolve tudo
verbalmente. Os exames complementa-
res, depois de analisada a história do

__paciente,-poderrM-cforçar o diagnóstico
da somatização, por exclusão.

Ser um "bom ouvido" pode ajudar
muito o próprio médico. "A aderência
do paciente ao tratamento é proporcio-nal â aderência dele ao médico", diz um
famoso especialista inglês. Uma pesqui-
sa feito rios Estados Unidos confirmou
a tese. num país em que a populaçãonão tem limitações financeiras para ad-
quirir medicamentos. Mesmo assim.
50% dos pacientes não tomam os remé-
dios prescritos.

Reação à emoção

provoca sintomas
A ciência já é capaz de explicar co-

mo as pessoas são capazes de transfor-
mar emoções em sintomas físicos. "O
ser humano fabrica sintomas, através
de mecanismos que envolvem várias
substâncias químicas no cérebro", ex-
plica o professor Júlio de Mello Leite,
da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Ele vai lançar, em março, o
livro Psicossomática Hoje, Ed. Artes
Médicas, que reúne 36 autores discútin-
do o tema. E de sua autoria o clássico
Concepção Psicossomática: Visão Aluai,
Ed. Tempo Brasileiro, 5a- edição, adota-
do pelas faculdades de medicina.

A somatização é uma forma de se
reagir ao estresse, representado por al-
go real ou imaginário, contra o qual a
pessoa quer se defender. O processo é
desencadeado pela memória somática
do indivíduo, conjunto de experiências
sofridas com o próprio corpo ou com o
de outras pessoas, registrado pela men-
te. Em dado momento, o indivíduo,
inconscientemente, resgataessa memó-
ria e produz sintomas, que variam de
lesões a meras alterações do funciona-
mento de órgãos, entre outras coisas.

Leite explica que o paciente somá-
tico difere do hipocondríaco. Este vive
à procura de uma doença. Pode até
perceber algum sintoma, mas física-
mente não apresenta nada. Ao contrá-
rio, o somático produz sintomas reais
e doenças. Seu tratamento inclui a
clássica psicoterapia do paciente so-
mático. (M.R.)

Mulheres somatizam mais
As mulheres são as que mais somati-

zam problemas emocionais, talves porserem tão reprimidas por razões cultu-
rais. São elas predominam nos casos
clínicos reais de somatização citados
pelo diretor da Santa Casa de Miseri-
córdia, professor José Galvão Alves:

Caso 1
Uma mulher jovem foi atendida no

setor de emergência do Hospital Carlos
Chagas, no subúrbio carioca de Mare-
chal Hermes. Ela apresentava uma para-lisia do lado esquerdo da face, sintoma
que levou a equipe de "plantão ã suscitar,
de imediato, a hipótese de que a moça
possuía um aneurisma cerebral. Para
complicar a situação, a paciente estava
sem voz (afásica). Mas, conversando com
a família, os médicos descobriram quenão haveria necessidade de ela ser sub-
metida a uma arriscada neurocirurgia de
urgência. A paralisia da face surgira
quando a moça soube da notícia que o
namorado havia morrido num acidente
de carro. Incapaz de expressar sua triste-
za, ela somatizou toda a emoção.

Caso 2
Apresentando a temperatura de 38,5

graus durante três meses consecutivos,
uma mulher foi internada na enferma-
ria da Santa Casa, com o diagnóstico de"febre de origem obscura". Classica-
mente, toda febre sinaliza alguma infec-
ção, ou alguma doença grave. A pacien-te foi submetida a uma bateria de
exames: tomografia computadorizada
do tórax e do abdômens, ultrassom ab-
dominai, ecocardiograma e hemogra-
mas. Nada foi descoberto, os resultados

eram absolutamente normais. O grupode psicologia médica da Santa Casa
entrou no caso, para descobrir que a
mulher enfrentava um sério problemade relacionamento afetivo com o mari-
do e a filha. Ao desabafar suas frustra-
ções, a febre desapareceu. O diagnósti-
co finalmente apareceu: hipertermia
psicogênica.

Caso 3
Uma senhora sofria de coceira (pru-rido) no corpo inteiro. Por causa disso,

lavava o- corpo a cada meia hora —
tempo tomado à risca pela paciente. Ela
já passara por vários hospitais do Rio.
Teve o fígado avaliado (pois algumas
disfunções do órgão têm a coceira porsintoma) e foi submetida até a biópsias
da pele. Ela acabou sendo encaminhada
para a Santa Casa, onde psicólogos fi-
nalmente descobriram a razão de tanto
desconforto: a paciente havia traído o
marido e sofria um profundo sentimen-
to de culpa. Achava-se imunda, porisso. Daí, começou o processo de se
coçar e se lavar continuamente.

Caso 4
Um paciente de 83 anos procurouajuda para tratar uma dor epigástrica

(na boca do estômago). Avaliando sua
história, um gastroenterologista da
Santa Casa descobriu que o homem
estava tendo ataques de angina (dor no
peito) e precisava procurar um cardio-
logista. Nem sequer foi necessário sub-
metê-lo a exames complementares do
aparelho digestivo, como endoscopia e
outros. (M.R.)
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Cnmn Circulagao de Mercadorias que o ICMS e estadual), o produtoPolar Cr$ (ICMSj^alem Cr$ 9 mil de PIS e ^: sairia da fabrica, entao, por CrS

p 
ment^qi^^u^no^wdai^ PlS^'Vinsocidf C ^ '6 -w sao majs Cr| 47mi! de ICMS c CrS

pregos, freio nos sflarios, maior 33 Sa^^os^-'A^presen^a do go- '* 
" Disparate —A siluacao tiao e

20.01 21.01 12.01 23.01 24.oi SSSS"IStoK p^iimUapopiT-

tributaria?nada feito.P0 pais conti- qs^oo'm?f Dor'exemSl^'recolhe iHH tao fcrl373 de impostos. Ou seja,
mTbo nua exibindo um dos maiores niveis « « ,! rrNwT r!? r^T um encarecimento de 25%. So de

^**^23^89 de tributa?ao entre as grandes eco- q 141 on de imnosto nn fnnte S~in JBfe WHH IPI a aliquota e de 15%, ou seja.
1^^1^24,40 nomias do mundo, levando os im- rr? si uf nn ™, 7 W no tnH v-'" & ? .* CrS 130, considerando um prego1.213,0° postos indiretos a terem uma parti- ' „ ?X8§Z PVpmnt KlSSiSi^^. ,imm,fabrica de CrS 1.000. Um pacote de

20.01 2t.oi 22.01 23.01 24.01 cipa?ao de ate um terpo no pre?o de Compranao o fogao to exemplo Contas de Maggi mostram peso do imposto na economia fraldas descartaveis, 48 unidade's,
—•— de^rS;t"Sn, 

p™dmo,  s&rsias'.ss&s:
Infla<?a° *ggh»i'UhS S. Os impostos nos produtos (Cr«> Si^'SS'SSggS^
IGPWI/FGV comprar um fogao de quatro bocas, pn • Hj Iir,P°stos Imuosiosno %do seja, um acrescimo de Cr$ 9.250

s=—12 £jjd£±Zs££L*se- K.crde,PUCMf,s^-
Dezembro  23'63 St 

todfotria eTl°oS c°omlraoSaemS baixos terminam recofhendo mais JAM**" 25.000 4.888  2 ^37 7.025 28,0 E e bom dizer que ainda existe
Acumuiado no ano.... 458.37 peialnousina^e peta comercio, em- contributes a Previdencia do que Ventilador 35.000 6.895 1.931 8.826 25,2 um mecanismo que impede uma

SBg  
458£

zTos 25% a menos 
PNo 

caso de uma exemplo, esta isento de recolhimen- ...9.e!^.<r.'.r.a f»?.9:9°9. &99?J?3$S9. pago pela industria se transforma
NoLbro::::::: £5 m 0SeTI to de In,p°st° ^nda na» i0:2.00....3.0-.?.00. em "edito para ° Maggi
Dezembro  24,15 ainda maior. Ate chegar aos CrS fasP?|i.Gj$ 13-5P0 para o INSS. Ar comJ. 600.000 131.000 63.000 194.000 33,0 explica que, no exemplo do ar con-
Acumuiado noano. .. 475.10 400 mil, em media, que custa no Jsto da 9 A do salario. O que recebe ' 

Fraldas desc. 30.000 6.700 2.550 9.250 31,0 dicionado, a industria paga CrS 62
Em12meses Hil° comercio o prepo inclui cerca de ,5 m.lhao paga CrS 4_ mil, ou "^-=r Tsoo 335 38 373 25,0 mil sobre 05 CrS 

(400 
dc seu

FIPE/IPC CrS,123 600 a mute de imposes, ' No cas0 do peso dos tributos so. 
prego. O comercio tern de pagar a

-— ji/o ao total. | nmHntrw M.iom tr^iih™. ngor, 18% sobre os CrS 600 mil do0u,ubro  25'17 "E bom lembrar que isto niio in- 5.! ™ . nwn rinnl n nnp H.i rr? ion milNovernbro  25.39 c]uj 0 impostos sobre 0 lucro e h!1 aTCnt°,^ 5,"/° 1a Passa" mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm r r. ^ jDezembro  23.25 folha de pagamentos, taxas munici- gem do produto da industna para o Os ilYinn^tns nnc cnlai'me fCr&\ descontando 
os CrS 6_ nnl

Acumuiado/ano  458.60 pajs e outros encargos" avisa Ha- comercio. Os CrS 600 mil do ar »IHJIUSIU!> BIOS ScilcHiOS tvWJ pagos pelo fabricante, recolhe e a
Em 12 meses 458'60 roldo Maggi, socio da consultoria condicionado seriam CrS 400 mil Saifiriol INSSI ,mP°8to I r0tail I diferen?a de CrS 47 mil.______ KpMG 

pfcbt Marw.ck Dreyfuss e saind0 da industrial Nos CrS 200 Sa'6r'°| J2£fonteJ Total| s^jtinoj -.lsto 
nao acontece com 0 p,s eespecialista da area tributaria. Ele mil a mais estao a margem de lycro 150.000 13.500 isento 13.500 9,0 o Finsocial que sao nanos semnre

l :::: por cada epx^ Ha^..
Dezembro  23,64 r^il gju, que sai por CrS 600 mil industria area, neste exemplo, com ®.?.9:.9.?.9 ....S°9.9...!.®.®!?.?° !?/.9.9.9 do Maggi. Ele acrescenta que,.jio
Acumuiado/ano  500,34 no varejo, pagaria cerca de CrS 62 '^0,/o de (CrS 62 mil), outros 19.9:9.9.9. 42.000 9.141 51.141 7,3 caso de produtos como roupas, os
Em 12 meses 500,34 mil de Imposto sobre Produtos In- 18% de ICMS (CrS 62 mil) e CrS 9 1.066.060 42.006 54.141 96.141 9,6 2,65% incidem sobre o faturamen-
iNDirADnRFfi dustrializados (IPI) e a mesma mil das contribuigoes sociais. Sem 1.506.060 42.006 158.514 200.514 13,3 to de ate quatro empresas, ate che-

quantia a titulo de Imposto sobre g°verno (e ai nao so o federal, ja r:Svr   
gar ao consumidor final.BTN CrS 659,097677 •

UPC  CrS 7.846,29 "™"—

UPF !1°!!istre)cr$7,260.13 Como g a taxacao hoje nos varios palses
Ufir 02.01  CrS 597,06
Ufirdlaria Cr$700,63 ALEMANHA EUA ARGENTINA MEXICO FORMOSA
BWCNBVd  

1689094«7 0 sistcma ,ri' Sgggl ' Nos Estados ^ ;>1 Wffl . A9* ™postos . Um dos maio-
D0^' MM| butario alcmao ^ Unidos. os imnos-  os impostos indi- . indiretos que inc.- rft- res exemplos dc

1-senn 4 527 nonto^ i— trabalha com im- SE tos indiretos prati- retos tem aliquota dem sobre os pro- HM falta de voracida-
* atuallzado pela TR acumulada postos indiretos cados pelo gover- de 18%, mas nao H dutoss e servi?os de fiscal vem da

11 com base em uma E  no federal sobre incidem sobre all- M no Mexico che- *« .*• VvtSttl distante Taiwan
OUTO Cr$ aliquota de 14%. Mas para certos pro- industna e 0 varejo chegam, no maxi- mentos destinados a industrializa?ao e gam a uma aliquota media de 15%. (Formosa), um dos chamados tigrestastt-14.270 

00 dutos '3®s'cos e a'suns servigos essa ta- mo, a aliquotas de 12%. Os estados, a tambem sobre os medicamentos. As Existe, contudo, uma excegao para al- ticos, que exporta mais de USS 70 bilhoes
xa?ao cai para 7%. Alem disso, ha exemplo do Brasil, tem autonomia para stamp tax, como s3o chamadas no jar- gumas areas proximas a fronteira com anualmente. A aliquota e de apenas 5%,

^80,00 taxas municipals para produtos como cobrar impostos sobre as operagoes de gao internacional as taxas cobradas pa- os Estados Unidos, como Baja Califor- embora 31 bens e servigos sejam isentos
~^^^^Toio.oo tabaco, gasolina e alcool. Mas nao exis- venda. Mas enquanto no Brasil existe ra legalizar documentos ou transagoes nia, Baja California Sur e o norte do de taxagao. Os produtos exportados. porte referencia, na publicagao da KPMG, um ICMS de 18%, la as aliquotas va- comerciais, variam conforme a provin- estado de Sonora, onde a' aliquota e de exemplo, nao sofrem incidencia de im-

13.400,00 a a]iqUOtas muito mais elevadas para os riam apenas entre 6% e 8%, na maioria cia. A cobrada pelo governo federal e de 6%. Os produtos superfluos sao taxados posto. No Brasil, e bom lembrar, o Fin-20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 chamados produtos superfluos. dos estados. 1 % do valor da transagao comercial. em apenas 20%, pelo governo federal. social e aplicado sobre as exportagoes.Fonte: BM&F
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Situagao no mundo ggto n rija 
21/01E'11 outras economias do porte da atras, completa o especialista, por uma vW ¦/* brasileira, a incidencia dos impostos in- reforma fiscal que reduziu de 47% para _Agosto  10.9904% diretos e bem diferente e nao atinge tanto 34% da aliquota de impostos para as dbo.0"01*0 1 

"\l
Setembro  13.2344% o bolso do consumidor. Na Coreia do pessoasjuridicas. pU»L-o=°t,'o0 "y-iTP Vvjlv-'*-
rbf°h %%£ Na 

Europa um dos paises com me- nOtifr.
Novem^ro 23.2112% maximo a 10%, para alimeritos, medical nor madeneia de impostos indire os na ( .OTV^*- 9iDezembr0  30,2390% mentos, livrose alguns senigos piiblicos. industria e comercio e a Espanha. A
Janeiro 27,5161 Com os superfluos — chamados de In- publicagao da KPMG internacional C.C^ ^ "T^Tr \ \ \

_ . xury items, em ingles —, 0 tratamento mostra que existe uma taxagao que vai, /4 fA \ X- -i-icla-
AlUQlieS bem diferente. As chamadas taxas espe- no maximo, ate os 12%. Mas que era s _ _ -• pO l\V/ . ue os ¥^°?ia\s e
Fator de Corregao ciais chegam a aliquotas de 60%, como alimentos e produtos medicos eaipcla "1 "IT Orionla<'ilm6vc^ re.s tncW°^
Residencial que incide sobre 0 precodejoias. metade, ou seja. para 6%. Na Italia, a VM 5 rnittiao 5®. rWs 4«^ cow>
¦ cm fTprrii 1 Este e um dos exemplos citados em taxagao sobre os produtos nao-super- q W- eTao ter^nio do ia„nISN(Teto) Pet [ Jan. uma publicagao da KPMG Peat Mar- i.uos vai de4a9%. conirtomrtg^ Of CCt«wick internacional, o Financial Executi• No Brasil. existcm aliquotas do IPI t\o os caISre<iia\ e^^ue c?"lL c\°e ?a^do dia .WJ® 0 div>he«o^
Semestral 2,5853 3,0324 ,v'v Handbook (Guia dos Executivos Fi- que vao ale 365%, para 0 item fumo. a oowm O
Antiaos 1.8404 2,3948 nanceiros). que ;traz informagoes gerais titulo de taxagao maior de superfluos] terio "%V ®'X

sobre 20 paises, entre eles o Brasil. Na Australia, um pais com um Produto CentJ01 ^ Ca^°SonsuUore^-. cerca der^enW d? ^ue P°A
1/.0 I iroul detalha o perfil da carga tributaria em huerno Bruto de quase USS 240 bilhoes. adv0? da WuU'TSo pa13 0 °dis- 0s ^ S°desle 'cei^o-

Comercial JGP IGPM cada um ddes a aliquota maxima para os luxury goods «efa com «tos»^¦' "Nos Estados Unidos. por exemplo, %ai ate os 30%, e aplica-se a artigos .*» ***
Anuai 5.8018 5,5837 nao existe a cobraga de imposto no vare- como automoveis, televisores, cameras e ponWeJ ? nW de oc
Semestral 2,9267 2.8561 jo quando voce adquire o produto de >ias. Produtos primarios produzidos 110 20 ?0, SaSffiB 

MiiNiriPAi np C47Bun»QuadrimestrE 2,2460 2,1874 uma empresa de outro estado'. explica pais, maquinas agricolas, alimentos, me- hMtNDA
Trimestral 1,9330 1,9045 Haroldo Maggi. Alem da simplicidaue ..icamentos e instruments cirurgicos
Bimestral 1.5360 1.5530 na estrutura de tributos, a economia nor- ; >m uma carga tributaria de apenas

te-americana ainda passou. seis anos 10%.
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Tablita

elevada carga tributária

Congoludo em 1.9428Fontot Banco Contrai

25,48
1,016518

19,292330
20,504958

5,195386808

TR
TRD
Var.mês até 24.01
Var.mês até 27.01
indica acum até 27.01

¦ Paralelo A economia brasileira já experi-
mentou quase tudo no que diz res-
peito ao combate à inflação, nos
últimos anos. Congelamento de
preços, freio nos salários, maior
abertura do mercado interno aos
produtos importados e, nos últimos
meses, uma política de altas taxas
de juros para conter o consumo.
Mas no que diz respeito à carga
tributária, nada feito. O país conti-
nua exibindo um dos maiores níveis
de tributação entre as grandes eco-
nomias do mundo, levando os im-
postos indiretos a terem uma parti-cipação de até um terço no preço de
determinados produtos.

E isto acontece com produtos
que não são considerados supér-
fluos. Para se ter uma idéia, ao
comprar um fogão de quatro bocas,
modelo simples, por Cr$ 120 mil, o
consumidor brasileiro está pagandoCrS 30.600 de impostos repassados
pela indústria e pelo comércio, em-
butidos no preço final. Ou seja, sem
a presença do governo o mesmo
produto sairia por CrS 89.400, ou
25% a menos. No caso de uma
geladeira de 324 litros, o peso é
ainda maior. Até chegar aos CrS
400 mil, em média, que custa no
comércio, o preço inclui cerca de
CrS 123.600 a título de impostos,
31% do total."E bom lembrar que isto não in-
clui o impostos sobre o lucro e a
folha de pagamentos, taxas munici-
pais e outros encargos", avisa Ha-
roldo Maggi, sócio da consultoria
KPMG Peat Marwick Dreyfuss e
especialista da área tributária. Ele
mesmo faz algumas contas. Um
aparelho de ar condicionado, de 10
mil BTU, que sai por CrS 600 mil
no varejo, pagaria cerca de CrS 62
mil de Imposto sobre Produtos In-
dústrializados (IPI) e a mesma
quantia a título de Imposto sobre

1.193,00

¦ Comercial
1.2S9.W

Contas de Maggi mostram peso do imposto na economia
Fonte: Banco Central e Andima

Inflação Os impostos nos produtos (CrS)
IGPM/FGV Impostos

na
indústria

% do
preço

impostos no
comércioProduto TotalOutubro

Novembro
Dezembro
Acumulado no ano,
Em 12 meses

...4.888,"*6.895

Vi 8.900
189.600"20.400

131000"6/ZOO

335

Liqüidificador
Ventilador
TV20^^ ^ ^
Geladeira
Fogão 4 bocas
Ar cond.
Fraldas desc.
Caderno escolar

INPC/IBGE
Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado no ano
Em 12 meses

Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado/ano.
Em 12 meses

Os impostos nos salários <Cr$)
«> ..c - I ¦Mce I Iniposto I . 11 % doSalário INSS na Fonte Total salário
150.000 13.500 Isento
300.000 30.000 Isento
500.000 42.000 Isento"róòõoò 42.000

i .ÒÓÒ.ÓÒÒ 42.000
í.500.000 42.000

Outubro
Novembro
Dezembro
Acumulado/ano.
Em 12 meses
INDICADORES
BTN CrS 659,097677 *
UPC  CrS 7.846,29

(1° trimestre)
UPF  CrS 7.260,13
Ufir 02.01  CrS 597,06
Utir diária  CrS 700,63
TaxaAnbid  1.887,42%
IBA/CNBV 6.909.437

pontos
l-SENN  4.527 pontos* atualizado pela TR acumulada

Como é a taxação hoje nos vários países

MÉXICO FORMOSAEUA ARGENTINA Na Argentina,
 os impostos indi-

retos têm alíquota~—  de 18%, mas não
 . I incidem sobre ali-

rnentos destinados à industrialização e
também sobre os medicamentos. As
stamp tax, como são chamadas no jar-
gão internacional as taxas cobradas pa-
ra legalizar documentos ou transações
comerciais, variam conforme a provin-
cia. A cobrada pelo governo federal é de

1 % do valor da transação comercial.

IOs 

impostos
indiretos que inci-
dem sobre os pro-dutos e serviços
no México che-

gam a uma aliquota média de 15%.
Existe, contudo, uma exceção para al-
gumas áreas próximas à fronteira com
os Estados Unidos, como Baja Califor-
nia, Baja Califórnia Sur e o norte do
estado de Sonora, onde a' alíquota é de
6%. Os produtos supérfluos são taxados
em apenas 20%, pelo governo federal.

KgSgggS— ¦ ¦¦ Nos Estados—¦¦¦¦¦ ¦¦ Unidos, os impôs-" " tos indiretos prati-cados pelo gover-
 no federal sobre a

indústria e o varejo chegam, no máxi-
mo, a alíquotas de 12%. Os estados, a
exemplo do Brasil, tem autonomia para
cobrar impostos sobre as operações de
venda. Mas enquanto no Brasil existe
um ICMS de 18%, lá as alíquotas va-
riam apenas entre 6% e 8%, na maioria
dos estados.

|HH| btitário alemão
trabalha com im-
postos indiretos
com base em uma

alíquota de 14%. Mas para certos pro-
dutos básicos e alguns serviços essa ta-
xação cai para 7%. Além disso, há
taxas municipais para produtos como
tabaco, gasolina e álcool. Mas não exis-
te referência, na publicação da KPMG,
a alíquotas muito mais elevadas para os
chamados produtos supérfluos.

¦Ml*. Um dos maio-
¦TH! res exemplos de

falta de voracida-
¦BHb' de fiscal vem da
j flQygr distante Taiwan
(Formosa), um dos chamados tigres asiá-
ticos, que exporta mais de US$ 70 bilhões
anualmente. A alíquota é de apenas 5%,
embora 31 bens e serviços sejam isentos
de taxação. Os produtos exportados, por
exemplo, não sofrem incidência de im-
posto. No Brasil, é bom lembrar, o Fin-
social é aplicado sobre as exportações.

Ouro
14.270.00

13.800,00

Fonte: BM&F

Outubro  CrS 42.000,00
Novembro  CrS 42.000,00
Dezembro Cr$ 42.000,00 +

Abono de CrS 21.000,00
Janeiro  Cr$ 96.037,33

Novembro dia 01.11
Dezembro dia 01.12
Janeiro dia 01.01
Dia 27.01 

20,3688%
31,1726%
29,0621 %
24,1725%

(em pontos)

Situação no mundo
Em outras economias do porte da

brasileira, a incidência dos impostos in-
diretos é bem diferente e não atinge tanto
o bolso do consumidor. Na Coréia do
Sul. por exemplo, os produtos e serviços
são taxados em uma alíquota que vai no
máximo a 10%, para alimentos, medica-
mentos. livros e alguns serviços públicos.Com os supérfluos — chamados de lu-
xury items, em inglês —, o tratamento é
bem diferente. As chamadas taxas espe-
ciais chegam a alíquotas de 60%, como a
que incide sobre o preço de jóias.

Este é um dos exemplos citados em
uma publicação da KPMG Peat Mar-wick internacional, o Financial Exècuti-
ve's Handbook (Guia dos Executivos Fi-
nanceiros), que traz informações geraissobre 20 países, entre eles o Brasil, e
detalha o perfil da carga tributária em
cada um deles."Nos Estados Unidos, por exemplo,
não existe a cobraça de imposto no vare-
jo quando você adquire o produto de
uma empresa de outro estado'. explica
Haroldo Maggi. Além da simplicidade
na estrutura de tributos, a economia nor-
te-americana ainda passou, seis anos

atras, completa o especialista, por uma
reforma fiscal que reduziu de 47% para34% da alíquota de impostos para as
pessoas jurídicas.

Na Europa, um dos países com me-
nor incidência de impostos indiretos na
indústria e comércio é a Espanha. A
publicação da KPMG internacional
mostra que existe uma taxação que vai.
no máximo, até os 12%. Mas que em
alimentos e produtos médicos cai pela
metade, ou seja, para 6%. Na Itália, a
taxação sobre os produtos não-supér-
fluos vai de 4 a 9%.

No Brasil, existem alíquotas do IPI
que vão até 365%, para o item fumo. a
titulo de taxação maior de supérfluos.
Na Austrália, um país com um Produio
Interno Bruto de quase USS 240 bilhões,
a aliquota máxima para os luxury goodsvai até os 30%, e aplica-se a artigos
como automóveis, televisores, câmeras e
jóias. Produtos primários produzidos 110
r iis. máquinas agrícolas, alimentos, me-

camemos e instrumentos cirúrgicos
tém uma carga tributária de apenas

Agosto
Setembro..
Outubro...
Novembro.
Dezembro
Janeiro

10,9904%
13.2344%
18,1512%
23,2112%
30,2390%
27,5161%

Aluguel
Fator de Correção
Residencial
ISN (Teto) De.

2,5853 3,0324
1,8404 2,3948

Semestral
Antigos

Comercial

Anual 5.8018 5,5837
Semestral 2,9267 2.8561
QuadrimestrE 2,2460 2,1874
Trimestral 1,9330 1,9045
Bimestral 1.5360 1.5530
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Aviação

Transbrasil para Nova Iorque
"""ÈL Transbrasil vai inaugurar uma nova rota para Nova Ior-

que até o dia 17 de fevereiro próximo. A nova linha vai ser
operada diariamente com birreatores Boeing 767-300ER, quetêm capacidade pára 208 passageiros.

A empresa recebeu na semana passada direito para executar
mais duas viagens semanais para os Estados Unidos. Essas
novas freqüências vão ser usadas na linha de Washington (jáoperada quatro vezes por semana) que vai ser fundida com a de
Nova Iorque, a ser criada. A Transbrasil espera obter até
fevereiro uma sétima freqüência nessa rota para efetuar os
desejados vôos diários.

Atualmente, além da linha de Washington, a Transbrasil voa
para a Flórida (Miami e Orlando) sete vezes por semana. A
empresa, por outro lado, foi autorizada a voar para Viena, na
Áustria. Mas, como essa cidade oferece uma demanda insufi-
ciente para viabilizar uma nova rota, as operações ainda de-
mandarão mais tempo para serem iniciadas.

Aero IMews
O aproveitamento das linhas

domésticas está muito baixo, o
que vem preocupando as com-
panhias de aviação. Mas, em
compensação, nunca foi tão
confortável voar. É fácil escolher
lugar e o serviço de bordo está
mais atencioso, devido à grande
quantidade de comissários por
passageiro.

O corte de oferta nas linhas
nacionais foi muito anunciado
há dias mas, até agora, nenhu-

. ma empresa efetuou pedido de
¦¦ redução de rotas ou de freqüên-

cias an Tí\C
-¦ Em 1991, as tarifas aéreas
-subiram mais do que a inflação
para compensar a defasagem

.que havia dcorrido em anos• anteriores. Agora, entretanto,
; a evolução tarifária tomou ou-

tro rumo. Há mais de 40 dias
que o preço das passagens está
congelado, enquanto o aumen-
to setorial de custos foi de cer-
ca de 40% no período. Com
demanda retraída e tarifas de-
fasadas fica difícil encontrar
uma fórmula de sobrevivência.

Em 1960, a Real criou uma
linha de mais 17000 km para
Tóquio. Os custos de operação
foram elevadíssimos devido à

- extensão da rota e a Real, que
já enfrentava dificuldades, aca-
bou quebrando. A história sem-
pre oferece boas experiências.

A notícia de que o governo
de São Paulo vai investigar as
contas da Vasp, demonstra
preocupação com a saúde fi-

. nanceira da mesma. Num mo-'mento em que ela se dispõe a
voar para Seul.
'¦ Existem alguns sinais de oti-
mismo para a aviação comercial
mundial em 1992. A Airbus In-
dustrie, por exemplo, espera
vender 150 aviões esse ano, o
que corresponderia a um au-
mento de cerca de 50% em rela-
ção ao ano passado. Durante
1991, a Airbus abocanhou 26%
das vendas de aviões acima de" 100 lugares e pretende alcançar
30% desse mercado em 1992.

As principais empresas aé-' reas americanas apresentaram
crescimento de demanda em
dezembro último. Os resulta-

dos, entretanto, não são con-
clusivos. Todas essas compa-
nhias estão operando novas
linhas que antes eram voadas
por empresas que faliram, o
que inflaciona os números
apresentados sobre o mês pas-sado.

A Rússia deverá tomar o lu-
gar da antiga União Soviética
nos principais organismos inter-
nacionais de transportes aéreos.
A Aeroflot, por outro lado, con-
tinuará a representar as novas
repúblicas como empresa nacio-
Mal, por tempo indeterminado^
Os vôos da Aeroflot dentro da
antiga União Soviética já foram
normalizados, após as interrup-
ções havidas em dezembro últi-
mo devido à falta de combustí-
vel.

A empresa brasileira mais
pontual do ano de 1991 foi a
Transbrasil, seguida da Varig.
Durante o mês de dezembro
último, a campeã de pontuali-
dade foi a Varig, com o índice
de 90%, seguida da Taba com
88%. Em regularidade, fica-
ram empatadas, em dezembro,
a Varig e a Taba com 99%.

Duas importantes empresas
internacionais de leasing estão
preocupadas com a saúde finan-
ceira de uma companhia de
aviação brasileira. Uma aceita
diminuir as taxas mensais de
arrendamento, mas a outra quer
mesmo é retirar alguns aviões
de São Paulo, pelo menos por12 meses.

A venda de 40% das ações
da Douglas Aircraft Division
para Taiwan, que deveria ser
resolvida até o próximo dia 31,
deverá sofrer um atraso de vá-
rios meses. Como conseqüên-
cia, o lançamento do trirreator
de longo alcance MD-12 tam-
bém deverá ser retardado. O
negócio da Douglas, está so-
frendo oposição de sindicatos
americanos e. de parlamentares
de Taiwan. Se o acordo vier a
ser concretizado, as asas e a
fuselagem do MD-12 serão fei-
tos em Taiwan, enquanto a
montagem final será realizada
nos Estados Unidos.

Mario José Sampaio

A economia informal

• Fórum Rio prossegue debate hoje com ênfase no comércio ambulante
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O objetivo do i
Serviço Brasileiro
de Apoio às Mi-1
cro e Pequenas
Empresas (Se-
brae), este ano, é
atender a 150 mil
empresários do
setor, investindo
cerca de US$ 140 milhões. Por sua
vez, a Secretaria Extraordinária pa-ra Assuntos Especiais, da Prefeitu--
ra do Rio de Janeiro, anunciará que
já está em desenvolvimento estudo
para selecionar e ordenar a utiliza-
ção de espaços para o comércio
ambulante. A Associação Flumi-
nense das Pequenas e Médias Em-
presas (Flupeme) apresentará uma
pauta de reivindicações. Em desta-
que, o Imposto Único Municipal.

Estes são alguns dos tópicos queserão discutidos hoje, durante o
Fórum Rio — Século XXI, evento
promovido pelo JORNAL DO
BRASIL, com o apoio da Secreta-
ria estadual de Indústria, Comér-
cio, Ciência e Tecnologia, e patroci-nado pelo Banerj. O tema do
painel, Rio - Economia Informal,
Micro e Pequenas Empresas, reuni-
rá no auditorio do Senai, no bairro
do Maracanã, grandes especialistas
no assunto. Entre eles, o professorAlexandre da Cunha Ribeiro, coor-
denador do Núcleo Superior de Es-
tudos Fazendários da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Ri-
beiro será um dos debatedores.

Jaques Zajdznjder, secretário
Extraordinário para Assuntos Es-
peciais da Prefeitura do Rio de Ja-
neiro, outro debatedor convidado

Frederico Rozarlo — 28/6/90

mii

dos debu tesAssunção Brito vai ser o moderador

para o Fórum, observa que a ques-tão dos camelôs e do mercado in-
formal exige toda uma discussão
que ultrapassa a simples questão do
ordenamento físico ou econômico.
O secretário acrescenta que devem
ser incluídos na pauta de discusões
todos os aspectos psicológicos e so-
ciológicos da atividade." A massa de camelôs é um seg-
mento ativo e visível da economia
infoipal. Se por um lado a sua
existência é histórica e universal-
mente comprovada, por outro,
também se constata que durante os
períodos de crise econômica inten-
sificada é que a atividade serve co-
mo esteio para o surgimento do
empreendedor oportunista. Aquele
que se fantasia de desempregado
para fomentar a reprodução de seu
capital, isento de taxas e fora de
qualquer controle fiscalizador."

Propostas — Zajdznjder acres-
centa que a economia informal, da
mesma forma que o comércio am-
bulante, reflete em suas engrena-
gens as mesmas características. Ou
seja, uma parte funciona pela real
necessidade, enquanto a outra se
vale da carência de terceiros ''para
entrar no âmbito do ilícito". O se-
cretário estima que somente no mu-
nicípio do Rio pxistam hoje 150 mil
ambulantes. "E função do Estado
fazer com que o mercado informal
se sujeite às regras da sociedade.
Nunca poderá ser uma atividade à
parte, regulada por outro governo
que não o legitimamente constituí-
do", emenda.

Enquanto isso, Benito Paret,
presidente Associação Fluminense
da Pequena e Média Empresa (Flu-
peme), anuncia que levará ao Fó-

rum todo o histórico e aprendizado
da associação, reunido ao longo de
oito anos desde sua criação. "Te-
mos quatro mil associados e, em
nome deles, aprofundaremos as dis-
cussões para tentar uma saída paraa questão da informalidade. Como
tornar legal tudo o que hoje é ile-
gal? Como tornar compatíveis as
exigências para legalização, que em
muitos aspectos chegam a ser ab-
surdas?", pergunta.

Paret, que será o conferencista
do painel de hoje, lembrará ainda
que no Rio de Janeiro as ativida-
des informais representam hoje
25% dos pequenos empreendimen-
tos; que mais de 200 mil pessoasdependem da economia informal e
que os cerca de 50 mil empreendi-
mentos na informalidade movi-
mentam algo em torno de Cr$ 50
bilhões mensais. Em seguida, apro-
veitado-se da presença de José Au-
gusto Assumpção Brito, presidentedo Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (So-
brae), hoje moderador dos debates,
e do representante do governo es-
tadual, o secretário Jaques
Zajdznjder, Paret apresentará uma
lista de propostas. Entre elas regi-
me jurídico específico para a mi-
croempresa familiar e regime cre-
ditício semelhante ao concedido
para pessoas físicas.

As inscrições para o Fórum
Rio-Século XXI podem ser feitas
hoje no local do evento — Rua
São Francisco Xavier, 601, Mara-
canã (auditório do Senai) — a
partir das 9h.

Barueri é o novo 
paraíso 

fiscal

• Município paulista atrai grandes empresas com carga tributária menor

Andréa Assef
SÃO PAULO — A cidade de Ba-

rueri, a 26 quilômetros de São Pau-
lo, é o paraíso fiscal das empresas
da área de leasing. Enquanto a ca-
pitai paulista cobra 5% de Imposto
Sobre Serviço (ISS) dessas empre-
sas, e o Rio de Janeiro 4%, a pe-
quena cidade de apenas 130 mil
habitantes reduziu a alíquota para0,5%. O ISS é o imposto mais pesa-do na área de leasing, uma das
atividades do setor de serviços. Pa-
ra essas empresas — o leasing é
uma operação de aluguel de tens
como computadores, carros, má-
quinas etc. — significa uma redu-
ção expressiva na tributação e podeaté influir nas margens de lucro.

Companhias como Safra Lea-
sing, Varig Leasing, IBM Leasing e
BCN já estão instaladas em Barue-
ri. A fuga para a cidade paulistanão deve parar por aí: as compa-
nhias de leasing do Banco Nacional
e Banco de Boston estão estudando
a hipótese de seguir o mesmo cami-
nho. No final deste mês, a Sudame-
ris Arrendamento Mercantil S/A, o
braço de leasing do grupo Sudame-
ris, começa a fazer todas as opera-
ções a partir de Barueri.

Além do incentivo fiscal para as
empresas de leasing, o município de
Barueri decidiu atacar também em
outras frentes para atrair grandesempresas. O Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) é um dos
mais baixos do país. Para se ter
uma idéia, enquanto na cidade de
São Paulo quem tiver um terreno
de 10.000 m2, sendo 1.000 m2 de
área construída, paga este ano CrS
68 milhões, em Barueri, para a mes-

São Paulo — Carlos Goldgrub

I

I

Nardini: valor do iPTUéumdosmaisbaixos do pais
ma área, serão cobrados CrS
131.540 este ano."Há mais de dez anos que a pre-feitura de Barueri decidiu congelar
o IPTU, fazendo apenas alguns
reajustes ao longo dos anos", conta
Júlio César Nardini, diretor de Ar-
recadação do município. Foi atrás
desse beneficio que empresas como
Basf, Estrela, Fotoptica, Tramonti-
na e Texaco transferiram, já há al-
gum tempo, parte de suas instala-
ções para lá.

Guerra de tributos — "A
mudança de grandes empresas para
pequenos municípios que oferecem
incentivos como esses já é uma ten-
dência no Brasil", diz Luiz Henri-
que Cotrim, advogado tributarista
da Ruiz e Cotrim Associados. Ele
conta que essa é uma maneira de
fugir da ganancia do Fisco. "Mui-
tas empresas estão saindo de São
Paulo por causa disso." Quem não

está muito feliz com esse exôdo é a
prefeitura da capital, que acaba
perdendo grandes volumes de arre-
cadação. Segundo Rubens Alves,
diretor do Departamento de Renda
Mobiliária, da Secretaria Munici-
pai de Finanças de São Paulo, isso
deverá refletir na arrecadação do
município este ano. "Esses munici-
pios estão promovendo uma verda-
deira guerra de tributação", recla-
ma.

Em São Paulo, com a unificação
dos serviços tributários, todas as
alíquotas de cobranças de impostos
estão fixadas em 5%. Por isso, se-
gundo Alves, é cada vez mais co-
mum empresas abrirem um escrito-
rio em outra cidade (que esteja com
alíquotas mais baixas) onde são fe-
chados os contratos de prestação de
serviços. "Acontece que algumas
empresas colocam um endereço

dessa cidade, onde deveriam estar
todas as operações, mas continuam
com escritório na capital", diz ele.
Isso é muito comum em empresas
de vigilância e de limpeza.

No caso das companhias de lea-
sing, a intenção é mesmo mudar de
malas e bagagens em busca de ali-
quotas mais baixas. A Sudameris
Arrendamento Mercatil S/A, porexemplo, vai transferir todo o seu
pessoal, inclusive a diretoria para o
prédio futurista, que fica no bairro
de Alphaville, dentro de Barueri,
ainda em janeiro. "Vale a pena.
Quem ficar em São Paulo vai aca-
bar perdendo clientes", prevê Edno
José Machado, gerente geral da em-
presa. Segundo ele, o ISS, um dos
impostos mais pesados, incide so-
bre cada uma das prestações que a
companhia recebe dos clientes."Qual o cliente que vai querer pa-
gar 5% de imposto, podendo pagarapenas 0,5%?"

No mesmo prédio onde o Suda-
meris alugou todo o oitavo andar,
outras empresas de leasing também
farão o seu QG de operações. O
Safra já alugou o sétimo andar e a
IBM Leasing também deverá mu-
dar-se para lá. No caso da IBM
Leasing, quem perde é a Prefeitura
do Rio de Janeiro. Em 1992, a em-
presa iria recolher cerca de US$ 4
milhões para os cofres cariocas.

Outra companhia do Rio de Ja-
neiro que estuda a transferência da
empresa de leasing para Barueri é o
grupo Nacional. Segundo o gerentede Comunicação Social do Nacio-
nal, Carlos Pousa, a empresa não
pretende perder competitividade e
o banco estuda a possibilidade de
partir para Barueri.

Florianópolis agora é azul e branca
Turistas argentinos
transformam capital
em casa de câmbio

Carlos Stcgernann

c LORIANÓPOLIS — Calcula-
¦ doras em punho, pochetes in-

ciladas de dinheiro na cintura e um
grito de guerra disputando clientes— câmbio, dólar. Este é o ambiente
do calçadão na Rua Felipe Schmidt,
principal via do centro desta capital,
que com a presença de milhares de
turistas argentinos transformou-se
num mercado livre de compra e ven-
da de dólares e outras moedas es-
trangeiras. Em apenas 500 metros
entre o tradicional café Ponto Chie,
onde o ex-presidente João Figueire-
do quase apanhou de populares em
79, e as Lojas Americanas, mais de
80 doleiros operam sem nenhuma
preocupação com assaltantes ou po-
liciais. A estes somam-se mais de
uma centena que trabalham nas
praias de Canavieiras, Ponta das Ca-
nas e Ingleses, onde estão concentra-

dos os turistas platinos, além dos queaguardam visitantes que chegam pe-lo terminal rodoviário ou pelo Aero-
porto Hercílio Luz."Este ano há uma inflação de
cambistas por causa da crise", expli-
ca o estudante de psicologia L.H.,
um dos mais antigos cambistas de
Florianópolis. "São pessoas sem for-mação profissional, ex-camelôs, poli-ciais militares de folga, office-bovs eaté donas-de-casa", diz o cambista.
Quase 20 deles, concentrados defron-
te a galeria do edifício Dias Velho,
chegam a negociar, cada um, US 20
mil por dia. "Aqui a segurança étotal, para nós ou para os turistas,
que não serão logrados com dólares
falsos, e nós que não corremos risco
de assaltos", garante o carioca Ga-briel, que há 12 anos trocou Ipanema
por Florianópolis. "Andamos, com
até CrS 50 milhões numa bolsa pen-durada na cintura, com a maior
tranqüilidade", acrescenta ele, que,além de dólares, também tinha libra
esterlina, franco belga e lira paratroca na última sexta-feira.

Ética — Faturando em média

U$ 50 por dia de lucro líquido, os
cambistas cativos do Centro da capi-
tal catarinense toleram o aumento de
concorrentes no verão, com alguma
má vontade inicial, mas demonstram
muita preocupação com a falta de
conhecimento dos novatos. "Estes
dias um 'doleiro de última hora'
comprou peso do período pré-aus-trai, achando que era a nova moeda
Argentina", conta, rindo, L.H. Se-
gundo ele, para não ser ludibriado ao
comprar dólar, é possível constatar,
num exame rápido, o alto relevo nas
bordas da face principal da nota, e o
baixo relevo do lado oposto. "E se a
nota for colocada contra a luz, a 45
graus de inclinação, observam-se as
filigranas de prata, salpicadas no pa-
pelensina o experiente cambista. A
partir de 1990, o tesouro norte-ame-
ricano introduziu uma cinta de segu-
rança nas notas de dólar, facilitando
a identificação das cédulas verdadei-
ras."Há um acordo, uma ética entre
nós, e quando descobrimos alguém
transando dólares falsos nós mesmos
o denunciamos à polícia", relata Ga-

briel, que foi o responsável pela de-
tençâo de um estelionatário no início
da semana. "Isso aqui rende uns CrS
500 mil por mês, é melhor que qual-
quer emprego e quero preservar', diz
um paranaense de Campo Mourão,
que há quatro anos é 'doleiro' e trou-
xe outros dois irmãos para o negó-
cio. Sem problemas com a policiafedera}, eles 'desovam' os dólares nas
agências do Banco do Estado de
Santa Catarina (BESC) e Banco do
Brasil ou agências de turismo, de
onde também recebem informações
sobre cotações e oscilações." Nossa
cotação é inferior ao câmbio do Rio
e_ São Paulo por que as casas de
câmbio locais faturam em cima da
diferença", observa L. H. Na sexta-
feira, o dóiar para a venda na Felipe
Schmidt custava CrS 1.210 e CrS
1.190 para a compra, distante cerca
de CrS 50 dos valores praticados no
eixo Rio—São Paulo. Os própriosturistas argentinos estão mais habili-
dosos ao cambiar. "Os gringos prefe-rem trocar dólares por mercadorias,
pois nestes casos, o poder da barga-
nha é maior", conta Gabriel.
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Imóvel precisa reformulação
cadológica? Quem teria coragem de
romper com essa massa acéfala de poli-,ticos despreparados, desinformados e 1
mal votados que lutam ainda para não
perder um poder qualquer?Afora os diversos erros cometidos
pelas equipes governamentais, estava
claro que o modelo brasileiro exauriu-
se. Sumiu o capital, sumiram os clien-
tes, sumiu o mercado, o mundo mun-
dou rápido a partir de 90. E o nosso
empresariado ainda não percebeu isso.
Que tecnologias existem no Brasil e a
que nível comparativo internacional?

Essa necessidade de clareza e nitidez
geral vai ser perseguida e será consegui-
da apenas através de tecnologia. Seja
ela de serviços bancários, de simulação
de resultados claros e precisos, que terá
a obrigação de atender a todas as ne-
cessidades e anseios da nova classe con-
sumidora emergente, que quer saber
onde e como será aplicado seu escasso
capital.

O supérfluo não vende mais, o lixo
também não.

Enquanto existem no exterior tec-
nologias de construção de edifícios po-
pulares de seis andares em dez semanas
que custam US$ 60 por metro quadra-do, contenta-se por aqui com um ano e
meio de prazo e USS 200 por metro
quadrado. E o nosso operário de obra
continua ganhando um salário miserá-
vel.

Enquanto uma nova tecnologia de
vasos sanitários reduz o consumo de
água em 70% e é imediatamente trans-
formada em padrão, nos Estados Uni-
dos, a premissa de compra aqui ainda é
a da mais bonita/barata possível. Seni
contar com os inúmeros problemas de
construção cjue obrigam proprietáriosde novos imóveis a conviver com equi-
pes de manutenção da construtora du-
rante dois a três anos depois do habite-
se reparando erros em prédios novíssi-
mos.

Não adianta enumerar aqui as dife-
renças e erros. O mercado acabou, o
mercado mudou. Quem tiver a clarivi-
dência de enxergar isso vai começar a
construir edifícios com planejamento,utilizando uma gerência de construção
que cesse o desperdício e informe ao
comprador a realidade de seus custos,
oferecendo um novo e atual produto,mais barato, melhor, com menor custo
de condomínio e manutenção.

As imobiliárias, por sua vez, terão
que oferecer serviços de corretagem
personalizados e diferenciados do quese fez até hoje, partindo até para a
utilização de simulação visual, via téc-
nicas de multimídia ou de realidade
virtual, levando o comprador a se ima-
ginar dentro do seu futuro imóvel. A
receita de bolo de anúncio de jornal e
colocar moças bonitas distribuindo pan-
flefos em sinais de trânsito não convence
mais um consumidor que demorou
muito a fazer poupança, e que, na falta
do que comprar, investe em outros ati-
vos de maior rentabilidade, como um
automóvel, mantendo-se em imóvel
alugado.

As administradoras terão que se
adaptar às novas exigências, prestandomuito mais serviços de gerência de pa-trimônio fisico-financeiro, que inclui-
rão manutenção e conservação, servi-
ços financeiros exclusivos e
sofisticados, informatização plena e re-
latórios que transformem a realidade
atual dos proprietários e síndicos de
condomínios em bem-estar pessoal e
mercadológico.

A necessidade de mudanças rápidas
já tem um sinônimo no Brasil: crise.
Não adiantam discursos em associa-
ções de classe antiquadas e inoperantes
ou em artigos de fundo de jornais. O
consumidor, que é a fonte inspiradora
de todos os mercados, está querendotudo novo. Não adianta colocar a cul-
pa no governo, na falta disso ou daqui-
Io.

Tecnologia, redução de custos, agi-
lidade e clareza serão as regras. Quemevoluir para isso experimentará o sabor
do sucesso. Quem continuar como está
vai desaparecer.

* Diretor da Adalma/Tishman e idealizador doCondojet, sistema de autogestão condominia!e hoteleiro

Wa 
volatili-

d a d e do
atual mercado
imobiliário, a úni-
ca constante é a
mudança. Impôs-
ta como conse-
qüência do cresci-
mento desestrutu-
rado experimen-
tado nas décadas de 60,70 e 80, ela fez
com que o mercado imobiliário fosse
loteado em feudos distintos: ascons-
trutoras (que quase sempre são incor-
poradoras e suas próprias fornecedo-
ras de subempreitada); as imobiliárias
(que vendem de tudo para todos) e as
administradoras (que gerenciam todas
as disponibilidades destes imóveis
existentes no mercado).

Com relação às construtoras, o pa-norama atual.é uma incógnita. Auxilia-
das pela proteção e crédito fácil dados
aos empresários durante os governosmilitares e apolíticos, elas levaram a
que o mercado imobiliário brasileiro
chegasse hoje à exaustão completa: fal-
tam crédito e credibilidade.

Faltam tecnologias construtivas: os
sistemas usuais de construções são os
mesmos artesanatos de 50 anos atrás.
As conquistas deste setor, salvo raríssi-
mas exceções, são ligadas à modernida-
de arquitetônica e não à valorização
dos sistemas de utilidades ou à valori-
zação de sistemas inovativos para edifi-
cações mais baratas e eficientes. O pró-
prio Sinduscon atesta que o custo de
construção no país é alto, sua tecnolo-
gia é antiquada e acena com a consta-
tação de desperdício, durante as obras,
de até 35%. Isto significa que a cada
três construções uma é jogada fora.

As empresas imobiliárias repassa-
vam ao mercado — ávido por bens
duráveis —, tudo o que as construtoras
produziam. Com esse fluxo, incharam e
criaram um supermercado imobiliário.
As compras eram realizadas por impul-
so, levando-se em conta apenas a loca-
lização e o design do imóvel. Nenhuma
informação técnica, mercadológica ou
profissional. O trabalho de corretagem
era simples: um grande stand de vendas
e corretores que simplesmente mostra-
vam fotos ou desenhos do que ia ser o
imóvel e recebiam sinais de reserva dos
interessados.

As administradoras de condomínios
e locações passam pelo mesmo proces-so. Generalizando e uniformizando
seus serviços como um todo, as admi-
nistradoras são, em geral, pagadoras/recebedoras que formam um escuso
cartel, muito mais interessadas no fluxo
de capital de seus clientes do que essen-
cialmente cumprir os serviços para os
quais foram contratadas.

Com relação aos condomínios, não
é diferente. Cada vez menos proprietá-rios comparecem às assembléias, com
receio de serem indicados para o cargo
de síndico ou verem-se obrigados a
aceitar qualquer outro cargo. Quem jáfoi síndico sabe que o apoio dado pelasadministradoras é muito rudimentar e
que a margem de erros é constante. O
serviço é uniforme, o preço idem, a
qualidade sempre baixa.

Todo esse panorama de insatisfação
mútua leva a crer que, a partir deste
ano, estes mercados serão obrigados a
mudar e a evoluir na sua essência, e a
palavra mágica de mudanças chama-se
tecnologia. Nossa empresa, a Adalma,
vem há muito representando e realizan-
do associações com importantes parcei-ros internacionais, o que faz verificar
que a distância profissional que nos
separa é alarmante, pois enquanto no
exterior são baseados em associações
de classe voltadas para a redução do
custo dos serviços, desenvolvendo no-
vas tecnologias, aprimoramento e in-
ternacionalização, o nosso é radical-
mente contrário: corporativismo,
clientelismo e favorecimentos.

Deus foi realmente brasileiro quan-do ajudou o.presidente Fernando Col-
lor de Mello a assumir o governo.
Quem seria tão corajoso para"desman-char esta amarração empresarial e mer-

weishaupt
Comunica

- Quo, a partir do 25/01/1992, os Sonhorcs EDSON FERREIRA DOS SANTOS(RG 5.555.074 e CPF 534.041.578-34) o PAULO SÉRGIO DE CASTROCARDOSO (RG 03.128.102-5 e CPF 314.322.127-53), náo mais pertencemao quadro funcional da WEISHAUPT.
- Quo. a empresa F.C.SERVIÇOS ELETRO-MECÀNICOS EREPRESENTAÇÕES LTDA (CGC 32.316.549/0001 -86), não está autorizadaa vender queimadores de fabricação da WEISHAUPT, ou de prestar assistênciatécnica com garantia da WEISHAUPT.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1.992WEISHAUPT DO BRASIL IND. E COM. LTDA.R. André de Leão, 143 - 04762 - São Paulo - SP.Tol (011) 548-6133 - Fax (011) 521-5771 - Tolox (11) 57631 WBIC BR

r~iPETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.

AVISO DE EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA DPSE -001/92

A Petróleo Brasileiro S/A. - PETROBRÁS, através do Distrito de
Perfuração do Sudeste (DPSE), comunica que tará realizar
concorrência para contratação de serviços de transporte aéreo poraviões não monomotores, em apoio às atividades do DPSE, paraum período de 12 (doze) meses.
As informações gerais sobre os serviços e as condições parahabilitação das empresas interessadas podem ser encontradas no
Editai de Pré-Gualificação publicado no Diário Oficial da União e no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 23, 24
e 27 de janeiro de 1992.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Preços sobem menos

• Pesquisa mostra que a cesta básica subiu 4,66% na 3a semana do mês
Os preços subiram menos na ter-

ceira semana de janeiro, em compara-
ção ao ritmo que vinha se observan-
do na segunda semana do mês. A
constatação é da GPC Consultores
Associados, na pesquisa que faz com
exclusividade para o JORNAL DO
BRASIL em cima dos preços de 40
produtos mais comercializados nos
supermercados do Rio, entre alimen-
tos e artigos de higiene e limpeza.
Entre os dias 16 e 23 a despesa com
essa cesta básica aumentou 4,66%,
chegando a CrS 52.909,46. Na segun-
da semana do mês — mais precisa-mente entre os dias 9 e 15 — o gastotinha aumentado 8,27%, e alcançado
CrS 50.552,86.

Para o resultado da terceira sema-
na houve uma boa contribuição dos
preços da carne, que exibiram queda.
O quilo de alcatra, que saia em média
por CrS 4.615,67 na segunda semana
de janeiro, passou para CrS 4.546,67,
ou uma queda de i,48%. O quilo da
chã-de-dentro ficou 4,32% mais ba-

rato. De Cr$ 4.136,67, foi para Cr$
3.958,00.

Mas a pesquisa da GPC ainda
encontrou, entre os alimentos, sete
aumentos de preços acima dos 10%.
A lata de 500 gramas de Nescau, porexemplo, foi remarcada em 19,5%,
passando dc Cr$ 1.353,80 para CrS
1.618,00. O vidro de 250 gramas de
maionese, de CrS 930,15, foi para CrS
1.091,00, com um reajuste de 17,3%.
E a lata de 900 ml de óleo de
soja, dos CrS 770 que custava na
segunda semana do mês, ficou 14,4%
mais cara na terceira semana, saindo
por CrS 881,22, em média.

No caso dos artigos de higiene e
limpeza, os aumentos chegaram a até
28%, como na embalagem de 500 ml
de xampu Colorama, que entre a se-
gunda e a terceira semana do mês
passou de CrS 988,33 para CrS
1.265,00. O pacote de um quilo de
sabão em pó, de CrS 1.722,33, foi
reajustado em 26,6%, com o preço
médio passando a CrS 2.181,18.

Perfodo de Periodo de Aumento na Aumento
Produto 9 a 15/01 16a23/01 semana no meg
(Cr$) (CrS) (%) (%)

Arroz (5 kg) "3.523i99 3.601,61 2,2 12,o""
Feijao (1 kg) 813,63 883,58 8,6 46,4'
Apucar refinado (kg) 500,00 570,40 14,0 26,6-
Oleo de soja (900 ml) 770,00 881,22 14,4 33,2
Maionese (250 g) 930,15 1.091,00 17,3 53,6
Cha-de-dentro (kg) 4.136,67 3.958,00 -4,3 11,5
Batata inglesa (kg) 367,58 447,50 21,7 35,8
Sabao em po (kg) 1.722,33 2.181,18 26,6 41,5
Creme denial (90 g) 534,17 615,00 15,1 48,2
Sabonete (90 g) 277,35 318,84 14,9 46,4
Total da ccsta 50.552,86 52.909,46 4,6 17,5

Fonte: GPC Consultores Associados.

Volta aplicação de longo 
prazo

• Negócios com CDBs, renda fixa e debêntures crescem quase 400%

Consuelo Dieguez

O mercado financeiro abre 1992
com um perfil totalmente diferente
dos primeiros meses do ano passa-do, muito mais voltado agora para
as aplicações de mais longo prazo,
que podem chegar a até dez anos,
como é o caso das debêntures que
estão sendo lançadas pelas empre-
sas privadas, que somam hoje USS
6 bilhões. Foi uma mudança rápida
para um sistema, que estava acos-
tumado a operar com quase todos
os recursos nas aplicações de curtis-
simo prazo — o extinto overninght.
O balanço sobre o comportamento
das aplicações financeiras em 1991,
elaborado pelo Banco Central, de-
monstra que houve uma reacomo-
dação de todos os ativos dentro do
sistema, e os Fundos de Aplicação
Financeira, os fundões — o único
investimento de curto prazo e liqui-
dez imediata — foram os que regis-
traram o menor crescimento em
seu patrimônio, ficando bem abai-
xo dos outros investimentos.

A melhor performance foi, sem
dúvida, a das aplicações em renda
fixa. CDBs, fundos de renda fixa e
debêntures quase quadruplicaram
seu patrimônio. Em 31 de dezem-
bro, as aplicações em renda fixa
tinham um patrimônio de apenas
CrS 90 bilhões. Em 31 de dezembro
de 1991, este patrimônio havia cres-
cido para CrS 430 bilhões. Também
a poupança registrou um forte mo-
vimento de captação em dezembro.
De acordo com os dados do Banco
Central, a poupança — que perdeuCrS 2 trilhões em depósitos entre
abril de 1990 e janeiro de 1991 —,
conseguiu, no final do ano passado,trazer de volta uma parte expressi-
va das aplicações perdidas. Logo
depois do Plano Collor, em março
de 1990. o patrimônio das caderne-
tas era de CrS 4,7 trilhões. Este
número despencou para CrS 2,8
trilhões em janeiro do ano passado,e agora em 31 de dezembro já havia
crescido para CrS 3,4 trilhões.'

Credibilidade — "A nova
equipe econômica conseguiu dar

Massaranj

credibilidade aos ativos financeiros.
Ninguém acredita mais em novo
confisco, temor que rondou o pú-
blico durante a gestão da ex-minis-
tra da Economia Zélia Cardoso de
Mello. Isto faz com que os investi-
dores voltem para o sistema", ava-
lia José Carlos Oliveira, diretor da
Associação Nacional das Institui-
ções de Mercado Aberto (Andima)
e do Banco Gulfinvest. Outro fator
que, segundo ele, acaba também
por forçar o público a procurar as
aplicações de mais longo prazo é a
baixa remuneração paga pelos /}///-
does, que em muitos casos registra-
ram rendimento negativo.

O balanço do Banco Central in-
dica que dos 97 Fundos de Aplica-
ção Financeira existentes no ano
passado, 57 tiveram rendimento ne-
gativo, registrando perdas de até
7% no ano, contra um ganho real
de 15,28% dos CDBs. Os fundões
que registraram os maiores rendi-
mentos foram os da Caixa Econô-
niica Federal (3,81%), do BIC
(3,97%), Chase (3,72%), Gaúcho
(5.81%) e do Banco Pontual
(5,27%), considerados ganhos ex-
cepcionais para este tipo de aplica-
çào.

A maior parte dos que tiveram
rendimento positivo não remune-
rou em mais que 3% suas aplica-
ções. A rentabilidade média da ca-

derneta de poupança foi negativa
em 4,20% no ano passado. Mas
como seu desempenho foi expressi-
vo em dezembro, os investidores
voltaram a correr para esse ativo
no final do ano, permitindo a recu-
peração dos depósitos.

Outro importante mecanismo
de captação em 1991 foram os fun-
dos de captação estrangeiros, que
praticamente inexistiam em dezem-
bro de 1990, e que dobraram seu
patrimônio no final do ano passa-do, mantendo a tendência de cres-
cimento neste início de ano. O pa-trimônio desses fundos era de
apenas CrS 31,5 bilhões em dezem-
bro de 1990, mas em outubro do
ano passado já estava em CrS 120
bilhões. A principal razão para a
grande procura do investidor es-
trangeiro pelo Brasil é a rentabili-
dade que bateu em 120% reais no
ano passado. Os fundos de ações
para investidores nacionais tam-
bém aumentaram expressivamente
seu patrimônio. Rejeitados em
1990, quando possuíam apenas
CrS 61 bilhões, esses fundos do-
braram seu volume para CrS 124
bilhões. "Todo esse comportamen-
to reflete uma expectativa de maior
estabilidade econômica", avalia
Oliveira.

No entanto, a mudança no com-
portamento dos ativos, de acordo

com Oliveira, não significa qüe o
setor privado esteja ocupando' um
espaço maior dentro do sistema. A
participação do setor privado acar
bou aumentando, mas dentro de
um bolo muito menor, já que a
quantidade de dinheiro em circula-
ção na economia diminuiu signiíV
cativamente desde que o Plano Col-
lor congelou 80% de todo o
dinheiro disponível nas instituições
financeiras. Apesar da procura do
público pelos ativos, o Banco Cen-
trai, na opinião do diretor da An-
d ima, ainda mantêm o sistema fi-
nanceiro "totalmente engessado"!.
Isso porque a maior parte da cartei-
ra dos fundos tem que ser composta
com títulos públicos. Outra limita-
ção imposta pelo governo é a obri-
gatoriedade de se transferir para o
Banco Central tudo o que exceder ó
teto fixado pelo governo par,T íj
captação em CDBs."Sem esses contingenciamentoS
o setor privado poderia ter crescido
muito mais. Isto significaria muito
mais dinheiro para se investir ná
economia e se incrementar o desenr
volvimento econômico. O sistema
financeiro, porém, tem consciência
de que o governo só irá recolher
suas garras depois que a inflação
baixar. Aí será possível funcionar
livremente", opina Oliveira.

Petromisa acaba
O governo concluiu o processo de

liquidação da Petrobrás Mineração
S/A (Petromisa). informou esta se-
mana o secretário de Administração
federal, Carlos Garcia. A extinção da
subsidiária da Petrobrás foi definida
em Assembléia-Geral Extraordinária,
dia 21. no Rio. De acordo com Gar-
cia, todos os 1.359 empregados da
Petromisa foram demitidos e o acer-
vo da empresa foi transferido para a
Petrobrás, inclusive a mina-usina de
potássio, localizada em Sergipe.
Através de conirato, a Petrobrás ce-
deu á CVRD a operação da mina.
Débitos da empresa foram transferi-
dos para a União e as ações judiciais
para a Procuradoria-Geral da Repú-
blica.

Goldinvest renova
A Goldinvest — empresa que ope-

ra no mercado de ouro — trouxe
para seus quadros o ex-diretor da
Associação Nacional do Ouro
(Anouro), Luis Fernando Rudge. queocupará a função de diretor executivo
na área de ouro físico tia empresa.
Com a contratação de Rudge. um
dos fundadores da Anouro e nome de
grande respeitabilidade no mercado,
que presta assessoria para treinamen-
to na área financeira a várias estatais
como a Petrobrás. a Goldinvest quercriar uma imagem de maior eficiên-
cia.

Comércio reage
Mais da metade dos 204 comer-

ciantes do BH Shopping, o primeiroda capital e que está completando 12
anos, ameaça nào pagar, no próximodia 10. o aluguel das lojas referente a
este mês de janeiro. Segundo a presi-
dente da Associação dos Lojistas.
Zuleica Rocha, os custos com as ta-
xas de aluguéis e eondominios têm
sido muito elevados, representando
de de 20% a 25% do faturamento das
empresas. A reclamação é a de que os
proprietários e administradores do
shopping —o Banco Bozano. Simon-
sen e Multi-Shopping — nào es-
tão levando em consideração a reces-
são no comércio, não se dispondo a
negociarem os contratos.

Seguro privado
João Elísio Ferraz de Campos,

presidente do conselho de adminis-
tração da Bamerindus Seguros, em-
presa do grupo Banco Bamerindus.
será o novo presidente da Federação
Nacional das Empresas de Seguros
Privados e Capitalização, a Fenaseg.
Campos, de 49 anos, concorrerá em
chapa única — o prazo para registro
de candidatos encerrou-se na última
terça-feira, dia 21 —, composta por
representantes de pequenas, médias e
grandes seguradoras. A eleição ocor-
rerá no dia 14 de fevereiro.

A Itaú Seguros

Tem Novo Endereço

A Itaú Seguros comunica a seus Clientes e Corretores
a mudança de seus endereços na Cidade do Rio de Janeiro:

Áreas Comerciais e Administrativas
A partir de 27/01 estarão no seguinte endereço:
RUA SETE DE SETEMBRO, 54 - CENTRO
Tel| 297-3922 - Telex: 21977 - Fax: 263-5457

Atendimento Pessoal a Clientes
Permanece no Centro de Atendimento Rápido,
localizado à:
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 479

Atendimento Telefônico a Clientes
Novo número a partir de 27/01/92
SOS SEGURO ITAÚ 253-8411

Durante o período de 23 a 27 01 o SOS Seguro Itaú
estará atendendo através do telefone
(011) 800-8877 - Ligação Gratuita.

Itaú Seguros

r~i
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Seu Bolso

Categorias 
que 

terão aumento

• Como ficam os reajustes em janeiro para trabalhadores dos grupos I e III

Cheques têm 
juros

de até 47% ao mês
Sérgio Costa

Trabalhadores de dois grupos da
política salarial estabelecida pela Lei8.222, de 5 de setembro de 1991, te-rão aumentos de salário este mês. O
reajuste — que não vale para quem.recebe o salário mínimo —, incide
sempre sobre a parcela de até três
mínimos (Cr$ 288.111,99) do salário,
e será de 54,07% para o Grupo I(datas-base em janeiro, setembro e
maio) e de 28,5% para o Grupo III
(março, julho e novembro).

•. No caso do Grupo I, dependendo
da situação, isto vai significar um
acréscimo entre Cr$ 54 mil e Cr$

. 155.782,15 no salário deste mês, quedeve ser pago até o quinto dia útil de
fevereiro. O cálculo é simples: do sa-
lário total, tira-se a parcela referente
a três salários mínimos, multiplica-se
por 1,5407 e depois soma-se o resul-
tado. Para quem recebe menos de três'.salários mínimos mensais, os 54,07%

, são aplicados diretamente sobre o sa-lário total. No caso de um salário de
Cr$ 100 mil mensais, por exemplo, o
reajuste de 54,07% vai significar um
acréscimo de CrS 54.070,00 (Cr$ 100
mil vezes 1,5407, levando a um salá-
rio de CrS 154.070,00).

Ainda no Grupo I, para os que

Aumentos de salário em

Grupo I Grupo III  I
SalArio Aumento Novo salArio Aumento Novo saldrio
100.000,00 54.070,00 154.070,00 28.500.00 128.50a00
320.000,00 155.782,15 443.894,14 

82.111,91 402.11l"9l "

500.000,00 155.782,15 655.782,15 82.111,91 582.ill"91
1.1.000.00^00 155.782,15 1.155.782.14 82.111,91 1.0B 2.111" 9 V

Obs: Grjpo /, datas-base em janeiro. maio e setembro; grupo III, emmarqo, julho e novembro.

recebem a partir de três salários mini-
mos mensais, o acréscimo no salário é
o mesmo: exatos Cr$ 155.782,15. É o
resultado da multiplicação da parcelade Cr$ 288.111,99 por 1,5407, que dá
Cr$ 443.894,14, ou seja, Cr$
155.782,15 de aumento. Para quemrecebe Cr$ 320 mil, por exemplo, o
salário deste mês vai para Cr$
475.782,15. Um salário de Cr$ 1 mi-
lhão, com o acréscimo de CrS
155.782,15, passa para CrS
1.155.782,15.

Para quem é do Grupo III, um
reajuste de 28,5% eleva um salário de

Cr$ 100 mil para Cr$ 128.500,00. Pa-
ra quem ganha mais de três minimos,

acréscimo é sempre de Cr$
82.111,91. O salário de CrS 320 mil
vai para Cr$ 402.111,91. O de CrS 1
milhão, para Cr$ 1.082.111,91.

Os 54,07% de aumento do Grupo
correspondem ao INPC acumulado

entre setembro e dezembro, de
119,82%, descontadas as antecipa-
ções concedidas pela política salarial
para os trabalhadores incluídos neste
grupo, de 16% em setembro e de
20,6% cm novembro (a conta c

2,1982 divididos por 1,16 e depois
por 1,2060). Já os 28,5% do Grupo
III foram arbitrados pelo Ministério
da Economia, através da portaria1.272, de 27 de dezembro do ano
passado.

O próximo grupo a ter aumento
de salário, em fevereiro (para paga-mento em março), é o II, onde estão
os trabalhadores com datas-base em
fevereiro, junho e outubro. Vai ser
pelo INPC acumulado de outubro a
janeiro, descontada a antecipação de
26,5% que este grupo teve em dezem-
bro. A gerente da consultoria de Re-
cursos Humanos da Arthur Ander-
sen, Rosane Ramos, faz algumas
contas trabalhando còm um INPC de
25% este mês. Aí o acumulado iria
para 137,65%, e descontando a ante-
cipação (2,3765 divididos por 1,2650)
restaria um reajuste de 87,87% sobre
a parcela de até três mínimos.

Para quem está nesse grupo e rece-
be, por exemplo, Cr$ 100 mil, passa-ria a ganhar Cr$ 187.870,00. Para os
salários de CrS 288.111,99 em diante,
haveria um acréscimo de CrS
253.164,00. Um salário de Cr$ 400
mil iria para CrS 653.164,00. E quemestivesse recebendo CrS 1 milhão, no
mês que vem, passaria para CrS
1.253.164,00.

Vicente Nunes
Em tempos de dinheiro curto,

muitas pessoas já incorporaram os
limites de crédito do cheque especial
nos rendimentos do mês. E importan-
te, porém, que os usuários do sistema
fiquem bem atentos as taxas de juroscobradas. Em algumas instituições os
encargos podem ultrapassar os 40%
ao mês, o que significa um taxa anual
de juros de 5.569%. Sendo assim, os
analistas recomendam muita cautela
na hora de se usar os limites do espe-
ciai. A dívida pode acabar virando
um grande bola de neve.

O Seu Bolso fez uma pesquisa com
oito instituições financeiras. Delas,
quatro estão cobrando juros a partirde 40% ao mês. No caso dos corren-
tistas do Banco Nacional de Crédito
(BCN), os encargos mensais sobre o
crédito alcançam 47,70% — um eus-
to de 10.678% ao ano. Quem, porexemplo, utilizar o limite de cheque
de CrS 100 mil do Bradesco, vai ter
que pagar, ao final de 30 dias, CrS
135 mil. A taxa cobrada pelo Brades-
co é a menor (35% ao mês).

Diante desses juros, se formos le-
var em consideração que os índices
inflacionários estão decrescentes e o
custo do dinheiro que os bancos cap-
tam para repassar aos seus clientes

deu uma certa desaquecida, o mo-
mento não é propício para se endivi-
dar. Mas em outras fontes de finan-
ciamento, como o crédito pessoal das
financeiras, os juros serão ainda
maiores, oscilando em 55% ao mês.

Os próprios bancos estão cientes
de que os juros dos cheques especiais
estão demasiadamente elevados. Por
isso, poucas são instituições que estão
liberando esta linha de financiamen-
to. Segundo dados do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC), pelo menos
7% dos usuários do sistema estão
deixando de pagar os seus compro-
missos. Um índice espantoso, diante
do patamar histórico de 2% de ina-
dimplência.

Taxas dos especiais
Instituições

Bradesco
Bamerindus
Banco do Brasil
CEF
Banerj
Nacional
BCN
Boavista

Juros
ao mês

35,00%"
42,00%
38,90%
38,00%
40,00%
39,70%
47,70%
46,00%

Fonte: Agências bancárias.

IPTU 
pago à vista é mais vantajoso

• Tríbutarístas alertam sobre os riscos da correção mensal das parcelas pela Unif

Rentabilidade das aplicações
financeiras na semana

Cristina Palmeira
Mais uma vez os contribuintes ca-

riocas vêem-se às voltas com um
. grande dilema: pagar (em cota única)
ou parcelar o IPTU (Imposto Predial
e Territorial e Urbano). Só que este
ano, tanto a prefeitura quanto os
consultores tríbutarístas, Ilan Gorin e
Luis Carlos Frusca, são unânimes em
aconselhar o pagamento até o dia 31
de janeiro. A explicação é bem sim-
pies: o imposto é baseado na Unif,
índice corrigido mensalmente. Desta
maneira, o contribuinte faz os cálcu-
los de acordo com a Unif do dia Io de
janeiro, paga no final do mês, e é
brindado com um desconto de 20%.

Frusca, diretor da Multfax Con-
sultoria, cita como exemplo um apar-

tamento quarto e sala, de 44 m2, na
Barra da Tijuca. O IPTU total é de
9,31 Unifs com data de vencimento
em 12 de fevereiro. Se o proprietárioresolver quitar de uma só vez o im-
posto este valor baixa para 7,45
Unifs. Quer dizer, se o pagamento for
efetuado até 31 de janeiro, o contri-
buinte vai desembolsar apenas CrS
116.663.

Seguindo esta mesma linha de ra-
ciocínio, além de o contribuinte ter
direito ao desconto de 20% ele não
acarca com a inflação de janeiro —
que, segundo alguns economistas,
pode chegar a 26%. Assim, de acordo
com os cálculos de Frusca e até mes-
mo da Secretaria municipal de Fa-
zenda, o proprietário do imóvel eco-
nomiza 47%. No entanto, tomando
como exemplo o apartamento na

Barra da Tijuca e a projeção de infla-
ção de 26%, o contribuinte que dei-
xar para quitar seu débito em feverei-
ro corre o risco de ter que pagar CrS146.995. Quer dizer, um acréscimo de
CrS 30 mil.

Parcelamento — Mas quem jáchecou o talão de cheques e descobriu
que pode ficar no vermelho ao pagara cota única do IPTU tem comq op-
ção o parcelamento em 10 vezes. En-
tretanto é preciso tomar cuidado. Deacordo com os cálculos de Frusca, no
caso do apartamento da Barra da
Tijuca, somente a primeira parcela
(fevereiro) pode atingir 20% do valor
total do imposto quitado em cota
única em janeiro. Ou seja, o contri-
buinte pagaria algo em torno de CrS
18 mil.

Segundo o consultor Ilan Gorin,

uma das maneiras de saldar a dívida
sem muita dor de cabeça é pagarantecipadamente algumas cotas. Por
exemplo, em março adianta-se o pa-
gamento dos meses de abril e maio.
Desta maneira, todos estes três meses
são calculados com base na Unif de
1° de março.

Outra boa alternativa é saldar o
débito mensalmente mas apenas no
último dia do mês anterior. Desta
maneira, o proprietário do imóvel
pode aplicar seu dinheiro, obtendo
uma atualização pela inflação do'mês
corrente e pagar o IPTU pela infla-
ção passada. Afinal, a Unif é corrigi-
da pelo índice do IGP-M (índice Ge-
ral de Preços do Mercado) do mês
anterior.
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35,32% 31,34% 32,56% 4,20% 4,85% 5.87% 5,20% 5.19%
Fonte: Andima, bolsas de valores, casas de

I I ? As bolsas de valores fecharam a—1 semana na liderança dos ativos íi-
nanceiros, pela terceira vez consecutiva
este ano. OIBV registrou valorização de
33,32%, rentabilidade muito superior à
expectativa de inflação de 24% para este
mês. O índice SENN subiu 32,56%. A
valorização do índice Bo vespa compu-
tou ganhos de 31,34%. Na vice-lideran-
ça dos ativos, mas muito distante das

câmbio e BM&F.
bolsas, apareceu o CBD, cuja rentabili-
dade. no período, atingiu 5,87%. O
Fundão teve ganho de 5,20%, empatan-
do com a TR de 5,19%, na semana. Oouro negociado na Bolsa de Mercado-
rias e de Futuros (BM&F) e o dólar no
mercado paralelo mais uma vez decep-
cionaram, com inexpressivas altas de
4,85% e4,20%, respectivamente.

INDICADORES JB

Bolsas de valores
'!* Fechamento VariapSo AcumuLado

na 6" feira semanal no mes

iffM 438.784, 34,55 85,57
Bovespa 106.960 30,77 75,99

L J Desempenho das afoes na semana
... • Maiores altas _Pretfo Osc.%

cm 24.Q1

160,00 128,57
j? pjj."" 21760 116,49"

..."r.1.?.1?.1..?.?. .....!..."..?24799 92,30"

...Banco1 do Brasil pn 145,00 72,54
Belgo Mineira pn 215,00 67,97
Maiores baixas
IMontreajpn 5,30 -11,67

Mannesmann on 1,58 -10 23
J" 

' 
,Mendes Junior bn 39,00 -2,50
MagnesfSi pa 3,00 -11,76

 850,00 -9,57

lnfla$ao/fndice <%>

Abr[ Mal| Jun| Jul| Ago| Sot | Out| Now| Per |

5.01 6-68 1 0.83 12,14 15,62 15,62 21,08 26,48 24,15
IPCA/i'BOE 4,99 .7,43 it,19 1*2)41' 15'63 15,63 20,23 25)21
IPC/FIPE 7,19 5,76 9,58 i'l)3o'l4,42"'16,21" 25!l7"25|39'SV25"

7.j.i.'i?P 13,29 13,59 16,20 20,76 25J6 23,64"
...'O.P/POy 12,83''l5,49''i67i9 25!85'25,76'22,T4

IOPM/FOV 7.81tf 7,48 8,48 13,22 15,25 14,93 22,63 25,62 23,63
...ISN 14.63 10,94 12,66 12,40 24,21 20,47 23,00 30,12

Obs: IPC e INPC calculados pelo IBGE; Fipe (Indlce de Pretpos ao Consumidor); Dieese(Indice de Custo de Vida) e IGP (FundagSo Getullo Varga); ISN (Indlce de Saldrio...V.°H.f.® .?/!?.' comegou a ser divulgado em margo.

Contribuições ao lapas
Mês do competência: janeiro - podo pagar até o 5« dia útil de fevereiro; após8 de fevereiro com correção diária pela TRD, 10% do multa e 1% de iuros.
Autônomos

Imposto de Renda
IR na fonte (Janeiro)

Alíquota Parcela a deduzir (CrS)Ba»» de cálculo (Cr<)[
...*«.S?7.060,00   isenta 1- 15% 597.060 

00Acima de 1.164.287,01 25% """ sEo^OO
Deduções '—¦

Taxas de Juros
cobradas
(médio do mercado)

Crédito direto: 36% a 39% ao mês e
automóveis novos 8% a.m. mais TR

40% ao mês
37% a 42%

ao mês

Crédito pessoal:
Cheque especial:

Passagem aérea: 32 % ao mês

. Cartao de credito:
^ Ouro Card 49,00%
Credicar'd 49,70'5/d'"

+„10% de multa
...National 59)00%''A. Express 4l"00% "

+ .1,0% de multa
... *35*00%"Miners 45il0%"

+.1,9%,f),e mul'aChase Card 47|50°/o"
Personnali'te BFB) 45,'26%'"

+ 10% de multa
Font*: Adecif. administradoras dos cartões e Vang

MV hl B? p"mei'° flb",e a ""CBla a deduzir do) ?a°âr°í 0 deS m1|c> dB..cálcul0 d° I" ™ Fonte. Agora o25%. b) OrS 597.060 (janeiro) para aposentados penaion ítós « Fr.í.ff 5? alíquota correspondente do 15% oumês que completar 65 anos de Idade c) Pensão alímeíííl. „J I ,5Dora ,eser,a remunerada a partir doContribuições oara Previdência Social. alimentícia paga devido a acordo ou sentença judicial, d)

FGTS - índices de Rendimento
(Correção e Juros %)

. Mal | Jun | -lul I Aqo | Sei [ Out | Nov J Dez [ Janj
9.20 11.80 10.37 10.9904 13.2348 18.1512 23.2112 30.2390 27.5161

lriíl^nS«Credl,aA°^n0 1°.clia<d0 mô.s seguinte ao de referência. Ã partir de julho, o crédito passou a serVèito tôdo'*dia 10 e no mès de junho toram feitos dois créditos para acerto de data. Os saldos das contas do FGTS sâo.....r.Ç.^.H"?.!3.I?.9.?.P2!9.!axa malsjurps reais de 3% ao ano

Classe [ Filta^ao Tetnpoj Base (CrS) j Aliquota (%) | A pagar{Cr<)| Meses dePermanência

?. Atfilano 42.000,00 10 4.200)66 12
.? .Mai8de1at6 M.000,40 1 8.400,04 12
.3 Maisde2at6 3 126.000,60 1 12.600,06 1 2

Maisde3at64 IBS.-pOp/SO 20 33.600,16 1 2
Maisde4at66 210;0(n,l}0 20 42.000,20 24
Mais de 6 ate 9 252.001,20 20 50.400,24 36
Mais de.9 at6 1 2 294.001,40 20 58.800,28 36

Moi3do12atS17 336.001,60 20 67.200,32 60
Maisde17at6 22 378.001,80 20 75.600,36 60

...10 Mais de 22 anos 420.002,00 20 84.000,40

Empregados Domésticos

Alíquotas (%) Mínimo (CrS) Máx (CrS)

Base de cálculo
Empregado
Empregador

08
4I2':'

42.000,00

5!M6)'66'*

126.000,00'"laoM.oa'
15)126167"

Empregados Segurados
Salário de Contribuição (CrS) Alíquotas (%)

até 126.000,60 g"
de 126.006,61 até 210.001)66 g"
^2Í'o.(*íj,OÍ até426)062)66 |q"

SEGURO EMPRESARIAL SOB MED

SalArio Aumento Novo sal&rio Aumento Novo salArio
100.000,00 54.070,00 154.070,00 28.500.00 128.soo)oo
320.000,00 155.782,15 443.894,14 

82.111,91 402.ill)9l"

500.000.00 155.782,15 655.782.15 82.111,91 582.111)91
...1.000000;00 155.782,15 1.155.782.14 82.111,91 l)o82.i 11)91

Obs: Grjpo /, datas-base em janeiro, maio e setembro; grupo III, emmargo, julho e novembro.
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Cartao international exige cautela

• Atraso de 4 dias no pagamento pode gerar uma cobranga de juros de ate 500% ao mes
BRASiLiA — As administradoras de cartao de credito

nao estao sujeitas a controle do Banco Central, informa 
diretor de Normas da instituigao, Gustavo Loyola. Ele S~y
afirma que as operates obedecem ao contrato assinado
e^tre as partes e que o Banco apenas regulamenta o

(credito^rotativo). Nestecaso, valeamesma norma do ^

res das multas por atraso no^pagamento^ em 10% da \_ kf^J\ ^
Loyola alerta os que pretendem se associar a cartoes \ |t\ \

ler com aten?ao estes contratos, que determinarao as
regras de cobran?a das faturas. Se o contrato ja estiver \i\\ /">n —assinado e as clausulas forem draconianas ou ilegais, f/l \ \ \\ y "ft , Ti _Loyola aconselha os clientes a buscarem socorro no Codi- I / 

^ 
\ J L ^J~~|As administradoras podem cobrar a taxa de juros que I -J

desejarem, nascompras financiadas, ou a titulo de taxa de jLA, ^cllyrPj I
permanencia (juro durante o periodo de atraso). Podem ^jlv*— T I \ V—Nilcobrar tambem multa por atraso no pagamento, limitada I »||||pr I I 1 \ "6
a 10% do valor da fatura. Entretanto, nas administrado- yZfaM I f / j I j e
riis que nao utilizam o credito rotativo, como o Bradesco 0Z0>z/ ] \ 1/1e American Express, esta multa e acumulada com o juro jSy]do mes, que nao scria cobrado se o pagamento fosse feito ||j||^p 

g||j|I| 
|||||| PJ 

j 
I ^ I

Os cartoes internacionais sofrem um controle maior do HP®# llPSIIPI^Py I I'/ I ? I I
Banco Central. As compras sao feitas em moeda estran- |||pl II ! f
geira, mas o pagamento deve ser feito em cruzeiros e ai Psfv-v^^vI*- —I  | I
surgem constantes conflitos entre clientes e empresas. As
administradoras sao autorizadas a efetuar a conversao n-, T~'T T A ' 1_ J"r* . -
pela data de compra ou pela data do vencimento da Ollllcl£cLO HOS Jli/LJ A C DCm Qlterente -»¦ <f
fatura. Todas prcferem converter pela data de vencimento —— mcnos do que 76o/0 vieram dos ju. id^ia do at presidencial a in- 1 aD6,a 1
da fatura, para ev.tar prejuizos com a oscila?ao do cam- Teodomiro Braga ros cobrados por atrasos de paga. d|istria dos cart6fgbio no periodo entre as duas datas. correspondente mpnfo Dfi.A *>¦ A ,

Juros — O credito direto ao consumidor cobra juros Washington As taxas in- rv 
' 

t a t a - ¦ a A abrupta queda da Bolsa levou «<|uota Parceia a
entre 33% e 40% ao mes e o cheque especial pratica um ternas de iuros nos Estados IJnidos Diante deste quadro, nao e de 0 Senado a arquivar o projeto de daduxir
patamar entre 37% e 43%. Os cartoes de credito de um cairam no ano passdo a os ni. tSeTdecSito^enlLm^idoo'esto" le'' Bush 

^'X°U 
°.assunt0 de lado e -

modo geral cobram mu.to ma.s: Cred.card' (49 70%), vejs mais baixos dos ullimos 25 
'°=s 

J«2?criSISJSto °S JUr°S Cart?£S continuam no .^.597.060.00 .Jsento —Diners (45,10%), Nacional (48,63%), BFB (45,20%) e anos He um modo aenl mas os ? ^ enlrentada pelo mesmo patamar de antes, apesar de n« kai nitn nn» Chase (47,50%). As excegocs sao o Bradesco (37%) e f"r°os £ Cart^s de So conS pres.dente George Bush em 1991, nova ^ 5o da • m ;J taxa Da 597.060 00 a
Banco do Brasil (39%). Credicard, Diners, Nacional e KSSSSl T5 

'"h 
v TC"0 T 

™ Wsica de Juros do sistema bancario ?.?. 597.060,00
BFB cobram, tambem, 10% de multa sobre o atraso. estranho S ^ T"6 6 amcricano, em dezembro passado. Acima de

Quem gastou US$ 1.500 e atrasou quatro dias para SSleSS ^ f 
d,TT 

^ Com 0 fracasso da tentativa do 1.164.267,00 25 823.943 00
pagar, recebeu um acrescimo de Cr$ 500 mil. O caso desse che^ de gabinete, John Sununu. A Senado, os juros cartoes de creditousuario representa a cobranga de um juro de 500% ao q lf!i , u Queda de mais de 5% sofrida pela nermanecem limitados 1ml, nnrmes. O normal seria uma cobranga, na media, entre 7% e rw u! m ? I ® Bolsa na segunda quinzena de no- L estaduais de usura 

** s P°'
8% sobre o valor original, no caso de um atraso de quatro £hase Manh£ttan, Manufacturers vembro, a maior verificada no go- , ¦ • ' 

^ 
® oi o/ Tab@Sa 2

dias. Segundo o advogado Luiz Henrique Cotrim, do S.aon0vers e F.lrst Ch'ca8° ~ co- verno Bush, em parte foi desenca-
escritorio Cotrim & Ruiz Associados, quando o usuario nnc qphc mrtnpc iq so/, Qr, , pela aprovagao no Senado atualmente e He 18% nnimHauma Base de c&lculo Alfquota Parcola a

a nas mensal (%) deduzir
irtoes (Cr$) (Cr$)
bram At6 597.0^,00 Isento
USS De 597.060,00 a 

dificil 1.164.267,00 15% 89.559,00__ pwiu v/ V.UHOU1IHUU1 puivju^ a ret or- 
tudo no dia do vencimento. Esse iltimo caso e o compor- cartoes de credito no ano passado. cartoes de credito. A confusao pro- ma tributaria de 1986 eliminou Acima de
tamento mais reconicndavcl." (Juse Ramos e Nilton Hori- Da receita de USS 34,24 bilhoes vocada pela miciativa dos senado- desconto no Imposto de Renda dos 1.164.267,00 25% 205.986,00
to) proporcionada pelos cartoes, nada res desestabilizou Sununu, autor da juros de despesas com os cartoes.

INPICADORES 
JB 

Pwwd0sdeinvestim©|l*0 valirda Bab. Ouro Fechamento I Varlapao I Acumuladol ^OWpanpa (r«>ndlm«fito P»ra .nlw.,.*rlo .at. .om.n.)
Crat™23601 qU°2a3a0? at6n23?01 na 6--felra | , wminal | no me» pf | R.ndlm.nto (%)| OU | R»ndlm«nto (%) I PI. I R.ndlmonto (%)|

'  — I ?.?..?.! n?. ?i9.i ......c.i.
Os maiores (por patrimontpy ..Sino* 14.270A00. 4A85 .13.25 23.9754 30.01 nd 01.02  26.1074 .:  02.02 261074

\ Bradesco Acoes 240.182 485.68042 29.77 v 4•-§1S'Sc8tS'(Buro iS6'.8^""""S^>'y3i^8' '4i5rai" Jun I Jul I *9° I Set I Q"» I "Q" I I Jan I
....!!sH..P.?.p.i!s!.!y!s.r.K?.t s.?.-.?!? 3§qa4608s 38,52. vDds © lueiras ae vaiuDio i«dia<%) 9,53 .9.9470 10.60 n.96 17.3639 20.3688 31.1726 29,0021
...R.?.?.1. 45;!Q2 231.,.65311 .40,07. (Cortlficados do Dep6slto« BancArios) fe——-3

Crescinco Unibanco 43.417 232.97153 36,76 T»»»« ri. iuro« *« liHH !Wfi ma i iiiwuiiBg—^^Taxas de juros Ao mes Ao ano [ r——
Cj t i£h c C ruze iros 124.634.19 ;422.340314 18;64 Bruta Dolar ; Fechamento | Variapao I Acumulado I 1
Bostoninvest  WuCt 1411736400 18,70* na 6-folra semanal  no mes |'"UnibancoA 59.108 2^200910 18,98" • V^nnn V™ "i"-

-¦ "•¦"itafiMoney*Market frMfiTS .' 
' 18,62" p——————«m——___ — ... H^2:2?. ?:?.°. ?.i!L

BFB Universai  38.259 74.126474 18.5e" BTN. Sal^HO H?.!:®?. ?:!?. -1-P:.1.T...EE&T^PTPTIOTTTSW^SBHHHBHHiffiSSERSHHSHHHBHNSRBHB •*r«9hbrbbv comerciai 1.259,41 3,82 17,83
...BBfundoOuro 2,031..237 241^5839 16,65. Em (Cr»J "T Ju. 

I Ago| Sot | Ou. | Nov 1 Dez I Jan I' Bradesco 1.671.212 515,94407 16;52 Janeiro 105,5337      '—I '
±abonSdS„ 9w-°° »»¦<»

Banes^a FBN 873'654 64,64676 1&63" " Marco 135 742445" Ma,° 17'000'00 T* 347'°° • 39°'°0 444'00 600'00 840'00 920'00 1 130 00
q" V JJihiji IjJiiJ1 + .abono.de.6;i3l/68.*.<.

...,a;^.i.1 .1.4.7.'.2®°5.4.0,. Junh° 17.000,00 Ti? (Taxa Referenda! de Juros)
Vertice 5.943.168 67,57356 134,6S Maio 160 432684 ±.SSS.nS.0e.6.131,68•*... i?.?.v.^2.6.?4.. • Julho 1700000 Abr i Maio [ j»n i jui j a9o i Set | out | w0, \ Dez | Jan |

...linfje.OS.'.a 132.155.167,78865 "1M1" 174.85557° t.abpnp de 6.131.68 8,93% 8,99% 9,40% 10,05% 11,95% 16,78% 19,77% 30,52% 28.42% 25.48%...J"!™ 191;291990 A®0,,° 
+3.^.0^19^60* D|™ 

| 
Acumulada Acumulada 

|"Icona'm'lcb 
T7Mv',,:76.roi831 lltsi Setembro 235,673628 4.2.000,00... «..1:?.!?.?.!®.^....... ,l?i.?2330% 20,504958%

...Re.O.da.Fixa BBC 245 53,524169 19^50. Novembro 42.000,00 ~~~ 
Bamerindus 32.034 167^943240 19.49 Outubro 275.219666 Deiambro ij'nnnnn" f*1 ' " 1 1

Novembro 
329,63058l" 

|abonbdegSflo'*.. ' llWPOStOS, tSXaS O iSldiCeS
DI ^BI'coFA F Dezembro 430 233861 ,,Jarvelro/92 96.037,33.. Agoato | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro] Janeiro |
;"";"pap :/qo i'fifl'q" •' Un» 6.812.19 7.721,36 8.892,59 10.262,73 12.593,51 15.649.07•••  '•••''""" Janeiro 552,506335 . " Uferj i6"l33,00 iTSi4)00 ^3.248,66 TSMUM 20jW,00 '26"695,0drBancocidade (3.695 560,256673 16.85 * Abono mivsi caicuiado polo tndlce de  STSXXXXXTZ^-TXX*

Cred i real FAF 58 918 2 955 194955  16 83 "oa/usis do Saiirlo Minima, os abonos ...JffifS JfcSSsSS SsJS&S?. 11JSMS Sft2S8t9S. 15.-I3M9 ?.?.-.S9§.-®?.....KjSfllrSSSl.r.ft.1: 3S:S.1.S...f;.:?.?.?.«.?.'fSSi? !S»S».. naosSoincorporadosaosalSriomlnimo. UT 265,00 345,00
FAFPoritual 5.255 721.432520 1.6.83 esdo ma,fo a,ua"zaa° Pela TR ""jjjjj; 5 

653 45 7 260 13

1

mii*^

Mútuos de Ações

Mútu os - d eA ções

Base d8 cálculo
mensal
(Çr$)
Até.597.060,00
Da 597.060.00 a

64.267,00
Acima de
1.164.267,00

Alíquota Parcela a
deduzir

isento

Base de cálculo Alíquota iParcola a
mensal (%) deduzir
(Cr$) (Cr$)

Até 597.060.00
De 597.(^0,00 a
1.164.267,00
Acima de
1.164.267,00

isento

89.559,00

Poupança (rendimento para anlveraário «ata semana)
Dia l R»ndlm»nto (%)| DUi l Rendimento (%)) DUi | Rondimento (%) [

Òs maiores <pbr patrimônio!

Brad e s co .AçõesBB A^ões.OÚ.ro'"
240.182 485,68042'yè6"544*'."""829,73668'

CDBs e Letras de Câmbio
(Certificados do Depósitos Bancários)

Taxa» de juro» | S__ Ao mês
Dólar Fechamento

na 6a feira
Variação
semanal

Acumulado
no mêsÇitijpMc Çruzej ros

Bostoninvest
Ún.i.banço 
jta ú. M o ney. Ma rk e t.
BFB Universal

Paralelo
Turismo

Em (Cr$) Paralelo
compra 343,00 389,00 439,00 560,00 800,00 900,00 1.110,00

347,00 390,00 444,00 600,00 840,00 920,00 1.130,0064,64678

Vertice
Pr.i.mus
Tendencia

168 67,57356
266" *98 Í616,991*60*
932 í55.167,78865

Multi-Renda Bancesa 1.158 1.762,976742

493 ,4,487533
73.695 560,256673.
58.918.. .2.955,194955:

5.255 721,432520

Boreal FA.F
Bançocidade
C re d i real F A F
FAF Pontual

BCN

Fechamento I Variapao I Acumulado I
na 6*-felra • I semanal I no mes I

..BM&F H-SZQ^OO. 4,85 ,13.25
...sino* i4.27Ç)Aóó 4Í&!!!!""!!!!!!!!!!!!!i3iÍ5"""

Crescinco Unibanco

Fundão (FAF) Í;N-
BB Fundo Ouro

Setembro 235,673628

Novembro 329,630581
Dezembro 430,233861

Rentab.
no mes

at6 23.01
%_

Fevereiro 126,8621
Março 135,742445
Abril 147,280540
Maio 160,432684
Junho 174,855570
Julho 191,291990
Agosto 210,516855

Outubro 275,219666

Janeiro 552,506335

Bradesco
2.031.237 241,55839 16.66 i
1.671.212 

' 
515,94407 16.52" j

.B.anesjja.FBN

Janeiro 105,5337

'Prime 31386 '55.54871 82,53"

Economico 2.7^il*r 
"i6.66l831 lli^1

Renda Fixa BBC   
",..'.!!...245".' 53,524169 19/56"

"'Bamerindus Sgim" lOTV9^40'''T'**','*''i'9.38'.'

segunda-feira, 27/1/92 e Negócios e Finanças « 5

Seu Bolso

MIM BCN.

72.147 141,736400 18.70""M-TÓ8""""2MçMÍ0"'" :
.43.365 97,987379"38.259 74,'i'26474 18.62 }

18.56 :
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43.417 232,97153

124.634 19.422,340314

36,76

18.64

Cartão internaòional exige cautela

• Atraso de 4 dias no pagamento pode gerar uma cobrança de juros de até 500% ao mês
BRASÍLIA — As administradoras de cartão de crédito

não estão sujeitas a controle do Banco Central, informa o
diretor de Normas da instituição, Gustavo Loyola. Ele
afirma que as operações obedecem ao contrato assinado
entre as partes e que o Banco apenas regulamenta o'pagamento da parcela das compras que é financiada
(crédito rotativo). Neste caso, vale a mesma norma do
crédito direto ao consumidor, qüe limita apenas os valo-
res das multas por atraso no pagamento, em 10% da
fatura.

Loyola alerta os que pretendem se associar a cartões a
ler com atenção estes contratos, que determinarão as
regras de cobrança das faturas. Se o contrato já estiver
assinado e as cláusulas forem draconianas ou ilegais,
Loyola aconselha os clientes a buscarem socorro no Códi-
go de Defesa do Consumidor.

As administradoras podem cobrar a taxa de juros quedesejarem, nas compras financiadas, ou a título de taxa de
permanência (juro durante o período de atraso). Podem
cobrar também multa por atraso no pagamento, limitada
a 10% do valor da fatura. Entretanto, nas administrado-
rus que não utilizam o crédito rotativo, como o Bradesco
e American Express, esta multa é acumulada com o jurodo mês, que não seria cobrado se o pagamento fosse feito
em dia.

Os cartões internacionais sofrem um controle maior do
Banco Central. As compras são feitas em moeda estran-
geira, mas o pagamento deve ser feito em cruzeiros e aí
surgem constantes conflitos entre clientes e empresas. As
administradoras são autorizadas a efetuar a conversão
pela data de compra ou pela data do vencimento da
fatura. Todas preferem converter pela data de vencimento
da fatura, para evitar prejuízos com a oscilação do câm-
bio no período entre as duas datas.

Juros — O crédito direto ao consumidor cobra juros
entre 33% e 40% ao mês e o cheque especial pratica um
patamar entre 37% e 43%. Os cartões de crédito, de um
modo geral, cobram muito mais: Credicard (49,70%),
Diners (45,10%), Nacional (48,63%), BFB (45,20%) e
Chase (47,50%). As exceções são o Bradesco (37%) e
Banco do Brasil (39%). Credicard, Diners, Nacional e
BFB cobram, também, 10% de multa sobre o atraso.

Quem gastou US$ 1.500 e atrasou quatro dias para
pagar, recebeu um acréscimo de Cr$ 500 mil. O caso desse
usuário representa a cobrança de um juro de 500% ao
mês. O normal seria uma cobrança, na média, entre 7% e
8% sobre o valor original, no caso de um atraso de quatro
dias. Segundo o advogado Luiz Henrique Cotrim, do
escritório Cotrim & Ruiz Associados, quando o usuário
assina o contrato, ele se submete a todas as regras de
funcionamento do cartão e por isso não existe medida
legal para reclamar.

Nilton Volpi, presidente da Associação Brasileira das
Administradoras de Cartões de Crédito, afirma que há
três situações possíveis: "O usuário atrasa o pagamento e
paga multa mais juros, atrasa o pagamento, mas paga
metade e rola o resto, pagando juros de novo, ou paga
tudo no dia do vencimento. Esse último caso é o compor-
tamento mais recomendável." (José Ramos e Nilton Flori-
tà)

Teodomiro Braga
Correspondente

WASHINGTON — As taxas in-
ternas de juros nos Estados Unidos
caíram no ano passdo para os ní-
veis mais baixos dos últimos 25
anos, de um modo geral, mas os
juros dos cartões de crédito conti-
nuaram inexplicavelmente nas altu-
ras. E para corroborar o estranho
quadro, os senadores americanos
descobriram que sete dos dez maio-
res bancos — entre eles Citibank,
Chase Manhattan, Manufacturers
Hanovers e First Chicago — co-
bram a mesmíssima taxa de juros
nos seus cartões, de 19,8% ao ano.
O problema assume proporções
ainda maiores quando se lembra
que a inflação nos Estados Unidos
no ano passado foi de apenas
3,15%. O resultado dessa situação
foi o lucro líquido recorde de US$
5,8 bilhões obtido pela indústria de
cartões de crédito no ano passado.
Da receita de US$ 34,24 bilhões
proporcionada pelos cartões, nada

Situação nos EUA é bem diferente
menos do que 76% vieram dos ju-
ros cobrados por atrasos de paga-
mento.

Diante deste quadro, não é de
surpreender que os juros dos car-
tões de crédito tenham sido o esto-
pim da maior crise enfrentada pelo
presidente George Bush em 1991,
que incluiu um pequeno crash na
Bolsa de Valores de Nova Iorque e
culminou com a demissão do seu
chefe de gabinete, John Sununu. A
queda de mais de 5% sofrida pela
Bolsa na segunda quinzena de no-
vembro, a maior verificada no go-
verno Bush, em parte foi desenca-
deada pela aprovação no Senado
de um projeto de lei limitando em
14% a taxa máxima de juros dos
cartões de crédito. A decisão do
Senado, por 76 votos contra apenas
19, tinha sido estimulada por um
duro ataque do presidente Bush
contra a usura das companhias de
cartões de crédito. A confusão pro-
vocada pela iniciativa dos senado-
res desestabilizou Sununu, autor da

idéia do ataque presidencial à
dústria dos cartões.

A abrupta queda da Bolsa levou
o Senado a arquivar o projeto de
lei, Bush deixou o assunto de lado e
os juros dos cartões continuam no
mesmo patamar de antes, apesar de
nova redução da prime rate, a taxa
básica de juros do sistema bancário
americano, em dezembro passado.
Com o fracasso da tentativa do
Senado, os juros cartões de crédito
permanecem limitados apenas porleis estaduais de usura, que estabe-
lecem taxas máximas entre 21% e
24%o. A média das taxas cobradas
atualmente é de 18%, o que dá uma
taxa real de 15%, a mais alta nas
seis décadas de existência de cartões
de crédito nos Estados Unidos.
Além disso, as instituições cobram
taxas anuais entre US$ 20 e US$
50. A situação torna-se mais difícil
para o consumidor porque a refor-
ma tributária de 1986 eliminou o
desconto no Imposto de Renda dos
juros de despesas com os cartões.

Desconto na fonte do

IR oferece 2 formas

diferentes de cálculo
A legislação do Imposto de Renda que vigora desde 1"

de janeiro definiu dois tipos de procedimento que podemser usados para o cálculo do desconto na fonte e que são
diferentes apenas no método usado para o cálculo. Os
dois, porém, dão o mesmo resultado para o IR na fonte
descontado dos salários ou pago pelos profissionais libe-
rais através do Carnê Leão.

O primeiro tipo determina que o cálculo deve ser feito,
em primeiro lugar, com a subtração do que a Receita
chama de parcela a deduzir. Sobre o valor que restar é quea tabela prevê a aplicação da alíquota de 15% ou 25%,
dependendo da renda. Um contribuinte que ganhou Cr$ 1
milhão calculará o seu IR fonte subtraindo a parcela a
deduzir de Cr$ 597.060. Da operação restarão CrS
402.940. A aplicação da alíquota de 15% sobre o valor
restante resultará num desconto de CrS 60.441.

Na segunda opção, o desconto é calculado com a
aplicação, em primeiro lugar, da alíquota de 15% ou 25%
sobre o rendimento líquido. O valor resultante deve ser
diminuído da parcela a deduzir. O resultado será o des-
conto do IR fonte. Se o contribuinte que ganha CrS I
milhão quiser calcular o seu IR por esta modalidade,
deverá tirar 15% do rendimento (CrS 150 mil). Desse
valor, deve ser subtraída a parcela a deduzir de CrS
89.559. O desconto para o IR fonte será de CrS 60.441, o
mesmo do encontrado pela alternativa anterior. As duas
tabelas têm novos valores a partir de Io de fevereiro, com
correção automática pela Ufir. (Nélia Marque:)

INDICADORES JB

• Preço obtido através de amostra

27.01 24, i%5 ""29.01 nd 3101 nd

...28.01 23.9754 30.01  nd 01.02 26,1074
0202 26.1074

Jun j Jul | Ago | Set | Out [ Now | Dei | Jan |
1°dia(%) 9.53 . 9,9470 10,60 11,96 17,3639 20,3688 31,1726 29,0621

Abril

Desde marçc atualizado pela TR

Fonta: Abecio e Banco Central

17.000,00
+ abono de 3.000,00 *

25% 205.986,00

Maio 17.000,00
+ abono de 6.131.68 *

Junho

Agosto

Setembro 42.000.00
Outubro 42.000.00
Novembro 42.000.00

42.000,00
de.21.000,00 *

Janeiro/92 96,037,33...

Abono móvel calculado polo índice deReajuste do Salário Mínimo. Os abonosnão são incorporados ao salário mínimo.

TR (Taxa Referencial de Juros)
Abr [ Halo | Jun | Jul | Ágo | Set | Out | Hoy | Dez | jan |

8,93% 8,99% 9,40% 10,05% 11,95% 16,78% 19,77% 30,52% 28,42% 25,48%
TR I Acumulada Acumulada jDl^fla I no mes ate 24.01 I no mes at6 27.01 |

Uferj 10.133,00 11.344,00 13.248,00 15.866,00 20.709,00 26.595,00-""£418.00  9.702,00 1Í"60£00 14.706,00 19.116ÍÒÓ 2£8Ó6.ÒÒUfinit

Tabela 1

Julho 17.000,00+..abqno de 6.131.68 *
17.000,00

.+ .abono de 19.161,60 *

Dezembro
Impostos, taxas e índices

Agosto | Setembro | Outubro [ Novembro| Dezembro] Janeiro |
Unif 6.812.19 7.721,36 8.892,59 10.262,73 12.593,51 15.649.07

17.000,00
.t.abonp de 6.131,68 *

UPF 7.260,135.653,45

1 1
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Códigos de diferenciação

de direitos de ações
: Os códigos de negociação de ações que seenççntram com diferenciação de direitos sâoos seguintes:

ABC Dados — Código ABCN. Ações ordi-nárias oriundas de incorporação da ABC Sis-temas Eletrônicos (AGE de 30/12/91), semdireito ao dividendo do exercício de 1991.
Aços Villarcs — Código VILN. Açõesoriundas de subscrição (AGE de 13/12/91),• sem direito ao dividendo relativo ao exercíciode 1991.- . Alipcrti — Código APTP. Ações preferen-diíis oriundas de subscrição (AGE de 18/01/91), com direito ao dividendo parcial do exer-

cicio de 1991.
Antarctica Nordeste — Código IBAP.

| Ações oriundas de subscrição (AGE de 13/06/91), com direito ao dividendo parcial relativoao exercício de 1991.
Antarctica Polar — Código PLAP. Ações1 oriundas de subscrição (AGE de 03/09/91),I com direito ao dividendo parcial relativo ao» exercício de 1991.
Auto Asbestos — Código AUTP. Açõesnominativas oriundas de subscrição (AGE de19/08/91), com direito ao dividendo parcial•' relativo ao primeiro semestre do exercício de-1991.
Bancesa — Código BCEP. Ações oriundasde subscrição (AGE de 26/04/91), identificadas

pelos extremos de 6.665.311 a 8.177.810 (ordi-*. nárias) e 4.117.281 a 5.629.780 (preferenciais),. com direito ao dividendo parcial do segundosemestre de 1991.
Banestado — Código BEPN. Ações oriun-das de subscrição (AGE de 14/11/91), semdireito ao dividendo do segundo semestre do' exercício de 1991.
Bandepe — Código BPEP. Ações oriundas' de subscrição (AGE de 26/08/91), identificadas'pelos extremos de 3.663.130.88 1 a6.184.139.283 (ordinárias) e 2.442.050.533 a4.122.722.801 (preferenciais), com direito ao•" dividendo parcial do segundo semestre de1991.
Bàhema — Código BAHN. Ações ordiná-nas oriundas de subscrição (AGE de 04/01/91), sem direito ao dividendo complementardo exercício de 1990.
Banfort — Código BPFP. Ações oriundasde subscrição (AGE de 12/03/91), identificadas

pelos extremos de 168.000 a 188.216, tanto
para as ordinárias como para as preferenciais,com direito ao dividendo parcial do exercíciode 1991.

Bangu Desenvolvimento — CódigoCBAP. Ações nominativas oriundas de subs-' crição (AGE de 29/10/90), com direito ao divi-' dendo parcial do exercício de 1990.
Barretto — Código BAPP. Ações preferen-ciais classe C oriundas de subscrição (RCA de17/11/88 e 21/03/89), com direito ao dividendo

parcial do exercício de 1988/89.
Bonato — Código BONN. Ações ordiná-rias oriundas de subscrição (AGE de 18/02/

. 91), sem direito ao dividendo do exercício de1990.
Casa Anglo — Código CANN. Ações pre-ferenciais oriundas de conversão de debêntures

que ocorrer durante o período de preferência1 da subscrição (AGE de 14/08/91), sem direitoao dividendo do primeiro semestre de 1991.
Chapecó Alimentos — Código CAVP.Ações preferenciais oriundas de conversão dedebêntures, com direito ao dividendo parcialdo exercício de 1991.
Continental — Código CTLN. Ações pre-, ferenciais oriundas de subscrição (AGE de28/06/91), sem direito ao dividendo do exerci-cio de 1990.Credireal MG — Código BCRP. Açõesoriundas de subscrição (AGE de 28/06/91),

sem direito ao dividendo relativo ao primeirosemestre e parcial do segundo semestre de
. 1991.

Dona Isabel — Código DISP. Ações nomi-
, nativas oriundas de subscrição (RCA de 22/' 10/90), com direito ao dividendo parcial do

exercício de 1990.
Eletrobrás — Código ELEP. Ações ordi-nárias e preferenciais classe B, oriundas de

conversão de debêntures que ocorrer a partir. de 01/07/91, com direito a 50% do dividendo
do exercício de 1991, identificadas pela expres-são Dividendos: Ex-1990 XX 06/12-1991.

Eletrobrás — Código ELEN. Ações ordi-
nárias e preferenciais classe B, oriundas de
conversão de debêntures, que ocorrer a partir¦ de 02/01/92, sem direito a dividendo do exerci-' cio de 1991.

Eletrobrás — Código ELES. Ações ordi-
nárias e preferenciais classe B, oriundas de
subscrição (AGE de 05/12/91 e homologada
na AGE de 30/12/91), com direito a dividendo
parcial de 11/12 do exercício de 1991.

Embraer — Código EMBN. Ações prefe-renciais oriundas de conversão de debêntures,
que ocorrer a partir de 02/01/92, sem direito adividendo do exercício de 1991, identificadas

; através da mensagem Ações sem direito aodividendo do exercício de 1991 .
Fábrica Bangu — Código FBAP. Açõesoriundas de subscrição (RCA de 14/11/90),com direito ao dividendo parcial do exercíciode 1990.
Ficap — Código FCAD. Ações oriundasde conversão de debêntures, com direito aodividendo parcial do exercício de 1991.
Finobrasa — Código FNBF. Ações prefe-renciais nominativas classe A, oriundas desubscrição pelo Finor (RCA de 04/03/91), com

direito ao dividendo parcial do exercício de
1991.

Frangosul — Código FGSL. Ações oriun-das de subscrição (AGE de 26/06/91), comdireito ao dividendo integral do exercício de1991.' * Gazola — Código GAZN. Ações oriun-das de subscrição (AGE de 04/01/91), sem
direito ao dividendo do exercício de 1990.

Grazziotín — Código GRAN. Açõesoriundas de subscrição (AGE de 26/11/91),sem direito ao dividendo relativo ao exercício. de 1991.
— Labo — Código-LABS. Ações ordinárias-oriundas de subscrição (RCA de 04/10 91).sem direito a oferta pública de compra deações ordinárias.

Liasa — Código LI AP. Ações preferen-ciais oriundas de subscrição com integraliza-
ção do Finor (AGE de 14 09 90). identificadas
pelos extremos de 16.369.326 a 17.830.31:.com direito ao dividendo parcial do exercíciode 1991Liasa— Código LIAC. Ações oriundasde subscrição (AGE de 24/09/91), com direitoa dividendo parcial do exercício de 1991.

Lojas Americanas — Código LAMP.Ações preferenciais oriundas de subscrição(RCA de 09/09 91), com direito ao dividendo
parcial do exercício de 1991.

Marcopolo — Código POLN. Açõesoriundas de exercício de subscrição por bônuse da conversão de debêntures, que ocorrer a
partir de 02/01/92; sem direito a dividendo doexercício de 1991.

Marvin — Código MARN. Ações oriun-
das de conversão de debêntures. que ocorrer a

partir de 02/01/92, sem direito a dividendo doexercício de 1991.
Papel Simão — Código PSIP. Ações oriun-das de conversão de debentures, que ocorrer a

partir de 01/07/91, com direito a 50% do divi-dendo que vier a ser distribuído sobre o exerci-cio de 1991.
Papel Slmão — Código PSIN. Açõesoriundas de conversão de debêntures, queocorrer a partir de 02/01/92, sem direito adividendo do exercício de 1991.
Polipropileno — Código PLNN. Ações

oriundas de subscrição (RCA de 02/12/91),
sem direito ao dividendo relativo ao exercício
de 1991.

Portobello — Código CPLP. Ações oriun-
das de conversão de debentures (AGE de 10/
10/91), com direito a dividendo pró-rata tem-
poris do exercício de 1991.

Pronor — Código PNOP. Ações oriundas
de conversão de debêntures ocorrida no segun-
do semestre de 1989, com direito ao dividendo
parcial do exercício de 1989.

Pronor — Código PNON. Ações nomina-tivas oriundas de subscrição (RCA de 04/05/90). sem direito ao dividendo do exercício de
1989.

Sade-Sul Americana — Código SADS.Ações ordinárias oriundas de subscrição
(RCA de 09/10/91), com direito ao dividendo
parcial do exercício de 1991.

Santa Cecília — Código STCN. Ações or-dinárias oriundas de subscrição (AGE de 12/12/91), sem direito ao dividendo do exercício
de 1991.

Tam-Transporte Aéreo — Códigos TAMP
e TAMS. Ações oriundas de subscrição (R-CA's de 05/07/91 e 29/10/91), com direito aodividendo parcial do exercício de 1991.

Taurus — Código TAUP. Ações oriundasde subscrição (RCA de 12/07/90), com direito
ao dividendo parcial do exercício de 1990.

Telebrás — Código TLBP. Ações preferen-ciais oriundas de conversão de debêntures, que  _
ocorrer a partir de 01/07/91, com direiio ã Siuerurgica J.L. Aliperti S/A
50% do dividendo que vier a ser distribuído IraP?Píír?ní ?/Asobre o exercício de 1991, identificadas pelosextremos de <IG> 165.658.336.536< FG> a< IG > 170.257.050.740 <FG>.

Telesp — Código TEPS. Ações oriundas
de subscrição (RCA dc 12/11/91), com direito
a dividendo parcial do exercício dc 1991.llsimlnas—Código USIP. Ações oriundas
dc subscrição (AGE de 25/04/91), com direito
a dividendo parcial na proporção de 7/12 do
exercício de 1991.

Vale Rio Doce — Código VALP. Açõesoriundas dc conversão de debentures, que'ocorrer a partir de 01/07/91, com direito a50% do dividendo que vier a ser distribuídosobre o exercício de 1991, identificadas pelaexpressão Pro rata Div. Ex. 91.
Vale Rio Doce — Código VALN. Açõesoriundas de conversão de debêntures, queocorrer a partir de 02/01/92, sem direito adividendo do exercício de 1991.Códigos não autorizados à negociação

Empresas negociadas
em situação especial

Segue abaixo a relação dc empresas queestão em situação especial:
Concordatárias (com registro em bolsa)
Amelco S/A Indústria EletrônicaCia. Industrial Belo Horizonte
Cerâmica Cariri S/A-Cecasa
Café Solúvel Brasília S/A
Cia. Londrimalhas Heringer Ind. c Com.Citro-Pectina S/A - Exportação Ind. e Com.Cemag-Ceará Máquinas Agrícolas S/A
Cobrasma S/A
Confecções Guararapes S/A
Conforja S/A Conexões dc Aço
Celulose Irani S/A
Curt S/AEDN-Estireno do Nordeste S/A
Engesa Engenheiros Especializados S/A.Farol Indústria Gaúcha dc Farelos c ÓleosFerragens Haga S/A
Flexidisk Tecnologia S/A
Hering S/A Brinquedos e Instrumentos Musi-cais
Imcosul S/A
Indústrias C. Fabrini S/AIndústria de Óleos Pacacmbu S/AIndústrias Madcirit S/A
Jaraguá Fabril S/AManufatura de Artigos de Borracha NogamS/A
Microlab S/A
Pérsico Pizzamiglio S/APirâmides Brasília Indústria c Comércio
Polynor Indústria e Comércio de Fibras Sinté-ticas
Quimisinos S/A
Santaconstância Tece[agem_S/A~

. Telebrás — Código TLBN. Ações prefe-renciais oriundas de conversão de debêntures,
que ocorrer a partir de 02/01/92, sem direito a
dividendo do exercício de 1991.

Telefônica Borda do Campo — CódigoTBCP. Ações oriundas de subscrição (RCA de21/05/91), com direito ao dividendo parcial doexercício de 1991.
Telerj — Código TERP. Ações oriundasde subscrição (RCA de 24/05/91), com direito

ao dividendo parcial do exercício de 1991.
Telerj — Código TERS. Ações oriundasde subscrição (RCA de 13/11/91), com direito

ao dividendo parcial do exercício de 1991.
Telesp — Código TESS. Ações oriundas

dc subscrição (RCA de 14/05/91), com direitoao dividendo parcial do exercício de 1991.

Trol S/A Indústria e Comércio
Trorion S/A
Usina Costa Pinto S/A Açúcar e ÁlcoolVerolme Estaleiros Reunidos do Brasil S/AEm processo de cancelamento
Bonato S/A Comércio e Indústria
Cia. Bozano, Simonsen Comércio e IndústriaCia. de Desenvolvimento do Araguaia-Codea-
ra Companhia Têxtil Cachoeira de MacacosElevadores Sur S/A Indústria e ComércioPersianas Columbia S/A
Scopus Tecnologia S/ASupermercados Real S/A
Teieinvest Participações S/A
Outros
Anhembi Centros de Feiras Congressos S/ABanco do Estado de Pernambuco S/A - Bande-
peBrasiljuta S/A Fiação e Tecelagem de JutaCimetal Siderurgia S/AEmpresa com negociação suspensa

Codificação de valores mobiliários em Bolsa
O Sistema Eletrônico de Negociação Nacio-nal divulga a relação da codificação utilizada naidentificação do tipo e forma dos valores mobi-liários negociados no mercado:OE-ordinárias endossáveisON-ordinárias nominativas c escrituraisOP-ordinárias ao portadorPE-prefcrenciais endossáveisPN-preferenciais nominativas c escrituraisPP-preferenciais ao portadorAN-prefcrenciais nominativas e escriturais cias-se ABN-preferenciais nominativas e escriturais classeB

CN-preferenciais nominativas e escriturais cias-se CDN-preferenciais nominativas e escriturais cias-se DEN-prefercnciais nominativas c escriturais classeEFN-preferenciais nominativas c escriturais classeFGN-prefcrcnciais nominativas c escriturais cias-seGHN-preferenciais nominativas e escriturais elas-sc HPA-prefcrenciais ao portador classe APB-preferenciais ao portador classe BPC-prefcrenciais ao portador classe CPD-preferenciais ao portador elasse DEP-preferenciais ao portador classe EEA-preferenciais endossáveis classe AEB-prcfcrenciais endossáveis classe BEC-prefercnciais endossáveis elasse CED-preferenciais endossáveis classe DEE-prcfcrenciais endossáveis elasse EEF-prefercnciais endossáveis classe FEG-prcfercnciais endossáveis classe GEH-preferenciais endossáveis classe HRP-preferenciais ao portador resgatáveisRN-prefcrcnciais nominativas e escriturais res-
gatáveisRE-preferenciais endossáveis resgatáveisRA-prcfcrcnciais ao portador classe A resgata-veis
RB-preferenciais ao portador classe B resgata-veis
RC-preferenciais ao portador classe C resgata-veis
RD-prefcrcnciais ao portador classe D resgata-veis
NA-prefercnciais nominativas e escriturais cias-

Comunicados da BVRJ

Limites máximos de posições em opções
A Superintendência de Operações da Bolsado Rio divulga os limites máximos por comiten-te ou grupo de comitentcs agindo em conjunto,

para cada série, para o total das séries e o limite

global no mercado de opções, conforme Instru-
ção CVM n" 120/90 c Circular SUPGE n» 190.Os valores encontram-se expressos por lote de1.000 ações.

Ativo
AQTCPP
BB ONBB PN
GELGPN
BESPPN
BIAPN
BRADPN
BRHAPN
CMIGPP
COPEAN
DURAPP
ELETBN
FAP PP
LAITON
MANMON
PETRPN
PMA PN
PSIMPN
SGASPN
SHARPATLBRPN
UNIPBN
USIMPN
VALEPN
VALEPP
VILAPN
WHMTON

Cada sário Total das sérios2-565 7.695
7.990 23.969 ....12.600 ._. 37.801-»—.
5.152  15.456 ....110.897 332.692 2.217.946
26.713 80.140 534.268

Morcado de Opções
51.300
159.796

252.005
103.042

196.998 590.994
38.657  115.973... 21.744.485 65.233.457
4.222  12.66652.345  157.03644.357  133.072 131.339 394.017

16.079 48.238
180.574 541.722

3.939.960
773.153
 434.889.714
 84.444
 1.046.908

887.149
2.626.784
321.592
3.611.485 3.844  11.532  76.860.. 124.360 373.081 2.487.209¦••¦26.807 80.422 536.150

....74.763  224.289  1.495.260¦ 238.484 715.454 4.769.6951.511.539 4.534.618 30.230.788
••••77.771  233.314  1.555.4316.015.792 18.047.376  120.315.845.. 161.352 484.080 3.227.244

• 161.352 484.080 3.227.244
 332 996 6.645¦ 154.242 462.727 3.084.850

Açdaa negociadas por lota deu,%í< .Í.í:,' v.í-.' S1"1"' fty)
As ações das empresas abaixo relacionadas

ainda estão sendo negociadas por lote dc 1.000
ações:

m

CódigoAFRDALICAMLCBAGRBARBBEMGBEPR-BEPNBERJBESEBLPTBPR-BPRPCAECBTTCCACEICFJACIBHciitcjsCMAXCMIGCMTCORI-CORNCQUECSBRCURTCZAR

EmpresaAlfredArthur LongoAmelcoBanco AgrimlsaBarbaráBemgoBanoatadoBanorjBanosoBelpratoBanco ProgressoCaetano BrancoCorbottaCocasaCelulose IraniContorjaHorizonte TôxtilItaunonsoCasa Josô SilvaClímaxComigCimotalCorrôa RibeiroCiquino Potroq.Cafô BrasíliaCurtCzarina

WmvMm
EBER.i(SMlLEPEDFBAN-FBAP...FClNFDSS-FDSN ...FNAMFTBRGAZ -GAZN ...HAGAHERTIGCSINPRJBDJFA -JFASLMENLIJMSMASSMICRMIMOM.MGZMTELMTISMTPSMTTO-MTTN..MULMUNDMWELNODANOGAOLCLPACB

EborioEmílio RomaniEpoda SimmonsFábrica BanguFlbamFundirossiFinamFertibrásGazolaFerragons HagaHôrculosIguaçu CafôInoparJ.B.DuartoJaraguá FabrilLojas RonnorLum'3Casa MassonMicrolab....Brinquedos MimoMonegazMultitolMotisaMoto PeçasMichelotto MullorMundial..Metalúrgica WetzolNovadataNogamOlicalPacaombu

PDALPERDPLTOPMTLPNORPRSCPTNTQUIMROSSCHSCP-SCPNSIBRSNSYSONDSSESTAMSTARSUYTAUSTLBR-TLBP-TLBN..TLVTTMLRTRAFTRMBTROLUCAR
USIM-USIP-USIS....
VTEC
WIES
WTZF
ZIVI

Perdigão AlimontosPerdigãoPolitonoPromòtalPronorPôrsicoPottonatiQuimisinosAmadoo RossiSchlosserScopusSibraSansuy NordostoSondotôcnicaSimoscSanta MatildoStaroupSansuy TaurusTolebrásToloinvostTermolarTràíoTronibiniTrolUcar CarbonUsiminas
VotGC
WiestWotzol Fundição
Zivi

.Perfil/Lacesa
Razão social — Lanificio Sehbe S/A Indústrias e
ExportaçãoNome de pregão — Lanificio Sehbe
Código no SENN — LSHB
C.G.C. — 91.664.706/0001 -03
Data do registro — 10/05/1979
Tipo das ações — ON, PN
Atividade principal — indústria têxtil
Endereço da sede — BR-116 Km 160, telefone
(054) 284-1211, Cep 95090, Caxias do Sul (RS)Atendimento a acionistas — Rua Sete dc Setem-
bro, 99 — subsolo, telefone (021) 276-2489, Cep

20010, Rio de Janeiro (RJ)Presidente do Conselho — Miguel Sehbe
Diretor dc Relações com o Mercado — Fernando
de Oliveira Rizzo
Composição do capital — 94 milhões de ações
ordinárias e 92 milhões de ações preferenciaisCapital social — CrS 931 milhões
Patrimônio líquido (30/09/91) — CrS 2,69 bi-
IhõesValor patrimonial da ação — CrS 15,95
Prejuízo liquido (9 meses) — CrS 1,18 bilhões
Prejuízo por ação — CrS 7,04

Controle acionário (dados retirados do IAN rçfezrente às AGO/E de 27/04/89)Ações ordinárias (1.000)Sehbe Cia. de Participações... 93.267 (98,50%)Outros 1.383 ( 1,50%)Ações preferenciais (1.000)Sehbe Cia. de Participações I ( — )(30,00%)
(70,00%)

Kalil Sehbe S/A 27.710Outros 64.571Últimos direitos distribuidosdBonificação — AGOE: 03/04/86; inicio: 18/04/86; pcrccntual: 2400%

Sériea autorizadas a negociar em opções
A partir de hoje, estão autorizadas á nego-ciação nos mercados dc opções dc compra evenda as seguintes séries dc ativos:Vanclmanto: 17/02/91Compra Venda Preço daAtivo séria séria exercícioAQTCPN CBA VBA .CBB VBB .CBC VBC .CBE VBE..CBF VBF.... VBA\..VBB ...VBC ...VBE....VBF....VBE....VBF.... VBG ... VBH ...VBI.....VBJ.... VBK ... VBL.... VBM... VBN ... VBO ... VBP.... VBR ... VBS.... VBT....VBA ...VBB ...VBC ...VBE

se A resgatáveis
NB;prefcrenciais nominativas c escriturais classeB resgatáveisNC-prefercnciais nominativas c escriturais cias-se C resgatáveisND-prcfcrenciais nominativas c escriturais cias-sc D resgatáveisNE-prefercnciais nominativas c escriturais elasseE resgatáveis
NF-prefercnciais nominativas e escriturais classeF resgatáveisNG-prefcrenciais nominativas e escriturais cias-sc G resgatáveisNH-preferenciais nominativas e escriturais cias-se H resgatáveisAR-prcfcrcnciais endossáveis classe A resgata-veis
BR-prefercnciais endossáveis elasse B resgata-veis
CR-prcfercnciais endossáveis classe C resgata-veis
DR-prcferenciais endossáveis classe D resgata-veis
ER-prefcrenciais endossáveis elasse E resgatá-veis
FR-prefcrcnciais endossáveis classe F resgatá-veis
GR-preferenciais endossáveis classe G resgatá-veis
HR-prefcrenciais endossáveis classe H resgatá-veis
DC-debénturcs conversivcisiDB-dcbêntures simplesDL-debêntures cambiaisCl-certificado de investimento cndossávclCE-certificado de investimento escrituraiGF-ações de gozo e fruiçãoBF-partes beneficiáriasOR-ordináriasPR-prefcrcnciaisBE-bônus de subscrição cndossávclBL-bônus de subscrição escrituraiBT-bõnus de subscrição nominativoBP-bònus de subscrição ao portadorOB-obrigaçõesAbreviaturas usadas para diferenciar direitos dcações:Conv-açõcs convertidasNov-açòes novas, sem direito a dividendoPRT-ações com direito a dividendo pro ratatemporis

BB ON CBA...CBB...CBC...CBE ...CBF...,BB PN CBE...CBF...,CBG...CBH...CBI ....CBJ...,CBK...CBL....CBM...CBN...CBO...CBP ...CBR ...CBS...
BELGPN CBAÜ!CBB...CBC...CBE ...CBF....BESPPN CBA...CBB...CBC...CBE...CBF...CBG..CBH...CBI ...BIA PNA— CBA...CBB...CBC...CBE ...CBF...BRAOPN--E CBA...CBB...CBC...CBE ...CBF...BRHAPN CBC...CBE ...CBF...CBG..CBH..,CMIGPN CBH..,CBI ...CBJ...CBK..,CBL...CBM..CBN..,CBO..,CBP ...CBR..,CBS..,CBT ...COPEAN CBA...CBB...CBC..,CBE ...CBF...CPV1 CBA..CBB...CBC..,CBE ...CBF...ELETBN CBF...CBO...CBP ...CBR...CBS...CBT ...CBU...CBW..CBX...CBY ...CBA..CBB..CBC..CBE ...CBG..CBH..CBI ...CBJ...CBK..CBL...CBM..CBN..FOOIOB CBA..CBB..CBC..F0020B CBA..CBB..CBC..FAP PP CBA..CBB..CBC..CBE ..CBF...LAITON CBE ..CBF...CBG..CBH..CBI ...CBJ...CBK..CBL...CBM..CBN..CBO..CBP..CBR..CBS..CBT ..

..VBF.....VBA ....VBB ....VBC ....VBE.....VBF.....VBG ....VBH ....VBI......VBA ....VBB ....VBC ....VBE.....VBF.....VBA ....VBB ....VBC ....VBE.....VBF.....VBC ....VBE.....VBF.....VBG ....VBH ....VBH ....VBI......VBJ.....VBK ....VBL.....VBM....VBN ....VBO ....VBP.....VBR ....VBS.....VBT.....VBA ....VBB ....VBC ....VBE.....VBF...

..VBF.....VBO....VBP.....VBR ....VBS.....VBT..... VBU ....VBW.... VBX..... VBY.....VBA ....VBB ....VBC ....VBE.....VBG ....VBH ....VBI......VBJ.....VBK ....VBL.....VBM....VBN ....VBA ....VBB ....VBC ....VBA ....VBB ....VBC ....VBA ....VBB ....VBC ....VBE.....VBF.....VBE.....VBF.....VBG ....VBH ....VBI......VBJ.....VBK ....VBL.....VBM....VBN ....VBO....VBP.....VBR ....VBS.....VBT...

,....3.00.... 3.203.403.60. 100 00. 105.00. 110.00,. 115.00,. 120.00...65,00....70,00....75.00...8000,...85.00,...90.00...95.00,. 100.00.. 110.00,. 120.00130.00,. 140.00,. 150.00,. 160.00,. 170,00190.00,.200.00,.210.00,.220.00..230,008.008 909.80....10.70....11,60....12.50...13.40....14.30,. 220.00.. 240.00,.260.00..280.00..300.00....32.00,...36.00...40.00....44.00....48 00..220.00..235.00-.250.00.. 265.00,.280.00....68.00....74.00....80.00....86.00....92.00....98.00.. 110.00.. 122.00.. 134.00.. 146.00.. 158.00.. 170.00..460.00..490.00.. 520.00..550.00.. 580.00.. 120.00.. 140.00.. 160.00.. 180.00..200.00....48 00....84.00....90.00....90.00.. 102.00.. 114.00.. 126.00.. 138.00.. 150.00.. 162.00.. 186.00..210.00..282.00..306.00..330.00..354.00..378.00..402.00..426.00.. 450.00..500.00..550.00....40,00....55.00....70,00....75,00.. 110.00.. 145.009.009.60....10.20....10.80....11.40....55,00....60.00....65.00....70,00...80.00....90,00.. 100,00.. 110.00.. 120.00.. 130.00.. 140.00.. 150.00.. 160.00.. 170 00.. 190.00

T001TD ...
TESPPN..

WHMTON-G-..

CBU VBU ..CBW VBW..CBX VBX...CBY VBY...CBZ VBZ...,. CBN VBN ..CBO VBO..CBP VBP...CBS VBS...CBT VBT...CBU VBU ..CBW VBW..CBX VBX.....CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF...CBG VBG ..CBH VBH ..CBI VBI....CBJ VBJ..... CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF..... CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF..... CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF..... CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF......CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF.....CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC .... CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF...CBG VBG .....CBE VBE...CBG VBG ..CBI VBI....CBJ VBJ...CBK VBK ..CBM VBM..CBO VBO..CBP VBP...CBR VBR ..CBS VBS...CBT VBT...CBU VBU ..CBW VBW..CBY VBY...CBZ VBZ...CBA VBA ....CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF.....CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF...CBG VBG ..CBH VBH ..CBI VBI....CBJ VBJ...CBK VBK ..CBL VBL...CBM VBM.... CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF...CBG VBG ..CBH VBH ..CBI VBI....CBJ VBJ...CBK VBK ..CBM VBM..CBN VBN ..CBO VBO ..CBP VBP...CBR VBR ..CBS VBS...CBT VBT...CBU VBU .....CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF..,...CBA VBA ..CBB VBB ..CBC VBC ..CBE VBE...CBF VBF...

210.00230.00250.00270.00290.00...590000...6 200.00...6 500 00...7.100.00...7 700.00...8 300.00...8 900.00...9 500.009.0010.0011.0012.0014.0016.0018.0028.0030.0032.0034.0036.0075.00110.00145.00180.00215.00200.00280.00360.00440.00520.00200.00280.00360.00440.00520.0019.0021.0023.0025.0027.00,...5000.00...7 000.00...9 000.00300.00320.00340.00360.00380.00400.00,. 10 000,00.. 12 000 00.. 14 000.00.. 15 000.00,. 16 000.00.. 18 000.00,. 20 000.00,. 22 000.00,. 24 000.00,. 26 000.00,. 28 000.00,.30 000 00..32 000.00.. 34 000.00,. 38 000.00,. 42.000.009.0010 0011.0012.0013,00460.00500.00540.00580.00620.00660.00700.00740.00780.00820.00860.00900.0052.0055.0058.0061.0064.0067.0070.0073.0076.0079.0085.0091.0097.00103.00 115.00 127.00 139.00 141.00 190.00205.00220.00235.00250.0024.0026.0028.0030.0032.00
Vencimnnto:20/04/92
AtivoAQTCPN..

Compra Venda Prepo des6rio s6rie oxercicioCDA VDA 3.20CDB VDB 3.40CDC VDC 3.60CDE VDE 3.80CDF VDF 4.00CDA VDA 110.00CDB VDB 115.00CDC VDC 120.00CDE VDE 125.00

CDF VDF 130.00BB PN CDA VDA 130,00CDB VDB .150.00CDC VDC 170.00CDE VDE 190.00CDF VDF 210.00BELGPN CDA VDA 220.00CDB VDB 240.00CDC VDC 260.00CDE VDE 280,00CDF VDF 300.00BESPPN CDA VDA  12.00CDB VDB  14,00CDC VDC  16.00CDE VDE  18.00CDF VDF 20.00BIA PNA- CDA VDA 260.00CDB VDB 280,00CDC VDC 300,00CDE VDE 320.00CDF VDF 340,00BRADPN--E VDA VDA 40.00CDB VDB 44.00CDC VDC .48,00CDE VDE 52,00CDF VDF 56.00BRHAPN CDA VDA 250.00CDB VDB 265.00CDC VDC 280.00CDE VDE 295.00CDF VDF 310.00CMIGPN CDA VDA 130,00CDB VDB 145.00CDC VDC 160.00CDE VDE 175.00CDF VDF 190.00COPEAN CDA VDA 520.00CDB VDB 550.00CDC VDC 580.00CDE VDE 610.00CDF VDF 640.00CPV1 CDA 120.00CDB 14tf00CDC 160.00CDE 180,00CDF 200.00ELETBN CDA VDA 400,00CDB VDB 450.00CDC VDC 500.00CDE VDE 550,00CDF VDF 600,00CDG VDG 650.00CDH VDH 700,00FAP PP CDA VDA  10.00CDB VDB  11.00CDC VDC  12,00CDE VDE  13,00CDF VDF .14.00LAITON CDA VDA 250,00CDB VDB 270.00CDC VDC 2Ô0.0OCDE VDE 310.00CDF VDF 330.00PETRPN CDA VDA  8 000.00CDB VDB  9 000.00CDC VDC 10 000.00CDE VDE 11 000.00CDF VDF 12000.00PMA PN CDA VDA  12.00CDB VDB  14.00CDC CDC 16.00CDE VDE  18.00CDF VDF 20.00PSIMPN CDA VDA 32.00CDB VDB 34.00CDC VOC 36.00CDE VDE 38.00CDF VDF 40,00SGASPN-G-.... CDA VDA 23.00CDB VDB .'25.00CDC VDC 27.00CDE VDE 29.00CDF VDF 31.00TESPPN CDA VDA 420.00CDB VDB 460.00CDC VDC 500;00CDE VDE 540.00CDF VDF 580.00TLBRPN CDA VDA 45 000.00CDB VDB 50.000.00CDC VDC 55.000.00CDE VDE 60 000.00CDF VDF 65 000.00UNIPBN-G- CDA VDA .»... 1J.0OCDB VDB  12,00CDC VDC  13.00CDE VDE  14.00CDF VDF 15.00USIMPN CDA VDA 860,00CDB VDB ....900,00CDC VDC 940,00CDE VDE 900,00CDF VDF 1.020.00VALEPN CDA VDA '120,00CDB VDB 130,00CDC VDC 140,00CDE VDE 150,00CDF VDF 160,00VILAPN-G- CDA VDA 220,00CDB VDB 235,00CDC VDC 250,00CDE VDE 265.00CDF VDF 280.00WHMTON-G-... CDA VDA *£8.00CDB VDB 30.00CDC VDC 32.00CDE VDE ...... 34.00CDF....I VDF .* 3*6,00

Eventos e benefícios - período de 01/01/92 a 24/01 /92
i Último dividendoEmpresa C6d Final Capital Valor Valor Valor

Exarc. Social Nominal Data CrS/1000 Crft/1000BVRJ Social EmCr* * Valor ref A. G. Pariodo Inicio Ordinaries Proforenc. * E. dir Ob*America Leasing AMSL 31/12 428.000.000 * 1,00 14.01.92 2.S/1991 28.01.92 323,500000 355,800000 NOMBamerindus Adm BADC 31/12 18 881.974.048 * 3.44 21.01.92 ESPEC.1991 11.02 91 45,00 ESC 1Banqueiroz BAQ 31/12 1.932.124.089 * 1110,72 16 01.92 2.S/1991 21.01.92 NOM 2B.America Sul 8AS 31/12 11.711.232.000 * 1,00 14.01.92 2.S/1992 28.01.92 194,100000 213.500000 NOM *3
Bamerindus BBB 31/12 27.079.799.950 * 2,22 21.01.92 ESPEC.1991 11.02.92 81,00 ESC 4B.Boavista BBV 31/12 4.100.000.000 '5707.27 30.12.91 2.S/1991 02.01.92 NOM $B.BozanoSimonsen BBZS 31/12 5.222.000.000 * 32.72 10.01.92 1991 15.01.92 14.980.00 14 980.00 NOMBamerindus Scg BCS 31/12 8 084.076.000 ' 1.22 21 01.92 ESPEC.1991 11 02.92 44,00 44.00 ESC 6BEconomico BECE 31/12 50.000.000.000 * 10.66 17.01.92 2.S/1991 23 01.92 1381,800000 1381,800000 NOM/OHItaubanco BIA 31/12 75000.000000 * 12.19 20.01.92 C0MPL.1991 03.02 91 4350.960000 4350.960000 ESC -7Bradosco BRAD 31/12 120.000.000 000 * 2,86 06 01.92 COMPL. 1991 16 03.92 450.00 450.00 ESC 8Bradcsco Inv. BRDI 31/12~20im000000- M.81-- 06 0192 COMPL.1991 16.03 92 450.00 450.00 ESC 9Cedro CDRO 31/12 5.000 000 000 * 165.20 17.01.92 COMPL.1991 31.01.92 15.000.00 15.000,00 NOMSid Pains PAIN 31/12 2.100.000 000 * 0,64 07.01.92 1991 09.01.92 340.00 340.00 008Unibanco UBB 31/12 34000 000 000 * 14,33 14.01 92 2.S/1991 31.0192 4 918,00 ESC ip

Última subscrição
EmpresaB.CrefisulBergamoBradescoTelebrás

Final Capital ValorCod Eierc. Social Nominal Data Emissao Nagocia^aoBVRJ Social EmCr» * Valor raf A.G. Inicio Fim Percentual Cr#/1000 Dadiraito ' E. dir ObaBCR 31/12 3.475 833.941 *40,04 17.12.91 08.01 92 02.02.92 310.3406452 40 040.00 08 01-24.01.92 NOM/003 11BECI 31/12 96 604.697 * 256,37 27.12.91 08.01.92 06.02.92 22,2113000 08 01-30.01.92 NOMBRAD 31/12 120.000.000 000 * 2,86 15.01.92 04 02 92 W.03.92 4,4689778 32.000.00 04.02-21.02.92 ESC 13TLBR 31/12 590.189.401.680 * 2.27 1812.91 17.01.92 17.02.92 5.4224230 31.579,7000000000 17.01-10.02.92 NOM 14
Obsarvaçfas:- Dividendo pago junto com o dividendo mensal de janeiro,totalizando CrS 85 por lote do 1.000 ações- Dividendo no valor de CrS 110.000 por lote de 1.000 ações.- Valor do dividendo corrigido monetariamente ate 14 01 92,tendo as ações oriundas da subscrição aprovada na AGE do30.0391 direito a dividendo parcial no valor de CrS 150 paraordinárias e CrS 165 para preferenciais por lote de 1.000 ações- Dividendo pago junto com o dividendo mensal de janeiro,totalizando CrS 152 por lote de 1.000 ações- Oividondo no valor de CrS 1.600 por ação.- Dividendo pago junto com o dividendo mensal do janeiro,totalizando CrS 84 por lote de 1.000 ações.- Valor do dividendo corrigido monetariamente até 21.01 92.- Valor do dividendo a ser corrigido monetariamente pelavariação da unidado fiscal de referencia do 02 01 92 a 16 03.92,

tendo alterado o valor do dividendo mensal para CrS 50 por lotede 1.000 ações para a posição acionária do 31.12.91.- Valor do dividendo a ser corrigido monetariamento pelavariação da unidade fiscal de referencia de 02.01.92 a 16.03.92,tendo alterado o valor do dividendo mensal para CrS 50 por lotede 1 000 ações para a posição acionária de 31.12 91.10 - Dividendo para as ações preferenciais classes "A' e "B" novalor de CrS 5.410.07 por lote de 1.000 ações.11 - Ações sem direito ao dividendo do ex/1991. sendo a integra-lização de 50% no ato e 50% em até 30 dias contados da data doexercício da subscrição. Em 03 02.91, liberada a negociação comrecibos de subscrição sob o código "BCRN".
12 - Subscrição em ações ordinárias com direito a dividendointegral ao ex71991. sendo o preço de emissão do CrS 10.753,32

por ação. Em 07.02.92, liberada a negociação com recibos desubscrição.13 - Ações com direito a dividendo mensal parcial até a homolO1gaçâo desta pelo BACEN, sendo a integralizaçao à vista ou com50% no ato e 50% mediante a chamada da diretoria. Em 05 03.92jliberada a negociaçao com recibos de subscrição sob o código"BRAP"
14 - Subscrição em ações ordinárias, sem direito ao dividendodo ex/1991 e com direito a dividendo parcial ao ex/1992. que seráintegralizada pela União. Essa subscrição não é interessantepara os acionistas, em função do elevado preço de emissão. Em18 02.92, liberada a negociação com recibos de subscrição sob ocódigo "TLBS". — -
Informações complementares podem ser obtidas pelo telefono271-1004.
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Administradoras não aceitam o seguro-fiança

Teresa Lobo
-" "O candidato a inquilino que
,não tem fiador e pensou que o-seguro fiança poderia resolver a
sua vida, enganou-se._Mais uma
vez as seguradoras não se mos-

-tram dispostas a entrar nesse no--vcrnegócio pois consideram mui-
-to-alto o risco em relação ao"prêmiòl O seguro fiança existe
desde 1979, mas não funcionou
na prática, o que deverá conti-
nuar acontecendo, mesmo com a
nova regulamentação da Superin-

Privatização

recupera dois

: hotéis em MG

Roselena Nicolau

; ¦ BELO HORIZONTE — Privatiza-¦ dos há dois anos e meio, dois entre os
! riiais importantes hotéis do circuito
. turístico mineiro — o Grande Hotelde Ouro Preto e o Tejuco, de Dia-

mantina, ambos projetados por Os-
car Niemeyer — fazem hoje a alegria
dos seus compradores, grupos de em-

-presários regionais, que investem em
melhorias e planejam conseguir uma- nova classificação na Embratur.

Na época da venda, o balanço da"[estatal Água Minerais de Minas Ge-
rais (Hidrominas) apontava prejuízoüièm. ambos os hotéis. Depois da ven-

: da, a situação mudou. Em 1990, o-Tejuco conseguiu uma média de ocu-
nação de 60%. No ano passado, hou-"Vrqueda para 48%, mas mesmo as-

sim o hotel deu lucro. Adquirido por
um grupo de cinco empresários do
setor de pedras preciosas, o hotel de
Diamantina — uma das mais atraen-"lês cidades históricas de Minas —

sendo inteiramente reformado. A
reforma começou há um ano e o pra-

ao.para a finalização é de três anos,
quando, além de modificado em seuinterior receberá um anexo também''projetado 

por Niemeyer.
O administrador do Tejuco, Feli-

pe de Oliveira, lembra que o hotel
estava em péssimas condições quan-
do foi vendido pela Hidrominas, em-
presa do governo responsável pela

:;.reile hoteleira do estado. "Não havia
a preocupação com a modernização

•'do-imóvel e as soluções para os defei-
tos que surgiam eram paliativas", diz

pele:.Em conseqüência, os problemas se
avolumaram. As redes hidráulica e
elétrica tiveram que ser inteiramente
renovadas: toda a fiação foi trocada e"o"hotel 

ganhou uma nova calderaria,
jSff? leva água quente em até 110°graus aos 26 apartamentos.

Quando todos os investimentos ti-"VÈrem sido feitos, num montante de
_US$ 200 mil, o hotel requisitará nova
classificação da Embratur, para pas--sar de duas para quatro estrelas.

No Grande Hotel Ouro Preto, an-
tes da privatização, os funcionários'enfrentavam um enorme problema:

.ps, agentes de turismo da cidade não
indicavam a casa para as pessoas que
ali chegavam. Motivos para isso,"lóffibra o gerente geral Armando Mi-
neiro de Oliveira, não faltavam. O

-"hotel estava abandonado. "Às vezes,
-não tinha nem água", diz ele, que
tenta agora mudar a imagem do lu-
gar.

Já foram gastos cerca de US$ 200
mil com a troca das redes hidráulica e
elétrica, do mobiliário dos 34 aparta-
mentos e suítes, com a remodelação
da cozinha e do restaurante. "O res-
taurante serve a melhor comida da
cidade", esbanja Oliveira.

VENDE-SE
Oficina industrial de metais
preciosos em Madri, Espanha.
Preparado para laminado, fundi-
ção, recuperação e apuro do ouro,
prata, platina, etc... Escritório decompra e venda. Ótimo preço.
Maiores informações pelo Correio

ln 61-276 - MADRID, ESPAftA

EMPRESÁRIO
SUAEMPKESA

VIVE DE
RESULTADOS

NÔS AJUDAMOS A
AUMENTÁ-LOS

CONSULTORIA COMERCIAL
TREINAMENTO

ACESSÍVEIS A PEQUENAS
E MÉDIAS EMPRESAS

433-1823
©82-8668

8§8<bQdN\w G«UPO Df eesENvCHVIMÍNTO
EM. ADMINISTRAÇÃO E MARKETIMG

tendência de Seguros Privados. O
seguro-fiança se aplica a imóveis
residenciais e não residenciais,
mas não abrange contratos co-
merciais regidos por legiçlação
específica.

Pela circular n° l, da Susep, os
inquilinos poderão pagar o segu-
ro à vista uma vez por ano, cor-
respondente a 34% do valor
anual do aluguel e encargos fis-
cais ou 3,5% por mês. De acordo
com o contrato, o seguro também
pode cobrir danos causados ao
imóvel pelo inquilino. Nesse pon-

to as seguradoras têm maior re-
sistência, pois reparos em imóveis
e pinturas são caros, observou o
presidente da Associação das Ad-
ministradoras de Imóveis (Aba-
di), Augusto Alves Moreira.

O risco do aluguel é alto e o
seguro deveria ser alto, como no
caso dos automóveis. Mas, como
a tendência nos próximos meses é
de aumentar a inadimplência dos
inquilinos, em razão do achata-
mento salarial. Elevar o valor do
seguro representaria mais gastos
para o inquilino, e mais risco

de inadimplência, afirma Alves
Moreira.

A tendência dos locadores é de
aceitar um fiador que garanta to-
dos os gastos e inadimplência ou
um seguro que também garantatudo isso. A nova Lei do Inquili-
nato melhorou a situação do in-
quilino que agora não precisamais apresentar dois fladores ou
um fiador que tenha dois imóveis,
comentou Alves Moreira.

O advogado Sérgio Sender, es-
pecialista na área imobiliária,
também é da opinião, de que as

seguradoras não estão interessa- 8
das neste tipo de seguro. Elas te- a
riam que fazer um exame detalha- J.
do tanto do imóvel como do gcandidato a inquilino, o que de- ^moraria muito. As administrado- °
ras de imóveis fazem isso de for-
ma muito mais rápida.

Alves Moreira lembra que o
processo de liquidação de um si-
nistro é longo e pode não interes-
sar ao proprietário. O melhor é
um seguro garantindo tudo a pre-
ços compatíveis com as posses do
inquilino, sugere Alves Moreira.
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Moreira: poucas garantias

NO FUNDO

NOFUNDO

¦QUEMB

ECONOMICO

GANHA MAIS

OS MELHORES DE 91
Classificação dos administradores de fundos
mais eficientes em 91

FUNDOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
Os mais rentáveis entre 1/3 e 30/12/91 em %

FUNDOS DE RENDAFIXA
Os mais rentáveis entre 1/1 e 30/12/91 em %

1?Econ6mico 336,2
2° Boavista 335,3
3? Nacional 328,2
4? Unibanco 327,5
5? Bamerindus 322,5
6? Ilau 320,5
7? America do Sul 320,2
8° Boston 320,0
9° Real 319,7

10? BancoCidade 318,2

Econ6mlco Superinvest 311,0
Banrisul FBAF 309,9
Bamerindus FAF 307,9
Nacional FAF 306,4
Lloyds Cash 305,2
Ilau Eleironico FAF 304,1
Bostoncash 303,4
Bemge FAF 302,9
Boavista 302,8
Safra 302,7

Economico 563,5
Lloyds Private 528,2
Bamerindus 528,2
Meridional 515,1
Bosloninvest 514,9
BNB Renda Fixa 511,8
Unibanco 5105
Nacional Renda Fixa 508,2
Boavista CrS 505,9
America do Sul 500,5

^onte: Revista Exame de 22 de janeiro/92

ECONÔMICO. O MELHOR ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE 91

O Banco Econômico foi o melhor administrador de fundos de investimentos, segundo a
Revista Exame, com os excelentes resultados do Econômico Superinvest, Renda Fixa,
Renda Fixa Pessoa Jurídica e Econômico de Ações. O Econômico também conquistou
o primeiro lugar em rentabilidade acumulada com o Fundo Econômico de Renda Fixa e
com o Fundo Econômico Superinvest, que oferece um dos melhores atendimentos aos
investidores com o resgate automático e a integração à Conta Total Econômico. Trocando
em miúdos, isso significa que quem aplica no Econômico ganha mais, porque tem as
melhores opções de investimentos e a garantia de
experiência e solidez de um banco que há 157 anos
administramelhorodinheirodeseusclientes. Continue
sendo Econômico. Você vai estar sempre na frente. ClCZONOAAÍCIO

Desde 1834
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Lingerie causa polemica 
f De Millus quer inovar 

]Claudia. R.aia vai nova marca de meia-cal(;a no
• Industna e lojistas se acusam pelo prego elevado de calcinhas e sutias o 

'legging,

^ 

^Carina 

Cald(is^ 

"^poi^do 

Carna^

mode 1 os" maVs* sofisdcado/com -T» ] esse sucesso. A empresa vai'co- mulheresna iiora deTomprar
repaseoiUroscharmes!*chegan^is -J »° ™erc®d°»rt,080 aPO^ o "ma meia: 

JpeJosa, 
transpa-

base e cara'\ admite Roni Argalji, Arrigues: grandes encomendas Pregos oscilam entre Cr$ 30 

^mil 

e CrS 100 mil italil^s^Psui^r^ t^ni'c'o'da ^mgerau'a quaH Jade"*d'fs
rindo-se aos componentes, em espe- LoDes^ofi^da re!ite>d''^a ^t°r *F^'ia dor por CrS 170" afirma o diretor convive com queda de 30% nas Heine? T'lanpamento 

^"lo j^\W^re^vai^ 
deCrScial aos fios de lycra e de nailon— Lopes, dona da rede de quatro lojas da De Millus, que faturou USS 137 vendas, em rela?ao a Janeiro de lagging envolve, inicialmente 1 500 a CrS 7 000  a maistecidos por muito poucos. No caso Myral: ^^nosgajaem 

bruta m.lhoes em 1991 contra os USS 1991. Enquanto em 199J0 o fatura- aptnaf USS 500 mil "ZTrl cara contem mais lycral Ape-do fio da lycra, trata-se do mono- °e 7(^c'• Nao se|trala de IMmUhoesregistrados no ano an- memo da rede chegou a USS 10 dade, tanto na meia quanto no sar do prego ser bem menor dopolio exercido pela Dupont, "que, 38-•bemosi ttiw- tenor. milhoes, mas caiu para USS 7 mi- legging, estamos aproveitando que os cobrados pelas pegas dedesde agosto, colocou o prego em neceriores" P . A vista — Exatamente para fu- lhoes no ano passado. nossa vocagao tecnica. Afinal lingerie, as meias Dantelledolar comercial, 9U seja, subindo • gir dos encargos financeiros, a Ar- "A falta de dinheiro das clientes temos uma produgao verticali- mostraram seu peso ja no fatu-todos os dias". Ainda que o quilo Com desconto ou nao, o poder rigues — com 16 lojas de lingerie no fala mais alto", reconhece o empre- zada, que comega pela fabrica- ramento da De Millus em "
do produto esteja cotado a CrS 60 aquisitivo das consumidoras nao Rio e uma em Minas Gerais sario. Justamente para ganhar es- cao do fio de nailon", conta 1991: foram responsaveis' pormil — valor que causa impacto —, alcanga esses pregos. "Se a media adota sempre uma negociagao es- pago entre as consumidores que Lemos. O legging, portanto, 25% dos USS 150 milhoes,e bom ressaltar que esse valor anual de consumo era de quatro pecial junto aos fornecedores. "De nao podem escolher pela grife — e, saira dos mesmos teares trazi- contra os 10% de participagaodiluido por varias vezes na lingerie. sutias para oito calcinhas, esse vo- dois em dois meses, fechamos gran- sim, pela etiqueta do prego — dos da Italia. no ano anteriorUm sutia, por exemplo, pesa 35 lume caiu pela metade", calcula des compras praticamente a vista. Arrigues esta montando, em Nova A expectativa da empresa e "Foi um novo mercadogramas, mas ofioequivale a apenas vice:presidente da Du Loren. A re- Assim, conseguimos bons pregos", Iguagu (RJ), uma fabrica propria vender, ao longo de 1992, tres que, sem diivida aiudou a5,4 gramas (18/o do tecidoj. Ao ducao de vendas tambem e citada explica odono, Francisco Arrigues, para produzir lingerie. "Essas pegas milhoes de unidades do legging manter nosso cash How" di7lado desses custos, o vice-presidente Pe'° diretor da De Millus a n° caiculando em 75 mil pegas a venda serao vendidas em nossas lojas, ao — nao so em lojas especializa- Lemos. Nao e a toa aue o con-da Du Loren uma das lideres do na lingerie, com 30 milhoes de pe- mensal da rede. Gragas a essa estra- jado das marcas tradicionais. das em lingerie, como tambem trato com a atriz foi renovadomercado aponta os altos investi- tas tabricadas em 1991 , Marcilio tegia, suas lojas estao com uma ideia e ganhar mais publico", conta em magazines e butiques. Mas em novembro passado valo-mentos em tecnologia e em propa- LeiJ?°s- para se adequar a nova promogao especial, vendendo mo- o empresario. esse total pode chegar a nume- res mantidos em searedo — nganda. Dos USS 100 milhoes de realidade, a solugao foi dar maior delos da Valisere e da De Millus Publico que, em parte, e atendi- ros bem maiores. Tanto que que ja garantiu a filmacem denosso faturamento, 7 A vao para enfase as linhas de produtos mais por CrS 3.990 a pega — isso foi do pelas milhares de fabricas de pretendia alcangar o patamar oito comerciais que ficaram emmarketing, pois e fundamental di- simples. possivel em fungao da compra de fundo de quintal espalhadas pelo de cinco milhoes de meias carta: ao longo deste ano.zer que sao produtos up to date . Mas quando se trata de apontar 45 mil unidades. pais — so em Friburgo, regiao ser- Dantelle, em 1991, mas no 11- Agora, os esforgos se con-Tabela — Apesar de tamanhos os viloes dos pregos, Lemos recla- Mas Arrigues reconhece que as ra.na d0 ^io' fala-se em quase tres nal das contas, chegou a oito centram no novo membro dagastos, Argalji garante que sua ta- ma do custo financeiro e do ICMS. pequenas lojas nao tem condigoes mi' —• 9ue atuam basicamente na milhoes. "E um verdadeiro ca- familia Dantelle. O slogan vai
,!iao/ Pw£°,S linll,tou"se,a sublr E faz contas: "Vendo um produto de fechar neaociagoes desse oorte co.nfec?a? de calcinhas — o sutia se de sucesso", festeja Tony seguir a tradigao: "Com leg-33° /o em 1991 — abaixo dos indi- prazo por CrS 100, mas so recebo por falta de capital de eiro "Paeam ?xlge,mralor tecnoloela- Prova disso ¦ Lourengo, dono da agencia ging Dantelle voce anda sem-ces de inflagao —, em fungao da CrS 60, porque o resto e de encargo o custo financeiro o que eleva e a dl£ren,£ <l«e sePar.a os d.ois Urbana, responsavel pela cam- pre diferente." E a garota-pro-retragao do mercado. "So que os financeiro. Tiro ainda 18% do im- prego^ de custo de um sutl nor mercador\No de os 01t0 fanha ^^^mo ponto al- paganda ja esta sendo
lojistas nao estao repassando para posto e restam apenas CrS So exemplo nara CrsTo m l " TTaof f?bncantes, detuem esPaC° t0 asrP"nasrde Claudla Ra'a- contactada. Adivinhem quem?as clientes os descontos obJos." Jue o produto %£*«,^con'sumt o£lVX Arngues Hde'Scamcom 40 V 

°" °'t0 O desafio era colocar uma Claudia Raia.

ESVSPRESAS ~
Dia 27 de Janeiro, mais um debate do Forum Rio-SecuJo XXL Desta vez o assunto sera a economia informal Confab eXDOrtae os estimulos a abertura de micro e pequenas empresas. O eonlerencista sera Benito Paret e os debatedores A Confab acaba de fechar um de partida para outros que a emnreJaCqUevZaJ.^?erJ AfeXandre da CUldla Ribek°- ° F6r"m C°me?a paraTlndone^a no va?or de US$°7 " na^e!e Pais", 1U aa nua Sao i'rancisco Xavier 601, Maracana. Nos domingos subseqiientes milhoes. O produto brasileiro sera No ano Passado o faturamento da
aos debates, nao perca no Jornal do BrasiJ as materias especiais sobre o Forum Rio-Seenln XXT utilizado na construgao de um ga- empresa somou USS 200 milhoes,

^W soduto submanno. E este primeiro' sendo metade deste montante pro-
contrato servira apenas como ponto veniente das vendas no exterior.

Direito Societario
O advogado Nelson Eizirik Ian- to Societario. Sera as 17h30m noga na proxima quarta-feira. dia 29, prcgao da Bolsa de Valores do Rioo lmo Aspectos Modernosdo Direi- de Janeiro (BVRJ).

Trevisan muda
A Trevisan Auditores e Consul- dar. Com uma carteira de 500 clien-tores Associados tem novo endere- -r j

go no Rio, a partir desta terga-feira, a Trevisan tcm sccic cm Sao
com a abertura de um escritorio na Paulo e escritorios tambem em Bra-
Avenida Rio Branco, 110, 19" an- silia e Fortaleza.

Nos ensinamos a fazer o que fazemosl

OCCONTABILIDADE

A economia invisfvel, na^V^isao do ^ monetSSia DO^S^rgo~n ^ /¦ r-v . r*\ r -• • \W Lei 8.200/91 - Decreto 332/91
rorum mo-heculoffYYT • • \1 ( v De7.27 a,3°de iane,ro da» i« »• 2^

W/\. /\ 8 l 9 Ira Tire todas as suas duvidas.
.4 mi IJ JB COORDENAQAO: Hugo Rocha Braga

lot V \ • • // IM ItfT Diretor da Boucinhas, Campos eClaro SIC 3
\m \ .. J J IM EXPOSITOR: MSrio Vieira LopesVWk ™ 4 // fm Conuidor, Economista. Auditor, Professor da F.G.V.eVAk *// /M Diretor da Lopes, Machado Auditores eConsultores SIC

OLUBE DOS BACHARElQJaoCyTY-. em Cldncias ConUbels
Ar - - •' I | SEDE: Av. Presidente Vargas, 590-S.20U INF. E RESERVAS: D« Maria Luiza

Tels.(021)263-1578/233-2111

jJImeK ministerio da economia, fazenda e planejamento
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS • SUSEP

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA
r, c°municarnos aos interessados que a Superintendencia de Seguros

Jtsr ^SKKmSBr Privados SUSEP Submete S Audiencia Publica, no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, a partir do dia 27.01.92 ate o dia 11.03.92, oJwprojeto de Circular que disciplina as operapoes do Seguro de Vida em
jggr Grupo, a ser editada pela SUSEP.

Copia do projeto podera ser retirada, no horario comercial, a RuaBuenos Aires n° 256 Terreo — Centro — Rio de Janeiro (RJ), ou
Wl fflBBBjKPr nOS ^DePfr,amentos 

e Representagoes Regionais da SUSEP, nas se-

SALVADOR — BA(071}) 243-2974 IBELO HORIZONTE — MG(031) 201-9433 •
BRASILIA - DF (061) 223-2129SAO PAULO — SP (011) 222-0611CURITIBA —PR (041) 222-0197FLORIAN0POLIS — SC(0482) 22-4888PORTO ALEGRE — RS(0512 25-5066
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Lingerie causa 
polêmica

• Indústria e lojistas se acusam pelo preço elevado de calcinhas— Sérgio Públlo
Curina Caldas * I \ \ i llrlil111 WUÊÊÊÊttÊÊÊÊÊÊKIKíÊBUÊSfflKÊffl8iMM&

e sutiãs
Marcelo Regua

A lingerie é um item fundamen-
tal no guarda-roupa feminino. Mas
pelo preço, nem tanto. Um conjun-
to de calcinha e sutiã de uma boa
marca é encontrado a preços entre
Cr$ 30 mil e Cr$ 40 mil — mais
caro que uma calça jeans ou até
mesmo um liqüidificador. Já os
modelos mais sofisticados, com
rendas e outros charmes, chegam às
lojas por até CrS 100 mil. Os vare-
jistas jogam esse peso para os fabri-
cantes. Estes apontam as matérias-
primas e o custo financeiro como
componentes que reforçam o preçofinal de seus produtos."A lingerie é cara, porque sua
base é cara", admite Roni Argalii,
vice-presidente da Du Loren, refe-
rindo-se aos componentes, em espe-
ciai aos fios de lycra e de náilon —
tecidos por muito poucos. No caso
do fio da lycra, trata-se do mono-
pólio exercido pela Dupont, "que,
desde agosto, colocou o preço em
dólar comercial, ou seja, subindo
todos os dias". Ainda que o quilodo produto esteja cotado a CrS 60
mil — valor que causa impacto —,
é bom ressaltar que esse valor é
diluído por várias vezes na lingerie.
Um sutiã, por exemplo, pesa 35
gramas, mas o fio eqüivale a apenas
5,4 gramas (18% do tecido). Ao
lado desses custos, o vice-presidente
da Du Loren — uma das lideres do
mercado — aponta os altos investi-
mentos em tecnologia e em propa-
ganda. "Dos USS 100 milhões de
nosso faturamento, 7% vão para o
marketing, pois é fundamental di-
zer que são produtos up to date".

Tabela — Apesar de tamanhos
gastos, Argalji garante que sua ta-
bela de preços limitou-se a subir
350% em 1991 — abaixo dos índi-
ces de inflação —, em função da
retração do mercado. "Só que os
lojistas não estão repassando paraas clientes os descontos obtidos."

Arrigues: grandes encomendas
Afirmação que é rebatida por Célia d
Lopes, dona da rede de quatro lojas d
Myral: "Praticamos margem bruta n
de 60% a 70%. Não se trata de 1
especulação. Já recebemos as mer- tc
cadorias com preços altos dos for-
necedores." g:

Com desconto ou não, o poder riaquisitivo das consumidoras não R
alcança esses preços. "Se a média ai
anual de consumo era de quatro pisutiãs para oito calcinhas, esse vo- d
lume caiu pela metade", calcula di
vice-presidente da Du Loren. A re- A
dução de vendas também é citada e>
pelo diretor da De Millus — a n° cí
na lingerie, com 30 milhões de pe- m
ças fabricadas em 1991 —, Marcilio té
Lemos. "Para se adequar a nova pi
realidade, a solução foi dar maior di
ênfase às linhas de produtos mais pi
simples." p(

Mas quando se trata de apontar 4:
os vilões dos preços. Lemos recla-
ma do custo financeiro e do ICMS. p(
E faz contas: "Vendo um produto de
prazo por CrS 100, mas só recebo pc
CrS 60, porque o resto é de encargo o
financeiro. Tiro ainda 18% do im- pi
posto e restam apenas CrS 42. Só e>
que o produto chega ao consumi- m

Confab exporta
A Confab acaba de fechar um

contrato de exportação de tubos
para a Indonésia no valor de USS 7
milhões. O produto brasileiro será
utilizado na construção de um ga-soduto submarino. E este primeiro'contrato servirá apenas como ponto

de partida para outros que a empre-
sa espera conquistar naquele pais.No ano passado o faturamento da
empresa somou USS 200 milhões,
sendo metade deste montante pro-veniente das vendas no exterior.

Direito Societário
O advogado Nelson Eizirik lan-

ça na próxima quarta-feira, dia 29.
o livro Aspectos Modernos do Direi-

to Societário. Será às 17h30m no
pregão da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro (BVRJ).

Trevisan muda
A Trevisan Auditores e Cônsul-

tores Associados tem novo endere-
ço no Rio, a partir desta terça-feira,
com a abertura de um escritório na
Avenida Rio Branco, 110, 19" an-

dar. Com uma carteira de 500 clien-
tes, a Trevisan tem sede em São
Paulo e escritórios também em Bra-
silia e Fortaleza.

Nós ensinamos a fazer o que fazemosí

A NO,VA CORREÇÃO
MONET ARI A DO BALANÇOLei 8.200/91 - Decreto 332/91De 27 a 30 de janeiro das 19 às 21h

Tire todas as suas dúvidas.
COORDENAÇÃO: Hugo Rocha BragaDiretor da Boucinhas, Campos e Claro SIC 5

EXPOSITOR: Mário Vieira LopesContador, Economista, Auditor, Professor da F.G.V. eDiretor da Lopes, Machado Auditores e Consultores SIC
Olube dos bacharéiQV em Clãncias Contábeis W?SEDE: Av. Presidente Vargas, 590-s.2011 INF. E RESERVAS: D' Maria Luiza
Tels.(021)263-1578/233-2111

economia invisível, n^VlSâ

Fórum Rio-Séculoí}Q£J

APOIO
SECRETARIA de industriaCOMERCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIADO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROMOÇÃO
JORNAL DO BRASIL

BANERJ

As sugestões deverão ser encaminhadas diretamente ao Departa-mento Técnico-Atuarial na Sede da SUSEP.
Rio de Janeiro 24 de janeiro de 1 992

(a.) CARLOS PLÍNIO DE CASTRO CASADO
SUPERINTENDENTE
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Novo Vasco massacra Corinthians II i'J
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¦ Time de Nelsinho dominou desde o initio do jogo e deixou torcida paulista revoltada com a goleada de 4 a 1 ™

Geovani (D) foi um dos destaques do Vascopela participu&io no dcsurmc. O novuto Edmundo (9) tambem teveboa^atuagao
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Marcelo Regua
Mafco Antônio Cavalcanti

Judô do Brasil conquistou

o campeonato Sul-Americano

sem fazer força. (Pág. 3)
Becker deu mostras de sentir cansaço com o calor do Rio

Time de Nelsinho dominou desde o inicio do jogo e deixou torcida paulista revoltada com a goleada de 4 a 1

Jorge Áreas

Na hora de pular o
alambrado, o torcedor com
a camisa-1-2 perdeu o par de
tênis. Descalço, invadiu o
gramado do Pacaembu e
descarregou toda a sua re- . ¦V/; ,;?'4HP
volta contra os jogadores Si
do Corinthians. Aquela al- BRASILEIRO/92
tura dos acontecimentos,
41 m do segundo tempo, eles perdiam de 4 a 1 para
um Vasco que tinha menos um jogador em campo —
Luisinho, advertido com cartão amarelo no primeiro
tempo, cometera a bobagem de fazer uma falta desn-
cessaria para receber cartão vermelho, logo no início
do segundo.

Mas nem a bobagem de Luisinho ofuscou o brilho
de uma atuação impecável de um time que juntoutécnica, coragem e determinação para dominar o
jogo desde o início e resistir à atabalhoada pressãocorintiana no final. O Vasco sai na frente no Cam-
peonato Brasileiro com a maior goleada e o artilheiro
da competição, Bebeto, com dois gols — os outros
dois foram de Jorge Luís e Sorato. E, mais do queisso, passando a imagem de uma equipe que, a
continuar assim, pode ser vista como candidata ao
título.

É verdade que tomou o primeiro susto, numa
jogada de Tupãzinho mal iniciado o jogo. Aos 6m,
porém, Jorge Luís escorou de cabeça uma falta co-
brada por Luís Carlos Winck e fez 1 a 0. Começou aí
a se desenhar a vitória vascaína, pois o time passou a
jogar com absoluta autoridade. Tocando a bola de
primeira, ocupando os espaços com inteligência, ma-
tando as investidas do adversário com eficiência e
com alguns jogadores, como o novato Edmundo e os
experientes Torres e William — para citar só dois
exemplos — se sobressaindo aos 22 jogadores em
campo.

Também é verdade que os destaques individuais
do Vasco não chegavam a ser nada de extraordinário
diante da medíocre atuação do Corinthians. Passes
errados — e aí nem o famoso Neto escapou —. falta
de imaginação no meio-campo, fragilidade no ataque
e na defesa compunham o conjunto paulista, queainda deu o azar de enfrentar um adversário numa
tarde muito inspirada. Dois registros só no primeirotempo podem dar uma idéia do Corinthians: Ronal-
do bateu um tiro de meta, Jacenir não conseguiu
dominar a bola e deixou-a sair pela lateral; o time
deu apenas dois chutes a gol — e sem perigo paraRégis.

A má atuação do time dirigido por Basilio, contu-
do, não tira o mérito da impecável atuação e da
vitória do Vasco, marcada por dois belos gols de
cabeça, o de Jorge Luís e o de Sorato, e por duas
jogadas muito bem elaboradas que resultaram nos
gols de Bebeto. O vice-campeão paulistadeu o ar da
sua graça aos 30m, com o gol de Giba, quando o jogo
já estava 3 a 0 e sua confusa pressão parou nas mãos
de Régis. No fim, o Vasco ainda ensaiou um olé.

Corinthians: Ronaldo. Giba. Wilson Mano. Guinei oJacenir: Márcio. Ezequiel, Tupftzinho e Neto: Marcelinlio(Fabinlio) e Paulo Sérgio (Luciano). Técnico: Basilio.

VaSCO! Régis. Luís Carlos Winck. .Jorge Luis, Torres eEduardo: Luisinho. Geovani (Sidnei). Edmundo e William:i Sorato (Júnior) o Bebeto. Técnico: Nelsinho.

Local: Pacaembu. Renda: Cr$ 67.05)0.000.00. Pagantes: 15.1*15. Arbi-tro: Renato Marsiglia. Gols: Primeiro tempo - .Jorge Luis. aos 6m.Segundo tempo — Sorato. aos 10. Beebeto. aos 21. Giba. aos 30 eBebeto, aos -10m. Cartões amarelos: Régis, Jorge Luis, Eduardo.Luisinho. Geovani, Edmundo. Giba e Ezequiel. Cartão vermelho:Luisinho.

Geovani (D) foi um dos destaques do Vasco pela participação no desarme. O novato Edmundo (9) também teve boa atuação
dro Teixe

Abertura com muitos gols

Pichetti comemora seu gol, o primeiro do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 92 come-
çou bem, em matéria de público e gols
nos cinco jogos da abertura da primeira
rodada, ontem — a maioria dos gols
marcados pelos clubes do Rio. Além da
goleada do Vasco sobre o Corinthians,
no Pacaembu, o Botafogo também es-
treou jogando no ataque e fez 3 a 1 no
Atlético Paranaense. Nos outros jogos, o
Cruzeiro derrotou o Guarani por 2 a 0; o
Paissandu venceu o Goiás por 2 a 1 e
Náutico e Sport foram responsáveis pelo
único 0 a 0.

O Botafogo, apesar de muito desfalca-
do — quatro titulares ausentes — teve a
sorte de enfrentar um adversário fraco. E
assim, sob forte calor, jogou o suficiente
para vencer e jamais teve a vitória arnea-
çada devido à sua superioridade em cam-
po. Com menos de Im, Pichetti fez 1 a 0,
completando uma bonita jogada de Re-
nato. Ficará, portanto, na história como
o autor do primeiro gol do Campoeonato
Brasileiro de 92. Ainda no primeiro tem-
po Sandro fez 2 a 0, aproveitando um
passe de Pichetti. Tico diminuiu no se-

gundo tempo, mas Renato, de pênalti que
ele mesmo sofreu, liquidou o marcador.

Na vitória do Paissandu sobre o
Goiás (gols de Reginaldo e Vítor Hugo
contra, e Vladimir, também contra, para
o Goiás) foi registrada a maior renda
(CRS 75.750.000,00) e o maior público
(19 mil pagantes) da abertura da rodada.
Em Belo Horizonte, apesar do bom tem-
po, o público foi pequeno na vitória do
Cruzeiro sobre o Guarani — apenas
9.091 que proporcionaram a renda de
CRS 21.175.000,00. Bem inferior ao pú-
blico (15.145 pagantes) e à renda (CRS
67.090.000,00) da goleada do Vasco so-
bre o Corinthians.

A primeira rodada prossegue hoje
com Portuguesa x Fluminense, no Canin-
dé, em São Paulo; e Inter x Bragantino,
no Beira-Rio, em Porto Alegre. E somen-
te será concluída quarta-feira, com Bahia
x Flamengo, na Fonte Nova, em Salva-
dor; Palmeiras x Atlético Mineiro, no
Parque Antártica, em São Paulo; e San-
tos x São Paulo, na Vila Belmiro. em
Santos.

JORNAL DO BRASIL
Nflo pode sor vendido soparadamonto

Seriedade e dedicação

marcam a preparação de

Becker, que ainda não

teve lazer na cidade e

só pensa na Copa Davis

Página 3

O americano Jim Courier
vence Edberg, conquista

o Aberto da Australia e
se firma entre melhores

do tênis na atualidade
Página 3

O terceiro dia de testes

da nova Ligier em Paul

Ricard terminou com

Alain Prost batendo o

recorde da pista.

Página 3
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! JORNAX DO BRASEL

Quidade ganha 
o GP Roger Guedon Gouveia 

vence hipismo

^.expiicou depois do pareo que Isola Lady sofreu escoria?oes ,j 

^ 

[>u™'''e 16 an°s.'.ficou inconTonnado {^HoraB^c^i^iiw Rani^jT'6 
^umu

feyt'deiSSSS'Jtempoflm®1'5 
dupla-exata(2- Hipodromoda Gavca '"'1°d"Sc"nie'"°ra^6"d^.2.50"nosde-^f.P4reo : 1° T.G.I.Saturday M.Cardoso 2° Graouita J Ri- ! C a c0'°qucl mcu cxlstencla do scolh ulsc|uc Wh,lc "orsc-

sicurdo 3° Lalande C.Lavor vencedor(6)l,7 inexata(16)4,2 _— . _, sso Paulo — Divuigapao
dupla'exata(6'1)4' triexata(6"1"3)10,6 Hoj© na Gravea

/r.3° P^reo: 1° Chancesmil M.Almeida 2° Marabee M.Cardo- ~V^S&i!gx3£2!S*2~. JSttg^££*k""  2 ;,... a 1
_,.so 3° Gambetto J.Ricardo vencedor(7)2,l inexata(37)l,4 clmiuhocotwcwia"rwcrtiroojoo^) •• n«unf IKf/i''' m I¦places(7)l,2(3)1,1 dupla-exata(7-3)3,l triexata(7-3-5)16,l ibMSbSSSSSST^!^ m 3 °*""""SSfiiTSlKfl™"1*-***™ 

USSSttR-as.  g J•^temno: lm40s2/5 IXWT-WT*  68 *  a i IpXt c u™  5 iHyM,oi4° Pareo: 1° Apipe J.F.Reis 2° Alfa Express J.C.Castilho 3° «£*I ! I I « s»."
2pJVly..Champion J.Ricardo venccdor(6)2,6 incxata( 16)7,2 pla- "otraco«a.E.s.Gomes  ss 2 5 Yet0jaokaonj!ac«iliiiiaZZZZZZZ!, m 5 •• 0*00*0 2 jhaomin—1.100 metro* . * M***ces(6M.7fni.9 duola-exata^-HS 6 triexatarfi-1-4M7 ft tnm- a-MmoAeaohoroe—i.aoomotroe 6 GrapeShoUPeeainha ss 6 erf 7ts.ooo,oo- tri exata/dupla-exata *~<&k MZSuupm CAUia^O ij0,0 iriCAdld^O-l-H^/,U icm- CrfTafcOOO^-TIMIXATA/DUPlA^DCATA 7Refugiada,0,8ouza 56 7 PftftMIO RUABIMJAMINBATISTA "KMB «*2po: Im23s PRMIO RUA J J.SKAMA 7*MreotaaatiSOm~1.100 metroe 1 Captain Jack, C. 0. Nelto  58 fiSKHL.-«o DA,a„ , IP n„« f r r„ no ou » 1 Fuslblle. GGulmarfles  58 1 Cr*870.000^0—TW1IXATA/DUPLA-IXATA 1Oairae.J.PlntO  58 " "** W**5 Pareo : 1° Over Speed J.C.Castilho 2° Chamejante 2Maran0uez.j.james  58 2 mtMORUAfaro 2H«n*iico  58 MBw*M A SnntnR V Amivr Trnct P T nvnr vf»nn#»Hnrf7V)A 1 <n» 3 Classic Boy. F.Perelra F*  58 3 1 Place DesVAgaa, R. R. 8ouza,  57 1 3 Horobak, Q. Gulmaries  58 wBrnfifi*lVl./\.oaniOS J AIIlDer lrusi ^.Lavor vence00r( / jzo, 1 ine- 4Rhythmu».LEatevw  58 4 2 Chavasca, 0>. 8llva   57 2 4 Kanl Jual, D. F. Qraga  58 .xata(47)79,9 places(7)9,0(4)3,0 dupla-exata(7-4)206,9 trie- 5HastaMundo.A.c.Fecha   58 5 3 scarouu.pinto   57 3 6Vaoua8tory,j.F Rei#.....  58 Jfiff"vn»on /I mcn£>< 1/C VAHl"v' T'"uu'7 MIW 6 Leflrlx, J.Ricardo  58 6 4 La Bollo, E. 8, Rodrlguaa   57 4 6 Pyflm4a. J. Jamaa  56 ^ if vf Jj8|P^xata( /-4-yj0U0,4 tempo. lm22s3/5 7FastLost.R.Ant6nlo  58 7 5 Thamar, P Cardoao   57 5 7 Rambo Roaa, M. Ferralra   58 >. .

6° P^reo : l° Jnde Girl .T RimrHn ?° Time tn PI lV I A AIupc 3'p*r»oA.2<Hi30m. 1.2COm«lro« 6 Paloma Picasso, A. Batlita  57 6 6 Qrand-Oldl, 0. euclldos  58 W: -u r.MCU • i JUUC VJin J.lvlLuruO Z lime lO rldy L.A.Alves Crf 720^)00,00 •TfUKXATA/DUPlA-CXATA 7 Quabrelra, R. Rlcardo  57 7 9 Emotional. F. Perelra F*  58 10 / M3° Balmaha C.Lavor vencedorf6)1.0 inexataM6^2 6 nla- (inIck>oocomcursodk7pomtos) 8-p4f^>AaMHof*—i.eoom«tro« lOAuiaka.u.Mairaiiaa......  56 11 [1., nAi ' '£ iv» C I • ^ Vx, 7'^ P PRftMIO RUA CUST6DIO SCRRAO Cr$ 725.000,00-TRIBXATA/DUPLA-KXATA 11 Crandlllna. I. A. Alvaa  56 12 MBHi^ces(6) 1,0(4) 1,2 dupla-exata(6-4)3,5 tnexata(6-4-1)14,0 tern- 1 interest.j.f. Rei.  58 1 pRtmoRUAvoniWRTtui i2oinry,R.R.8ouza  58 13 ^
DO' l mft8s4/5 2SAILOR PRINCE, E.S. Gomes  58 -E««,J I?**'* , ^ , 3 NAARDEN, E. R. Ferrelra  58 3 " '
7 Pfireo: 1° Quidade C.Lavor 2° Nimega J.Aurclio 3° Inza ipSSK&^fctiSS  » J T m • HPr,
Lady P.Cardoso vencedor(2)l,0 inexata(23)5,4 pla- e cats winner! c. a. n««o Z~~~l » 6 XllQICaCaOces(2) 1,0(3) 1,4 dupIa-exata(2-3)6,1 triexata(2-3-1)14,8 tern- stTab^Tl';™,'!"'6"10 £ 5  —
po: lm36s2/6 ioSll^7^i!ite™!l°Z2n;^s6 10 1° PAroo: Otra Cosa ¦ I'm A Star ¦ Orchid Beautiful h" ' , " H8HwK5V
8° Pareo : l° Shoemaker G.Guimaraes 2° Apolowawe J.Ri- 4-ptno*.2thon.-1.100num. 2° Pdreo: Fast Lost ¦ Hasta Mundo ¦ Legrix • j;"s
car£°3° Thomas Quinn C.Lavor vencedor(5)l,5 incxa- <™SiSSS?«!;ir«l5!SKSi,S££5S;A 3° PSreo: Cats Winner ai Pick-Me-Up ¦ Sailor Prince '**'•
t'Iu s". p aCe4^,n' ^ j ' dupj«a(5-2)2,9 triexata(S- an!raS5SwwSt:55^:ri^ » I 4° Pireo: Tropical Heart ¦ Chapeto ¦ Uchacon ' "'^r.

^^I^OnUch?G Euclides 2» Adcot Races L A Alves *^SA^6^Z=,~: S I 5° P6reo: Hanschur ¦ Fast Feet ¦ Placar #y 1 areo . 1 wniicna o.tucnaes - Auept Kaces L.A.AIves schapeto. m Almeida  sr 5 fta pArnn, o0,, wifr-. m Ann I ink ¦ Hrano chnt w ' .<: ^ ,! 3° Black Time J Pinto vencednrflV l inexataflQm f, nl i. •AHononiUM.  55 6 0 fareo. &eu VIIO ¦ Ano UinK ¦ larape s>not *f'ces(l) 1,6(9) 1,8 dupla-exata(l-9)16~8 triexata( 1-9-3) 194,1 iffloiSlIw&luES^SSSiE 5. i 7° PArww Thamar ¦ La Belle ¦Ouebreira - ^ ' ;tempo: lm 10s v ' ' ¦*»«».<.aiuom.*.iMiMM> 8° P6reo« Pedret ¦ Lesteur ¦ Uncle Yuka - #
; 10° Pareo: 1° It's Holiday R.Antonio 2" Nice Time J.Ricar- |^®»S«*ej^S»S!S«!e^TA 90 P^reo: Grand Didi ¦ Captain Jack ¦ Emotional v ^ ' V! do 3"Garrcto J.Aurelio vencedor( 1)9.0 inexata(17)26,l pla- jjive.a psua™" ** £ I Acumulada: 4°8(Tropical Heart) 5°5(Hanschur)
! ces( 1)4.0(7)2.3 dupla-exata(l-7)27,3 triexata( 1-7-5)221.6 : £ « e.8«6(Pedret) '**' ' ' 
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tempo. lm23s3/5 (jouveia ultrupassoh obstaculos com bastunte cautelaI —¦mm
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"IT ANAND 

E O MAXIMO!
I rwrea [J/^1/| rrmv/^ ri 1 7T-" " nha! Vejamos agoraKjmi seric de partidas
I I J[y 1 llll iriUlirri Uuska Simonsm desse fantastico evento na Italia, comefando
I JL vLllJLiC^^ii. | " ~ polo cnconlro que revclou-se dccisivo (cola-/ \*J 0 tomeio mais forte de todos os tempos, boracao de Luiz Loureiro).l- urn. categoria 18 com rating medio proximo G. KASPAROV X W. ANAND —

• J r-.l . , . , de 2.670 pontos. realizado na cidade de Def. Frajicesa (2a Rod)
convida para a Festa de seu Aniversario e o Show de Entrega do «

GM indiano W' ANAND- a'ua?ao t,' <?M7 Q Sr n
^¦0// magnifica. Anand, que em retrospecto pode ,, „ ; S ,7. ''^7'5vn<i?,(Kf!|

serconsideradoo"nomedoano"doxadna i" r»s r iv?.1'F t ,n n ?'uem 91, apesar de sua eliminaffiodo Candi- rt n»j' 1? t i n i'?n Kin V.S"SKBwZ/^&. (w) dutos ds maos de Katpov, vem afirmando Tnl'nH^"7^' % Jn'sua carreira de modo consistente e voltou a Ta3,Dd5g0-h4,gxf6_21-h5,Dxd4 22- ^
¦W//W\\^ira derrotar 0 campeao mundial G. Kasparov t.n r , i 

"
Effif ff em 5(111 enc°ntro individual da 2a rodada, Tx 27-c3,Rg7 28-' 0 nn I I «U I J ftag criando uma agitafao sensacional no am- I l li 29-g3,Del + 30-Rc2,Tcd8 31-

I) nQB l V v^k|^v J J JjyZn. biente do ccrtame pelo modo como o consc- Td4Dc5 32-Thf4.Dc7 33-Dc3. c6 34-
fm^SS^°ryyJSB suiu; sur,crou Kasparov na abertura, meio- Txd8. Txd8 35-Tc4.Td5 36-g4.b5 37-

. ^BbW jogo e final! Depois disso. mesmo tendo g5,Dd6 38-f3,a5 39-Dc2,De6 40-
inclinado seu rei ante Gurewitch na 41 rod., Dh2.df5 4l-Dg3,Dd7 42-Dcl.b4 43-

/¦» ^ — I?XT/^ i Tin 1 fi»(TlirrAn ° GM oriental, unico naosovietico presente, cxb4,Da4+ 44-b3,Da2+ 45-Rc3,a4 46-
rn I / 1 I rs 0 t EnuAKKArMli/N 10. superou Polugaiewsky (5a) e Belyawsky na bxa4,Da3+ 47-Rc2.Dxa4 + 48-

I VAr Ai 1 V O VY'N K ^ /-J N/11AA /M4JA rodada de encerramento, quando seus perse- Rc3,Da3+ 49-Rc2,Td3 (O-l)
I I I I I I II > ^ r F I I l J II I I I I I I TJ guidores imediatos nao conseguiram acom- P°r 'alar cm Karpov, parecc que' os
l I V / I V . I J Lj Ci I I I L / ll Vlv I I I I I I V I I /I panha-lo no mesmo torn: Kasparov 0.5x0,5 "lantasmas" dos matchcs pelo tituloi **" ¦' Vp4 A. A, wll. vi. pj. Khaiifman e Geiland 0.5 x 0.5 Karpov. com Kasparov o persegucm, mesmo-i "1 iT 11 1 1 POF Cima Como ele havia derrotado Salov na estreia e quando do outro lado do tabulciro nao

1/~\n \ /I />l U /-> v»/-\n r4 /-\ ^ -J— com a JB AM. empatado as demais partidas, seus 6 pontos esta scntado scu arqui-rival! Ante Kha-' /j I I \ I \/1 I I ill I | | ]|^ I 111 I i II foram suficientes para avantajar Kasparov e lifman ele empregou um esquema con-WL \mJU jLYa vlllUl vlv^ jL\J\JJL ylfl Gelfand (unico invicto), com. 5,5 ps, alem de tra a Ruy Lopez ja testado em duelos¦ ^ y y Karpov, em 4° lugar com 5 ps. enquanto pelo mundial e que nao lhe trazem boas
JT / I 1 I 1 compartiram 5°/7° postos Khaiifman, recordacoes. E. como se houvera uma

l\ /I 1 1 HI I 1 ^ « I M 4/ I J +£*-\ m I /S4 "'>^T'»M"Q Iwantchuk e Polugaiewsky, 4,5 ps, ficando a "maldipao" sobre a linha. VarfZaitzev,• |\/|l I V l / J L/nn I I J V K r J C1 I 01 V ^ WHB dupla Gurewitch e Salov em 9°/10°, com 4 e, ele pcrdcu de modo muito parecido ao
I Y 1 II LJ 1 K.(j I III j\ \ \n\ III /i 1^ I I f I I y\ BANEFU ne, ? lnCom,u™' 0 dlstan,e "interna" que ocorrcu nos mundiais!^ "* ¦* ** V^4Xv4-J_ Ui, UUli vJLi. U. ^TH Belyawsky, em 10< com apenas 1.5 ponto, A KHAIIFMAN X A KARPOV-I OU ¦¦¦ evidenciando total falta de forma (Iv - 2c -X, sm.i v.rd. p.r. voc. 7d). Naturalmente. devido ao impacto hue- Ab.Ruy Lopez (4» Rod.)

diato de um tal resultado, muitos cronistas -"CR,Cc6 3-Bb5,a6 4-Ba4.Cf6 5-0-
comeparam a falarem "reinado paralelo" de ?„ , 6-Bb3,Be7 7-Tel, d6 8-c3,0-0 9-h3.Bb7

Anand e tambem de Iwantchuk (devido a j-u it' n?o ','",Ce^,T'S l2"Cf3. Te8 13-
r ___ seu triunfo em Linares 91, onde igualmente afefJ . 15"Bl-'2,exd4 16-

TTX superou Kasparov na contagem final e no in r'hS rri ^ Tn T ?^'xirc'^"Ja3'f5
¦ rigkm>Ss TT • ,. j 1 I asassKaat

mmm HniP 
"X 

TOttir m? Si hone • I fi «»vswsassR5
mmmi i-lUIC d UdiUI Udo Ll IlUIda XJ ±J ^taaxs^sssss

' * 1 * „i mator dos favoritos; no easo, Kasparov. Foi 4NDel Bf8 4^ nS nhl2 dVeh? u
* J n 1 
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^ TTlTT/^N / l/A V tos. foram superados por Short e Salov, porSi /\[ | \/ I \/I I ( II 1 AI A I minima diferenpa num certame de 9 roda- HHRfnSRVVnnB
I'P Uv V 1 V v vlv U V-Ci 1 CI das- Agora na Italia. Salov teve 3 derrotas c RHBOUMMMaiWiaA^iajflBH

somente 2 vitorias. Short nao partieipou, (: matt "imith iq^oIwantchuk marcou 50%, e sofreu com arevance pessoal do campeao (Kasparov I x 0 8 ^Iwantchuk, o que elevou o escore geral entreeles a constrangedores 4,5 a 1,5 ps pro- Wy
 -i Garry) e Anand, aiuda que terminando emI I II 7 I * 1 "• 11 frente de tollos' n5° produziu um 6

I \l desempenho comparavel aos de Kasparov
I \l ll/llll 11 I I Ai II I como o antologico Tliburg 90 (onde atingiu 5 ggg V&-

X V UClllU.LllUllLLU 12 pontos em 14 possiyeis!). que o catapulta- y,ram para o recorde histonco em termos de 4 EJ WM %%>,rating. E obvio que tal consideragao nao •,desmerece em nada e performance e o exito VTTA y?-*- vZZv,jg/W insofismaveis de Anand. mas como a pro- y ZZZ'
JmW pnabsta derating da FIDE (piiblicada nesta
^SSB HB coluna na semana passada) mostra. ainda ha 1 Cg);

^SjBRMjgr MSMr uma considggj^distiincia entre o desempe-
Jssr nho J6 Kasparov c dos demais. Anand po- a b c d e f g hdera fazer algo equiyalente e ate superior, no

Salvador futuro, ja que e muito jovem e encontra-se MATE EM 2 LANCES
em francaevolufao. Contudo. aindaemuito 0„, ~ coo. ,. , ,cedo para se pensar em destronar o campeao OOlupaO do n Doo. I)e3-Rb6

ou f;ize-lo compartilhar seu reinado. Mesmo -'c4 " Rcfl <a7) 3)e5... 4)e6... 5)e7 -Rb6
Karpov, apos a pcrda da coroa e do eetro 6)c8 = D -Ra7 7)De3++ (se 5...Rd6maximos. tentou e nao conseguiu tal fa?a- 6)e8 - T -Rc6 7)Te6 + + )
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Qüidade ganha o GP Roger Guedon
f \ " '1 1 Í*I1 •• w * . liaria I ao A I nnni

Gouveia vence nipismo

rural 
por um segundo

SÀO PAULO — O cavaleiro Gilmar
Gouveia, de São Roque, foi o vencedordo 10" Torneio White Horse de HipismoRural, que aconteceu anteontem, naPraia da Enseada, no Guarujá, sob umforte sol e um calor de 36 graus. Ocampeão levou para casa um cheque de
CrS I milhão e garantiu que vai dividir o
prêmio com os integrantes de sua equipee os peões de seu haras em São Roque."Eles precisam mais do que eu", disse. Adecisão do titulo do 10° Torneio White
Horse de Hipismo Rural foi uma dasmais emocionantes desses 10 anos dehistória da competição. Gouveia ganhoua prova final por diferença de apenas umsegundo sobre seu principal adversário, o
jovem André Paro, campeão em 90 e 91,
que montava Chcvette Cedro da Colina,cavalo que ganhou por quatro vezes a
prova do Guarujá.

Paro, de 16 anos. ficou inconformado
com u derrota e criticou a manobra docampeão. "Foi jogo sujo", desabafou. Ovencedor não se importou com a recla-mação e defendeu-se: "Fiz a mesma coisa
que ele faria se estivesse no meu lugar.Ele abriu uma brecha e eu coloquei meu

cavalo, jogando ele para o lado." Gou-veia ficou bastante atento aos obstácu-los, superando cada um deles com caute-Ia. preferindo dar maior velocidade nos
planos. Conseguiu também ser ágil nasbaianas, espécies de paineiras colocadasna areia para demarcar as curvas do
percurso. E foi justamente numa dessasbaianas que a prova foi decidida. Gou-veia aproveitou um espiiço aberto porAndré Paro e colocou seu cavalo nafrente, assumindo a liderança até o finalda corrida.

Para Gilmar Gouveia, o mais impor-
tanté na conquista do titulo deste ano foi
a escolha do cavalo, o Belcamp Coca
Cola Siuliu. considerado ideal para pro-vas na praia. "É um animal ágil c veloz",
elogia. "Além disso, teve fôlego sulicien-
te para suportar vários páreos difíceis em
um dia tão quente." O 10° Torneio Whi-
te Horse de Hipismo Rural já é uma
tradição. Há dez anos consecutivos
acontece na Praia da Enseada, no Gua-
rujá. Este-ano, a competição marcou o
inicio das comemorações dos 250 anos de
existência do scoth uísque White Horse.

Sfio Paulo — Divulgação
Qüidade obteve a sexta vitoria consecutiva rio Hipódromo da Gávea

8 HANSCHUR, L. A. Alves  59PLACAR, C.Lavor  55•• Mtm às SI Noras — 1.100 m*tro«Cr» 7X1000,00—THItXATA/DUPLA-IXATAPRÊMIO MJA MftlIIYouPImm, R.Antônio 58Sou Vlto, J. Moita  58Allofs, M. A. tantos  58Ano Link. J. Ricardo  58Yet Jaokson, J, C. Castlllo  588 Qrape Shol, J, Pesssnha 58Refugiada, 0. Soma  507* Pirão às tttiSOm — 1.100 metrosCrf 875.000,00 — TR11XAT A/DUPLA-EXATAMttMIO MIA MIIOPlace Des Vôoes, R. R. Souza ; 57Chavasca. Q. F. Silva ...jà  57Scarglll, J. Pinto  57La Bolle, E. 8. Rodrigues..,,,,,,.,,,,,  57Thamar, P Ordoto  57Paloma Picasao, A. BatlltS  57Quebrelra. R. Ricardo 578* páreo àeaahoroo—1.000 metroeCr# 725.000,00 — TRIKXATA/DUPLA-IXATAPfltMIO RUA VON MART1U1

Uncle Yuka, M, MonteiroAno Luz, M. A. SoarosKeenan, R. AntônioNerac, R. R. Souia...Mister chlrrup, E. S. Rodrigues.8Pedret. C. LavorLesteur. L. A. AlvesArthur Rei, R. Ferreira

Crf S70.000|00 — TRIKXATA/DUP1A-IXATACLAIMIMO CATSOOMA "P" (Crf 700*0000)muno mia niMco emaSerrana Bela, G.QuimarAes  56Lady Zwan, J.S.Gomes  58Orctíio Beautitui. C.Lavor  57l'M A Star, J Ricardo  68Mac Lira, J.M.SIIva  58" Otra Cosa. E.S.Qomes  56Ê» Páreo àe 80 Koree — 1.200 melreoO» 728.000,00 _ TRICXATA/OUPLA-IXATAPRÊMIO RUA JJ4KA1RAFuslblie. Q.Gulmarâes  58Maranguez. J. James  56 ;Classic Boy, F.Perelra F*  58 :Rhyttimus. L.Esteves  58 -Hasta Mundo, A.C.Fecha  58 !Legrlx. J.RIcardo  58 (7 Fast Lost. R.Antônio  563* páreo àe aOhSOm • 1.800 metrosCrf 728.000,00 - TRICXATA/DUPLA-EXATA(INICIO DO CONCURSO Dl 7 PONTOS)PRftMIO RUA CUSTÓDIO 8CRRAO11NTEREST, J. F. Reis  58 1SAILOR PRINCE, E. S. Gomes  58 2NAARDEN, E. R. Ferreira  58 5DUENDILUS0. M. A. Santos  58 -CATS LEADER, E. S. Rodrigues  58 !CATS WINNER. C. G. Netto  58 (NA0 BRINCA. R. Antônio ;.  58 3THIABE. C. Lavor  58 (QUIET CHAMPION. J. Ricardo  58 t10 PICK-ME-UP, J.Aurélio  56 1(4* páreo àe 21 horao- 1.1 OO metrosCrf 870.000,00 - TRI EXATA/DU PLA-EXATAPRÊMIO AVBIIDA BORGES 0« MEDEIROSMATECITO. G. Souza  57 1FLEET-PLEASE. J. Pessanha  57 2PISCO, A. Batista  57 3UCHACON. E. S. Gomes  57 4CHAPETO. M.Almeida  57 5ARGITON, I. Lanes  55 6ESPAfilOLITO, C. Lavor  57 7TROPICAL HEART. E. S. Rôdrlgues  57 6S* páreo àe 21h30m> 2.100 metroeCr» 1.200.000,00 - TRIEXATA/DUPLA-EXATAPRÊMIO RUA CORCOVAOO (HANDICAP)FAST FEET, G. Qulmarfles  58 1JIVE. A. P Souza  54 2MY TIO. M. Cardoso  56 3LOOPING, A. L. Sampaio  53 4

1 Captaln Jack, C.G. Netto.Daírae, J. PintoHenéllcoHorobak, 0. Guimarães...Kenl Juat. D. F. Graça......Vague 8tory, J. F ReisSPygméa. J. JameaRambo Roae. M. FerreiraQrand-Oidl, G. Euclldes...Emotlonal. F. Pereira F#...10 Aulaks, U. Melrelles.........11 Crandillna, L. A. Alves12 Olrlry, R. R. Souza

1° Páreo: Otra Cosa ¦ f rin A Star ¦ Orchid Beautiful
2° Páreo: Fast Lost ¦ Hasta Mundo ¦ Legrix
3° Páreo: Cats Winner ¦ Pick-Me-Up ¦ Sailor Prince
4o Páreo: Tropical Heart ¦ Chapeto ¦ Uchacon
5o Páreo: Hanschur ¦ Fast Feet ¦ Placar
6° Páreo: Seu Vito ¦ Ano Link ¦ Grape Shot
7o Páreo: Thamar ¦ La Belle ¦ Quebreira
8° Páreo: Pedret ¦ Lesteur ¦ Uncle Yuka
9° Páreo: Grand Didi ¦ Captain Jack ¦ Emotlonal
Acumulada: 4°8(Tropical Heart),5°5(Hanschur)
e 8°6(Pedret) •

Gouveia ultrapassou obstáculos com bastante cautela

REGGIO KMTT.TA 1991-92

AN AND É O MÁXIMO!

Jorge 
Perlingeíro

convida para a Festa de seu Aniversário e o Show de

nha! Vejamos agora uma série de partidasdesse fantástico evento na Itália, começando
pelo encontro que revelou-se decisivo (cola-boraçào de Luiz Loureiro).
G. KASPAROV X W. ANAND —

Def. Francesa (2:l Rod.)
1 -e4,c6 2-d4,d5 3-Cd2,c5 4-exd5.Dxd55-dxc5, Bxc 5 6-Cgn. Cf6 7-Bd3.0-O8-Dc2. Cbd7 9-Cc4.b6 IO-Cxc5,Dxc5ll-Bc3.Pc7 I2-Bd4.Bb7 I3-0-0-0,Cc514-Be5, Cxd3+ 15-Txd3.Dc4 16-Cd4.Bc4 I7-Te3. Dxa2 I8-Bxf6. Bn6 19-Ta3.Dd5 20-h4.gxf6 21-h5,Dxd4 22-hxg6.hxg6 23-Tah3.f5 24-Th4,l4 25-Df3, Tac8 26-Txf4,Dc5 27-c3.Rg7 28-Thh4,De5 29-g3,Del+ 30-Rc2,Tcd8 31-Td4De5 32-Thf4.Dc7 33-De3. c6 34-Txd8. Txd8 35-Te4.Td5 36-g4.b5 37-
g5,Dd6 38-f3,a5 39-Dc2,De6 40-Dh2.df5 4l-Dg3.Dd7 42-Del,b4 43-cxb4,Da4+ 44-b3.Da2+ 45-Rc3.a4 46-bxa4.Da3+ 47-Rc2.Dxa4+ 48-Rc3.Da3+ 49-Rc2,Td3 (0-1)Por falar cm Karpov, parece que' os"fantasmas" dos matches pelo titulocom Kasparov o perseguem, mesmo
quando do outro lado do tabuleiro nãoestá sentado seu arqui-rival! Ante Kha-lifman ele empregou um esquema con-tra a Ruy Lopez já testado cm duelos
pelo mundial e que não lhe trazem boasrecordações. E. como se houvera uma"maldição" sobre a linha. Var. Zaitzev.ele perdeu de modo muito parecido ao
que ocorreu nos mundiais!
A. KHAUFMANXA. KARPOV-

Ab.Ruy Lopez (4a Rod.)
l-e4,e5 2-Cf3,Cc6 3-Bb5,a6 4-Ba4,Cf6 5-0-0.b5 6-Bb3;Be7 7-Tel, d6 8-c3,0-0 9-h^.Bb710-d4,Te8 Il-Cg5, Tf? 12-CB, Te8 13-Cbd2,Bf8 14-a4,h6 15-Bc2,exd4 16-cxd4,Cb4 17-BbI,c5 18-d5.Cd7 I9-Ta3.f520-Ch2.Cf6 21-Tf3,Te5 22-Txf5.Txf5 23-exf5,Bxd5 24-Ce4,Bxe4 25-Bxc4,d5 26-Bf3.c4 27-Te6.Cd3 28-Be3.d4 29-Bxh6,Cxh2 30-Dc2,Cxa4 31-Bg5.d3 32-Dd2, Cc5 33-Bxf6, gxf6 34-Tc6, Tc8 35-Txc8, Dxc8 36-Bd5 + ,Rh7 37-Df4.d2 18-Dg4,dl(D)+ 39-Dxdl, Dxf5 40-Cg4.Bh641 -Del,Bf8 42-De8,Dbl+ 43-Rh2,Bd6 +44-g3, Dg6 45-Dd8 (1-0).

Iluska Siinonsen
O torneio mais forte de todos os tempos,um categoria 18 com rating médio próximode 2.670 pontos, realizado na cidade deReggio Emilia, entre 27 de dezembro e 8 de

janeiro últimos, teve como seu vitorioso oGM indiano W, ANAND, numa atuaçãomagnífica. Anand, que em retrospecto podeser considerado o "nome do ano" do xadrezem 91, apesar de sua eliminação do Candi-datos às màos de Karpov, vem afirmandosua carreira de modo consistente e voltou aderrotar o campeão mundial G. Kasparovem seu encontro individual da 2" rodada,criando uma agitação sensacional no am-biente do certame pelo modo como o conse-
guiu: superou Kasparov na abertura, meio-
jogo e final! Depois disso, mesmo tendoinclinado seu rei ante Gunewitch na 4' rod.,o GM oriental, único nào soviético presente,superou Polugaicwsky (5") e Belyawsky narodada de encerramento, quando seus perse-guidores imediatos nào conseguiram acom-
panhá-lo no mesmo tom: Kasparov 0.5 x 0.5Khalifman e Gelfand 0.5 x 0.5 Karpov.Como ele havia derrotado Salov na estreia eempatado as demais partidas, seus 6 pontosforam suficientes para avantajar Kasparov eGelfand (único invicto), com 5,5 ps. além deKarpov, em 4o lugar com 5 ps, enquantocompartiram 5°/7" postos Khalifman,Iwantchuk e Polugaicwsky, 4.5 ps. ficando adupla Gurewitch e Salov em 9°/10°. com 4 e.de modo incomum, o distante "lanterna"
Belyawsky, em 10" com apenas 1.5 ponto,evidenciando total falta de forma (Iv - 2c -7d). Naturalmente, devido ao impacto ime-diato de um tal resultado, muitos cronistascomeçaram a falar em "reinado paralelo" deAnand e também de Iwantchuk (devido aseu triunfo em Linares 91, onde igualmentesuperou Kasparov na contagem final e noencontro particular com o campeão. Mas,deve-se reparar que torneios com tal catego-ria técnica e baixo número dé rodadas ten-dem a criar uma pressão especial para resul-tados aleatórios ou para reduzir as chancesesportivas dos favoritos, e especialmente domaior dos favoritos: no caso, Kasparov. Foiisso que tombem ocorreu em Amsterdam 91,onde Kasparov e Karpov, ainda que invic-tos. foram superados por Short e Salov. porminima diferença num certame de 9 roda-das. Agora na Itália, Salov teve 3 derrotas csomente 2 vitórias, Short não participou,Iwantchuk marcou 50%, e sofreu com arevancc pessoal do campeão (Kasparov I x 0Iwantchuk, o que elevou o escore geral entreeles a constrangedores 4,5 a 1,5 ps pró-Garry) e Anand, ainda que terminando cm1°, à frente de todos, nào produziu umdesempenho comparável aos de Kasparovcomo o antológico Tliburg 90 (onde atingiu12 pontos em 14 possíveis!), que o catapulta-ram para o recorde histórico em termos derating. E óbvio que tal consideração nàodesmerece em nada e performance e o êxitoinsofismáveis de Anand. mas como a pró-pria lista de rating da FIDE (publicada nestacoluna na semana passada) mostra, ainda háuma considerável distância entre o desempe-nho de Kasparov e dos demais. Anand po-dera fazer algo equivalente e até superior, nofuturo, já que é muito jovem e encontra-seem franca evolução. Contudo, ainda é muitocedo para se pensar em destronar o campeãoou fazê-lo compartilhar seu reinado. MesmoKarpov, após a perda da coroa e do cetromáximos, tentou e nào conseguiu tal faça-

! a volta por cima
com a JB AM.

Assinatura

G. MATT —SMITH 1939

MATE EM LANCESSalvador
Solução do n° 688: I)e3 -Rb6
2)c4 - Rc6 (a7) 3)e5... 4)c6... 5)e7 -Rb6
6)c8 = D -Ra7 7)De3++ (se 5...Rd6
6)e8 == T -Rc6 7)Te6 + + )(Q71)241-5X77.
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Depois de veneer a Kodokan, o Brasil treinou no Sul-Americano e obteve outra vitoria
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Boris Seeker disse que nuo tern problemtis com o cnlor

Melbourne, Austrália — AFP

Courier está a apenas uma vitória do topo do ranking

Marco Antônio Cavalcanti

JORNAL DO BRASIL segunda-feira, 27/1/92 O Esportes O 3

Courier, 
perfeito, 

é campeão na Austrália

MELBOURNE, Austrália — O
norte-americano Jim Courier mos-
trou na madrugada de ontem porqueassumiu o segundo posto do ranking
desbancando Boris Becker no final
,(Jo ano passado: apresentando um
jogo irrepreensível, derrotou o sueco
.Stefan Eaberg por 3 a 1 (6/3, 3/6, 6/4
£ 6/2 em 2h54), conquistando o Aber-
to da Austrália, o primeiro título do
Grand Slam deste ano. Courier de-
volveu a Edberg a derrota na final do
U.S. Open de 91.

Courier baseou seu jogo no fundo
da quadra, com violentas passadas e
devoluções perfeitas que quebravam
a potência do serviço de Edberg.
Após o primeiro set, vencido por
Courier, o sueco percebeu que sua
estratégia de jogo teria que ser muda-
da, mas a rede tornou-se sua princi-
pai adversária, poisvários back-hands
não conseguiam ul-
trapassar a fita.
Mesmo assim, colo-
cou 3/0 no segundo
set, fechando em 6/
3.

Daí para frente
Courier tomou con-
ta da partida e não
deu mais chances a
Edberg, que tentou,
diversas vezes, subir
à rede para matar os
pontos, com menos
de metade de acerto
na estratégia. Pior,

Os campeões
Simples masculino

Jim Courier
Simples feminino

Monica Seles
Dupla masculina
Todd Woodbridge/

Mark Woodforde
Dupla feminina

Arantxa Sanchez/
Helena Sukova
Dupla mista

Mark Woodforde/
Nlcole Provls

sua condição física mostrou não ser
das melhores, chegando sempre atra-
sado nas potentes devoluções do no-
vo campeao.

Com uma dupla-falta, o sueco eu-
tregou o terceiro set, entrando no
quarto sob a terrível pressão de Cou-
ner, que quebrou seu serviço duas ve-
zes para chegar ao titulo. Após a vitó-
ria, Courier preferiu desabafar contra
parte da imprensa local, que apontava
Edberg como o virtual bicampeão."Quando eu lia os jornais pela manhã,
eu me sentia um joão-ninguém... Hoje,
(ontem) antes do jogo, ao ver as man-
chetes, pensei que o melhor era nem
entrar em quadra. Podem não gostarde mim, mas sou o campeão e estou
muito feliz", afirmou.

Edberg lembrou que estava sem
jogar desde novembro, devido a uma

 lesão no joelho, e
que a falta de ritmo
prejudicou seu de-
sempenho: "além
do mais, perdi a
concentração em
vários momentos
da partida. Courier
esta de parabéns,acho que fizemos
um jogo excelente.
Somos os dois me-
lhores tenistas do
mundo, e devemos
continuar sendo na
primeira parte da
temporada de
1992.

não conta mais com Stich

Contusão no ombro e estresse afastam campeão de Wimbledon da Copa Davis no Brasil
José Emílio Aguiar

O técnico da equipe alemã que dis-
putará com o Brasil a primeira rodada
da Copa Davis, Niki Pilic, já não acre-
dita que Michael Stich venha ao Rio
jogar. Stich, atual campeão de Wimble-
don. está com uma contusão no ombro
direito e alegou estresse para adiar mais
uma vez sua decisão. Pilic tem até quin-ta-feira, dia do sorteio dos jogos, paradefinir a equipe, mas só espera a respos-
ta de Stich até hoje.

Enquanto isso, a maior estrela da
equipe, Boris Becker, teve mais um dia
duro de treinamentos, nas quadras de
saibro do Rio Raquete Club, no condo-
minio Mandala, na Barra. Becker trei-
nou duas horas pela manhã e duas à•tarde e sequer teve tempo para levar aEnamorada, a atriz negra Barbara Feltus
Ferbst, ao aeroporto. Ela voltou ontem
para a Alemanha.

Becker treinou sob sol forte e pela
primeira vez admitiu estar sentindo o
calor. Ele exercitou saques, voleios eIgolpes de fundo de quadra com Markus
Zoecke. reserva da equipe. No fim da
tarde, ambos simularam uma partida e
.Becker venceu.

Os alemães não tem tido espaço pa-ra o lazer. Carl Uwe-Steeb e Eric Jelen
foram treinar no local dos jogos, a qua-dra de saibro montada ao lado do Bar-
ra Shopping. E Becker aproveitou seu
tempo livre para descansar no hotel. Só
saiu do apartamento para almoçar no
restaurante Varanda, à beira da piscina.Seis integrantes da Mocidade Indepen-
dente animavam o ambiente e Barbara,
a namorada do tenista, ensaiou timida-
mente alguns passos de samba. Ao per-ceber a aproximação dos fotógrafos,
conteve-se.

Becker não planeja passear pela ci-
dade. Sua curiosidade pelo Rio se res-
tringiu a uma pergunta: "É perigosoandar em Copacabana á noite?", quissaber. Ao lhe responderem que sim,
desisitiu da empreitada. Becker des-
mentiu as declarações feitas na Alemã-
nha, de que não precisaria treinar para
ganhar dos brasileiros. " Na Davis, tu-
do pode acontecer.. Os brasileiros con-
tam com algumas vantagens, como a
quadra lenta e a bola mais leve", co-
mentou. E se disse supreso com a vitó-
ria de Courier sobre Edberg na final do
Aberto da Austrália.

A ascensão lenta e segura
Aos 21 anos, Jim Courier devolve

os Estados Unidos ao topo do tênis
masculino. Primeiro norte-americano
a ganhar na Austrália desde 1980
(quando venceu Joan Kriek), Courier
mostrou um ascensão segura que sur-
preendeu que não vive o mundo do
tênis. Em 1987, era 348°, em 1988,
43°, em 1989, foi 24°, em 1990, 25°, e
em 1991,2o do ranking. São números
expressivos e que denotam uma subi-
da de produção em todos os funda-
mentos do esporte.

Aos 21 anos, com l,85m, Courier
venceu seu primeiro título do Grand
Slam no ano passado em Eoalnd
Garros. Avesso a badalações, a nova
estrela do tênis americano é um afie-
cionado do beisebol e do basquete.
Seus golpes mais eficazes são a devo-
lução do saque, que sempre joga a
bola nos pés dos adversários, e as
violentas passadas, que aliam muito
spin (efeito) e força.

A vitória de Jim Courier sobre
Stefan Edberg deixará o norte-ameri-
cano bem próximo de arrebatar o
primeiro lugar do ranking. O título
do Aberto da Austrália deixou o jo-
vem norte-americano exatamente
uma vitória atrás de Edberg, e o topo
do ranking poderá ser conseguido
dentro de duas semanas, no Torneio

de San Francisco, nos Estados Unj-
dos.

No feminino, a liderança de Mo-
nica Seles não sofre ameaças. Mas
Steffi Graf, afastada da Austrália poruma dupla virose, cedeu seu segundo
lugar para Gabriela Sabatini, quemesmo derrotada por Mary-Joe Fer-
nandez, subiu de posto. Haverá ainda
troca de posições entre Martina Na-
vratilova (atual 4o), Arantxa Sanchez
(atual 5a) e a Jennifer Capriati (atual6a) e a própria Mary Joe, que de
sétima colocada deverá ir para o
quinto ou quarto lugar

| | No Torneio Inka Bowl, dispu-
tado este fim de semana em

Lima, Peru, três jovens tenistas
brasileiros se destacaram: na cate-
goria 16 anos, simples, venceu An-
tonio VVutcke; nas duplas masculi-
nas, Fernando Prestes e Gustavo
Kuerten; na categoria 18 anos, Gus-
tavo Fernandes foi o vencedor de
simples. Ainda na categoria 16
anos, Patrícia Segala foi a vice-
campeã de simples, e a brasileira
Mareia Komlos, ao lado da bolivía-
na Carla Jimenez, também foi vice
nas duplas femininas. O torneio
mostrou bastante equilíbrio entre as
equipes argentinas e brasileiras.

Confiança nacional

Equipe conta com
apoio da torcida
para surpreender

A equipe brasileira confia na
** torcida para surpreender os
alemães na Copa Davis. Luiz
Mattar, Cássio Motta, Jaime On-
cins e Fernando Roese, além do
técnico Paulo Cleto, foram unâni-
mes em afirmar que, mais do queo calor, a quadra lenta e a bola
mais leve, o fator que pode dese-
quilibrar o jogo a favor do Brasil é
o entusiasmo da torcida."O público pode ser nossa
grande arma, mexendo com a
emoção dos nossos jogadores e
com a dos adversários", diz Cleto,
confiante na vitória. "Não viemos
aqui para competir e sim para ga-nhar". A julgar pela procura de
ingressos a equipe pode ficar ain-
da mais otimista. A primeira re-
messa dos que estavam à venda no
Barra Shopping se esgotou.

Nunca uma equipe brasileira se
preparou tanto para a Davis.
Motta e Mattar treinam desde o

dia 5, com carga de cinco horas
diárias de tênis e outras três de
exercícios físicos. Oncins e Roese,
que disputaram o Aberto da Aus-
trália, se integraram ao grupo
quinta-feira. Mesmo ontem, dia
de folga, os brasileiros aproveita-
ram o sol para o primeiro contato
com o local dos jogos."A quadra é ótima, bem lenta,
exatamente como a gente queria'"comentou Roese, que jogou con-
tra Becker quando juvenil, em Ro-
land Garros — perdeu por 6/4 e
6/3. O melhor retrospecto é o de
Cássio Motta, que já venceu
Steeb, Jelen e Stich. Já Oncins, o
brasileiro mais bem colocado no
ranking da ATP (66°), venceu
Zoecke em Búzios e Jelen no tor-
neio de Queen's. "Dá para vencê-
los de novo, estamos com uma
motivação especial". Luiz Mattar,
mais experiente, acha os alemães
favoritos, mas também confia em
surpreendê-los: "Sabemos quenossa chance de vencer é peque-na mas estamos preparados paraagarrá-la, no caso de ela apare-
cer". (J.E.A).

Prost bate recorde ao

volante da nova Ligier
LE CASTELLET, França — A no-

va Ligier JS 37 supreendeu no seu ter-
ceiro dia de testes sob o comando de
Alain Prost. O piloto francês bateu o
recorde da pista de Paul Ricard e fez
comentários bastante elogiosos sobre o
carro. Apesar de Prost garantir que a
assinatura de contrato com a Ligier não
depende só deste teste, o bom resultado
conseguido ontem deixa o brasileiro
Nélson Piquet mais longe de um acerto
com a equipe.

Prost marcou Im02s71 e superou a
marca extra-oficial de Riccardo Patrese,
com a Williams, obtida nos testes da
semana passada: Im02s99. O piloto
francês fez outras duas voltas abaixo do
tempo do italiano, deixando eufóricos
Guy Ligier, patrão da equipe, e todos
os integrantes da escuderia. Hoje, o tes-
te ficará a cargo do belga Thierry Bout-
sen.

O tempo de Prost é bastante signifi-
cativo, apesar de ter sido obtido em
condições diferentes às do treino de Pa-
trese. O próprio piloto não esperava um
resultado tão bom. Quando começou a
testar, no sábado, Prost tinha como

objetivo baixar em um segundo o tem-
po dos primeiros treinos (Im04s8). Não
só o fez como superou a marca da
Williams, o melhor carro da temporada
91, que usa motor idêntico: o Renault
V10.

Prost só deve decidir sobre seu futu-
ro nos testes de Estoril, de 3 a 7 de
fevereiro. O acerto com a Ligier ainda
depende de alguns fatores: Prost querslalus de diretor, tendo ascendência so-
bre os engenheiros e influindo direta;
mente nas decisões sobre investimento
na equipe. Mas, diante do bom desem-
penho do carro, pode reduzir suas exi-
gências. O maior problema é ter de
aguardar o desfecho da disputa judicial
com a Ferrari, que o demitiu ano passai-
do.

Prost entrou com uma ação na justif
ça suíça pedindo uma indenização por
quebra de contrato. A Ferrari tambénl
recorreu aos tribunais suíços, baseanj
do-se numa cláusula do contrato do
piloto que o impedia de falar mal dá
equipe publicamente. Ao que tudo indir
ca, será Prost a ter de pagar a multa.

BMW vence Mil Milhas

com piloto estreante
SÃO PAULO — O paulista Claus

Heitkotter, pilotando um BMW-M3 em
parceria com os alemães Jurgen Weis eMarc Gindorf, venceu, nesse fim de se-
mana, a 21a edição das Mil Milhas Brasi-
leiras, em Interlagos. Os ganhadorescompletaram as 372 voltas da competi-
ção em 13h05m26s023, média de 122,905
km/h. Eles receberam a bandeirada comseis voltas de vantagem sobre o Voyage
de Erasmo Boer/Joannis Greguinhç Ly-kouropoulos, segundos colocados naclassificação geral e que ficaram com otítulo do grupo A. Em terceiro ficou oMustang dos cariocas Paulo Lomba/José
Botelho/Roberto Aranha, a nove voltas
dos líderes. A prova começou às 12h desábado e terminou á I h05 de ontem.

Esta foi a primeira vez que Claus

participou de uma Mil Milhas e venceu
justamente no dia em que completou 32anos. A equipe alemã Nimex por poucdnão fez dobradinha nas Mil Milhas. Atea volta 248, o outro BMW, pilotado porIngo Hoffmann/Bernd Effinger/Fran?
Josef Prangemeier, ocupou a segunda co-locação, mas foi obrigado a abandonar
por superaquecimento no motor, provo-cado pela quebra da correia dentada doalternador. Ingo, mais uma vez, não con-
seguiu vencer.

Os Opalas dominaram a maior partoda corrida. Adalberto Jardim liderou,
com Stock Car, as primeiras 28 voltas."
Parou por problemas no motor e cedetui
ponta para o Mustang de Denísio Casa-
rini/Fábio Greco. ,

Brasil continua absoluto no 
judô

Sul-Americano no Maracanãzinho termina com décimo-segundo título consecutivo
Valquíria Daher | 

' 
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Faltaram torcedores, não vitó-
rias. Diante do Maracanãzinho
praticamente vazio, o Brasil con-
quistou ontem seu 12° título conse-
cutivo no Campeonato Sul-Ameri-
cano de judô. A equipe nacional, de
16 atletas, obteve exatamente 16
medalhas. O domínio brasileiro so-
bre os outros oito países partici-¦pantes foi tanto que feras como¦Shigueto Yamazaki, medalha de
ouro nos Jogos Pan-Americanos de
Cuba, nem precisaram entrar no
dojo.

• Se vencer a I Copa Internacional
Kodokan, na sexta e no sábado, foi
fácil, conquistar o Sul-Americano
foi quase um treino para os brasi-
leiros. A equipe C venceu em 11 das
16 categorias, ficou com quatro se-
gundos lugares e um terceiro. A
Argentina conseguiu duas meda-
lhas de ouro e o Equador, uma.

Marco Antônio Costa foi o res-
ponsável pelos momentos de emo-
ção da competição. O judoca de 23
anos conseguiu virar sua luta final
contra o paraguaio Orlando Cespe-
des. "Passei muito tempo sem lutar
porque fraturei uma vértebra e fi-
quei seis meses afastado. Foi uma
ótima volta", disse o vencedor da
categoria até 65 quilos.

A decepção ficou por conta de
Soraia André, bicampeã sul-ameri-
cana. A paulista, de 72 quilos, teve
de se contentar com a medalha de
prata desta vez, depois de uma sur-
prendente derrota para a argentina
Marcela Cano na final. "Ontem
(sábado), na Kodokan, eu a venci
em 22 segundos. Não sei o queaconteceu, mas hoje (ontem) não
consegui", contou.

Os outros brasileiros vencedores
foram Tony Tanaka (56 kg), JelTer-
son Nunes (71 kg), Carlos Hespa-
nha (86 kg), Daniel Áquila (95 kg).
Paulo Silva (mais de 95 kg), Renata
Silva (45 kg), Simone Valente (52kg), Edilene Andrade (mais de 72
kg) e Jemina Alves (56 kg).

Depois de vencer a Kodokan, o Brasil treinou no Sul-Americano e obteve outra vitória

Dieta rigorosa para AurélioCBJ acerta a
contabilidade

Hj Após dois anos e meio, a CBJ
pode voltar, a receber verbasdo governo federal. Acusada de ir-regularidades pelo Tribunal deCostas da União (TCU), a entida-de está prestes a regularizar suasituação. O secretário de Dcspor-tos, Beraard Rajzraan, serve de in-termediário. A principal acusação éo desvio de verbas em viagens inter-nacionais. Segundo Joaquim Ma-mede, tesoureiro c ex-presidente, asituação está solucionada: "Deve-

mos NCzS 250 e depositamos, há
mais de um ano, CrS 1,2 miihãò".Bernard já teve encontros no TCUe espera que a CBJ volte a receber
incentivos, como as outras confede-
rações. O judô também deve conse-
guir o patrocínio do Banco do Bra-
si! para sua equipe olímpica.

Cozinhar não é especialidade de Au-
relio Miguel, mas o judoca tem prepa-rado seu jantar todas as noites. "Frito
um bife e faço uma saladinha. Não é
preciso ser mestre-cuca para isso". As
aventuras de Aurélio são causadas porrigorosa dieta de emagrecimento. Cinco
quilos acima de seu peso, o atleta está
em fuga dos pratos "apetitosos"

A alimentação do judoca, medalha
de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul, é
toda controlada pela nutricionista Vã-
nia Assaly. Aurélio está com 100 quilos,mas já andou pelos 107. Para voltar a
competir normalmente, em sua catego-
ria meio-pesado (até 95 quilos), os sa-
erificios são muitos. "Adoro massas,
batatas fritas, feijão branco e. princi-
palmente, doces e sorvetes, mas há mui-
to não como nada disso".

Os problemas com peso fizeram Au-

relio adiar sua volta às competições ofi-
ciais da Confederação Brasileira de Ju-
dó. Afastado há três anos devido abriga com o ex-presidente Joaquim Ma-mede — atualmente diretor-tesoureiro—, o judoca voltaria no Aberto de Pa-ris, no Circuito Europeu, dias 1 e 2 defevereiro. Agora, o atleta fará seu retor-no no Aberto da Suíça, nos dias 15 e 16."Se perdesse tanto peso em seis diasficaria enfraquecido. Preferi esperar
mais duas semanas".

A tensão causada pelas negociações
de paz com a CBJ atrapalhou a dieta de
Aurélio. "Na semana passada estava
com 104 quilos devido ao stress e porter treinado menos". Mas os problemasde peso não preocupam tanto o atleta,
de 27 anos. "Vou estar em forma para a
Olimpíada de Barcelona e ainda espero
competir até o ano 2000". (V.D.)
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FUTEBOL

Costa do Marfim campeã
Foram necessárias doze co-

branças de pênaltis para que a
Costa do Marfim derrotasse Gana
por ll a 10 e conquistasse sua
primeira Copa Africana de Sele-
ções, ontem, no Estádio da Amiza-
de, em Dakar, no Senegal. No
tempo normal e na prorrogação,as equipes não conseguiram sair
do zero, esbarrando em muitos
gols perdidos e na exagerada vio-
lência.

Se a favorita Gana não pôdecontar com Abedi Pelé - apontado
como o melhor jogador africano
da atualidade e suspenso por ter
recebido dois cartões amarelos —,
a Costa do Marfim também se
ressentiu das ausências do meio-
campo Ben Salah e do atacante
Fofana, contundidos.

Logo aos seis minutos o cen-
troavante Yeobah encobriu o go-leiro Gouamane, deixando Am-
peah livre diante da meta
desguarnecida. O atacante chutou
forte, mas por cima do travessão.
O gol perdido intranquilizou mais
ainda o time de Gana, que passoua ser dominado, principalmentenas ações ofensivas. De posse da
bola, a Costa do Marfim saia rápi-
do para o contra-ataque. Thaoré,
de cabeça, e Tiehi, de fora da área,
quase marcaram.

Faltando dez minutos para o

final do primeiro tempo, o juizsenegalês Badare Sene expulsou o
auxiliar técnico da Costa do Mar-
fim, que reclamava da presença de
Abedi Pelé no banco de reserva. A
partir de então, o que se viu em
campo foi uma sucessão de ponta-
pés e rasteiras, sem que o árbitro
tomasse conhecimento da violên-
cia. O público, de aproximada-
mente 50 mil pessoas, não poupouas vaias.

No segundo tempo, os jogado-res voltaram mais calmos e pude-ram mostrar um bom futebol, em-
bora o panorama tático não
tivesse se alterado. Mostrando
mais habilidade, Gana dominava a
partida, mas não conseguia vencer
o forte sentido de marcação da
Costa do Marfim.

Na meia hora suplemantar, os
times praticamente se arrastaram
em campo, principalmente a Cos-
ta do Marfim que já havia dispu-
tado duas prorrogações antes,
contra Zâmbia e Camarões. As
duas seleções pareciam confiar de-
mais nos goleiros Ansah e Goua-
mene. Mais quem mostrou catego-
ria, na hora dos pênaltis, foram os
jogadores. Apenas três desperdiça-
ram a cobrança: Tieri, da Costa do
Marfim, e Asare e Baffoe, de Ga-

BASQUETE
Campeonato dos EUA
Filadélfia 115x94 NJ NetsWashington Bullots 115 x 121 PhoonixOrlando 99 x 96 Cloveland CavaliorsMiami Hoat 103 x 101 DallasCharlotto 107 x 100 MllwaukeoSoattlo Supersônica 103 x 104 UtahLA Clippers 93 x 100 NY KnicksClassificação:Atlântico v O1o NY Knicks 25 15Boston Coltics 25 16CentralIo Chicago Bulls 37 5Moio-Oeste1o Utah Jazz 27 16Pacifico
1o Portland TB 28 13Phoonix Suns 28 15

Aberto de Perth
(Austrália)Final:1o lan Bakor-FInch (Aus) 2762o Jotl Maggort (EUA) o Frank Nobllo (NZI)..277
Aberto de Phoonix
(EUA)1o Jay Dolsing (EUA) 2002° Mark Calcavecchla (EUA) 20I3o Dufly Waldorf (EUA) 202

? O colombiano Wllfrido Rocha conquistou,por nocaute tócnico, o titulo intoramerleano deposos ligeiros, vorsâo Federação Internacional

do Boxe (FIB), ao derrotar, em Cartagena (Co-lômbla), o panamenho Patriclo Bonllla.
IATISMO

II Grande Prâmio Brasil de
Vela
(Regata Olivos/Florianópolis)Sôrle A1o Arluro Arrebillaga/Ca/M? 32o José Eduardo Basagana/flivana3o Marcelo Rodriguez/TormentoSórie B1o Juan Carlos Oyhanart/Romancho2° Júlio BaldlIErrante3o Damian Calabrese/Luchadorlor1o Juan Carlos Oybanart/Romancho2° Josó Eduardo Basagana/Bwana3o Oamian Calabres e/Luchador
Campeonato Brasileiro doSoling
(São Paulo)1o Daniel Adler. Josó Paulo Bareolos. AugustoSudory/Physlquo 17.42o Antônio Paez Lemo. Mario Qarcia o NelsonFalcão iBaccio 20.13o Jorge Zarif, Ronaldo Senfft oNormann Maferson/Eldorado 23

Copa Amárica de latismo
(San Dlego, EUA)1o Paul Cayard/// Moro de Vonozia (Ita)
2o Peter GlImour/Sp/r/f of Austrália (Aus)2h56m493o Rod Davis/A/owZe/amflNZI) 2h47m33Classificação:Io Buddy Melges/E/ Doflanto 62o Dennis Connea/Stars andStr/pors 33o Bil Kocb/Jayhawk o

FUTEBOL DE PRAIA
Campeonato Amador
Bairro Peixoto 0 x 1 GualbaLiverpool 1 x 1 JuvontusDlnamo 2x0 BotafogoRacing 1x0 AroiaGrômlo Leblon 3 x 1 CholsoaJuventude 0x2 EmbaloPaula Freitas 1 x 0 ValençaForr.g e Saúde 1 x 1 CopacabanaPrado Jr. 1 xOCopalomoClassificação:A — AroiaB — Copacabana 13

SURFE
Ia etapa do Circuito da As-
sociação da Barra da Tiju-ca
1o Ricardo Camuri2° Júlio Adler3o Victor Ribas
to^ímlfo Brahmàd° CÍrCUÍ"
(Guarujâ. SP)1o Douglas Lima2o Sérgio Noronha3o Tadeu Pereira e Guilherme Gross

B1ATLO
(Anterselva, Itália) ,
Copa do Mundo Masculina
Corrida — 7.5km1o Itália (Hubert Loitgeb, Johann Passler, Pie-ralberto Carrara o Andreas Zingerlo). 1h20m092" CEI (Aleksander Popov. Sorgei Tarasov. Va-(eri Kirlenko e Sergel Tchepikov) 1h21m05

3o Noruega (Geir Elnang. Jon Ago. Giallo Fom-mo o Erik Kvafoss) 1h21m17Classificação:1o Itália 60 pontos2o CEI3o Alemanha 47
FUTSAL

Ia Taça Brasil Feminina
(São Paulo)Final: Bordon 5x2 Vasco

MOUIMTAIIM BIKE
2a etapa da II Copa Itaú
(Resende, RJ)Principal1o Mãrcio RavelliFomlnina1o Jaquelino PerocaJúnior1o Tiago SantosCadete1o Nicolau DolnirMaster1o Pacifico DelairSênior1o Antonio Verdi

ATLETISMO
Meia-Maratona de Tóquio
(Japão)1o Steve Moneghettl (Aus) 1h00m272o Arturo Barrlos (Mox) 1h00m423o Cosunus Ndeti (Que) Ih0lm046o Aparecido Antero (Bra) 1h02m146* Etapa do Mundial de Cross Country(San Sebastian. Espanha)Masculino1o Fita Bayesa (Etl) 20m382o Chala Kelile (Eti) 20m47

3o Hammou Boutayeb (Mar) 29s49
Fominino
1o Luchia Yishak (Eti) 18m352° Susan Slrma (Que) 18m393o Marciano Mukamurenzi (Rom) 18m4l
Classificação:
Masculino:
1o Osoro Ondoro (Que) 75
Fominino:
1o Cathriona Mckiernan (Irl) 75

Campoonato Indoor de Bucaresto(Romênia)
1o Liliana Nastaso (Rom) 4.726(recorde mundial)

Rali de Montecarlo
(1*otapa — França)
1o Didier Auriol (Fra) 1h36m302" François Dolecour (Fra) 1h36m173o Juha Kankkunen (Fln) 1h36m67

TÊNIS
Campeonato Standart da
ATC
Quartas de final:Cleidson Hlna 6/1 o 6/1 Marco Antônio CâmaraRenado Figueiredo 6/4 e 6/3 Atila SantosFrancisco Quinino 6/3 e 6/4 José AmarildoRocha
Rogério Alves 6/1 e 7/6 Ronato Cito

VOLE

Banespa vence Pirelli
Em partida muito equilibra-

da, com três sets disputados no
tie-break, o Banespa derrotou a
Pirelli por 3 a 1 (15/7, 14/16,
16/14 e 16/14) em 2hl3, em con-
fronto válido pela quinta rodada
do returno da fase de classifica-
ção da Liga Nacional de Vôlei
Masculino.A vitória do Banes-
pa, em Santo André, quebrouuma invencibilidade de 11 jogosda Pirelli.

Os dois clubes já estão classi-
ficados para a semifinal da Liga
e o Banespa tentava a sua reabi-
litação na competição, enquanto
a Pirelli esperava consolidar a
sua posição de líder isolada. O
Banespa de Josenildo de Carva-
lho venceu com Maurício, Mon-
tanaro, Léo, Amauri, Tande e
Janélson, entrando ainda Dema
e Allan. Já a Pirelli de Jorge de
Barros perdeu com Celsinho.
Jorge Édson. Claudinei, Talmo,

Douglas e Kid, com a entrada de
Pompeu.

Faltando apenas duas roda-
das para terminar a fase de cias-
sificação da Liga Nacional, na
categoria feminina, as equipes
semifinalistas apenas cumprem
tabela. Na única partida deste
domingo, válida pela quinta eta-
pa do returno, a L/Acqua Di
Fiori/Minas precisou de apenas
63 minutos para derrotar a
AABB/Recife por 3 sets a 1
(15/2, 12/15, 15/4 e 15/2), no Gi-
Dásio do Minas Tênis Clube.Baianos campeões — Em
Salvador, num jogo emocionan-
te, a dupla baiana Paulão/Paulo
Emilio derrotou a carioca Rogé-
rio/Passarinho por 2 a 1 (12/8,10/12 e 15/8), na final da quintae última etapa do Circuito Ban-
co do Brasil de Vôlei de Praia,
em Guarajuba. O terceiro lugar
ficou com a dupla carioca Gui-
lherme/André.

Bragantino/SP x S. Paulo/SPBragança PaulistaBRAQANTINO27.10 — 0x0 XV Piracicaba — F31.10 — 0x1 Novorizontino — F03.11—2x1 XV do Jaú —C21.11 — 1x1 Noroosto — F24.11 — 1x0 Noroosto — C

8. PAULO21.11 — 1x1 Botafogo/SP— F24.11 —4x1 Guarani — G01.12 — 0x0 Palmeiras— N08.12 — 3x0 Corintians — N15.12 — 0x0 Corintians — N
COLUNA 1 (30%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (40%)
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CORINTIANS21.11 — 2x0 Santo Andró — C27.11 —3x1 P. Dosportos — N30.11 — 1x0 Intor/SP — C08.12 — 0x3 S. Paulo — N15.12 — 0x0 S. Paulo — N26.01 — 1x4 Vasco —C

Coríntians/SP x Santos/SPSflo PauloSANTOS13.11 — 1x2 Amórica/Móxico — F15.11 — 1x1 Guaironso — F17.11 — 0x0 Palmoiras/Franca — F05.12— 2x0 Jabaquara — C08.12 — 0x1 Vila das Palmoiras » F

COLUNA 1 (40%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (30%)

Atlético/MG x Botafogo/RJMinolrãoBOTAFOGOATLÉTICO29.11 — 0x0 Esportivo — F01.12 — 0x0 Rio Branco — F08.12— 1x1 Amórica/MG— N11.12 — 2x0 Oemocrata/GV — C15.12— 1x0 Cruzeiro — N

24.11 —2xOGoytacaz — C27.11 — 2x4 Amórica/Móxico — F01.12 — 3x1 Amórica/RJ — N08.12 — 2x2 Flamengo — N11.12 — 0x1 Flamengo — N26.01 —3x1 Atlôtico/PR — C
COLUNA 1 (40%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (30%)

INTER24.11 — 1x1 Brasil —F27.11 — 2x0 Guarani/VA -01.12— 1x0 Grômio — N08.12 — 0x2 Grômio — N15.12 — 0x0 Grômio — N

Inter/RS x Palmeiras/SPBoira RioPALMEIRAS20.11 —3x0 Guarani — C24.11 — 1x0 Botafogo/SP — C01.12 —0x0 S. Paulo — N11.12 —4x0 S. Caetano —F18.12 — 3x2 Amórica/Móxico — F
COLUNA 1 (40%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (30%)

ATLÉTICO17.11 — 1x1 Coritiba —N20.11 — 1x1 Apucarana — C24.11 — 1x0 Paranó — N01.12 — 0x0 Oporário — N08.12 — 2x1 Londrina — C26.01 — 1x3 Botafogo/RJ — F

Atlético/PR X Náutico/PECuritibaNÁUTICO20.11—3x1 Central — C24.11—3x0 Vitória —C01.12 — 0x0 Santa Cruz — N08.12 — 3x3 Sport — N15.12 —0x3 Sport — N26.01 — 0x0 Sport — N
COLUNA ! (40%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (30%)

SPORT17.11—0x1 Náutico —N20.11 — 4x0 Amôrica/PE — C24.11 — 1x0 Santa Cruz — N08.12 — 3x3 Náutico — N15.12 — 3x0 Náutico — N26.01 — 0x0 Náutico — N

Sport/PE x Cruzciro/MGIlha do RetiroCRUZEIRO01 12 — 0x0 Amórica/MG — N04.12 — 2x1 Rio Branco — F08,12— 1x1 Esportivo — F11-12 — 0x1 Rio Branco — C15.12 — 0x1 Atlótico/MG — N26.01 — 2x0 Guarani/SP — C
COLUNA 1 (30%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (40%)

Bahia/BA x P. Desportos/SPFonte NovaP. DESPORTOS13.11 — 1x0 Intor/SP —C17.11 —0x2 Corintians— N20.11 — 1x0 Intor/SP — F27.11 — 1x3 Corintians — N30.11 — 2x0 Santo Andró —

BAHIA20.11—3x1 Vitória —N24.11 — 1x0 Vitória — N01.12 — 2x3 Fluminonso — C08.12— 1x1 Fluminonso — F12.12 — 3x0 Fluminonso — C

COLUNA 1 (40%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (30%)

Real Socicdad/ESP x Barcelona/ESPSan SebastianREAL SOCIEOAD08.12— 1x4 Real Madrid — F15.12 — 4x0 Logrortos — C22.12 — 0x0 Doportivo — F05.01 —0x1 Albacote — C12.01 — 1x0 Burgos — F19.01 — 1x0 Mallorca — C26.01 — 0x2 Espanól — F

BARCELONA15.12 — 2x2 Burgos — F22.12 — 4x1 Cádiz — C05.01 —2x1 Mallorca —F09.01 — 0x2 Valôncia — F12.01 — 2x1 Valladoid — C19.01 — 4x3 Espafiol — C26.01 — 2x0 Atl. Bilbao — F
COLUNA I (30%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (40%)

Burgos/ESP x Atl. Madrid/ESPBurgosATL. MADRID14.12 — 0x3 Sovilla — C22.12 — 1x0 S. Gijon —F04.01 — 2x0 Real Madrid — C08.01 — 0x1 Oviodo — F11.01 — 0x1 Logrortos — F19.01 — 1x2 Doportivo — C26.01 — 1x3 Albacoto — F

BUROOS15.12 — 2x2 Barcolona — C22.12 — 0x0 Mallorca — C05.01 — 0x0 Espartol — F08.01 — 0x4 Roal Madrid — F12.01 — 0x1 Roal Sociedad — C19.01 — 0x1 Saragoza — F26.01 — 1x0 Oviodo — C
COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

|Í1J Desportivo/ESP x Valcncia/ESPLa CorufiaDESPORTIVO VALÊNCIA15.12 — 3x0 Espartol — 15.12 — 3x1 Valladolid — C22.12 — 0x0 Roal Sociodad — 21.12 — 3x2 Atl. Bilbao — F05.01 — 0x1 Saragoza — 05.01 — 3x2 Sovilla — C08.01 — 2x3 Osasuna — 08.01 — 2x0 Barcelona — C12.01 — 0x0 Oviodo — 12.01 — 3x0 S. Gijon — F19.01 — 2x1 Atl. Madrid — 19 01 — 2x1 Roal Madrid — C26.01 — 0x0 Osasuna — 26.01 — 0x0 Logrortos — F
COLUNA 1 (30%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (40%)

LAZIO04.12 — 0x0 Torino — C08.12 — 0x2 Cromonoso — F15.12— 1x1 Milan — C05.01 — 5x2 Foggia — C12.01 — 0x1 Sampdoria — F19.01 — 2x1 Cagliari — C26.01 — 0x1 Parma — F

Lazio/IT x Torino/ITRomaROMA08.12 — 0x2 Milan — F11.12—1x0 AEK — F15.12 — 2x0 Fiorentina — C05.01 — 1x1 Gonoa — F12.01 — 1x1 Atalanta — C19.01 — 4x0 Ascoli — F26.01 — 1x0 Bari — C
COLUNA 1 (40%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (30%)

VERONA08.12— 1x4 Fiorontina — F11.12 — 1x1 Milan —F15.12— 1x0 Ascoli — C05.01 — 0x0 Atalanta — F12.01 —0x1 Milan — C19.01 — 0x2 Juvontus — F26.01 — 0x1 Roma — F

Vcrona/IT x Sampdoria/ITVeronaSAMPDORIA11-12 — 0x0 Panathinaikos — F15.12 — 1x0 Juvontus — C19.12 — 6x0 Sarmagentoro — F05.01 — 2x1 Fiorentina — F12.01 — 1x0 Lazio — C19.01 — 1x0 Cromonoso — F26.01 — 1x1 Cagliari — C
COLUNA 1 (30%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (40%)

Intcrnazionale/iT x Roma/ITMilãoROMA04 12 —2x3 Napoli — F08.12—1x1 Atalanta — C15.12 — 1x3 Parma — F05 01 —0x1 Ascoli — F12 01 — 3x0 Cromonoso — C19.01 — 1x2 Bari — F26.01 — 1x0 Verona — C

INTERNAZIONALE04.12 — 2x1 Como — F08.12 — 1x2 Juvontus — F15 12 — 2x2 Gonoa — C19.12— 1x1 Catánia — F12.01 — 1x0 Bari — C19.01 — 0x1 Atalanta — F26.01 — 2x2 Foggia — F
COLUNA I (40%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (30%)

LOTECA

BRASIL27.09.88 — 1x1 Alomanha — N01.11.88—1x1 U. Soviótica — N04.12.91 — 1x2 Argentina — F19.12.91—2x0 Uruguai —C14.01.92 — 0x3 Uruguai —F19.01.92 — 0x1 Argontina — C22.01.92 — 3x0 Estados Unidos •• C

Brasil x PeruAssunçãoPERU20.04.87 — 0x1 Uruguai —N22.04.87 — 0x2 Paraguai — N26.04.87— 1x1 Brasil —N08.01.92 — 0x1 Bolívia —F12.01.92 — 3x0 Bolívia — C19.01.92 — 4x3 Móxlco — C

COLUNA 1 (40%) COLUNA x (30%) COLUNA 2 (30%)

JORNAL DO BRASIL

Placar JB

Campeonato portuguôs
Beira Mar 2x1 BoavlstaBraga 2x1 GuimarãesChaves 4x1 TorreenseFamallcâo 0x0 SportlnflPaços Ferreira 2x1 MarítimoPorto 5x0 EstorllClassificação: 1o Porto. 30; 2° Benllca, 27;3° Boavlsta e Sportlng, 24; 5o Qulmaraos,23Artilheiros: 1o Rlcky (Boavlsta), 15; 2° Chi-
qulnho (Braga). 10; 3o Jorgo Cadete (Spor-tlng), 8
Campeonato espanhol
Atlótlco de Bilbao 0x2 BarcolonaEspartol 2x0 Roal SociodadMallorca 0x0 ZaragozaBurgos 1x0 OviodoAlbacete 3x1 Atlótlco de MadriLa Corurta 0x0 OsasufíaLogrofies 0x0 ValonciaGijon 2x1 CadlzSovilla 2x 1 ValladolidClassificação: 1o Real Madri, 31; 2o Barco-lona. 28; 3o Zaragoza, 26; 4o Valôncia. 25;5o Sevilla, Atlótlco do Madri e Albacote,23
Campeonato francês
Havro 0x1 CaonNancy 0x0 Paris SGMônaco 2x0 SochauxCannos 0x0 NimosAuxerre 2x0 Salnt-EtlonnoNantes 1x1 ToulouseOlympique 0 x 1 ToulonMontepelller 1x0 MotzLens 0x0 RennesLyon 1x0 LilleClassificação: 1o Olympique, 37; 2? Môna-co, 35; 3o Caon, 32; 4o Auxerre, Montpel-lior. Paris SG e Le Havro, 31
Copa da Liga Inglesa
Charlton 0x0 Sheffiold UnitedChelsea 1x0 EvertonNottinghan Forest 2x0 HerofordDundoe 6x0 Borwich

Campeonato holandãs
PSV Eindhoven 2x1 HaagFoyenoord 5*1 VonloWaalmijk 2x2 AjaxVltosso 3x1 TllburgDoetincham 0x0 EnschodoUtrech 1x1 FortunaMaastrich 0x2 KerkradeClassificação; 1° PSV Elndhovon, 36; 2°Foyenoord, 35; 3• A|ax, 32; 4° Vltosso, 30;5° Enschede, 26
Campeonato mexicano
Autônoma de Guadalajara 2*2 Universl-dad do MéxicoNocaxa 5x1 MontorreyAtlanto 1 x 1 GuadalajaraNuovo Leon 3x1 QueretaroAtlas 0x0 PueblaAmórica 1x0 Universldad do Guadalaja-ra
Leon 2x2 MoreliaTamaulipas 1x3 VoracruzCobras 1x1 Cruz AzulSantos 3x1 TolucaClassificação; 1° Atlanto, 31; 2° Unluorsl-dad do Móxlco, 27; 3o Amórica o Puebla.26
Argentina
Copa do OuroSan Lorenzo *3x2 Rivor Plato* Campeão
Amistosos .
(Sldnei, Austrália)Austrália 0x0 Suócia
(Miami, EUA)EUA 0 x 1 CEI
(Montevidôu)Uruguai 3x2 Paraguai (pró-ollmpicos)(Guaiaquil)Equador (prè-ollmpicos) 2x0 Valdoz(Caracas)Venezuela 2x0 Bayern Munlch (roser-vas)
Seletiva asiática paraa Olimpíada
(Kuala Lumpur, Malásia)China 1x0 Kuwait

Milan, a 
'monotonia' 

da liderança
O Campeonato Italiano prometeser, nas próximas 16 rodadas, deuma monotonia revoltante. E tildo

por culpa do Milan, que com a vitó-ria de ontem, sobre o Ascoli, por 4 a1, manteve a liderança isolada dacompetição, disparado na ponta, cin-co pontos à frente da Juventus. Pior
que a distância em números é a dife-rença técnica que os times estãoapresentando. A tendência, assim, éaumentar a vantagem até o fim.

Enquanto o Milan treinou, mar-cando seus gols de acordo com suaconveniência, a Juventus bateu de
frente com a Fiorentina e perdeu por2 a 0. O argentino Battistuta, quepassou a semana provocando os jo-gadores da Juventus, marcou logoaos 8m e Branca fechou o placar noúltimo minuto de jogo. Sete pontosatrás dos milaneses está o Napoli,
que ontem não conseguiu mais que oempate com a Atalanta (I a 1), emBérgamo. Careca (ex-Palmeiras),marcou para a Atalanta.

Triste mesmo, contudo, foi a es-tréia de Luis Suarez no comando daInternazionale. Seu time fez 2 a 0
(gols dos alemães Klinsmann e Mat-thãus) e o Foggia estava com um
jogador a menos (seu goleiro foraexpulso) — tudo isso a sete minutos
do fim do jogo. Ai, a catástrofe. Oartilheiro Baiano marcou, de pênalti.Com o apoio da torcida, o Foggia
avançou todo o time e empatou a
quatro minutos do fim do jogo. O 2a 2 foi justo.

PGJ J v E | p | _GP_| JBÇJ
.....ir...Mi.ian ás 9

Juventus 26 18 11 21 10 "

24 18 8 30 22
....4°.Jorino 21 18 6 9 17 9 "

Parma 21. 18 9 
"™3 

18 15
....6°. Lazio 20 18 8 4 26 20'"

Atalanta 20 18 6 16 13
....8°..Sampdoria 19 18 5 6 21 16

Roma 19 18 6 7 '"'"5 19 18

lnternaziona[o 19 17 9 3 17 17
.f.?.Í9.Í?. 1,8 18 6 27 27"

„?.?.°....f.'.?.r.?.n{!n3 ?7. 18 5 7 21 17
1.7. 18 5 7" 22 23"

14" Vorona 13 18 "5 'á°" Tn í'í 24
Ti 23""

O desequilíbrio do campeonatonesta temporada é tão grande que jáhá, até, uma equipe rebaixada; oAscoli, que conquistou apenas um
ponto em 18 partidas. À sua frente, oBari não vem nada bem (perdeu on-tem para o Torino, 1 a 0) e a Cremo-nese esboça uma reação para fugirao rebolo. Neste domingo, bateu oGenoapor2al.

Também sob ameaça do famas-nia da segunda divisão, o Cagliariconseguir parar a Sampdoria, emGênova (1 a 1), interrompendo umasucessão de cinco vitórias em cinco
jogos. Em Parma, os donos da casavenceram a Lazio (1 a 0) e assumi-ram a quinta colocação. Em Roma,a Roma venceu o Verona também
por 1 a 0.

Paulão (E) e Pu
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Fluminense 
joga pelo 

empate com Portuguesa

Fluminense vai a Sao Paulo en- muito tempo cruzando bolus para ~ ... Luiz Morier —23/01/92 
JcfCYSOtl gttVUtltChoje, no Caninde, disposto a trazer son, Rauli, Sandro, Marcelo Barreto | 

^ * ([UC ttUO Stti IttClis
da de estreia no Campeonato Brasj- preocupa<;ao do tdcnico c com a en- ^spt»rava estj> brc<jha h^muito^tem-

bre'oVuepodercmo^ 
S°| nando (Guarani), Pedrinho (Na- quasej, levou a aband^nar o, futcbol,

nense "Foram anenas 50 minutos Rodoifo Rodriguea 1 ljdferson p s. o slt titular. Sci disso'dcsilc quenense. roram apenas au minuios joaozinho 2 2 jom rouii ^Sk^WiI^P, jHH '< '-i-¦</¦¦¦ substitui o Ricardo Pinto, nuni amisiosode treino. E muito pouco tempo pa- Vladimir 3 3Sandro -'Wvj < <?* ^§» /%;• ' '""*¦ -M mm niu> rlo fni PYni.lcn ,^n.r. .. M • 1
ru apostar no time. Pelo menos por Fornand° 4 5 Marcelo Barreto ^ ^ 

^ue 

®»® '0l expulsp, contra o 

^Japolcs.

garanto: belos e rupidos 
'toque's 

de **•£¦«>> ^ S^T 
"¦& 

Jffjj^ '* "'** * ^ Jfltk. •» J?*"* <, y#» objetivo. "Seu reflexo e otimo esabesair° 
a »„„j« Eooidi caninde. Horiiio: 20hi0. juix: Manual ? .» >••' -s • m>r% -4t'. bcm do gol, Esta precisando uperms dc

Na recreapao de ontem a tarde, serapi&o. ATVBandeiranteBtranamiteupar- » ¦ )r. :.>"x.\,-.*tti*i68&&PPs*  >, .,.>  ntmo de jogo para se tornar um grandenas Laranjeiras, Bernardes passou tl(la- Arthur Bernardes nao esconde que ainda falta muito para armar o time taticamente goleiro", diz Marques.

Junior Baiano reforga Cruzeiro estreia COH1 vitoria 
v™movwtfm

Flamengo contra Bahia ¦ Paulao e Charles marcaram em um jogo sem grandes emogoes
BELO HORIZONTE — O Cruzeiro Edson (Cacaio); Anderson, Volney; (Lourengo) e Neco (Franklin). Nchttico: jMflll/l to

Amda triste por ter sido cortado da noticia. Se nao pudesse contar com comegou bem no Campeonato Brasilei- Tecnico: Fito Neves. Juiz: Edson Re- Mauri; Cafczinho, Barros, Freitas e Le- sAo' PAULO — A conquista daselegao prc-olimpica, o zagueiro Junior zagueiro, a zaga titular teria que ser ro ao veneer o Guarani de Campinas, sende de Oliveira. Renda:21.175.000,00 vi; Lucio Surubim, Fagundes e Augus- Ta?a Sao Paulo de juniores valeu a cadaBaiano quer provar agora no Flamengo improvisada, com Rogerio e Mauro (re- ontem a tarde, no Mineirao, por 2 a 0. Publico: 9.091 pagantes to- Carlinhos (Possi), Pirata e Lau. Juiz: jogador do Vasco, como biclio, um aga-
que tem condi?oes de voltar a selepao cem-contratado ao Sao Cristovao), ja Sem omeia Boiadeiro, que nao renovou ClAssico — SDort e Nautico dis- Joao Jose Venceslau Rendu: CrS salho do clube- De acordo com o vice-
brasileira. Telefenou ontem para o tee- que Wilson Gottardo nao renovou 0 seu contr<Jto, o time mineiro jogou DUtararn uma nartida enuilihnrin mac V 335 000 Publico• 7 328 nacantes presidente de futebol Eurico Miranda, o
nico Carlinhos e se colocou a disposi- contrato "So lamento me heneficar nn aPenas 0 suficiente para sair de campo Putaram uma Partldd equilibrada^mas -/.JJD.uuu ™oiico. I.3M pagantes. VascQ n-Q vaj emiar os atletas com
gao para iogar na quarta-feira a noite, m' „°'t3„ ,' w:® 

™ 
>!" r.^ com uma vit6ria tranqaila' que em ne- de poucas emo?oes no Estadio do Arru- Em Belem do Para, o Paissandu der- dinheiro, mas presented-los. "Os jogado-

contra o Bahia, na Fonte Nova. "Vou „ 5- 
infeliz para o Junior Bdia- hhum momento chegou a ser ameaga- da>em Recife, e ficaram no empate de rotou o Goias por 2 a 1, gols de Regi- res me pediram os agasalhos como pre-

fazer tudo para'esquecer a frustracao de 00 ' e 0 trelnador- No coletivo rea- da. Apesar do bom tempo em Belo a 0. As atragoes do classico pernambu- naldo, Vitor Hugo contra para o Goias serite e eu resolvi dar", afirma o dirigen-
nao representar meu pais numa Olim- lizado ontem Pcla manha, na Faculdade Horizonte, apenas 9.091 torcedores pa- cano foram as estreias de Franklin, no e Vladimir contra para o Paissandu. A te- "° agasalho pertence ao clube, como
piada Para consecuir isso so fazendo Nun0 Lisboa. os reservas derrotaram garam ingressos e assistiram um jogo Sport, e Fagundes e Pirata no Nautico. renda foi de Cr$ 75.750.000, para um °,rest0 do mate™' esportivo, por isso
um excelente Campeonato' Brasileiro", os titulares Por 3 a 2, com destaque ffowmCTtedo, mas de poucos lances Sport. oilberto; Givaldo, Ailton, publico de dezenove mil pessoas, a ^
prometeu Junior Baiano. para o catarinense Toto, autor de dois Chico Monte Alegre e Silvio Santos; maior da primeira rodada do Campeo- a ri,> „nct„ rr<z An ,„a

Carlinhos respirou aliviado com a gols. As duas equipes esbarraram nos Dinho, Ataide e Zico, Moura, Cristiano nato Brasileiro. os atletas dizem nao receher ha m'n^mproblemas que ocorrem em todo lpicio ob °ucld» aizem nao receoer na quatro
T de temporada: falta de ritmo de jogo, . —. gUKltttt meses, two sera paga. Segundo Eurico

Inter muda ataquepara J^PSSPSHHfflp SSiss
^ ^ 1 perior ao adversario e marcou seu pn- gwSpif » dor nao recebe nada".£ v Mm > meiro gol aos 33 minutos do tempo f I " ®sSPl^B5 tj? n„ r

enfrentar Bragantino jSSSS

doSn^L-cSio^-! ctue^d°do go'eiro Marcos Garga.
moiAr ^nnuo ^ .ima . , ,, „ Apos o gol, o Guarani foi obrigado equtpe, teme que atletas como os zaguei-maior destaque do time no campeonato Internac.onal, que nao consegu.u ne- a sajf maisfc 0 jogo< deixandS de ros Tinho e Alex, o lateral Pimentel e ogaueho do anopassado-foi a principal nhum grande nome e perdeu vanos atle- ,ado Q sjs,^a defe|{s>0 armado pe|0 ^9 centroavante Valdir, destaques do time,alegria para os torcedores e e um dos tas, como Winck, que voltou ao Vasco esireante tecnico Fito Neves O time dc > . ^mcmT' i tenham o mesmo destino de jogadores
poucos destaques do Internacional para da Gama. Em tese, o Internacional esta- Campinas entretanto nao cheeou como Tico, Sinval — artillieiro da Taga
o jogo de hoje, as 20h 10, no estadio ra mais ofensivo, pois tera dois ccntroa- criarmuita'chances de eois E o Cruzei- IP^ em 90—, Maninho e Cicero, que rorma-
Beira-Rio, contra o Bragantino. E para vantes- L6 (ex-Portuguesa) e Gerson (ex- ro voUou a marcar aof ,'6 minutosdo um,d<Js mcHJores t,mcs darco!nPcj!"

a£o Ad^ 
Ant6^ L0PCS' ° At^Mineir°/)r,aqUM • rr """ndo tempo. Char,is 

~itou
goleiro Adem.r Maria— antes um per- Internacional: Ademir Maria, Celio grandejogada do cx-junior Aclson, pela ^ W' acabaram sendo queimados. Do time'manente reserva que so levava recados Lino, Celio Silva, Emerson e Silvan, Ju- dircitaccompletou sem problemas para •' campe9o, apenas Dener vineou — osde-dos treinadores ao time durante as partt- lio, Marquinhos e Le, Alex, Gerson ogol. "* ^ . ifl; mais foram emprestados ou estao a dis-das alugou seu passe ao Interegaran- Helcinho. Bragantino: Marcelo, Ayupe, Cruzeiro: Paulo Cesar, Nonato, ' f ^USSKSt&Mi. P?"*> posigao para serem negociados.tiu um goleiro prohssional. Junior, Carlos Augusto Biro Biro Mau- PauIao, Adilson, Celio Gaucho; Ade- •< ' ' " 5 

'* " jtPmL. "A Portuguesa cometeu o crro deE que o titular, o goleiro paraguaio ro Silva.Donizete, Alberto, Vagner mir, Andrade, Luiz Fernando; Aelson, ^ profissionalizar todos os atletas dc umaFernandez, por um problema de docu- Mancim, Marco Aurelio e Ronaldo Al- Charles, Marquinhos (Ramon Mene- KjK •J <!& vez, langando-os no time sem critcrio",mentagao, nao pode formalizar sua reno- 'redo. zes); Tecnico: Enio Andrade. Guarani: " '^S/ W analisa Gaucho. "No Vasco, os jogado-vagao-de contrato a tempo da partida de Local'. Beira-Rio Horario: 20hl0min Marcos Garea, Valmir, Missinho, Pe- _ _ f _ - ' res serao aproveitados dentro da neccssi-amanha e nao houve acerto com o reser- Juiz: Claudio Vinicius Cerdeira ? reira, Elias; Valdeir, Ailton, Wanderley, Defesa do Guarani nao COnsegUlU barrar O ataque mmeiro dade do professional, sem pressa", avisa.
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RESUtTADOS ::?lx jiTj PR6XIMOS JOGOS || ARTILHEIROs" POBLICO °gffn | TODOS OS JOGOS 
j&l

_ . . . ,, "°l* 2 gols — Bebeto (Vasco) T~T-1 T—1 —Corinthians 1x4 Vasco Portuguesa x Fluminense (Canind6, „ tn n ®20hl0) 1 gol —Soralo e Jorge Luis (Vasco), A torcida paraense fez a festa «sE °c ~
Botafogo 3x1 Atl6tico-PR Internacional x Bragantino (Beira Bio, Plchetti, Sandro e Renato Gaucho no domingo. O publico da par- g | .! o a g — -5 0 g ¦§ §2°h10> . tBola,,»?°)' Re9inaldo (Paysandu), t|da Paysandu e Goi^ts foi ,H .2 „ ° g | ~ g .E „ § g o -5 g » g o «

Paysandu 2x1 Goi&s Quarta-felrn Tico (Atl6tico-PR), Paulao e Charles mainr rio<! rinr-o ioao<; reali- •«5-«!iSS,-c5£E25 SSES-r^ooSBahia x Flamengo (Fonte Nova, 21h30) (Cruzeiro) e Giba (Corinthians) .. 0-J — 03^»«"5(oO(tjieoD.(oNautico 0x0 Sport Santos x Mo Pauto (VII. Beimlro. OoU contra: Victor Hugo (Paysandu, zados: 19 mil 378 pagantes,  <_<__??_ ^ Jt. JL «-«- J««_ OL >.
„ „ „ ^ S , oara n Rniisi s vbriimir/rni4% nara com renda de Cr$ 75 milhoes Atletico MG ¦Cruzeiro 2x0 Guarani Palmeiras x Atl6tico-MG (Pacaembu, para o Goias) e Vladimir (Goias, para

21h30) 9 Paysandu) 730 mil. Atletico PR ¦ U3Bahia " S3
——— ————! Botafogo 3x1 ¦

CLASS! FICACAO £j O FATO PA RODADA Bragantino a
n p | w p. |k q mm Corinthians El 1x4° v u UH Em cinco jogos realizados neste domingo apenas nao foi mar- Cruzeiro 5~ol——   cado gol em um deles: no cl&ssico pernambucano entre Sport Nautico. Mas, o destaque nas cinco partidas da primeira rodada Flamengo

.? ,1  3 do Brasileiro disputadas ontem foi a ofensividade demonstrada Fluminense ¦
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Fluminense 
joga pelo 

empate com Portuguesa

O Fluminense vai a São Paulo en-
frentar a Portuguesa de Desportos,
hoje, no Canindé, disposto a trazer
pelo menos um ponto em sua parti-
da de estréia no Campeonato Brasi-
leiro. O técnico Arthur Bernardes
considera fundamental garantir
pontos nos jogos fora de casa e ven-
cer aqueles realizados nas Laranjei-
ras ou Maracanã. "Se fizermos isso,
com certeza estaremos classificados
para a segunda fase", acredita ele.

Nem o bom coletivo de sábado —
o único que o time pôde fazer duran-
te a semana, devido às chuvas —
anima Arthur Bernardes. "A boa
movimentação apenas deu uma
idéia.do que poderemos fazer. Como
não deixar o Ézio isolado na frente,
Quero sempre o Elói, o Renato ou o
Bobô encostando nele. Mas é ainda
muito cedo para deitar falatório so-
bre o que poderemos produzir".

A mesma cautela acompanha
Elói — destaque do coletivo — em
sua estréia como jogador do Flumi-
nense. "Foram apenas 50 minutos
de treino. É muito pouco tempo pa-
ra apostar no time. Pelo menos por
enquanto, quando ainda não esta-
mos entrosados nem bem prepara-
dos fisicamente. Mas uma coisa eu
garanto: belos e rápidos toques de
bola no meio campo".

Na recreação de ontem à tarde,
nas Laranjeiras, Bernardes passou

Luiz Morier —23/01/92muito tempo cruzando bolas para
corrigir a posição da defesa — Jéfer-
son, Rauli, Sandro, Marcelo Barreto
e Luciano nunca atuaram juntos. A
preocupação do técnico é com a en-
trada de um atacante da Portuguesa
entre o goleiro e os zagueiros: "Co-
nheço bem como joga o time do
Leão."

Portuguesa — Apesar de res-
peitar o Fluminense — terceiro co-
iocado no último Campeonato Bra-
sileiro -, o técnico Leão está
otimista em ganhar a partida. E
aponta um motivo para tanto: à
exceção do lateral-esquerdo Char-
les, todos os demais jogadores
acertaram a renovação de contrato.
Além disso, a Portuguesa terá a
estréia de vários reforços — João-
zinho (ex-XV de Piracicaba), Fer-
nando (Guarani), Pedrinho (Na-
cional) e Vidotti (São José).

Jéferson garante
que não sai mais
"Esperava esta brecha há muito tem-

po. Agora não saio mais do time". Quem
garante é o gaúcho Luís Jéferson de Ro-
chembach, 23 anos, há cinco no Flumi-
nense e há três na reserva de Ricardo
Pinto. Se atuar bem na partida de hoje, a
briga entre os goleiros promete esquen-
tar, uma vez que Ricardo Pinto pratica-mente deixou acertada a renovação do
contrato.

Jéferson é um antigo veterano de se-
leções brasileiras amadoras: esteve, nem
sempre como titular, em sete delas, via-
jando da Colômbia à França, da África à
China. No entanto, começou apenas três
partidas desde o início no gol do Flumi-
nense, com o Atlético-MG, a Internado-
nal de Limeira e o América do Rio.

Esta situação — de eterno reserva —
quase o levou a abandonar o futebol,
antes do Campeonato Estadual do ano
passado. O técnico Edinho o fez desistir
da idéia. "O que me irrita é saber que
posso ser titular. Sei disso desde quesubstitui o Ricardo Pinto, num amistoso
em que ele foi expulso, contra o Nápoles.
Fiz de tudo e segurei a vitória de 1 a 0",
conta Jéferson. Para o preparador de
goleiro do Fluminense, Antônio Mar-
ques, ele tem condições de alcançar o
objetivo. "Seu reflexo é ótimo e sabe sair
bem do gol. Está precisando apenas de
ritmo de jogo para se tornar um grande
goleiro", diz Marques.

Portuguesa
Rodolfo RodrlRueB 1JoAozlnho 2Vladimir 3Fernando 4Pedrinho 6CapltAo 5CristóvAo 8Nilson 10Pereira (Maurício) 7Vidotti 9Adil 11Téc&leo:LeAo

JéfersonJorge RauliSandroMarcelo BarretoLucianoPiresMarcelo GomesReanto11 Elói10 BobôÉzioTéonioo:Arthur Bernardes
Locml: Canindé. Hor&rio: 20hl0. Juiz: ManuelSeraplAo. A TV Bandeirantes transmite a par-tida. thur Bernardes não esconde que ainda falta muito pára armar o time taticamente

Júnior Baiano reforça

Flamengo contra Bahia

Cruzeiro estréia com vitória
Vasco evitará

promover time

dejuniores
SÃO PAULO — A conquista da

Taça São Paulo dejuniores valeu a cada
jogador do Vasco, como bicho, um aga-
salho do clube. De acordo com o vice-
presidente de futebol Eurico Miranda, o
Vasco não vai premiar os atletas com
dinheiro, mas presenteá-los. "Os jogado-res me pediram os agasalhos como pre-sente e eu resolvi dar", afirma o dirigen-
te. "O agasalho pertence ao clube, como
o resto do material esportivo, por isso
eles precisavam de autorização para le-
var o material para casa".

A ajuda de custo de CrS 40 mil, queos atletas dizem não receber há quatromeses, não será paga. Segundo Eurico
Miranda, ela nunca existiu. "O clube dá
toda assistência médica, paga transporte
e eles ainda querem salário? Atleta ama-
dor não recebe nada".

O Vasco não quer repetir o fracassa-
do exemplo da Portuguesa. Por isso, seus
juniores não serão profissionalizadosimediatamente. O técnico Gaúcho, cam-
peão com apenas 23 dias à frente da
equipe, teme que atletas como os zaguei-
ros Tinho e Alex, o lateral Pimentel e o
centroavante Valdir, destaques do time,
tenham o mesmo destino de jogadorescomo Tico, Sinval — artilheiro da Taça
em 90—, Maninho e Cícero, que forma-
ram um dos melhores times da competi-
ção em todos os tempos e, profissionali-zados prematuramente pela Portuguesa,
acabaram sendo queimados. Do time
campeão, apenas Dener vingou — os de-
mais foram emprestados ou estão à dis-
posição para serem negociados."A Portuguesa cometeu o erro dc
profissionalizar todos os atletas de uma
vez, lançando-os no time sem critério",
analisa Gaúcho. "No Vasco, os jogado-
res serão aproveitados dentro da necessi-
dade do profissional, sem pressa", avisa.

Ainda triste por ter sido cortado da
seleção pré-olímpica, o zagueiro Júnior
Baiano quer provar agora no Flamengo
que tem condições de voltar à seleção
brasileira. Telefenou ontem para o téc-
nico Carlinhos e se colocou à disposi-
ção para jogar na quarta-feira à noite,
contra o Bahia, na Fonte Nova. "Vou
fazer tudo para esquecer a frustração de
não representar meu pais numa Olim-
piada. Para conseguir isso, só fazendo
um excelente Campeonato Brasileiro",
prometeu Júnior Baiano.

Carlinhos respirou aliviado com a

notícia. Se não pudesse contar com o
zagueiro, a zaga titular teria que ser
improvisada, com Rogério e Mauro (re-
cém-contratado ao São Cristóvão), já
que Wilson Gottardo não renovou o
contrato. "Só lamento me beneficar nu-
ma hora tão infeliz para o Júnior Baia-
no", disse o treinador. No coletivo rea-
lizado ontem pela manhã, na Faculdade
Nuno Lisboa, os reservas derrotaram
os titulares por 3 a 2, com destaque
para o catarinense Toto, autor de dois
gols.

Inter muda ataque 
par

enfrentar Bragantino
PORTO ALEGRE — A renovação

do contrato do zagueiro Célio Silva —
maior destaque do time no campeonato
gaúcho do ano passado — foi a principalalegria para os torcedores e é um dos
poucos destaques do Internacional para
o jogo de hoje, às 20hl0, no estádio
Beira-Rio, contra o Bragantino. E paraalívio do treinador Antônio Lopes, o
goleiro Ademir Maria — antes um per-manente reserva que só levava recados
dos treinadores ao time durante as parti-das — alugou seu passe ao lnter e garan-tiu um goleiro profissional.

É que o titular, o goleiro paraguaioFernandez, por um problema de docu-
mentação, não pode formalizar sua reno-
vaçãcKle contrato a tempo da partida de
amanhã e não houve acerto com o reser-

va Maizena. Misturar jogadores de mé-
dia qualidade com juniores foi a saida do
Internacional, que não conseguiu ne-
nhum grande nome e perdeu vários atle-
tas, como Winck, que voltou ao Vasco
da Gama. Em tese, o Internacional esta-
rá mais ofensivo, pois terá dois centroa-
vantes, Lê (ex-Portuguesa) e Gérson (ex-Atlético Mineiro) no ataque.

Internacional: Ademir Maria, Célio
Lino, Célio Silva, Emerson e Silvan, Jú-
lio, Marquinhos e Lê, Alex, Gérson e
Helcinho. Bragantino: Marcelo, Ayupe,
Júnior, Carlos Augusto, Biro Biro, Mau-
ro Silva, Donizete, Alberto, Vagner
Mancini, Marco Aurélio e Ronaldo Al-
fredo.
Local: Beira-Rio Horário: 20hl0min
Juiz: Cláudio Vinícius Cerdeira Defesa do Guarani não conseguiu barrar o ataque mineiro

DESEMPENHO 
|

PRÓXIMOS JOGOS
HojePortuguesa x Fluminense (Canindé,20h10)Internacional x Bragantino (Beira Rio,20h10)
Quarta-feiraBahia x Flamengo (Fonte Nova, 21h30)Santos x São Paulo (Vila Belmiro,21h30)Palmeiras x Atlético-MG (Pacaembu,21h30)

2 gola — Bebeto (Vasco)
1 gol — Sorato e Jorge Luís (Vasco),Pichetti, Sandro e Renato Gaúcho
(Botafogo), Reginaldo (Paysandu),Tico (Atlético-PR), Paulão e Charles
(Cruzeiro) e Giba (Corinthians)
Gol* contra: Victor Hugo (Paysandu,para o Goiás) e Vladimir (Goiás, parao Paysandu)

Corinthians 1x4 Vasco A torcida paraense tez a festa
no domingo. O público da par-
tida Paysandu e Goiás foi o
maior dos cinco jogos reali-
zados: 19 mil 378 pagantes,
com renda de CrS 75 milhões
730 mil.

Botafogo 3x1 Atlético-PR
Paysandu 2x1 Goiás

Náutico 0x0 Sport
Cruzeiro 2x0 Guarani Atlético MG

Atlético PR
Bahia
Botafogo
Bragantino
CorinthiansEm cinco jogos realizados neste domingo apenas não foi mar-

cado gol em um deles: no clássico pernambucano entre Sport e
Náutico. Mas, o destaque nas cinco partidas da primeira rodada
do Brasileiro disputadas ontem foi a ofensividade demonstrada

Cruzeiro
1° Vasco

Botafogo
Flamengo
Fluminense

Cruzeiro 2 1 1 - . 2 -
Paysandu 2 1 2 1

5° Náutico 1 1 - 1 _ _
sport  1 1 - 

7° Goiás - . . -j -j'
Atlético-PR -1-1 i'

- Guarani - . . 1 
Corinthians - . . 1 

¦{
? Atlético-MG, Bragantino, Portuguesa, Fluminense, Internacional, Fia-mengo, São Paulo, Bahia, Palmeiras e Santos ainda não jogaram

pelos times do Rio.
Mesmo jogando fora de casa — e enfrentando o atual vice-cam-

peão paulista —, o Vasco não teve medo e partiu para cima do
Corinthians. Com um jogador a menos desde os 9 minutos do
segundo tempo, o técnico do Vasco trocou um atacante (Sorato)
por outro (Júnior), numa rara demonstração de coragem e de
gosto pelo ataque.

No Caio Martins, o Botafogo começou arrasador — e poderia
ter feito mais que os três gols que marcou (um de pênalti, de
Renato Gaúcho). Facilitado pela fragilidade da equipe paranaen-
se, o Botafogo jogou para o gasto.

Goiás 1x2
Guarani 0x2
Internacional
Náutico 0x0
Palmeiras
Paysandu 2x1
Portuguesa
Santos
São Paulo
Sport Recife 0x0
Vasco 4x1



Botafogo estreia com facil vitoria

Mauro Cesar JPereira a co^an?a.lalta por Carlinhos. Gil- imar Francisco, que tcntou cortar, fa- ¦ W
A tabcla do Campeonato Brasilciro lh°u' errando o chute. Ainda no primei- % •

nao poderia scr melhor para o Botafogo. ro <«npo, o propno Tico cabeceou. livre, . . • ifefe • •
Desfalcado de quatro titulares—Pingo no travessao, diante da passividadc dos *st,
Carlos Alberto Dias, Valdeir e Chic2o fa8U(-'lr°s botafogucnscs. "Vamos treinar rMM' ;'¦% igff. |um calor fortissimo, nada melhor promcteu o tecnico Gil, Ste
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Botafogo estréia com fácil vitória

9J.\

ser o artilheiro campeão
^¦¦—¦—¦ São Paulo — Luiz Luppi

WilHam (entre Geovani c Ezequiel) recebeu elogios de Nelsinho, que o considerou o melhor do time na soleadi,

Regis ??? — Segurança, senso de colo-cação e destaque também na reposiçãocia bola em jogo.Luís Carlos Winek ?** — Perfeito namarcação e 110 apoio ao ataque. Bateuuma falta na medida pára Jorge Luísmarcar o primeiro gol.Jorge Luís ??? — Ganhou moral como gol no início e dominou a sua faixa decampo.
Torres — Exibiu técnica e cate-goria nas ações dc defesa e fez umabelíssima jogada para o gol de Bebeto.

VASCO
Eduardo ?? — Preocupado com PauloSérgio, por precaução saiu pouco paraajudar o ataque.
Luisinho * — Comprometeu sua atua-
ção provocando uma expulsão boba.
Geovani ??? — Muito boa participa-çào nas jogadas de ataque e no desarme
quando ficou mais atrás por causa daexpulsão de Luisinho.
Sidnei ?? — Entrou no segundo tempoe defendeu com eficiência.
Edmundo **? — Apesar de estreante.

jogou com a desenvoltura de um vetera-no e teve importante participação na vi-tória.
William — Ao lado de Torres eBebeto. o melhor do time. Fez de tudo, ebem.
Sorato **? — Marcou um belo gol decabeça e deu muito trabalho à defesa doCorinthians. Júnior ?* — Entrou bemno time.
Bebeto — Fez dois gols e uma
excelente partida.

I | No Corinthians, destaque para Giba,— autor do gol c o mais lúcido do time
na marcação e no apoio ao ataque. Ronal-
do, apesar de sofrer quatro gols, tambémnão comprometeu. Os outros, inclusive
Neto, fracassaram. Neto errou a maioria
dos passes (acertou apenas quatro), deu
poucos chutes a gols (três) e apenas uma
arrancada para o gol.
Cotações: o Ruim ? Regular ?? Bom??? Ótimo Excelente

BOTAFOGO

Bebeto 
quer

Roberto Bascchera
SÃO PAULO — As férias nos Es-

tados Unidos Fizeram bem a Bebeto.
Depois de passear com a família e os
filhos, o atacante se disse "renovado"
por marcar dois gols no Corinthians e
retornar ao Rio como artilheiro doCampeonato Brasileiro. "Iniciei os
preparativos para o campeonato pen-sando em ser campeão e artilheiro.
Acho que vou chegar lá", comemo-
rou o atacante, que atribuiu a boa
atuação, entre outros fatores, ao ex-
celente estado do gramado do Pa-
caembu.

Apesar da boa apresentação de
Bebeto, o técnico Nelsinho preferiudestacar a atuação de William: "Ele éum grande jogador, mas tinha umdefeito: não partia para cima do ad-
versário, não ia para o gol. Estamos
conseguindo corrigir essa falha".
William retribuiu com humildade:"Mesmo sabendo que ainda tenho
falhas a corrigir, é importante quan-do o treinador destaca nossas virtu-
des".

A goleada sobre um time forte,
fora de casa. não impressionou Nelsi-
nho. "O placar foi anormal", disse.
Entre as falhas que pretende corrigir

para o jogo de domingo, contra o
Goiás, o técnico destaca o excesso de
cartões amarelos — sejs no jogo de
ontem e um vermelho, para Luisi-
nho.

O apoiador, por sinal, será rc-
preendido por Nelsinho e está com o
lugar ameaçado no time. "Nas pales-tras eu alertei sobre as novas reco-
mendações da Fifa e da Cobraf quan-to á disciplina. Não quero mais
cartões amarelos, principalmente porreclamações ou gestos como do Lui-
sinho, que foi expulso por mexer na
bola numa cobrança de falta", disse
Nelsinho. A vaga dele 110 jogo de
domingo será preenchida por Hermê
ou Sidnei. A definição acontecerá 110
único coletivo da semana, quinta-fei-ra.

Reclamação — No tenso vestiá-
rio do Corinthians. entre as lamenta-
ções dos jogadores e do técnico Basí-
lio destacavam-se as reclamações de
Wilson Mano. Coringa da equipe —
Mano já foi escalado em todas as
posições, exceto o gol — reclamou do
fato de ter sido improvisado 11a zaga
central (o titular Marcelo está sem
contrato) e ainda sair de campo lios-
tilizado pela torcida.

Três torcedores presos
SAO PAULO — Três cariocas foram

presos em flagrante, ontem, nas proximi-dades do estádio do Pacaembu. por por-te de arma e de fogos de artifício. A
prisão ocorreu no início da tarde e Ibifeita por policias do 23" Batalhão Poli-ciai, que estavam num patrulha próximaao local. Marco Antônio Souza Fernan-des, 21 anos. que vai responder a inqué-rito por porte ilegal. Roberto MonteiroSoares. 22, e Fausto dos Santos Cravi-nho, 18, autuados por porte de fogos deartifício, ocupavam um Monza, com pia-ca do Rio de Janeiro, cujo proprietárioloi retirado por um grupo de torcedoresdo Vasco na hora da apreensão."O veículo mais parecia um carro-ar-senal. Foram encontradas 10 caixas demorteiros, rojões, dois revólveres, bom-bas-caseiras, máscaras e até barras deferro . disse o delegado do 23° BP. JorgeMiguel Borriello. De acordo com ele. os

três poderiam ser soltos mediante o pa-gamento de fiança ( CrS 210 mil paraporte de arma e CrS 105 mil pelos fogosde artifício), mas vào responder a uminquérito na Justiça de Sào Paulo, o quedeverá ocorrer nos próximos 20 dias.
A preocupação da polícia paulistacom armas e logos de artifício nos está-dios está maior desde que Rodrigo Gás-

peri. de 13 anos, foi atingido por umabomba caseira durante conflito de torci-das no jogo São Paulo e Corinthians pelaTaça São Paulo de Juniores. quinta-feira
passada. Gásperi. um torcedor, foi sub-metido a uma cirurgia para a retirada de
um coágulo sangüíneo no cérebro e con-tinua na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital das Clínicas. O estado
do garoto é muito delicado e, segundo osmédicos, mesmo que sobreviva, Gásperificará com seqüelas.

Mauro Cezar Pereira
A tabela do- Campeonato Brasileiro

não poderia ser melhor para o Botafogo.Desfalcado de quatro titulares — Pingo,Carlos Alberto Dias, Valdeir e Chicão —
e sob um calor fortíssimo, nada melhor
aue enfrentar um time digno de segunda
divisão como o Atlético-PR. A vitória
por 3 a I aconteceu naturalmente e omais importante foi não começar per-dendo pontos. Afinal, no próximo fim desemana, quando for a Belo Horizonteenfrentar outro Atlético, o Mineiro, asdificuldaders certamente serão muitomaiores. Mas, até lá, é provável que pelomenos dois jogadores que ficaram defora ontem estejam em campo."Aqui dentro são uns 50 graus decalor", exagerava Renato ao deixar ocampo. Ele foi o principal responsável
pela vitória. Dos seus pés surgiram dois
gols. O primeiro, marcado por Pichettiaos 50 segundos de jogo após jogadaindividual do ponta-direita, e o terceiro,
já no final da partida, em pênalti que o
próprio Renato sofreu e cobrou. "Para
inicio de campeonato acho que está
bom", avaliou. O segundo gol foi marca-
do por Sandro, com passe de Pichetti.

O gol marcado antes do primeiro mi-
nuto praticamente liquidou o jogo. O
time do Atlético-PR é fraco e, em des-
vantagem logo de inicio, não teve como
reagir, principalmente porque sofria com
o calor mais que o próprio Botafogo,
habituado à temperatura amena de SãoLourenço, onde treinou por oito dias.
Foi uma verdadeira moleza.

A facilidade da vitória de ontem não
escondeu os erros crônicos da defesa do
Botafogo. No lance do gol de Tico. a
bola passou entre vários jogadores após

a cobrança de falta por Carlinhos. Gil-mar Francisco, que tentou cortar, fa-lhou, errando o chute. Ainda no primei-ro tempo, o próprio Tico cabeceou, livre,no travessão, diante da passividade doszagueiros botafoguenses. "Vamos treinaraté melhorar", prometeu o técnico Gil,
preocupado.

A volta de Chicão, quase certa, con-tra o Atlético-MG, tranqüiliza o treina-dor. Bujica deu apenas úm chute a gol na
partida de ontem e irritou os torcedores.No meio-campo a situação é mais com-
plicada. Valdeir tem grandes chances deretornar ao time, mas a criatividade andarara no setor. Esta nào é a principalcaracterística de Válber, que ontem rece-beu a função de armar as jogadas. Aequipe sente as ausências de Djair, vendi-do para o futebol suíço, e Dias, semcontrato."Temos que confiar nos jogadoresque estão aqui", frisou Gil, chamado deburro pelos torcedores quando tirou San-dro e logo perdoado ao sacar Bujica dotime. "Aos poucos vamos melhorar",
prometeu Renato. O certo é que difícil-mente o Botafogo terá tanta facilidadecomo a que encontrou ontem neste Cam-
peonato Brasileiro.

3B0t<lÍ0§£0: 
Palmieri, Odemilson.Renô. Gilmar Francisco e Jóferson;Carlos Alberto Santos. Vrilber o Snn-dro (Márcio Luiz); Renato. Bujica (Vi-vinho) e Pichetti. Técnico: Gil.

Atlético-PR: Gilmar. Cambe. Mar-ceio, Biluca e Guné; Robertson. Carlinhose Berg:,- Ratinho (Leomar). Tico e JoiloCarlos (Osias). Técnico: Geraldo Damasce-
Local: Caio Martins (Niterói). Juiz: MárcioRezende de Freitas. Renda: CrS 9.295.000,00. Pú-bUco: 1.829 pagantes. Gola: no primeiro tempo.Pichetti. aos 50s. e Sandro. aos 18m: no secundotempo. Tico. aos 13m. o Renato, aos 37m. Car-tões amarelos: Renô, Robertson e Biluca.

Evandro Teixeira

Vá/her, improvisado para organizar as jogadas no meio-campo do Botafogo, teve uma atuado,gSSS/

o/y/77cir rrancisco talhou no único gol do Atlético

Palmieri ?? — Uma boa defesa. Poucoexigido pelo fraco ataque do Atlético-PR.
Odemilson * — Ruim no apoio. Teveespaço, mas não soube explorá-lo.
Renê ?* — Atuação discreta. Indecisoem algumas jogadas, mas sem compro-meter.
Gilmar Francisco * — Falhou no gol doAtlético. O mais fraco da defesa.
Jefcrson *— Repetiu as falhas que fize-ram Gil se irritar durante os treinos em
São Lourenço, principalmente apoiando
e cruzando mal.
Carlos Alberto Santos ** — Passou to-
do o jogo preocupado com a fragilidade
da defesa e ajudou bastante o setor.
Válber ?* — Assumiu a função de ho-
mem de criação do meio-campo. Peca
por carregar a bola cm demasia.
Sandro ? — Bem no começo, quando até
fez gol. Depois, cansou e passou o tempo
se arrastando. Márcio Luiz ? — Entrou
110 segundo tempo e sentiu o nervosismo
da estréia, pouco acrescentando.
Renato — Mesmo alternando boas
e más jogadas, foi destaque do jogo.

Ricardo Cruz
A guerra pelo gol do Botafogo estádeclarada. Ricardo Cruz renovou con-trato por seis meses e nào perdeu tem-

po. "Volto ao time contra o Atlético-
MG. Não vejo motivo para perder a
posição", disparou. Mas, o técnico Gil
pensa diferente. "Vou manter o Palmie-
ri. Ele se saiu bem", adiantou, provo-cando a irritação de Ricardo, que pre-tende conversar com o treinador. Onovo titular, por sua vez, deixou delado o estilo harit e ataca de humildade."Não sou melhor do que ninguém.
Quero apenas uma chance, ter continui-
dade de jogos para poder mostrar o quesei", disse Palmieri, que costumava re-
clamar quando estava na reserva. Se no
gol o Botafogo não terá novidades con-
tra o Atlético-MG, no ataque a volta de
Chicão é quase certa. O centroavante
baixou a pedida e está perto de um
acordo para renovar contrato. Valdeir,
contundido, também reaparece se esti-
ver recuperado.

Dias e Pingo, amigos inseparáveis,
estão lado a lado também nas negocia-

quer posição
ções. A dupla insiste cm ganhar, pormês, cerca de USS 8 mil, cada um, alémde CrS 50 milhões de luvas. "Até parece
que ganharam o tricampeonato", ironi-
za o presidente Emil Pinheiro. A derro-
ta no Estadual continua atravessada na
garganta do dirigente. "Eles só falam
em dólares. O Pingo chegou a dizer queé tudo ou nada e se não pagarem o que
pede não tem conversa. Então não tem
papo mesmo", devolveu Emil.

O presidente do Botafogo não pou-
pa os jogadores sem contrato e queinsistem em pedidas altíssimas. Quemontem era tratado como "111110", hoje
recebe críticas duras. "O Dias macliü-
cou o olho com uma tampinha de gar-rafa e eu o levei imediatamente para o
hospital, onde foi operado. Hoje ele
poderia estar cego", lembra Emil, di-
zendo-se magoado. O presidente do Bo-
tafogo lembra que dá "mordomias" aos
seus jogadores. "Eles têm apartamento
na Barra, e de graça. Agora pedem o
que não podemos pagar. Não é paraficar chateado?" (M.C.Z.)

Assinatura Jornal do
Ri

Cotações: • Ruim * Regular ** Bom*** Ótimo *?** Excelente

PREÇO A PARTIR CrS 7.800,00. PERÍODO S HORAS
~ÍLI.AMOS CARTÕES de crédito

J?1R"214 PRÓXIMO AO LEBLON
ÇST 274-324S e 322-3944

dando passe para o primeiro gol, sofren-
do pênalti e cobrando para marcar o
terceiro do Botafogo.
Bujica • — Sequer é parecido com um
jogador de futebol. Apenas atrapalhou.
Vivinho ? — Entrou 110 final e em pou-cos minutos movimentou o ataque e
mandou uma bola na trave.
Pichctti ?? — Fez o primeiro gol c deu
passe para Sandro no segundo. Precisa
levantar a cabeça na hora de fazer o
cruzamento. (M.C.P.)

| | O Atlético-PR 92 é bem ntais fra-— co que o do ano passado. O ex-
ponta-direita Carlinhos, agora na
meia, tem a responsabilidade de armar
jogadas, auxiliado por Berg, ex-Bota-
fogo — e os dois não desempenharam
bem a função. No ataque. Ratinho e
Tico pouco fizeram. Atrás, os laterais
deram muito espaço para os jogadores
do Botafogo.

I I
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NO SUL, OS AREAIS

T> ORTO ALEGRE — Foi a
y* própria natureza — e não aA ação do homem — que for-

mou os 15,6 km2 de areais na
região sudoeste do estado. A ex-
pressão arcais, usada pela pesquisa-dora Dirce Suertegaray, do Institu-
to de Geografia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), é justamente para evitar,
segundo ela, o uso errado do termo
desertificação. "A Conferência de
Nairobi (no Quênia), em 1977, usou
como conceito de desertificação o
aue ocorre por uma ação humana",
define.

Nas imensas várzeas e coxilhas
dos campos de Quaraí, Alegrete,
São Francisco de Assis, Cacequi eSantiago, a água escorreu por mor-res e encostas e o fluxo dessa enxur-rada, a cada ponto de encontro, foicriando ravinas (sulcos na terra pelaágua da chuva) e vassoramentos ou
grandes fendas que atingem o lençollrcático, levando de roldão as raízesdas plantas e matéria orgânica. Pa-ra ela, assim nasceu a paisagem es-téril que, apesar da aparência, não
pode ser classificada como deserto.

Dirce. 41 anos, é professora docurso de geografia da UFRGS etem tese de doutorado na Universi-dade de São Paulo sobre a forma-
ção geomorfológica dos areais de

Quaraí e imediações. Em seus estu-
dos, ela não encontrou vestígios de
deserto ecológico no Rio Grande
do Sul. Baseada num relato feito em
1859 pelo autor alemão Avé-Laller-
mant, no livro Viagem pela provin-cia do Rio Grande do Sul, Dirce
explica que as areias brancas e a
ausência de vegetação de Alegrete
decorrem do proprio processo natu-
ral. "Avé-Lallermant fez esta cons-
tatação 20 anos depois da ocupação
efetiva da área pelos portugueses,
quando a terra foi dividida em ses-
marias e o gado era criado chucro
em imensas extensões sem cercas.
Isso mostra que os areais tiveram
uma formação natural", argumen-
ta.

Ela acrescenta também que a re-
gião é úmida — chove de 1.400 a
1.500 milímetros anuais, com uma
média superior a 100 milímetros
por mês. O clima é subtropical e aí
está a diferença básica do Nordeste,
onde o clima é semi-árido e a terra
fica estéril pela falta d"água. Dirce
lembra que alguns critérios científi-
cos que caracterizam o deserto —
como elevação da temperatura mé-
dia e desaparecimento de árvores e
arbustos — não se enquadram no
caso do sudoeste gaúcho. (RenatoDalto)

Silenciosamente, um drama se

espalha por oito estados,

deixando um rastro de

solos arrasados,

sofrimento e

pobreza

Ameaça 
que 

avança no Nordeste

Letícia Lins

ECIFE — Com um milhão de km2 si-
Hf tuados na região semi-árida e pelo me-

nos nove milhões de pessoas atualmente
castigadas pela seca, o Nordeste enfrenta tam-
bém um drama silencioso, porém ainda mais
devastador: a desertificação. Ela se alastra poruma área cinco vezes superior à do estado do
Rio de Janeiro e atinge 10% da populaçãosertaneja. Para se ter uma idéia da dimensão do
fenômeno, o deserto nordestino já é maior do
que Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e
Alagoas juntos.

A pesquisa mais recente efetuada na região
mostra números preocupantes. Ao todo, chega a
227.728 km2 a área em processo de desertifica-
ção espalhada por oito estados nordestinos, dos
quais cerca de 50 mil km2 são considerados em
situação muito grave pelos cientistas, com recu-
peração difícil ou praticamente impossível porcausa da falta de recursos. O diagnóstico, queacaba de ser concluído pelo Núcleo de Pesquisa
e Controle de Desertificação do Nordeste (De-sert), vai mais longe: para recuperar o estrago, a
região teria que dispender. ao longo de duas
décadas, nada menos de USS 2 bilhões 126
milhões — ou seja, um por cento do investimen-
to necessário para recuperar os 55 milhões e 500
mil de km2 de áreas desérticas espalhadas pelomundo. Essas são as conclusões de uma das
maiores autoridades brasileiras no assunto, o
professor Waldemar Rodrigues, da Universi-
dade Federal do Piauí e coordenador do Desert.

A partir de hoje, o amplo levantamento feito
por Rodrigues — em 35 microrregiões do Nor-

deste — será exaustivamente disiutido'na Con-
ferência Internacional sobre Impactos de Varia-
ções Climáticas e Desenvolvimento Sustentável
(ICID), que acontece durante toda a semana em
Fortaleza. Em um seminário sobre o mesmo
assunto encerrado há poucos dias no Recife,
Rodrigues calculou que a desertificação nordes-
tina rende prejuízos equivalentes a USS 359
milhões por ano e que os custos com uma
eventual recuperação ficariam na média de USS
106 milhões por ano, um investimento pratica-mente impossível no contexto dos modestos pa-drões da economia nordestina.

O pior é que pouco ou nada se faz para evitar
o crescimento do deserto, já detectado na década
de 70 pelo cientista pernambucano Vasconcelos
Sobrinho. Na época, ele previu a formação de
um deserto de aproximadamente 2 milhões de
km2 em território brasileiro, que se estenderia
do litoral cearense ao Pantanal matogrossense,
passando pelo semi-árido nordestino e peloscerrados do Centro-Oeste.

Sobre a-parte nordestina, Sobrinho chegou a
advertir em 1975: "Para as pessoas que conhe-
cem a região, a impressão é a de que o semi-ári-
do sempre foi como se apresenta hoje. No en-
tanto, quem o conhece há 40 anos sabe que a.
vegetação primitiva se modificou totalmente e,"
em muitas partes, não se pode mais falar em
caatinga" (vegetação típica do sertão, nordesti-
no). O cientista ressaltava ainda: "A fisionomia
dominante era. pois, a arbórea. Hoje, é o solo
nu, descalvado". Não havia nenhum exagero
nas palavras quase proféticas de Sobrinho, autor
do livro O deserto brasileiro. Quase dez anos
após a sua morte, observa-se que ele infelizmen-
te estava certo.

No sul do Piauí — na região' de Gilbués —, o
fenômeno já é visível até para os leigos no
assunto. As grotas são cada dia mais numerosas,
a vegetação é praticamente nula, o solo está
arenoso e as dunas se formam em grandes quan-tidades por causa da erosão. "A degradação é
total e a recuperação ficaria tão cara que o
retorno econômico só viria em um prazo muito
longo", afirma o professor Waldemar Rodri-
gues, traçando o perfil do que classifica o mais
fiel retrato do deserto brasileiro.

Pelo seu levantamento, no entanto, o estado
que tem a maior área com problemas c a Bahia,
onde 101.667 km2 — 18% do território — estão
em processo de desertificação, embora modera-
do. Mas Rodrigues considera que a desertifica-
ção assume proporções muito mais graves e
quase irreversíveis em algumas partes dos ser-
tões do São Francisco e do Araripe, em Pernam-
buco; na microrregiâo de Irautuba, no sertão
norte do Ceará; em Cabaceiras — o ponto mais
seco do Brasil —, na Paraíba; e ainda no Seridó,
alto sertão do Rio Grande do Norte. O profes-sor Rodrigues afirma que só nessas áreas, consi-
deradas críticas, o Nordeste perde por ano USS
209 milhões. E para recuperá-las, ao longo de
duas décadas, seriam necessários USS 1 bilhão
540 milhões. O total de áreas secas e em deserti-
fícação no Nordeste já representa, hoje, 1,6% do
território total que passa pelo processo de deser-
tificação no mundo. Ele está convicto de que o
fenômeno é totalmente provocado pela ação do
homem. E as condições climáticas, como as
secas ciclicas que atingem a região, "apenas
apressam o processo".

Uma saga sem fim:
seca e devastação

Pôs a cuia no chão, escorou-a com
pedras. Matou a sede da família. Em
seguida, acocorou-se. Remexeu o aoió,
tirou o fuzil, acendeu raízes de maçam-
hira, soprou-as, inchando as bochechas
cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-
se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba
ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o
preá torcia-se e chiava no espeto de
alecrim.

A saga de Fabiano. Sinhá Vitória edos dois meninos, contada por Graci-liano Ramos no livro Vidas secas, quese passa nos anos 1940/42, entre duas
grandes secas que castigaram o Nor-
deste, continua acontecendo hoje no
sertão nordestino. As imagens, esquá-
lidas, permanecem as mesmas. Na se-
mana passada, flagelados do Ceará
informaram que calangos, preás e ra-
tos sucumbiram diante da fome pro-vocada pela estiagem. Os lavradores
começaram, então, a comer "cunco de
umbu", como eles chamam as raízes
do umbuzeiro, uma árvore muito co-
mum no semi-árido do Nordeste.

Fatos como estes ocorrem a cada
seca. As chuvas voltam, e com elas os
plantios de subsistência. Mas a devas-
tação a cada ano se acumula. "Quan-
do chega o inverno, solta-se o gadofaminto no pasto, que devora logo a
primeira brota. E os vegetais que nas-
cem não chegam a completar o ciclo
reprodutivo", diz o sociólogo Heitor
Matallo, pesquisador da Universida-
de Federal do Piaui.

De acordo com o levantamento
feito pela Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene),uma interpretação visual de 51 ima-
gens do satélite'Landsat revela que,nos últimos cinco anos, o Nordeste
perdeu 274.950 km2 de vegetação pri-mitiva. "Ou seja, nesse período devas-
tou-se a metade da área sacrificada
em cinco séculos de exploração", afir-
ma um dos relatórios da Sudene.

As várias causas
da desertificação

Não sãci apenas os cientistas queacusam o ava nço da desertificação no
semi-árido nordestino. Conhecedor
da caatinga, que percorreu quandointegrava as volantes que combatiam
o cangaceiro Lampião, o tenente per-nambucano Joiío Gomes. 80 anos. de
Carqueja, no stirtão do São Francis-
co. dá seu testemunho: "Antigamente,
aqui tinha ema, veado, tatu, mas hoje,
depois de tanta .seca, não se vê mais
nada disso. O povo está indo em-
bora, a terra não dá mais nada, e
até mesmo a mucambira, o xique-xi-
que e o mandacaru estão escassos",
diz. lembrando q.uií esses vegetais es-
pinhosos agora servem de alimento ao
homem.

Em Gilbués, a 500 quilômetrosde Teresina, o vereador e fazendeiro
Antônio Marques espantou-se ao ob-
servar que 60% dos 8.'J hectares de seu
sitio — o Nova Planai'tina — estavam
em processo de desertificação. "Havia
malhadas (terrenos sem a presença de
árvores) para tudo quanto era lado eas grotas (cavidades no chão) já ti-
nham até cinco metros de profundida-de", diz ele. Por conta própria, Mar-
ques começou a cobrir o areai de
capim para evitar a erosão, e a barrar
o escoamento das águas acumuladas
nas grotas. Plantou também árvo-
res típicas do lugar, como aroeira.
capitão-do-campo, piqui, palha de
piaçava e buriti. E começou a tentar
educar a população de Gilbués. Mas
não foi longe em sua pregação ecoló-
gica. "A fome é tão grande que o
povo não me entende e, se proíbo decortar madeira para fazer carvão, elesvão comer o quê?"— pergun ta.

O professor Waldemar Rodrigues,
no entanto, destaca que a devastação
por problemas sociais, como a fome
nordestina, é apenas um dos passos
que levam â desertificação. As quei-madas, a mineração, o uso excessivo
de agrotóxicos, a salinização das
áreas de irrigação, a poluição e o ma-
nejo inadequado do solo são outros
fatores que provocam o fenômeno.
Em Gilbués, há muita mineração,
os garimpeiros vão cavando bura-
cos que chegam a 10 metros de pro-fundidade em busca de cascalho, paraachar diamantes. Entre os buracos,
cavam túneis de até 30 metros de
comprimento, pelo interior dos quaisse locomovem, como formiguinhas»
abaixados. Quando terminam o tra-
balho. deixam o estrago para trás, e o
terreno não tem mais como se recupe-
rar."Pior ainda é a mineração se-
mi-artesanal, com dragas, que che-
gam a mudar o curso dos rios e pro-vocam danos ainda maiores", assinala
o sociólogo Heitor Matallo, também
integrante do Desert, grupo formado
por 12 pessoas que já desenvolveu
trabalhos de recuperação de áreas de-
sérticas no Piauí e que agora está
parado por falta de verbas.
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Ética na era do pragmatismo

hivc, Maria\
A ve, carne florescida cm Jesus
Mye, silêncio radioso,
Urdidura de paciênciaOnde Deus fez seu amor inteligível
,< Adélia Prado

ilemas ex-
I 1 pressos na

J "questão
épológica" contem-
porânea são anteci-
pados por duas vo-
zcs, ambas crentes
e' laicas, preocupa-c^as com o seu tem-
po, que ainda é o
nosso:

A primeira voz é a do católico
Jücques Maritain, que, em 1966, num
livro com o subtítulo Um velho leigo
se interroga a propósito do tempo pre-s'ente, cunhou o neologismo "verdade
òntosófica" 4a Criação,por duas
razões: de uma parte porque a. verda-
de de que se trata é, ao mesmo tem-
po, filosófica e teológica; de outra
jÜarte, porque ela não é somente on-
tplógica, ela interessa também ao do-
mínio moral" (J. Maritain, 1966, pág.<>2).

¦ A segunda voz é a do judeu Hans
Jonas, que, em 1979, num livro em
que propõe a "tentativa de uma ética
para a civilização tecnológica", se in-
tfcrrogando sobre a possibilidadecontemporânea de o homem tornar-
se o destruidor da vida, busca fundar
uma ontologia do dever-ser, afirman-
do que "... o lugar da Tesponsabilida-
de é o ser emergente no devir, entre-
gue à transito-
riedade e amea-
çado pela ruína"
(.H. Jonas, 1979,
pág. 242).• Essas vozes si-
nalizam algo que a
reflexão crítica em
nossa modernidade
pós-soviética nâo se
pode permitir ignorar. Apontam com
nitidez aquilo que nós, leigos num
mundo secularizado, não podemosesquecer mais: criação e vida nos re-
metem a Deus, em atitude de dívida.
Ou, pelo menos, nos devem remeter.
E nâo a dobrar os joelhos perante os"donos" neoliberais desse mundo,
mercadores da morte.

Nosso mundo é ambivalente. Tem
a ambivalência de sua, nossa, relativa
liberdade. Foi um filósofo do idealis-
mo alemão, F. W. J. Schelling, quem,num escrito de 1809 (Investigaçõessobre a essência da liberdade humana),
afirmou que o tipo de conhecimento
da natureza congruente com uma de-
terminação natural da vontade so-
mente pode ser expressão de uma
consciência religiosa do homem na
natureza como Criação. Mas dizer"Criação" implica reconhecer a ne-
cessidade de se restaurar aquilo que o
homem moderno tanto se empenhou
em negar, destruir, manipular: a ver-
dade revelada.
' Retornados somos assim às Escri-
turas Sagradas, para sermos informa-
dos de que a naturalidade das criatu-
ras é boa em si mesma. E tantas vezes
ás Escrituras nos reafirmam essa
bondade, que o livro Gênesis parece
(jazer das palavras "e Deus viu queisso era bom" um refrão que acom-
panha ritmicamente toda a sinfonia
de Sua obra de seis dias.- Nós, modernos, nos defrontamos
Com um mundo "ontosoficamente"

O'pensar de
dominação' não

vê a verdade

bom, com sua vida ameaçada demorte pelo mal veiculado por nossasações como sujeitos. Mas, apesar deferido pelo operar destrutivo huma-
no, o mundo segue sendo bom na"naturalidade" de suas estruturas e
finalidades. Segue sendo ontosofica-
mente bom, apesar da ferida nele
aberta por nossa arrogância pecami-nosa.

A ferida do pecado do mundo e o
bunker guerreiro de um sujeito que se
pretende a medida de seu própriodiâmetro. Nele cessa o espaço para a
admiração filosófica diante de como
o nada emerge para o ser. Ou de
como pode participar o erite finito na
plenitude do infinito que sustenta seu
existir. Não há lugar para admiração,
espanto, perplexidade, mistério,
quando todo o conhecimento se res-
tringe ao que São Paulo designou"conhecimento segundo a carne",
operacionalizado como um "pensar
de dominação", que quer fazer do
homem o universal.

O cristão professa sua fé no Deus"criador do céu e da terra, das coisas
visíveis e invisíveis". "Céu e terra" é
expressão de origem judaica para a
totalidade do universo. A expressão"coisas visíveis e invisíveis" é uma
inserção de origem helênica. A possi-bilidade de se conhecer Deus através
do "mundo das coisas visíveis" já é,
no helenismo, problema teológico
fundamental.

A idéia do mundo como grandezateológica permanece até a moderni-
dade tardia c o aprofundamento do
secularismo, quando se faz hegemô-
nica uma nova atitude epistemológi-

ca. São agora iden-
ti fica das vi si-~~'~* bilidade e opera-
cionalidade do
mundo. Ver é fa-
zer. Um fazer quetem por moradia o
cálculo, a exatidão,
a precisão, o ma-
quinismo. Um fa-

zer apoiado sobre o que o teólogo
católico Hans Urs von Balthasar de-
signou uma "redução antropológi-
ca", deslegitimadora da verdade con-
templativa da teologia, enraizada no
Mistério da Revelação.

Essa "redução antropológica",
nascida como projeto especulativo, se
confirma a si mesma na experimenta-
ção controlada, império do "pensar
de dominação". Esse pensar cego
diante do Mistério do Deus que" ...
tornou-se inteligível desde a criação
do mundo, através das criaturas (Ro-manos 1, 20), pretende transformar
em virtude sua cegueira. Procura "di-
vidir para vencer", e, para isso, pre-tende cortar em dois a realidade: de
um lado o inteligível, de outro o inin-
teligível. que em razão mesmo de sua
ininteligibilidade é suposto não nos
afetar.

Quando esse "pensar de domina-
ção" parece se aproximar de Deus,
opera uma assimilação ao homem e
uma anestesia do Mistério. Aneste-
siar o Mistério é pretender impor ao
mundo o silêncio eterno de espaços
infinitos, de que nos alertava Blaise
Pascal. Aceitando essa pretensão re-
signamo-nos a viver "... a errância do
homem no mundo abandonado pelosentido" (Vaz, 1986. pg.239). Um
mundo onde querer falar da expc-
riência de Deus não passa de um sinal
da dor de uma ausência.
O autor è professor do Departamento deCiências e tecnologia da Coppe/UFRJ

INFORME ECOLÓGICO

Martins: missão de paz
nos quartéis da Amazônia

No ano da Conferência das Nações Unidas para o
Desenvolvimento e o Meio Ambiente, o presidente
do Ibama, Eduardo Martins resolveu acalmar as
feras. Depois da aposentadoria do maior desafeto do
secretário José Lutzenberger, general Thaumaturgo
Vaz, o presidente do Ibama não perdeu tempo e foi
para Manaus, visitar os novos generais que assumi-
ram o Comando Militar da Amazônia. No encontro
eminentemente político, Martins pediu a colaboração
logística dos militares e garantiu que, antes de qual-
quer ação do Ibama na área, o comando será cônsul-
tado. O governo está tratando de afastar qualquer
possibilidade de atrito na delicada questão sobre uma
possível internacionalização da Amazônia, tema que
já deu panos para mangas e que, se voltar a eclodir,
tem garantida uma ampla repercussão no mundo.

Peixe japonês terá; lapones'elevador' 
moderno

A capacidade inventiva dos japoneses parece não
ter limites. Para ajudar os peixes —especialmente
trutas — a ultrapassar as quedas d'água nos rios queatravessam o país, técnicos nipônicos acabam de
desenvolver uma espécie de elevador mecânico. De
acordo com o esquema do projeto, supervisionado
pelo Ministério de Obras Públicas, os peixes são
induzidos a entrar por uma espécie de canal, poronde são conduzidos até o elevador para então pas-sar para a parte • superior do rio, vencendo assim
saltos de até cem metros.

ECODICAS

A UERJ abriu inscrições para o curso de
pós-graduação em Especialização em Avalia-
ção, Planejamento e Gerenciamento Ambiental,
sempre de 2a a 5a de 18h30 às 21h30, de 16/3 a
dezembro. Informações: 264-8143 e 284-8322
ramais 2417 e 2507.

Executivos da indústria automobilística da
Alemanha e dos Estados Unidos participarão de
um simpósio de três dias sobre problemas am-
bientais de 14 a 16 de outubro na cidade ameri-
cana de Dearborn. Na pauta: carros movidos a
eletricidade, reciclagem de? lixo, emissões de fá-
bricas e veículos, purificação da água.

E preciso melhorar mais ainda a sintonia
fina nos preparativos para a Rio-92!

Consumidores atentos
Uma associação alemã que congrega oito mil

consumidores lançou a campanha Supermercado
Ecológico, para pressionar as principais redes a com-
prarem pelo menos 20% dos produtos agrícolas sem
agrotóxicos. Para estimular a — já elevada — cons-
ciência ecológica dos alemães, a associação também
está lançando um guia que ensina a denunciar irregu-
laridades.

Protegendo as aves
O governo do Maranhão criou a Área de Preser-

vação Ambiental das Reentrâncias Maranhenses, quecobre quase todo o litoral norte do estado. O princi-
pai objetivo é garantir os locais para nidificação e
reprodução de algumas espécies de pássaros ameaça-
dos de extinção, como o guará (Eudocymits ruber).

Até que enfim,
o relatório!

O Relatório Nacional sobre a
situação do meio ambiente no
Brasil, ao que parece, vai mesmo
poder ser lido pelos técnicos das
Nações Unidas ainda antes do
Prepcom de Nova Iorque. Logo
após a sua aprovação, em outu-
bro, foi traduzido para o inglês. O
problema é que a tradução estava
tão ruim, que foi necessário con-
tratar uma revisão, a qual avan-
çou a passos de cágado. Agora, o
prazo final para entrega da versão
em inglês foi marcado para quar-
ta-feira, dia 29. Antes do carnaval,
portanto, o relatório deverá seguir
para Genebra.

TI por mera conveniência diplomática
B i que o governo brasileiro resolveu

não fornecer maiores detalhes
I . sobre quanto cada um dos sete

países mais ricos está depositando
no Fundo para as Florestas Tropicais,
previsto pelo programa-piloto da
Amazônia. Sabe-se apenas que a Alemanha
é a locomotiva do projeto. Alguns dos
créditos, inclusive, não são novos: vêm de
antigos contratos bilaterais de
desenvolvimento. O problema é que muitos
países ainda não fecharam suas previsões
orçamentárias, uma vez que o ano fiscal
ainda não terminou. Por isso, o governo
brasileiro resolveu dar um tempo para que
cheguem novas propostas, sem constranger
os financiadores.

Bons projetos
em exposição

Em meio à profusão de eventos
durante a Rio-92, a Secretaria do
Meio Ambiente da Presidência da
Repúblicà está organizando uma
exposição sobre as melhores expe-
riências ambientais no país. Mon-
tada no pavilhão do Riocentro, a
exposição ainda não tem nenhum
projeto selecionado, mas a Secre-
taria do Meio Ambiente já tem o
perfil do que o Brasil vai mostrar:
experiências bem sucedidas com
tecnologias brandas. Estão cota-
dos os modelos de reciclagem de
lixo e sistema de transporte em
Curitiba e algumas experiências de
indústrias de celulose e curtume.

Fauna e flora no RS
Sobe a 122 mil e 100 espécies o acervo do Banco

de Dados do Museu de Ciências Naturais da Funda-
ção Zoobotànica do Rio Grande do Sul. Segundo a
coordenadora Suzana Martins, as informações repre-
sentam todas as coleções existentes no museu, dentro
do objetivo de cadastrar e ampliar o conhecimento
da flora, fauna e recursos minerais do estado.

Posições conjuntas
Os diplomatas que integrarão a delegação brasileira

para o Prepcom (última reunião preparatória) em Nova
Iorque levarão em sua bagagem os documentos com as
propostas dos presidentes latino-americanos nas reu-
niões de Canela (com os presidentes do Cone Sul) e de
Manaus (com os países do Pacto Amazônico).

Kristina A/ichahelles, com sucursais
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Hoje, 27/1
Fortaleza: começa a con-

ferència sobre Impactos de Va-
nações Climáticas e DesMvol-
vimento Sustentável, até
sábado

Em Dublin, Conferência In-
ternacional sobre Agita e Meio
Ambiente, até sexta
Quinta, 30/1

Primeira reunião do Gru-
po dc Trabalho Intcrnacio-
nal, do Prepcom
Sábado, 1/2

Passeio a Sete Quedas,
Cachoeira de Macacu. ca-
minhada leve promovida
pelo Clube do Ar Livre.
Confirmaçao de presença
na véspera, tel: 288-3829
Domingo, 2/2

Início do curso Ecologia
do Clube da Aventura Eco-
lógica, Av. Princesa Isabel
134, sl. 906. Informações:
541-2389 e 5412127
Fevereiro

Curso dc fotografia sobre
natureza, Planeta Oceano, a
partir de 12 anos, início 3/2.
Tel: 011/212-4473

Curso de Capacitação em
Educação Ambiental, na
UERJ. para professores da
rede pública, início 3/2. In-
formações : 264-9622 e 264-
5176
» Em Nairóbi. reunião do
conselho diretor do Prògra-
ma das Nações Unidas parao Ateio Ambiente, inicio 3/2

Em Helsinque, reunião
sobre a Proteção do Meio
Ambiente Marinho do Bál-
tico, início 3/2

Conferência Nacional de
Meio Ambiente, em Vitória,
nos dias 12/13/14 dc feverei-
ro. Informações: 027/322-
4193 e 027/225-1399
Março

Início dos cursos de Eco-
logia da Fundação Clube da
Aventura Ecológica, Av.
Princesa Isabel 134 sl.906,
tel: 541-2389

Prepcom, reunião prepa-
ratória para a Rio-92, de
2/3 a 3/4, em Nova Iorque
Abril

A Questão Ambiental nas
Universidades, na UFMG,
de 5 a 10/4. Informações
com Lúcia Las Casas (031/
448-1521) ou Maria Cristi-
na Peroco (031 /224-1755)
Maio

IV Seminário Internado-
naI de Controle de Ruído, no
Othon Palace, inofmrações:
Laboratório de Acústica e
Vibrações da COPPE/
UFRJ. Caixa Postal 68503,
CEP 21945 Rio de Janeiro

I" Seminário Internado-
nal sobre Problemas Am-
bientais dos Grandes Centros
Urbctnos-Eco Urbs '92 e 2"
Simpósio de Florestas Tropi-
ectis-Forest '92, nno Hotel
Glória. Informações: 021/
295-4347

ESTANTE

O charme do turismo ecológico

Maísa Lacerda Nazário

SÃO 
PAULO — Para se fazer

turismo ecológico não é prcci-so estar tão junto da terra e do
mato quanto numa barraca de cam-
ping. Hotéis e pousadas sofisticados,
bem plantados em reservas e locais
de interesse ecológico, podem ofere-
cer tantas surpresas quanto o turis-
mo de mochileiros e andarilhos. Pa-
ra provar que este tipo de turismo
também pode ser cinco estrelas, a
editora carioca Libris está lançando,
com o apoio da American Express,
o Guia Brasil de Turismo Ecológico
1992 — "o único da espécie", ressal-
tam os editores José Paulo Monteiro
Soares. Raul Carvalho Miranda e
Cristina Pires Ferrão.

Logo no inicio, o guia divide o
Brasil em sete ecossistemas: Mata
Atlântica, Floresta Amazônica, re-
gião costeira, pantanal, caatinga,
cerrado e campo. Cada um deles é
apresentado por uma personalidadeligada à causa da natureza, entre
eles os músicos Gilberto Gil e Anto-
nio Carlos Jobim, o deputado fede-
ral Fábio Feldmann e o escultor
Franz Krajcberg. "O Brasil é purafloresta. Até o nome Brasil vem da
floresta. Mas que quer o Homem?
Queimar a floresta, matar os índios
c os bichos, engaiolar os pássaros e
escravizar a mulher", escreve o com-
positor Antônio Carlos Jobim, eco-
logista de primeira hora, apresen-
tando a Mata Atlântica.

Para cada ecossistema, o livreto
em formato de bolso revela os prin-cipais conjuntos ou reservas, apre-

¦ BRASIL
Jí TURISMO

sentando detaffiés de relevo, clima,
fauna e flora, cultura e economia, e
principais atrativos — classificados
por asteriscos. Ilustrados com dese-
nhos e fotos, os capítulos indicam
ainda outros itens como hotéis e
pousadas, gastronomia e dicas sobre
cuidados especiais ou sobre meios de
transporte aos locais de acesso mais
difícil. Os intervalos entre cada ecos-
sistema foram recheados com rotei-
ros turísticos oferecidos pela agência
de turismo Expeditours em conjunto
com a American Express, patrocina-dora deste lançamento da editora
Libris.

Nem todas as atrações apresen-
tadas exigem grandes expedições.

Algumas ficam ao alcance de um
ônibus urbano, como por exemplo a
Floresta da Tijuca ou o Jardim Bo-
tânico do Rio de Janeiro. Outras,
porém, são de acesso mais difícil, e
nem sempre bem sinalizado, como a
fantástica Chapada dos Guimarães,
situada no centro gcodésico da
América do Sul, na transição dos
cerrados para a Floresta Amazôni-
ca.

Esta primeira edição do Guia
Brasil de Turismo Ecológico é um
convite para conhecer melhor as po-tencialidades turísticas do país. Mas
se engana, na apresentação ao leitor,
ao afirmar que o turismo é uma
atividade não poluente e "uma in-
dústria que tem como norma básica
valorizar e preservar ao máximo to-
dos os recursos naturais". Nem sem-
pre tem sido assim. As montanhas
de lixo de todo tipo espalhadas pelas
praias mais belas, as ruínas e monu-
mentos históricos deteriorados porrabiscos e outras agressões estão aí
para comprovar. Pode-se esperar,
no entanto, que esta e outras publi-cações ligadas aos pontos turísticos
do litoral e do interior do país con-
tribuam para aumentar a sensibili-
dade dos turistas nacionais e inter-
nacionais. Para que eles não se
contentem em apenas consumir as
paisagens e belezas naturais do nos-
so país, mas também ajudem a pre-scrvá-las para as próximas gerações.
¦ Guia Brasil de Turismo Ecológico1992 — O caminho das pedras, dasmatas, dos rios e dos mares. LibrisEditora, 192 páginas, Cr$ 13 mil, àvenda nas bancas de jornal em todo
o território nacional.

Cerveja suja
Na cidade dc Lages (SC), foram

iniciadas obras para a construção
dc uma cervejaria da Companhia
Brahma. A previsão é de produzirtrês milhões de hectolitros de ccrve-
ja por ano, quando as instalações
estiverem prontas. Numa primeiraetapa, é a metade dessa quantidade .
que será engarrafada. Essas são as ;
poucas informações que foram co-
municadas ao público, pelo Diário
Oficial do Estado de Santa Catari-
na (núm. 14.214, de 17/6/1991). Ao
publicar um "extrato" do convênio
assinado entre o Estado de SC, o
município de Lages e a Companhia
Cervejaria Brahma, a imprensa ofi-
ciai simplesmente sonegou informa-
ções da maior relevância, que confi-
guram total descalabro das
exigências legais dc proteção am-
biental. Para fabricar cerveja, a
Brahma necessita enormes volumes
de água, da melhor qualidade. -Só
que possui uma visão bastante par-ticular sobre a maneira de onter
esses volumes e de tratá-los; além de
não querer pagá-los.

Num contexto internacional e
nacional onde a preocupação com
os recursos hídricos leva a exigir
garantias cada vez mais precisas pá-,ra a instalação de empreendimentos
jndustriais, as autoridades de SC
invertem as prioridades e concc-
dem, de maneira permanente c gra-tuita, à Brahma a quantidade de
270 litros d'água por segundo. São
23.323 m3/dia, equivalentes ao vo-
lume de 40 piscinas recreativas ou
de 20 piscinas olímpicas. São
8.514.920 m3/ano, que representam
28,38 litros d'água para cada litro
de cerveja pronta. Além de garantira qualidade (como fará?) dessa
quantidade de água, o convênio
obriga o Estado de SC a nâo cobrar
o custo da água captada e a mudar,
sem custo para a Brahma, a locali-
zação da estação de capUjção de
água da cidade de Lages. E que a
Brahma pretende instalar-se a mon-
tante da estação atual e rejeitar seus
efluentes ao rio das Caveiras, assu-
mindo o único "compromisso" de"tratar os efluentes e lançar no rio
Caveiras, a jusante da captação dc
água da cidade, sem custo de lança-
mento". Mas é óbvio que se os
efluentes da fábrica não poluíssem,esta poderia rejeitá-los ao rio, em
qualquer lugar, sem prejuízo para a
qualidade da água. (...)

E a certeza da poluição que leva
o Estado de SC a conceder, pelomesmo convênio, as diversas licen-
ças ambientais necessárias, à mar-
gem do cumprimento efetivo das
exigências legais. A Brahma está
dispensada de cumprir os requisitos
a serem atendidos nas fases de loca-
lização, instalação e operação (li-
cença prévia, cf. art. 19 do Decreto
99.274, dc 6/6/90); está dispensada
da fiscalização a ser exercida no
momento de expedir a Licença de
Instalação e ainda tem a garantia de
receber a Licença de Operação. (...)

E por essas razões que a Funda-
ção Água Viva ingressou na justiça,
a 20/12/1991, com uma ação civil
pública. Pediu a nulidade desse con-
vênio ilegal e a paralisação das
obras da fábrica, até que sejam
cumpridas as leis em vigor, pelossignatários do Convênio Cerveja
Suja. Prof. Chrislian G. Caubet, pre-
sidente da Fundação Água Viva, Fio-
rianópqlis, SC

CEE condena

a água potável
da Inglaterra

LONDRES — O advogado-ge-
ral da Corte Européia, Karol Otto
Lorenz, anunciou sua posição de
que a água potável na Grã-Breta-
nha está abaixo dos níveis de pu-
reza exigidos pela Comunidade
Européia. A questão deve ir a jul-
gamento nos próximos meses,
mas a tendência ê de que o tribu-
nal acate a opinião do advogado-
geral nessa questão.

A queixa contra as autoridades
britânicas foi apresentada poruma das mais ativas organizações
ambientalistas da Inglaterra, a
Friends of the Earth (Amigos da
Terra). A entidade alegou que o
governo da Grã-Bretanha não es-
tava obedecendo a uma diretriz de
1980 da CEE, que estabeleceu ní-
veis máxia^is para cerca de 60
impureza™a água das torneiras.
A mesma diretiva determinou queesses padrões deveriam estar em
vigor em 1985 em todos os países
da Comunidade Européia.

Segundo o processo aberto pe-
los Amigos da Terra, pelo menos
cinco milhões de pessoas, nas re-
giões de East Anglia e Midlands,
na Inglaterra, vêm sendo obriga-
das a usar água com grandes
quantidades de nitrato. Um dos
diretores da entidade ambientalis-
ta comemorou o parecer de Lo-
renz dizendo que ele "mostra a
falência do governo em manter
sob controle o uso de fertilizantes
artificiais, a causa básica dessa
poluição ilegal de nitra-
tos". (Franklin Martins)
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ijgL; A- —,Sao dVas ldeias fundamen- anos, estabeleceu-se a seguinte regra: camente nao ha o menor problema para. tais. A primeira e reagir contra alguns "Nao mataras!" Foi um enorme pro- se alcangar esta meta, desde que se co- absurdos do mundo contemporaneo. gresso. Hoje, nao deveriamos nos can- mece a trabalhar desde agora por ela, Um mundo que detem as principais sar de apregoar: "Nao ameagaras Um objetivo deste tipo permitira mantertecnicas financeiras, tecnologicas, os vida das geragoes futuras". E nisso intercambios entre as diversas resides do. .. mais importantes meios de todos os entra a atengao com o problema nu- mundo, fixar etapas e, sobretudo, defmirtempos, e nao consegue resolver os • clear, a certas biotecnologias, aos pro- • um encaminhamento para os problemas problemas essenciais, como a dicoto- blemas do solo a biodiversidade. tipicos de cada pais 
Fou 

0utra
- mm Pobreza/desenvolvimento o de- Nosso mundo precisa reencontrar meta ^ qual £recisamos nos empe-... .. . semprego, e agora, o meio ambiente. este tipo de ideal para colocar as tec- ^ desde ja: a redugao dos arsenals

rr. 
C0,,MCt-, noloe,as nao 

3io° fflict -*<«• • ~

deste de conver-
i gente. Precisamos de grandes metas. Te-

mais qulr cor- decisoes num

r> — absolutamente convencido de

Uma das nossas tarefas, hoje, e ten- ta...
tar recriar o momento de solidarieda- — A ONU e parte do problema, ela
de com os paises do Terceiro Mundo precisa prestar contas aos Estados das
que existiu ainda na decada de 70 Nagoes. A conferencia pode trazer ele-
que, nos ultimos anos, se diluiu. mentos de reflexao, mas nao e capazComo e o metodo de trabalho do de propor solugoes para o seculo XXI.
grupo de Vezelay? O problema fundamental e que todosReunimos pessoas qualificadas dos temos que mudar nossas cabegas, nos-
dos mais diferentes setores em semina- sa maneira de pensar. JU,i mcaiiamu.
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ENTREVI ST A/M ichel Beaud

"OS 

HOMENS TEM

QUE 
REENCONTRAR

OS SEUS IDEAIS"

• Imagine um pensador do
mundo moderno, uma espécie
de filosofo da ecologia contem-

,L „ porânea, que divide seu tempo
entre a universidade, em Paris, e

, longas caminhadas no campo.
J % Michel Beaud é assim. Econo-
É mista por formação, começou a

se interessar por ecologia na dé-
cada de 70, a partir de uma"""" iniciativa liderada por sua mu-
lher para impedir a destruição
das matas em torno da cidade

— medieval de Vézelay, a 200
 quilômetros de Paris. É lá que

Beaud escreve, lê, caminha, re-
"j flete e, sobretudo, "respira". E

é lá o centro do Grupo de Vé-

zelay, criado há cinco anos,
que não quer ser nem ONG,
nem instituição formal. São
oito membros, entre os quais
um economista, um jurista, ¦
um historiador, um filósofo
que se debruçam, num exerci-
cio interdisciplinar e holístico,
sobre os riscos globais que
ameaçam o Planeta: efeito-es-
tufa, camada de ozônio, a
questão nuclear, a biodiversi-
dade. Beaud esteve recente-
mente no Brasil, onde criou uma
espécie de cooperação com o nú-
cleo de meio ambiente da UFRJ,
e deverá voltar para a Rio-92.

Devastação na fronteira do México com os EUA

JORNAL DO BRASIL segunda-feira, 27/1/92 o Ecologia O 3

• Empresas que levaram
prosperidade deixaram
um inferno ecológico
John M. McClintockThe Baltimore Sun

Tk /C ATAMOROS, México — De
 VI um 'ado du rua onde mora
nestina Sanchez de Martinez es-

lá a fábrica Retzlolí de pesticidas, emi-
 tindo fumaças de cheiro acre nas quaisas crianças brincam. Um vazamento em

i 983 forçou as autoridades a evacuar a
área, matar os animais domésticos e en-

„ , terrar a roupa que estava estendida no
varal.

 Do outro lado da rua de Ernestina
fica a indústria americana Stepan, que
produz espuma para xampús A fábrica- tem um passado de depósitos ilegais de
lixo. No verão passado, poucos dias de-

pois de ter promovido um passeio paraos vizinhos, um tanque explodiu, aba-
lando janelas e a confiança dos morado-
res.

"Eles destruíram o solo", acusa Er-
nestina Sanchez. referindo-se às duas fá-
bricas. "Nada mais crescerá aqui Mas
não somos cientistas, e não sabemos o
que estas substâncias químicas vào cau-
sar na nossa terra"

De fato, as fábricas são um mistério
para as 23 famílias que moram em Los
Uniones, um antigo povoado hoje im-
prensado entre as duas fábricas. Ao con-
trário do que ocorre com os cidadãos
americanos, os mexicanos não têm o
direito assegurado por lei de saber o que
está sendo produzido ao lado de suas
casas. E os moradores de Los Uniones
não têm tido sucesso nas tentativas de
expulsar as fábricas. A frustração dos
moradores é um exemplo da amarga

constatação de que o mexicano médio é
impotente quando se trata de fiscalizar o
meio ambiente.

Como outras cidades mexicanas ao
longo da fronteira com os Estados Uni-
dos, Matamoros está cravada de fábricas
e indústrias de montagem que têm de-
vastado a água, o ar e o solo. Mais de 80
companhias, a maioi parte delas ameri-
canas, foram atraídas por salários bai-
xos, isenções ficais e padrões trabalhistas
e ambientais menos severos.

Se, de um lado, as empresas provoca-ram uma explosão econômica, também
criaram um caos ecológico. Alguns gru-
pos ambientalistas já advertiram que há
o risco da chegada de mais poluidorescaso o México, os Estados Unidos e o
Canadá cheguem a um acordo sobre um
novo pacto comercial que já está sendo
negociado

Com o objetivo de atenuar as queixascontra as restrições ambientais no acor-

do comercial, o México concordou em
investir USS 400 milhões em projetos de
recuperação da área da fronteira. Deste
total, USS 13 milhões são para Matamo-
ros. O problema é que esta mudança na
atitude governamental já vem tarde de-
mais para muitos mexicanos que procu-raram a Justiça nos Estados Unidos. Em
outubro, por exemplo, foi detonado um
processo contra uma companhia ameri-
cana de Brownsville, no Texas. Quemmove o processo são 60 crianças mexica-
nas. Detalhe: as crianças são deformadas
ou retardadas.

Segundo os advogados, os defeitos
congênitos dessa crianças foram causa-
dos enquanto as mães trabalhavam nu-
ma fábrica de Indianápolis, que foi fe-
chada em 1977. O processo tenta
descobrir as responsabilidades dos diver-
sos e sucessivos proprietários da fábrica."Eles exploraram as mulheres, não
lhes deram proteção, máscaras ou luvas

e sobretudo não as advertiram sobre o
tipo de substâncias químicas que esta-
vam manuseando", disse Richard Pai-
mer, advogado de Brownsville que re-
presenta as crianças. "Agora, a conta
chegou".

Outros mexicanos também já foram á
Justiça contra fábricas na Califórnia
contra as péssimas condições de traba-
lho. As leis mexicanas reduzem a respon-
sabilidade das companhias a uma fração
mínima daquilo que um trabalhador re-
ceberia numa corte de Justiça america-
na.

Ainda não se sabe se as reclamações
mexicanas serão todas bem-sucedidas ju-ridicamente. Muitas delas dependem de
complicadas investigações científicas.
Trabalhadores de Matamoros, porexemplo, dizem que as empresas delíbe-
radamente deixam de contabilizar os aci-
dentes de trabalho para baixar gastoscom a previdência social mexicanaT

até o ano 2100 uma solução para os
transportes públicos das grandes cidades
que não utilize nenhum recurso não-re-
novável e que não produza nenhum
dejeto não-reciclável. Técnica e cientifi-
camente não há o menor problema parase alcançar esta meta, desde que se co-
mece a trabalhar desde agora por ela.
Um objetivo deste tipo permitirá manter
intercâmbios entre as diversas regiões do
mundo, fixar etapas e, sobretudo, definir
um encaminhamento para os problemastípicos de cada país ou região. Outra
meta pela qual precisamos nos empe-
nhar desde já: a redução dos arsenais
nucleares na Europa, na Rússia e nos
Estados Unidos. Cada região do mundo
verá que caminho poderá conduzir a
este objetivo no ano de 2100. Precisamos
deste tipo de desenvolvimento conver-
gente. Precisamos de grandes metas. Te-
mos os meios. O que temos visto até
agora é que muitas decisões vão num
bom caminho, mas quase nenhuma se
desenvolve em escala planetária.E quem paga?Estou absolutamente convencido de
que existem os meios, falta resolver os
canais. Mas se os paises ricos pegassem,
por exemplo 10% de seus recursos para
gastos militares e canalizassem uma pe-
quena parte para países do Terceiro
Mundo, muitos problemas já poderiamestar sendo resolvidos. Sei que, mais
uma vez, não é uma idéia original. Mas é
uma solução que pode funcionar.

Uma das nossas tarefas, hoje, é ten-
tar recriar o momento de solidarieda-
de com os países do Terceiro Mundo
que existiu ainda na década de 70 e
que, nos últimos anos, se diluiu.Como é o método de trabalho do
grupo de Vézelay?

Reunimos pessoas qualificadas dos
dos mais diferentes setores em seminá-

rios pequenos, fechados. As reuniões
nunca têm mais de 20 ou 22 pessoas.Ali discutimos sobre novas pesquisascientíficas, sobre questões ligadas ao
desenvolvimento. Convidamos presi-dentes de empresas, gente de Igreja,
juristas, etc.. E que há muitos grupos e
organizações não-governamentais quetrabalham com esses assuntos, mas ne-
nhum segue este método: ir a fundo
com especialistas num determinado
assunto e formular três ou quatroidéias simples. Tentamos além disso
não ficar presos aos caminhos conven-
cionais. Assim é que discutimos, porexemplo, com uma associação de con-
sumidores do Sudeste
Asiático, se for o caso. """

A problemática do
mundo atual é extrema-
mente complicada e in-
trincada. Nós nos recu-
samos a separar meio
ambiente, desenvolvi-
mento e tecnologia. As
situações nas diversas
regiões do mundo são 
muito disparatadas e
diversificadas. Ninguém terá uma so-
lução única. Em nossa opinião, a solu-
ção só virá se todos os membros da
sociedade puderem se exprimir em to-
das as partes do mundo.

Mas a idéia das Nações Unidas em
convocar uma reunião específica sobre
meio ambiente no Rio é exatamente es-
ta...

A ONU é parte do problema, ela
precisa prestar contas aos Estados das
Nações. A conferência pode trazer ele-
mentos de reflexão, mas não é capaz
de propor soluções para o século XXI.
O problema fundamental é que todos
temos que mudar nossas cabeças, nos-
sa maneira de pensar.

Nós temos os
meios. Falta

determinação
para alcançar
os objetivos

O que pode resultar da Rio-92?Estamos prestando muita antenção
para entender o que vai acontecer no
Rio, onde todas as correntes vão estar
representadas. Temo que ocorra uma
divisão muito grande entre a reunião
política, a das ONGs e a dos cientistas.
Nosso método, ao contrário, é o de
juntar todo mundo. Tememos também
que o peso dos países ricos seja muito
grande e que, na melhor das hipóteses,
haverá uma espécie de compromisso en-
tre os países ricos e certas nações do
Terceiro Mundo. Penso, no entanto, quea coisa está mais para um confronto em
que a questão do desenvolvimento vai

virar fonte de conflito.
No Rio, haverá

avanços, sem dúvida.
Em 1993, o nosso gru-
po pretende fazer uma
convenção (Convention
Prêparatoire aux États
Généraux de la Planète)
com 120 pessoas de vá-
rios setores do mundoi

 não só para falar mas
para analisar o que terá

sido dito e decidido no Rio.
Não sei bem como funcionam as

idéias, mas estou convicto de que o nosso
mundo precisa de idéias. Quando vejo
crianças dormindo no chão, não supor-
to. Quando vejo árvores sendo cortadas,
comida sendo jogada fora, não suporto.
Sou idealista, mas prefiro pensar que o
mundo é que está louco, e não eu.

Temos consciência, é claro, do abis-
mo que existe entre o que desejamos e
o que somos. Mas tenho confiança em
que o nosso grupo pode atuar no sen-
tido de alertar um pouco mais paraaquilo que é necessário fazer no mun-
do de hoje. Uma espécie de idealismo
sem irrealismo.

Kristina Michahelles

S~\ uai é a filosofia do Grupo de
I J Vézelay?

— São duas idéias fundamen-
tais. A primeira é reagir contra alguns
absurdos do mundo contemporâneo.
Um mundo que detém as principais
técnicas financeiras, tecnológicas, os
mais importantes meios de todos os
tempos, e não consegue resolver os
problemas essenciais, como a dicoto-
mia pobreza/desenvolvimento, o de-
semprego, e, agora, o meio ambiente.
A segunda idéia básica é a convicção
de que vale a pena dizer
coisas simples, porém
essenciais.

Mas o que se pode
dizer que já não foi dito
por alguém?

O problema não é
dizer coisas novas.
Nem queremos ser ori-
ginais. Temos um mun-
do unido de um lado e 
rasgado, dilacerado de
outro. Isto constitui um dos grandes
perigos do futuro. Queremos achar
objetivos e regras comuns, respeitando
as diferenças. Mais do que para nós, é
fundamental mostrar aos jovens que é
possível separar o que é essencial da-
quilo que é secundário. Temos uma
missão: a de ajudar a esclarecer. Res-
gatar uma moral, uma perspectiva de
vida para toda uma geração.

Portanto, repito: não se trata de
dizer algo de novo, mas de desempe-
nhar uma função ético-política. Pro-
por algumas idéias simples, alguns ob-
jetivos muito simples. Quer um
exemplo? Em 1789, há mais de 200
anos, um grupo de intelectuais se reu-

Por que não
fixar metas

para o mundo
inteiro até

o ano 21OO?

niu no meu país em torno de um trinô-
mio muito simples: Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade. Também eram
totalmente idealistas. Cito outro
exemplo. Um belo dia, há muitos
anos, estabeleceu-se a seguinte regra:"Não matarás!" Foi um enorme pro-
gresso. Hoje, não deveríamos nos can-
sar de apregoar: "Não ameaçarás a
vida das gerações futuras". E nisso
entra a atenção com o problema nu-• clear, a certas biotecnologias, aos pro-blemas do solo à biodiversidade.

Nosso mundo precisa reencontrar
este tipo de ideal para colocar as tec-
nologias não a serviço do gadget, do

acessório eletrônico,
mas de grandes proje-
tos. Pode soar estra-
nho, fora de propósito,
o que eu vou dizer ago-
ra: afora o Papa e al-
guns grupos religiosos,
ninguém mais quer cor-
rer o risco de dizer coi-
sas simples. Ainda há
30 anos, alguns grandes
intelectuais o faziam,

como Sartre. Hoje — talvez por causa
da complexidade dos problemas —
ninguém mais ousa.

Isso soa até ingênuo. Dizer essas
coisas simples resolve as enormes dis-
sensões que existem no mundo?

Atualmente, cada um acusa o outro.
Vocês, nos países em desenvolvimento,
acusam os Estados Unidos e a Europa, e
vocês têm razão. Os europeus acusam o
Brasil pelas queimadas da Floresta

, Amazônica, e têm razão. A Europa acu-
sa os Estados Unidos pela queima de
combustíveis fósseis. Em vez de nos acu-
saímos, precisamos fixar regras e objeti-
vos comuns, em escala planetária.
Exemplo: vamos estabelecer como meta

l8mar Ingber
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Um 
paraiso para 

as capivaras ~i

Cafeicultor mantem logo Francisco Laraia Meyer, tec- Damasceno tem 41 capivaras, em na escolha das pessoas ou entidades
, . nico responsavel pela criagao. sua maioriaj nascidas ali. Muitos que recebem capivaras em doagoes.especies ameagadas A ideia deste criatorio surgiu co- animais sao cedidos, com autoriza- "Desde o inicio do nosso trabalho '

/>»»» ri-inrnn ninnvirn 1110 a so'u<?a° de um problema gra- <$° do Ibama, a projetos de repo- estamos mantendo a politica de so jf
•?rr- ' ve na regiao. que estava ocorrendo voagao em outros estados. luzer doagoes para outras fazendas / i*t5mi oEmmit em 1977. "Bandos de capivaras es- O amor do fazendeiro Jose Da- que queiram organizar criatorios ' T 11 j

Fernando Lacerda tavam destruindo lavouras de arroz masceno pelos animais e muito an- ou para reservas mantidas por enti- /* XB2S9H —^-O-J QBST \~ 
f; 'l1'",]0 i*m v®r.ios mun'c'P'os do tigo. Proprietario da fazenda ha 50 dades e organismos idoneos", sa- r gaS&l SSjfi \

t\ ELO HORIZONTE — O de- Sapucai e como a caga ja anos, logo depois que se casou com lienta. O cuidado, segundo ele, e /I vgxjM W& #?\ \'r^ sejo de proteger especies da e™ P.1!® pelo entao IBDF, dona Maria Gertrudes Ferreira, para evitar que pessoas se a pro vei- / l rf><^ L \J
fauna brasileira ameacadas de atuaiipama., a solugao loiiconstruir com quem tem seis filhos, faz ques- tem da situagao para ganhar di- / 1 , , J A

extingao levou o cafeicultor Jose ,ta ^de abrigar em suas terras outras nheiro negociando amimais amea- / \ VDamasceno Ferreira, de 72 anos, a outros esHdos-' S,t' n W&fi espec1esameaQadasde extm9ao.fi- cados de extingao. I ftocar um criatorio de capivaras em oulro:> estaaos , reiata 0 Dioiogo. cando como fiel depositario de am- * 
lit ill

parte de sua fazenda Santa Cruz. Q criatorio — pioneiro, na epo- mais aprrendidos em outros locais Uma das preocupagoes atuais da j |, ¦ J, *„ jjui-i-U. l'J / /no pequeno municipio de Heliodo- ca — mais tarde deu origem a ou- pelo Ibama e Policia Florestal. criagao da Fazenda Santa Cruz e a 1 JlHZ / /ra, no sul de Minas. Ha quase 15 tros, como o da Escola Superior "Preservo na minha fazenda lobos- de evitar o problema da cosangiii- 1 ( janos o fazendeiro vem dando um Luiz de Queiroz (Esalq), em Piraci- guara, queixadas e paca. Nao deixo nidade. "Conseguimos junto a Em- \ [ /
exemplo de que e possivel conciliar caba: e 0 da Universidade Federal que cagadores ameacem estes 'ani- brapa (Empresa Brasileira de Pes- \ \ wBEffl&SmI i
exploragao economica e atividade de Vigosa. E uma criagao rational, mais , garante. quisa Agropecuaria) a doagao de \ / Jpreservacionista. "O Jose Damas- com divisao em areas especificas Apesar da idade avangada, Da- algumas capivaras que viviam na /sslceno resolveu bancar todas as des- para acasalamento, maternidade masceno mantem a rotina de sair fazenda do orgao em Sete La- \\.V / / Jpesas para iniciar uma criagao de aproximapao de bandos. Todo cedinho da sua casa na cidade de goas". explica o"bioloco Francisco I LP
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Goeldi reproduz tartaruga amazonica „ Lixo toxico e tema de filme
. . Cineastas como o polcnes Ro- tipo de residuo que circula pelo mun-yVascent mais ae cent tro anos trabalhando no Museu piranhas, jacares e gavioes. Ja no man Polanski, 0 russo Andrei Kon- do sem que nenhum pais aceite reee-
filhotes no naraup Goeldi. parque zoobotanicoT 90% dos fi- chalovsky, 0 americano Terry Gillian be-lo. Cada diretor criara. no entan-J 1 Situado no centro da capital pa- lhotes de tartaruga sobrevivem, re- e 0 cubano Tomas Gutierrez Alea to, historias proprias que se
do museu em Belem BL,T V \ \H raense, o parque zoobotanico do cebendo alimentacao especial ate fazem parte da co-producao interna- interligam pelo lixo toxico. O cubano

 KA V Museu Emilio Goeldi, com 125 que possam voltar a convivencia, cional Que devera ser rodada ainda Alea, por exemplo, rodara sua histo-
Ronaldo Brasiliense ^anos de existencia, preserva uma em tanques maiores, com as tarta- este ano, tendo como fio condutor ria na Amazonia. Todos os episodiosparcela significativa da floresta rugas adultas. Os veterinarios do uma questao ecologica fundamental: terao grandes nomes do cinema ame-
p.fw ... amazonica e conta com mais de mil Goeldi tentam tambem conseguir a o lixo toxico. A historia central gira ricano, entre os quais Jack Nicholson

13 j . integrants da lista exemplares da fauna da regiao in- reprodugao em cativeiro do jacare- em torno de um carregamento desse e Harrison Ford
|-J dos animais ameagados de ex- W/ ][( elusive especimes raros como o ja- agu e do guara, alem de realizarem ^ .

to B ra si lei r oC do 
°Me 

i o Ambientt^e I Mi" care-a?u, peixe-boi, gaviao-real, expenencias paraa reprodugao de TuriSmO ecologico Papel recidado

Jlrr 
criada - projetos d= „a„ej„ !pl o' 2SKW ^ P, A "X ' ° *4*
ViKAlSem 

da tartaruga amazonica, SXtSSSS^gTS^duz em cativeiro e no maior centro 0s pesquisadores conseguiram ain- com outras especies. "Infelizmente dade de cobras no parque. cL Hnf H,vf VlUfn Hp°- ?° ogl" Pafel- atravcs de um sistema funeio-
urbano da Amazonia brasileira, Be- da a reoroducao em cativeiro de n«m i a taptnrimn „» • cos, dos dias 7 a 10 de junho, no nal para separacpao e acondiciona-

•lem do Para. Cerca de 120 filhotes outros quelonios consumidos em Qao do "tinge fSiSBbde^comprinKn- MClUr° f 
Convcn^es do Hotel mento do lixo e objetos reciclaveis. e

nasceram nos ultimos 40 dias no larca escala nelos ribcirinhos d-i vao 
uo gaviao real , lamenta Anto- auiij,t^e um metro ae comprimen Nacional. Estima-se em 30 mil um esquema regular de retirada e

parque zoobotanico do Museu Pa- "l0 Mess,as. "Ja t.vemos duas pos- Pleura- numero de participantes. entrcjor- venda de papel. Trata-se de um pre¬
pense Emilio Goeldi, trazendo um ma, o mu?ua e o jabuti. 

'"E 
uma I.10UVC 11 eclosao dos requisita<fol nIr™a f bnc ic^o'da 

»allstas- tccn,c.os f representantes grama interne da emissora de televi-
novo alento aos cientistas do Goel- cxperie ncia vitoriosa e nos da espe- °V°f' ^easnta. 

j . j detaS^ sSo' util!zari' 0 .P^ rc.ciclad«
d> e da Faculdade de Ciencias rangas de que, muito breve, a tarta- No caso da reprodugao da tarta- Que 

" ' remos e reproduzir toda a gama de proveniente dessa coleta. Cada tone-
Agranas do Para que, agora, estu- ruga amazonica deixara de constar ruSa' Antonio Messias mostra que, Huminar os lamnioes Documentn.; , c. ,as cJ:0 0^cas clrue 0 „slst®®« lada de papel usado, ou apara, subs-
dam alternaUvas para garantir o na lista dos animais ameagados de em seu habitat natural, apenas 5% antieosdao onTdecue nSn tunstico brasileiro oferece expli- titui cerca de 60 eucaliptos aduitos
manejo adequado da tartaruga extingao", afirma o veterinario An- dos filhotes conseguem sobreviver XVIII a exoortacao d-i mantoivn do C0U ° emPresar,° Paulo Senise, de seis a oito anos de vida, economi-
amazonica. A especie, no future. tonio Messias Costa, de 35 anos, pois enfrentam a constante ameaga tartaruga atinSu!s6 no'Amazonas °,projeto da fcira- za,?d? tambem, sob varias formas.
podera ser comercializada quando mineiro de Belo Horizonte, ha qua- de seus predadores naturais, como mais deoito ml^uiloT apo.ada pela Riotur. dois barris e meio de petroleo.

Ha 
varios seculos diversos povos arabes e norte-africanos tj .

cagam o orix-cimitarra (Orvx dammah). Nas pinturas das ,Jr Jrara QUe SSrVe O DeiXe-boicamaras mortuarias do antigo Egito ja apareciam dese- JtP 1 Jrnhos representando cagadas a esse animal. No entanto, somente jW Q t30r QUC ele tem PSSP DOmpVquando cssa caga passa a ser praticada em larga escala Jg? *¦ "
que O orix-cimitarra entra para a lista de animais em perisio de Carlos Augusto de Carvalho, 6 anos, ColSgio Imaculada Corapao de Maria
extingiio. Seu nome se deve ao formato dos chifres, que (Pernambuco)

Tn • ~ e^CiS de sabre.0riental- Esse liuP? T> ara COme?ar' apcsar de viver dc cxtingao no muni. Por causaantllope atinge ate dois metros de compnmento e seus chifres, K no mar ou nos nos. c de tcr de sua earne saborosa e dos podc-caracteristica de umbos os sexos, sao enormes, pontudos e curva-  • .. ^ —>v csse nome' 0 peixe-boi nao res medicinais de sua banha, utili-dos para tras.^ Existem varias lendas a respeito desses animais. ^^^ ',"¦>> <Vy tem escamas no corpo. Portanto zada ate na cura do reumatismo,Os antigos egipcios, por exemplo, atribuiam ao orix poderes ' ^ A nao e peixe. Ele tem um couro durante muitas decadas foram vi-extraordinarios, conio a capacidade de multiplicar o numero . & y' >:£' ? \ grosso, rccobcrto por alguns pelos timas da pesca predatoria. Para ade chifres. Acreditavam « ' > * . 4 e seus filhotes mamam ate os dois especie nao desaparecer, sua ca^a etambem que tinham poder , ; . - S,^L' M\ a"0S de idadc' E um niamifcro proibida. O peixe-boi e importante
sobre a estrela Sirio, a mais ' i> 4|\'. nao um peixe. A origem do nome para o meio ambienlc: por ser um
brilhantc do ceu. para per- lamanno. CGTCa d© 1,20 m d© 3lturs ^ s f X' lacil de exphcar: apesar de viver na mamifero herbivoro, controla o
turbar o movimento das Peso: de 100 a 160 kg I " 

5 * jb, * agua. o peixe-boic um animal her- enorme erescimento das plantasaguas. Por isso os sacerdo- Comida: brotos, plantas des6rticas bivoro, que se alimenta do eapim macrofitas, que podeni provocar o
tes os respeitavam. Em ce- • e melao selvaoem queexiste nas mwgens dos nos. entupimerito dos rios e?impedlra'
ral, as femeas tem somente Habitat- W£ Iff - b'ch°- m;inf' sendo "avegagao. Quando se alimenta,
um filhote durante seus cer- 

"aoitat. lado sul do Saara iW Wrlf %'IVV umea especie de mamifero que re- aduba a agua com suas fezes, dci-
ca de 20 anos de vida O . 'dade. 15 a 20 anos j%ft V cuaelogequando sua criae ataca- xando o local por onde circula
orix-cimitarra e um tino de Ameapas: capa 4mr da. No Brasil ha dois tipos: o Tri- muito mais produtivo. No Brasil.
antilope q ue vive em pea WW W P# 'hechus manatus peixe-boi cxiste um Centro de Defesa do
nos b indos lidcriHns nnr ——— 'Ip—marinho)_e o Tniliecliits mimgiiis Peixc-Boi. na praia dc Itamaraca,nos bandos liderados por M kW~T (peixe-boi da Amazonia). Sao ma- Pernambucoum macho, bao animais mansos c facets de serem capturados. j]a II jm i% miferos que ja existiam na epocauue representa um tator a mais de pcrigo. E uma das tres espccies :&ss»Jp/ '£.) dos dinossauros e habitam as de orix — as outras sao o orix-da-arabia ou orix- branco, ifsvoggrtus-,. ,&*?*. acuas ha nada menos que 60 mi- ¦ Envie suas cartas para:
tambem ameagado de extingao. e o orix-gazela. Esses antilopes Ihoes de anos. Os peixes-boi sao os flT"lr'°vi vem em regioes semideserticas e sao bastante ageis." animais marinhos mais ameagados nio de janeiro — cep 20949 1
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Si-,

solvente
na cola começam a se volatili-
zar. Logo a cola está seca. Para
onde foi o composto? Para o
ar. Se vocc espreme aquela co-
la — ou aperta o spray sobre o
tecido, ou apaga com o corre-
tor o texto datilografado erra-
do —, do lado de fora, o COV
desaparece rapidamente. (Elese transforma numa partículade fumaça, mas esta é uma ou-
tra história.)

Seria este um problema?Sem dúvida. Muitas das subs-
tâncias contidas nos solventes,
incluindo cloreto de metileno,
paradiclorobenzeno, e tetra-
cloretano, sabidamente provo-cam câncer em animais. De um
deles, o benzeno. sabe-se que
pode provocar nove tipos dife-
rentes de câncer nos seres hu-
manos. Vários outros causam
diversos tipos dc males.-eotiiü
defeitos congênitos, mutações
celulares, problemas no siste-
ma imunológico, entre outros.

Portanto, se o uso dos sol-
ventes for inevitável, tome al-
gumas precauções: evite usá-
los durante um período muito
prolongado, manipule-os sem-
pre em ambientes ventilados,
não inale o produto, e, sobre-
tudo, mantenha-os longe do
alcance das crianças.

Produtos contêm
substâncias que
provocam câncer

Susan McGrathLos Angeles Times
-w 

J oceja parou para pensar
\J o que acontece quandoT você aponta o spray pro-tetor de tecidos para uni sofá?

Ou quando espreme uma cola
sobre um objeto quebrado? Ou
ainda quando aplica o fluido
corretor para máquina de es-
crever sobre o papel? O que faz
um objeto permanecer úmido
ou o que acontece com a umi-
dade quando ele seca?

O aue torna o objeto úmido
é o solvente. Algumas vezes, o
solvente de um produto é a
própria água. Geralmente, po-rém, trata-se de uni dós fnúmè-
ros produtos químicos, com
freqüência destilados de petró-leo, denominados compostos
orgânicos voláteis, ou COVs. O
que os COVs têm em comum é
que são voláteis — isto é,
transformam-se em gás — em
temperaturas ambientes nor-
mais.

Quando você espreme a co-
la para fora do tubo, expondo-
a ao ar livre, esses compostos

« ^ PT-j PI i 
- SIM r •

'Antes, os animais eram caçados porque destruíam as la vouras de arroz e milho; hoje, encontram abrigo no criatório de José Damasceno

paraíso para 
as capivaras

Cafeicultor mantém
espécies ameaçadas
em criação pioneira

logo Francisco Laraia Meyer, téc-
nico responsável pela criação.

A idéia deste criatório surgiu co-
mo a solução de um problema gra-ve na região, que estava ocorrendo
em 1977. "Bandos de capivaras es-
tavam destruindo lavouras de arroz
e milho em vários municípios do
Vale do Sapucaí e como a caça jáera proibida pelo então 1BDF,
atual Ibama. a solução foi construir
um criatório na fazenda Santa
Cruz, além da captura e soltura em
outros estados", relata o biólogo.

O criatório — pioneiro, na épo-
ca — mais tarde deu origem a ou-
tros, como o da Escola Superior
Luiz de Queiroz (Esalq), em Piraci-
caba. e o da Universidade Federal
de Viçosa. E uma criação racional,
com divisão em áreas especificas
para acasalamento, maternidade e
aproximação de bandos. Todo o
projeto abriga uma área de 50 mil
m2. Atualmente, o fazendeiro José

Damasceno tem 41 capivaras, em
sua maioria nascidas ali. Muitos
animais são cedidos, com autoriza-
ção do Ibama, a projetos de repo-
voaçào em outros estados.

O amor do fazendeiro José Da-
masceno pelos animais é muito an-
tigo. Proprietário da fazenda há 50
anos, logo depois que se casou com
dona Maria Gertrudes Ferreira,
com quem tem seis filhos, faz ques-tão de abrigar em suas terras outras
espécies ameaçadas de extinção, fi-
cando como fiel depositário de ani-
mais aprrendidos em outros locais
pelo ibama e Polícia Florestal."Preservo na minha fazenda lobos-
guará, queixadas e paca. Não deixo
que caçadores ameacem estes ani-
mais", garante.

Apesar da idade avançada, Da-
masceno mantém a rotina de sair
cedinho da sua casa na cidade de
Heliodora, antes das 6h, para ver
de perto a sua criação. Ele é rígido

na escolha das pessoas ou entidades
que recebem capivaras em doações."Desde o início do nosso trabalho
estamos mantendo a política de só
fazer doações para outras fazendas
que queiram organizar criatórios
ou para reservas mantidas por enti-
dades e organismos idôneos", sa-
lienta. O cuidado, segundo ele, é
para evitar que pessoas se aprovei-
tem da situação para ganhar di-
nheiro negociando amimais amea-
çados de extinção.

Uma das preocupações atuais da
criação da Fazenda Santa Cruz é a
de evitar o problema da cosangüi-
nidade. "Conseguimos junto a Em-
brapa (Empresa Brasileira de Pcs-
quisa Agropecuária) a doação de
algumas capivaras que viviam na
fazenda do órgão, cm Sete La-
goas", explica o biólogo Francisco
Meyer. "Estamos introduzindo
sangue novo".

Fernando Lacerda

T-\ ELO HORIZONTE — O de-
IA sejo de proteger espécies da

fauna brasileira ameaçadas de
extinção levou o cafeicultor José
Damasceno Ferreira, de 72 anos, a
tocar um criatório de capivaras em
parte de sua fazenda Santa Cruz.
no pequeno município de Heliodo-
ra, no sul de Minas. Há quase 15
anos o fazendeiro vem dando um
exemplo de que é possível conciliar
exploração econômica e atividade
preservacionista. "O José Damas-
ceno resolveu bancar todas as des-
pesas para iniciar uma criação dc
capivaras com o objetivo principalde estudar a espécie", explica o bió-

Goeldi reproduz tartaruga amazônica
Nascem mais de cem
filhotes no parque
do museu em Belém

tro anos trabalhando no Museu
Goeldi.

Situado no centro da capital pa-raense, o parque zoobotânico do
Museu Emílio Goeldi, com 125
anos de existência, preserva uma
parcela significativa da floresta
amazônica e conta com mais de mil
exemplares da fauna da região, in-
clusive espécimes raros como o ja-caré-açu, peixe-boi, gavião-real,ariranhas e lontras, todos ameaça-
dos de extinção. O sucesso obtido
na reprodução da tartaruga amazô-
nica em cativeiro pode se"? repetido
com outras espécies. "Infelizmente
ainda não conseguimos a reprodu-
ção do gavião-real", lamenta Antô-
nio Messias. "Já tivemos duas pos-turas mas não houve a eclosão dos
ovos", acrescenta.

No caso da reprodução da tarta-
ruga, Antônio Messias mostra que,em seu habitat natural, apenas 5%
dos filhotes conseguem sobreviver
pois enfrentam a constante ameaça
de seus predadores naturais, como

piranhas, jacarés e gaviões. Já no
parque zoobotânico. 90% dos fi-
lhotes de tartaruga sobrevivem, re-
cebendo alimentação especial até
que possam voltar á convivência,
em tanques maiores, com as tarta-
rugas adultas. Os veterinários do
Goeldi tentam também conseguir a
reprodução em cativeiro do jacaré-açu e do guará, além de realizarem
experiências para a reprodução de
répteis. "A umidade favorece muito
a reprodução de répteis no parquezoobotânico", revela Antônio Mes-
sias, mostrando uma grande varie-
dade de cobras no parque.

A tartaruga amazônica, queatinge até um metro de comprimen-
to, é uma das caças mais procura-das da região. Também os ovos são
requisitados para a fabricação da
chamada manteiga de tartaruga,
que serve para alimentação e parailuminar os lampiões. Documentos
antigos dão conta de que, no século
XVIII, a exportação da manteiga de
tartaruga atingiu, só no Amazonas,
mais de oito mil quilos.

Ronaldo Brasiliense

TX ELÉM — Integrante da lista
dos animais ameaçados de ex-
tinção elaborada pelo Institu-

to Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), a tartaruga amazônica
(Podocnemis expansa) já se repro-
duz em cativeiro e no maior centro
urbano da Amazônia brasileira, Be-
lém do Pará. Cerca de 120 filhotes
nasceram nos últimos 40 dias no
parque zoobotânico do Museu Pa-
raense Emílio Goeldi, trazendo um
npvo alento aos cientistas do Goel-
di e da Faculdade de Ciências
Agrárias do Pará que, agora, estu-
dam alternativas para garantir o
manejo adequado da tartaruga
amazônica. A espécie, no futuro,
poderá ser comercializada quando

criada em projetos de manejo apro-
vados pelo Ibama.

Além da tartaruga amazônica,
os pesquisadores conseguiram ain-
da a reprodução em cativeiro de
outros quelônios consumidos em
larga escala pelos ribeirinhos da
Amazônia, como o tracajá, a apere-
ma, o muçuã e o jabuti. "É uma
experiência vitoriosa e nos dá espe-
ranças de que, muito breve, a tarta-
ruga amazônica deixará de constar
na lista dos animais ameaçados de
extinção", afirma o veterinário An-
tônio Messias Costa, de 35 anos,
mineiro de Belo Horizonte, há qua-

Há 
vários séculos diversos povos árabes e norte-africanos

caçam o órix-cimitarra (Oryx dammah). Nas pinturas das
câmaras mortuárias do antigo Egito já apareciam dese-

nhos representando caçadas a esse animal. No entanto, somente
quando essa caça passa a ser praticada em larga escala é
que o órix-cimitarra entra para a lista de animais em perigo de
extinção. Seu nome se deve ao formato dos chifres, que W J
parecem uma cimitarra — espécie de sabre oriental. Esse tipo de^J!antílope atinge até dois metros de comprimento e seus chifres, / *V:
característica de ambos os sexos, são enormes, pontudos e curva-^'Jfsj
dos para trás. Existem várias lendas a respeito desses animais.
Os antigos egípcios, por exemplo, atribuíam ao órix poderesextraordinários, como a capacidade de multiplicar o número /de chifres. Acreditavam
também que tinham podersobre a estrela Sírio, a mais
brilhante do céu, para per-turbar o movimento das
águas. Por isso os sacerdo-
tes os respeitavam. Em ge-ral, as fêmeas têm somente
um filhote durante seus cer-
ca de 20 anos de vida. O
órix-cimitarra é um tipo de
antílope que vive em peque-nos bandos liderados porum macho. Sao animais mansos c fáceis d.e serem capturados, o
que representa um fator a mais de perigo. É uma das três espéciesde órix — as outras sao o órix-da-arábia ou órix- branco,também ameaçado de extinção, e o órix-gazela. Esses antílopesvivem em regiões semidesérticas e sào bastante áeeis*

Tamanho: cerca de 1,20 m de altura
Peso: de 100 a 160 kg

Comida: brotos, plantas desérticas
e melão selvagem

Habitat: lado sul do Saara
Idade: 15 a 20 anos

Ameaças: caça
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Agua potavel escassa -v T 1

—- __

ameaga o seculo XXI
JN ova solugao 

para 
o esgoto

; A agua potavel sera um dos re- Mundial de Saude (OMS), um em ® Brasilia inaugura sistema a extensao da rede publica a uma determinada a periferia da cidade como o Lago Sul, umu
cursos naturais mais escassos — e, auatro habitantes do mundo (cerca condominial que beneficia area' ®proveita-os terrenos para instalar uma das areas mais nobres, serao atendidos pelos
portanto, valorizados— das proxi- de 1 bilhao e 200 milhoes dos cerca de 4^0 mil ligagao comum a varias residencias. A Compa- ramais condominiais. "Se uma das quadrasmas decadas. Com a explosao po- bilhoes 400 milhoes) vivem s«u coti- pcssoas nhia de Aguas e Esgotos de Brasilia (Caesb) rejeitar o sistema, nao o faremos", rcssalta o
pulacional, a obtengao de agua vai diano sem abastecimento de agua : T, vai repassar os custos de instalagiio da rede secretario para rcspondcras indagagoes dc quedesencadear crises em muitas partes limpa e potavel, enquanto 1 bilhao rrancisco Lronyalves condominial aos moradores e, em troca, pro- a passagem de esgoto alheio dentro do terrenodo mundo. Para analisar uma si- 800 milhoes nao dispoem de sanea- ~ ~ mete subsidiar as tarifas. Cada morador paga- pode desagradar os moradores. "Ninguem esta
fuagao que ano a ano se agrava e mento basico adequado.. T*^ RASILIA — O governo do Distrito Fe- ra no maximo Cr$ 120 mil, que ainda poderao aqui para ditar", emenda o presidente datragar alternativas para o seculo Alem dessas estatisticas assusta- r"S deral foi buscar em Petrolina (PE) e em ser parcelados em dez vezes. Caesb, Marcos de Almeida Castro. ,XXI, comegou ontem em Dublin aoras, aeravaram-se tambem os ca- -¦-* municipios do Rio Grande do Norte um Para exnlicar a oreferencia neln esnntn rnn- a . .
(Irlanda) a Conferencia Internacio- sos de doengas transmitidas pela sistema de esgoto condominial para resolver os dominial, o governo do Distrito Federal mth f 

°t -OS os. °cals
nal sobre Aeua e Mein Amhipnt<» agua, entre as quais a colera, a febre nrnW^mo. j j a j • • sm, , eacral sem coleta de esgoto e que entrarao no sistema
O encontro que reune as r>rincit>ais - e a hepatite infecciosa, alem snrpccn ha 

cidade. Adotado com (GDF) usa uma aritmetica simples: com condominial, o governo local ainda nao tem a
autoridades' do mundo sobre o te das causadas por parasitas encontra- ... . nove anos, o modelo substituira as redugao dos custos da rede de esgoto, aumenta solugao para o tratamento dos novos dejetos
ma-e uma Drimeira etam do debate dos na a8ua' 001,10 esquistossomose, instalagoes de rede publica em 29 assentamen- a capacidade do estado de levar o servigo para que serao despejados na rede dc esgoto. Na
cme-seri travadn S a Rin 0? diarr6ia e malaria. Por outro lado, de tos populacionais que nao tem sistema de cole- mal°r numero de pessoas. "Em parceria com cidade satelite de Samambaia, por exemplo, o
em iunho acordo com a ONU, a Decada da 'a de esSoto- Com custos de instalagao reduzi- comunidade podemos resolver os problemas governo promete levar a rede de esgoto a mais

A ultima conferencia das Na- Agua acarretou g3.nhos im- dos em a'guns casos em ate 67%, o modelo que pela sua proporgao e pela escassez de de 24 mil lotes, mas ainda nao comegou a
coes Unidas sobre aeua teve luear portantes. Por exemplo, 1 bilhao 600 entusiamou o governador do Distrito Federal, recursos nao conseguiriamos resolver", avalia construira estagao de tratamento. "Nao podc-
em Mar del Plata na Argentina em °?s de pessoas receberam pela Joaquim Roriz, que amanha inaugura o pri- 0 secretario do Meio Ambiente do distrito mos fazer tudo ao mesmo tempo. A prioridade
1977. Entre as vaV.as iSivas eT j^ 

d°S """J? ^ndominiais. No Federal, Washington Novaes. do governo e beneficiar as familias com o
tao adotadas, estabeleceu-se que J ™ ° ?.ovemo Promete levar o sistema a mais Padrinho da implantagao em Brasilia do sistema dc saneamento", justificou o presiden-
1980 seria a Decada Internacional m casas' beneflclando cerca de 450 mil modelo, que em Petrolina atinge 60% das mo- tc da Caesb, ressaltando que a companhia esta
da ONU para o Abastecimento de da<fos foram mnk pessoas- radias-0 secretario do Meio Ambiente destaca fazendo estudos para quantificar a carga de
Agua Potavel e Saneamento. Ape- total de Dessoas com acesso a aeua Sem envolver nenhuma tecnolonin rnmnli ?"e 3 ?ao nao e aPenas Para quo fi governo polui?ao que sera langada nos rios. Depcnden-
sar de todos os avan?os obtidos, Sel aEtouK% nara 63% g 

C°mP leVC eS8°t0 as P°Pula?6es carentes de uma do do resultado, Brasilia podera se transfor-
segundo dados da Organiza?ao Ja popula^ao ' 

mesmo tempo em que limita maneira simplificada. Segundo Novaes, tanto mar num exemplo para outros cidades.

O futuro do 
planeta em 1020

Festival de fllmes no Aterro » r .. ^
Um festival animara a minial- de Washington e o resnnns-ivel "Vt'° U SCr lan$ado na apresentado na Conferencia das Na?6es Uni- para 3.600 quilometros cubicos por ano. A

deia global do Parque do Flamen- pelo festival. Com a mostra do Rio-92, dentistas querem a!,vldarde humana dobrou o gas metano na

ssste'-s lyHSirlrs ^^ysssssssa
ajustado ao ambiente. A remessa paraiso submerso e suas exoticas ORTO ALEGRE — Uma nova etica de a convic?ao de q^Vnao's^pode^crkresmluta XnVs sobre a TernS°' 

Vlablhzada pelas
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min0uStoVia0uma horaTmcia'Z mund^e pel^o^S^liid^ ^oS^dorStistas destaca que a Terra
.dura?ao. A programa^ao inclui P. ,,entranhas da 

^ata 
Atlanfc a q- mR Ambfent (PNUMA) a^Jnflo u£m Perdendo a capacidade de sustentar a vida certeza de ciue os recursos da Terra tem limites

uma produeao brasileira, Um grito ea' Jd a barra do Wildfest Internacional para a ConservacSo da' Natureza humana e outras especies: enquanto a popula- ™esm° com os avan?os da tecnologia, a estra-
pela vida, de Haroldo e Flavia Invest,ga(ao global - A jomada (UICN- que 150 cieSf de vS cao aumentou oito vezes desde a Revolu?ao t6gtla de u,m n.°vo desenvolvimento propoe um

^85R«sa 
ixsr.: ratsas

Ecos no Mercosul Mulher no Forum Desenvolvimento SUStentavel nrerkfl Hp rpmrcnQEsta fora da Rio-92, mas pro- Mais um evcnto curioso nos P , . t ... . u-.u- a aU5>LCllLclVCl pietlSd Cie leCUiSOS
mete aquecer a polanza?ao do de- estandesdoForumGlobal.no . txatos LJf:» 1 trilnao 288 bilhoes. A fantas- nas de estrategias para obten?ao de recursos, uma sociedade sustentavel que incluem o res-bate entre Primeiro e Terceiro Parque do Flamengo. E a exposi- 'lca 1uantla e quanto vao custar, segundo enti- embora boa parte dos programas va exigir peito e cuidado da comunidade dos seres vivos-Mundos nas questoes ambientais: Qao A Mulher Brasileira atraves dades ecologicas, os_programas de desenvolvi- adogao de medidas mais eficientes sem a neces- melhoria da qualidade da vida humana- redu-e o Eco-Sul. a Conferencia sobre da Arte Popular, promovido pelo mento com prote?ao ao meio ambiente no sidade de aplica?ao de capital. Entre as varias gao do esgotamento de recursos nao-renovaveisMercosul, Meio Ambiente e As- Centra da Mulher Brasileira e Ga- mundo nos proximos dez anos. Os numeros sugestoes, figuram a cria?ao de leis e incentivos e possibilTdade das comunidades assumirem apectos Transfrontcirigos, que Icria Pe de Boi. Sao 300 pegas em variam desde os US$ 120 milhoes anuais para financeiros para dar impulso a mudangas tec- preservagao de seu proprio meio ambiente Masacontecera em Foz do Iguagu de palha. madeira, ceramica e mate- fornecimento de educagao elementar as crian- nologicas, e a reestruturagao economica. para a aplicagao do projeto Cuidando do Plane-
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Agua potável escassa

ameaça o século XXI
Nova solução 

para 
o esgoto

Brasília inaugura sistema
condominial que beneficia
cerca de 450 mil pessoas

] A água potável será um dos re-
cursos naturais mais escassos — e,
portanto, valorizados — das próxi-mas décadas. Com a explosão po-
pulacional, a obtenção de água vai
desencadear crises em muitas partesdo mundo. Para analisar uma si-
tuação que ano a ano se agrava e
traçar alternativas para o século
XXI, começou ontem em Dublin
(Irlanda) a Conferência Internado-
nal"sobre Água e Meio Ambiente.
O encontro, que reúne as principaisautoridades do mundo sobre o te-
maré uma primeira etapa do debate
que será travado durante a Rio-92,
em junho.

_-A última conferência das Na-
ções Unidas sobre água teve lugar
em Mar dei Plata, na Argentina, em
1977. Entre as várias iniciativas en-
tão adotadas, estabeleceu-se que1980 seria a Década Internacional
da ONU para o Abastecimento de
Água Potável e Saneamento. Ape-
sar de todos os avanços obtidos,
segundo dados da Organização

a extensão da rede pública a uma determinada
área, aproveita os terrenos para instalar uma
ligação comum a várias residências. A Compa-
nhia de Águas e Esgotos de Brasília (Caesb)vai repassar os custos de instalação da rede
condominial aos moradores e, em troca, pro-mete subsidiar as tarifas. Cada morador paga-rá no máximo Cr$ 120 mil, que ainda poderãoser parcelados em dez vezes.

Para explicar a preferência pelo esgoto con-
dominial, o governo do Distrito Federal
(GDF) usa uma aritmética simples: com a
redução dos custos da rede de esgoto, aumenta
a capacidade do estado de levar o serviço paramaior número de pessoas. "Em parceria com a
comunidade podemos resolver os problemas
que pela sua proporção e pela escassez de
recursos não conseguiríamos resolver", avalia
o secretário do Meio Ambiente do distrito
Federal, Washington Novaes.

Padrinho da implantação em Brasília do
modelo, que em Petrolina atinge 60% das mo-
radias, o secretário do Meio Ambiente destaca
que a solução não é apenas para que o governoleve esgoto às populações carentes de uma
maneira simplificada. Segundo Novaes, tanto

a periferia da cidade como o Lago Sul, uma
das áreas mais nobres, serão atendidos pelosramais condominiais. "Se uma das quadrasrejeitar o sistema, não o faremos", ressalta o
secretário para responder as indagações de quea passagem de esgoto alheio dentro do terreno
pode desagradar os moradores. "Ninguém está
aqui para ditar", emenda o presidente da
Caesb, Marcos de Almeida Castro. ,

Apesar de já ter definido todos os locais
sem coleta de esgoto e que entrarão no sistema
condominial, o governo local ainda não tem a
solução para o tratamento dos novos dejetos
que serão despejados na rede de esgoto. Na
cidade satélite de Samambaia, por exemplo, o
governo promete levar a rede de esgoto a mais
de 24 mil lotes, mas ainda não começou a
construir a estação de tratamento. "Não pode-mos fazer tudo ao mesmo tempo. A prioridadedo governo é beneficiar as famílias com o
sistema de saneamento", justificou o presiden-te da Caesb, ressaltando que a companhia está
fazendo estudos para quantificar a carga de
poluição que será lançada nos rios. Depcnden-
do do resultado, Brasília poderá se transfor-
mar num exemplo para outros cidades.

Mundial de Saúde (OMS), um em

âuatro 
habitantes do mundo (cerca

e 1 bilhão e 200 milhões dos 4
bilhões 400 milhões) vivem seu coti-
diano sem abastecimento de água
limpa e potável, enquanto 1 bilhão
800 milhões não dispõem de sanea-
mento básico adequado.

Além dessas estatísticas assusta-
doras, agravaram-se também os ca-
sos de doenças transmitidas pelaágua, entre as quais a cólera, a febre
tifóide e a hepatite infecciosa, além
das causadas por parasitas encontra-
dos na água, como esquistossomose,
diarréia e malária. Por outro lado, de
acordo com a ONU, a Década da
Água também acarretou ganhos im-
portantes. Por exemplo, 1 bilhão 600
milhões de pessoas receberam pela
primeira vez água encanada, e apro-
ximadamente 780 milhões foram be-
neficiadas com esgotos, também pela
primeira vez. Nas áreas rurais, os
dados foram mais significativos: o
total de pessoas com acesso à água
potável aumentou de 30% para 63%
da população.

Francisco Gonçalves

BRASÍLIA 
— O governo do Distrito Fe-déral foi buscar em Petrolina (PE) e em

municípios do Rio Grande do Norte umsistema de esgoto condominial para resolver os
problemas de esgoto da cidade. Adotado comsucesso há nove anos, o modelo substituirá asinstalações de rede pública em 29 assentamen-
tos populacionais que não têm sistema de cole-ta de esgoto. Com custos de instalação reduzi-dos em alguns casos em até 67%, o modeloentusiamou o governador do Distrito Federal,Joaquim Roriz, que amanhã inaugura o pri-meiro trecho dos ramais condominiais. Nototal, o governo promete levar o sistema a maisde 80 mil casas, beneficiando cerca de 450 mil
pessoas.

Sem envolver nenhuma tecnologia compli-
cada, o sistema ao mesmo tempo em que limita

Paraguai corre risco

de ficar sem árvores
cialistas para garantir o vigor da vida
florestal.

Desde a queda de Stroessner, os
proprietários de terras mais podero-sos — a maioria integrantes do pró-
prio governo deposto, altos oficiais
do exército, empresários e até mesmo
líderes religiosos — prosseguiramcom a intensa devastação de bosques.
A abertura política que se seguiu à
queda do ditador estimulou o desejo
de justiça social, reprimido durante
35 anos, e o campo serviu de cenário
para muitas reivindicações populares,
que se expressaram em parte com a
ocupação de grandes propriedades
por camponeses pobres. No Paraguai
ainda existem látifúndios de um mi-
lhão de hectares.

Imensas propriedades rurais aban-
donadas, improdutivas, mal ou par-cialmente exploradas foram ocupa-
das, entre 1989 e 1990, por milhares de
famílias que procuravam um lugar
com terra onde pudessem trabalhar e
construir uma casa. A infiltração de
oportunistas e especuladores entre os
camponeses autênticos, que só ocu-
pavam uma parcela da terra com o
objetivo de se manter ali por um pe-riodo curto para depois vendê-la, em
parte descaracterizou o movimento
inicial de reivindicação de terra paratrabalhar e deu argumento à repres-
são

Quase três anos depois do começo
do processo de transição para a de-
mocracia ainda acontecem ocupações
e violentos desalojamentos por partedas forças conjuntas do exército e
polícia. Diversas testemunhas confir-
mam que cada vez os desalojamentos
são mais rigorosos, com a expulsão
violenta dos ocupantes e incêndio
imediato de todas os seus pertences.

José Antonio VeraIPS
assunção — Nos últimos 50

anos, o Paraguai perdeu cerca de 10
milhões de hectares de bosques em
um dramático desflorestamento queestá- deixando o país sem árvores,
diante da indiferença das autorida-
des. Dados da subsecretária de Re-
cursos Naturais e do Meio Ambiente
do Ministério da Agricultura e Pe-
cuária confirmam que, entre 1945 e
1985. cinco milhões de hectares deflorestas foram arrasados.

Estudos mais recentes da Univer-
sidade Nacional acrescentam que nos
últimos cinco anos a derrubada de
árvores chegou a 500 mil hectares porano, com a fuga de uns 600 mil me-
tros cúbicos de madeira contraban-
deados anualmente para o Brasil.

O processo de desflorestamento de
enormes áreas próximas á fronteira
com o Brasil se intensificou na déca-
da de 70, quando a ditadura do gene-ral Alfredo Stroessner iniciou uma
distribuição de terras entre algumas
das milhares de famílias de campone-
ses. A reação dos latifundiários foi o
acelerado saque dos bosques paraevitar a ocupação."A indústria nacional processaanualmente em torno de 1,8 milhões
de metros cúbicos de madeira e dessetotal 64% saem somente de dez das
150 espécies de árvores existentes na
região leste do país", afirma Victor
Vidal, subsecretário de Recursos Na-
turais e Meio Ambiente do Ministé-
rio da Agricultura.

O futuro dos bosques está amea-
çado, pois estão sendo cortadas àrvo-
res muito jovens, com um diâmetro
inferior ao que recomendam os espe-

o Em livro a ser lançado na
Rio-92, cientistas querem
garantir a vida na Terra

José Mitchell

Ecos no Mercosul
Está fora da Rio-92, mas pro-mete aquecer a polarização do de-

bate entre Primeiro e Terceiro
Mundos nas questões ambientais:
é o Eco-Sul, a Conferência sobre
Mercosul. Meio Ambiente e As-
pectos Transfronteiriços, queacontecerá em Foz do Iguaçu de
23 a 27 de março. O evento, quetem como linha mestra o desen-
volvimento de uma política pre-servacionista e conservacionista
para todo o Mercosul, é promovi-do por várias entidades e gover-nos, entre eles os governos de San-
ta Catarina, Paraná, Rio Grande
do Sul. e Mato Grosso do Sul, o
Codesul (Conselho de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul), e o Pnud
(Programa das Nações Unidas pa-ra o Desenvolvimento).

Mulher no Fórum
Mais um evento curioso nos

estandes do Fórum Global, noParque do Flamengo. É a exposi-
çào A Mulher Brasileira através
da Arte Popular, promovido peloCentro da Mulher Brasileira e Ga-
leria Pé de Boi. São 300 peças em
palha, madeira, cerâmica e mate-
riais reciclados que mostra a visão
de 75 autores, provando que pelomenos nas obras artesanais o ma-
chismo ainda predomina. São dois
estandes ocupados pela mostra e
mais três com artesão ao vivo
criando suas obras. Entre eles uma
senhora rendeira, um xilograva-
dor de cordel, e uma artesã da
palha. A exposição está sendo or-
ganizada por Ana Maria Sehin-
dler. (A.M.)
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CATALISADOR

PROBLEMAS A VISTA
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goes do programa.(Francisco Gongalvcs) publico, empresa^. ins,ituig6es I
1 te) vcrificar se as emissoes dos no- WlkX %' \ \ . ' i entidades ligadas a questao dos |
1 vos veiculos cstao atendendo aos I M.1 | 
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1^^  nas 
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Equipamento

antipoluente

é vulnerável

Menos álcool

causa aumento

das emissõesCOMO FUNCIONA
Guilherme Fiúza SÃO PAULO — Os habitantes

de quase todas as capitais brasilei-
ras. incluindo os cariocas, respi-
ram um ar mais poluído desde quea crise de abastecimento de álcool,
no final de 1989, levou o governo
a reduzir o teor deste produto na
gasolina distribuída em quase to-
do o país. A única região poupadafoi a capital paulista, onde. devido
à péssima qualidade do ar. a gaso-lina continou a ser vendida com
uma mistura de 22% de álcool,
porcentagem considerada ideal
para diminuir a emissão de po-luentes sem prejuízo dos motores.
Esta redução, além de aumentar a
emissão de poluentes está tornan-
do inúteis os catalisadores que
passaram a equipar carros produ-zidos a partir deste ano. atenden-
do ao corte obrigatório de 50% no
lançamento de gases tóxicos.

A proposta do governo federal
para reduzir a mistura de álcool
para apenas 11 % chocou as auto-
ridades paulistas, técnicos das
montadoras de automóveis e da
indústria de catalisadores. Princi-
pai motivo: desde 1983, os moto-
res dos carros nacionais e os ca-
talisadores adaptados aos com-
bustíveis brasileiros foram desen-
volvidos em função da mistura de
78% de gasolina e 22% de álcool.
E foi com base nela que se defini-
ram os índices de emissões de ga-
ses poluentes para cada etapa do
Programa de Controle da Polui-
ção do Ar por Veículos Automo-
tores (Proconve).

Os efeitos imediatos da venda
de gasolina com mistura dc álcool
inferior a 22% são o aumento da
emissão de monóxido de carbono
e redução ou mesmo anulação do
efeito dos catalisadores. Com is-
to. na maior parte do país, os
novos e caros catalisadores não
passam de equipamentos de pou-
ca eficiência no controle da polui-
ção. o que pode passar a aconte-
cer também em São Paulo. Uma

redução de
22% para 12%
implicaria um
aumento de
5 0 % destas
emissões, como
afirmou sema-
na passada Al-

fred Schwarc, gerente técnico da
área de controle de poluição por
veículos da Companhia de Tecno-
logia de Saneamento Ambiental
(Cetesb). Como exemplificou
Schwarc, seria como ter de repen-
te 50% de carros a mais circulan-
do nas ruas da cidade.

A diminuição do teor do álcool
na mistura gera o enriquecimento
do combustível, porque um litro
de gasolina produz mais energia
do que um litro de álcool, segundo
explica Alexandre Falcon, gerente
dc engenharia avançada da Auto-
latina. "Quando isto acontece,
além de jogar energia fora, reduz-
se drasticamente a capacidade dos
catalisadores de proteger o meio
ambiente", assegura o gerente da
Autolatina.

Na segunda fase do Proconve,
iniciada este mês, os veículos já
saem da fábrica com controles so-
fisticados, como injeção eletrônica
e catalisadores. "O Proconve tem
sido uma grande alavanca de
atualização tecnológica dos veícu-
los nacionais, que hoje já estão
mais para Primeiro Mundo do que
para carroças", considera Alfred
Schwarc. "O problema é que estes
equipamentos_só_têmcpndiçòes de
funcionar bem se houver dispom-
bilidade de um combustível pa-
dronizado e igual àquele para o
qual o veículo foi projetado."

Só a Degussa. único fabricante
de catalisadores no Brasil, investiu
no projeto de sua fábrica em
Americana (SP) cerca de USS 31.7
milhões, e destinou paralelamente
USS 5 milhões para pesquisa, de-
senvolvimento e adaptação á tec-
nologia local. Enquanto órgãos
públicos, empresas, instituições e
entidades ligadas à questão dos
combustíveis não chegarem a um
consenso e um compromisso, o
meio ambiente corre o risco de ser
respeitado apenas no papel, não
nas ruas.(Maisa Lacerda Nazario)

único fabricante de catalisadores automotivos
I 1 no Brasil é a empresa Degussa AG, com sede

em Frankfurt am Main, na Alemanha, quevenceu a concorrência internacional promovida a
partir do lançamento do Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores. Instalada
no Brasil desde 1953, na área de produtos para a
indústria cerâmica e decoração, a Degussa já possuíaknow-how na área de catalisadores químicos e auto-
motivos, que começou a produzir em 1974, na Ale-
manha. Ao vencer a concorrência para produzi-losno Brasil, a Degussa criou a Newtechnos Catalisado-
res Automotivos Ltda. e contruiu sua fábrica em
Americana, no interior de São Paulo. A empresa
Newtechnos é fruto de uma associação entre a De-
gussa (60%) e o Bradesco (40%). A produção anual,
em linhas robotizadas e computadorizadas, deverá
ser de um milhão de peças por ano.

O equipamento colocado nos novos automóveis à
saída do cano de escape chama-se, na verdade, conversor
catalítico. Ele é formado por uma carcaça em aço
inoxidável e dois suportes cerâmicos, os catalisadores.
Estes suportes são fabricados num material chamado
corderita (magnésio, alumina e sílica), e têm a forma de
colméias, com milhares de minúsculos canais. As paredes
destes canais recebem um banho de uma solução de
metais preciosos, formada por substâncias cataliticamen-
te ativas do grupo da platina (platina, paládio ou ródio),
e outros aditivos.

O catalisador não é um filtro, porque não retém
partículas. Ele é o suporte de um processo químico, com
reações entre moléculas. Estás reações químicas conver-
tem os gases tóxicos e poluentes—monóxido de carbono
(CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos
(HC) — em gases não tóxicos à saúde humana: dióxido
de carbono (C02), vapor d'água (H20) e nitrogênio
(N2). As substâncias ativas são as responsáveis por estas
reações químicas; a colméia cerâmica é apenas o suporte.
Uma manta amortecedora e a cápsula em aço inox
protegem os catalisadores contra vibrações e choques. A
vida útil do catalisador é de cinco anos, ou 80.000
quilômetros.(M.L.N)

Catalisador
perde função

com teores
abaixo de 22%

MISTURA POLEMICA

X"> RASÍLIA — O Departamento Nacional de Com-
bustíveis (DNC) resolveu comprar uma briga com
o setor ambientalista do governo ao propor ao

presidente Collor, até o final do próximo mês, a redução
da quantidade de álcool adicionado â gasolina, dos
atuais 22% para pouco mais de 10%. Recebida com
irritação na Secretaria do Meio Ambiente da Presidência
da República, a proposta, segundo membros da Semam,
é suficiente para invalidar todo o trabalho do Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automoto-
res (Proconve). anular os benefícios dos catalizadores. e
causar transtornos com a poluição, principalmente na
Grande São Paulo.

Sem muita crença nas argumentações dos colegas de
governo ambientalistas, o diretor adjunto do DNC,
Osmar Chaves Ivo, garante que toda a discussão em
torno da mistura dos 22% de álcool não passa de
mistificação. Para ele, bastariam ajustes mecânicos nos
automóveis para não ultrapassar os níveis máximos de
emissões exigidos pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama). "Se tivéssemos 0% de álcool na
gasolina, ainda assim seria possível ficar abaixo dos
padrões máximos de poluição", desafia Ivo, apesar de os
técnicos da Semam jurarem que os impactos ambientais
nas grandes cidades serão inevitáveis.

Munido de um decreto presidencial que assegura ao
DNC a responsabilidade pela definição do tipo de com-
bustível que deve ser vendido, Osmar Ivo pretende ques-tionar a exigência dos 22%. exigida em resolução do
Conama, e negociar com os setores do governo que não
endossarem a iniciativa do departamento. "Se não houver
acordo para fixarmos novos níveis de mistura, a solução
será levar o assunto para a Procuradoria Geral da Repú-
blica", avisa o diretor adjunto, que prefere apostar num
acerto para garantir, já a partir de março, nova composi-
ção da gasolina."As montadoras de carros cansam de dizer que basta o
governo definir o tipo de combustível a ser comercializa-
do. que elas adaptam os veículos às exigências ambien-
tais", lembra o diretor adjunto. Segundo a Secretaria do
Meio Ambiente, o Proconve já recebeu investimentos da
ordem de USS 250 milhões e mais de 4 milhões de carros
foram fabricados a partir de 1988 seguindo as recomenda-
ções do programa.(Francisco Gonçalves)
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A apoteose dos Titas do Sucesso

Show de Paralamas com Titas encer-
ra com brilho segundo dia do festival
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Titãs do Sucesso
apoteose

Show de Paralamas com Titãs encer-
ra com brilho segundo dia do festival

JAMARI FRANÇA cm uma 'lora e pouco, para depois
rolar 40 minutos da tão falada
união das bandas. Interessante queos Titãs cantaram músicas dos Pa-
ralamas, mas Herbert Viana não
fez o mesmo, limitando-se a colorir
as canções titânicas com alguns so-
los inspirados.

No set comum, músicas dos Pa-
ralamas como Selvagem, cantada
por Sérgio Britto, ganharam mais
punch devido â adição das guitarrasde Marcello Fromer e Tony Belot-
to, enquanto a seção de sopros dos
Paralamas dava um toque diferente
em faixas como Diversão, cantada
por Paulo Miklos, e Comida, na voz
do desconcertante Arnaldo Antu-
nes. Herbert dividiu o vocal de O
beco com Miklos e Nando Reis en-
cerrou a noite cantando Marvin,
que ganhou muito com a adição da
levada reggae dos Paralamas, bem
mais especializados no gênero do
que os Titãs. Não pode deixar de
ser destacado o punch incrível que a
união das baterias de Charles Ga-
vin e João Barone deu ao supergru-
po. Como Titãs e Paralamas tem o
mesmo empresário, pode ser que o
marketing funcione e os dois pas-sem a se apresentar juntos, nascen-
do Os Titãs do Sucesso, ou, quemsabe. Os Paralamas dos Titãs.

Luis Carlos David

Marcelo Theobald

JURI4T>
união de Paralamas do Su-
cesso e Titãs como atração

™ JH> principal da noite de sába-
do foi um sucesso total e deve mar-
car uma virada na postura coloni-
zada dos festivais. Herbert Viana
destacou isso dizendo que era uma
grande noite para o rock brasileiro
e para a geração que mudou a cara
da Música Popular Brasileira nos
anos 80. Durante toda a noite de
sábado, o grito de guerra que soava
na Praça da Apoteose era "Titãs,
Titãs", mas quem arrasou mesmo
foram os Paralamas do Sucesso. Os
oito titãs pegaram o vírus que deu
em Lulu Santos em São Paulo e
insistiram nas faixas do seu novo
disco Tudo ao mesmo tempo agora.
O povo não cantou.

Os Paralamas não brigaram com
o festival e agradaram de ponta a
ponta, enquanto o show dos Titãs
ficava de um entusiasmo médio a
um delírio frenético quando eles to-
cavam músicas conhecidas. Como
apresentaram roteiros com 20 mú-
sicas cada e ainda iam tocar juntosdepois, não houve espaços paramuitos improvisos nos shows. O set
de cada um foi bem compactado

HinfOOD
ROCK

Lulu Santos
irkif

????
Living Colour

**** ????

Cidade Negra
Jesus Jones

???

????PEDRO TINOCO Paralamas

XÍXUITOS dos jovens que enche-
ram o Sambódromo na noite de an-
tcontem deixaram cm casa parentes
preocupados. Segundo os responsa-
veis pela segurança do evento, não
havia o que temer. Os incidentes re-
gistrados no segundo dia de festival,
porém, indicam tudo —r menos que aPraça da Apoteose foi um lugar tran-
qüuilo. Na primeira noite do Holly-
wood Rock, os médicos de plantãono Sambódromo atenderam 64 pes-soas. em geral vítimas de exageros
alcoólicos. Mas a segunda noite, querecebeu um público estimado cm
50.000 pessoas, foi bem mais contur-
bada: foram registrados 191 atendi-
mentos, entre os quais os de dois
jovens baleados.

Paralamas/Titãs
? ??? ????

¦ Cotações: • ruim * regular ? * bom * ? ? ótimo * * * * excelente

Jesus

contagia

os súditos

O reggae

do Cidade

arrasou
PEDRO SÓ

•LJM time que está ganhando não
se mexe. Ciente disto, Mike Edwards,
líder do Jesus Jones, não quis saber
dc incluir surpresas no show que fez
na Apoteose, preferindo repetir a fór-
mula que havia provocado um ai je-sus no Pacaembu. Ele e seus aposto-
los suaram a camisa mais do que
qualquer atleta de Cristo e fizeram o
show internacional mais energético
da noite. Os hits do JJ nem são tão
hits assim, mas o ataque sonoro c a
correria frenética de Mikc Edwards
(vocal e guitarra), Al Jaworsky (bai-xo) e Jerry dc Borg (guitarra) trata-
ram de contagiar a platéia. Iain Ba-
ker, o sampleiro do grupo, contribuiu
com o toque freak do espetáculo, me-
xendo a cabeça como um autista em
78 rotações.

Ao vivo, o Jesus é mais guitar do
que dance, o que fica bem evidente
nas músicas do primeiro disco, Lit/ui-
dizer (que deve ser lançado no Brasil).
O alto teor de britanicidade do grupo
pôde ser constatado ao longo de todo
o show, mas sc torna mais explícito
cm canções como Welcome back. Vic-
toria, com pinta de The Kinks revisto
e atualizado. Com entusiasmo c um
repertório bem mais consistente do
que a maioria das atrações do Holly-
wood Rock, o Jesus Jones acabou
saindo da Apoteose depois de Right
here, right now, deixando um gosto dc
quero mais.

\J Cidade Negra teve o tempo maisescasso do festival — meia-hora —,
mas soube aproveitar cada minutocom um show enxuto que manteve o
público ligado o tempo inteiro. Ocarioca tem o reggae na alma c amultidão sacolejou em uníssono nadança compassada do ritmo jamaica-no. Nascido em Belford Roxo, Baixa-da Fluminense, há seis anos, o Cida-de Negra (ex-Lumiar) tem acompetência conferida pelos anos dcestrada e algumas músicas conheci-das do seu primeiro LP, Lute paraViver.

A origem do grupo faz com que asletras do Cidade Negra tenham preo-cupações sociais numa linguagem
muito peculiar como, por exemplo,em Nada Mudou'. "Bicho corrupto
não é o salvador/ Deixou de ser hu-mano para ser um roedor". A empa-tia com o público foi imediata e todoscantaram ou participaram das setemúsicas, com destaque para uma ho-menagem a Raul Scixas (aplaudidís-simo quando foi mencionado pelocantor Bernardo Rangel) com AMosca, música do primeiro LP solodc Raul, lançado cm 1973. Apesar dca maioria do público ser mais novodo que a música, todos cantaram,numa demonstração da popularidadedo velho Raulzito. O grupo (Lazão,na bateria, Da Gama, na guitarra, eBino Farias, no baixo) contou noshow com o reforço de um naipe demetais c da guitarra de Ricardo Bar-reto (cx-BIitz). (J.F.)

FOYER
CLUBE DE FRANCÊS

CAL - CASA DAS ARTES DE LARANJEIRAS
PROFISSIONALIZANTES

DE ATOR
INSCRIÇÕES 5-6-7/FEVEREIRO

MERGULHO TEATRALCURSO DE FÉRIAS INTEGRANDOTEATRO, CORPO E MÚSICA APRENDA FRANCÊS
O ANO TODO.

AVANCÉ/INIC./INTENS,
227-9QOO

INSCRIÇÕES ATÉ 03/02R. RUMANIA, 44 T. 225-2384 M colchão progressivo com
plumas new age, entre o jogo baila-ri no de samplers e guitarras do (ai)Jesus Jones e as cacetadas na molci-ra dos Titãs. Este foi o set de Seal,
de pouco mais dc uma hora dc du-ração, preocupado em estender ocobertor curto do repertório de umsingle e meio com um desempenho
gcstual incessante. Braços abertos
num camisão branco esvoaçante.
ele boiava no palco como um Cristonegro rotativo.

Num espaço menor como o Im-
perator, Seal faria melhor estampa.
Sua dance müsic dc alicerce acústico
temperada por block chords dc gui-tarras ecoantes, modelito Isaac Ha-
yes/Barry Whitc, não foi feita paraarrastar povo atrás do trio elétrico
de lambadas, rojões e high li/es dc-

Kodak COBAL LEBLON GARANTE:COBRIMOS QUALQUER 0FEHTA DE OESCONTO EM REVEUCAO.PUBUCADA HOJE EM JORNAIS E REVISTAS DE TODO PAtsTVÁLIDO SOBRE TABELA VIGENTE!
TAMANHO 10 x 15

DECrS PORCrS12 poses 10.079. 5 039.
24 poses 18 179. 9.089.
36 poses 26.279. 13.139.

DESCONTO SOBRE ATÉ 3 ROLOSNA REVELAÇAO. TRAZENDO O ANÚNCIO.

faRfíST/CO
de \{f:RÃiO

WORKSrlOPS

MUSEU DO TELEPHONE
• Linda Bustani • Monique Aragão

• Karen Acioly» Wagner Brasil• Reynaldo Simões • Robinson Tadeu•fl ramari Penteado • Guida Bueno« Manoel Fernandes

"FACA

COMÕ EU,

APRENDA

INGLÊS

NO IBEU.'

Emagrecer meio quilo por dia exige um eficiente
controle. Uma equipe especializada o ajudará a per-der (Quilos e centímetros nas areas cjue você mais necessi-
ta: cintura, abdômen e coxas.

Graças ao NUTRISOFT, um sistema computadorizado edilvugado este ano sob a égide da C.E.E. (ComunidadeEconômica Européia), você necessita apenas de uma hora
semanal, após exame médico completo, para eliminar os
quilos e centímetros excessivos.

Telefone já e marque uma consulta sem compro-
misso. Faremos uma analise detalhada do seu caso.

REVELAÇÃO
1 CÓPIA

12 FOTOS
24 FOTOS
36 FOTOS

Proços já com dosconto.

WORKSHOPS
Preços válidosató 22/01 /92 somentocom apresentação deste cupom.

DE 03 A 21 DE FEVEREIRO
DAS 9:00 ÀS 2J2:3Õ H ,

Kodak Inscrições abertas até
dia 31 de janeiroINSTITUTO SUÍÇO DE ESTÉTICA

Torre Rio Sul - Conj.1203 - Rua Lauro Müller, 116
® 543-6140 / 542-6040

Para homens e mulheres. Aberto das 8:00 às 20:00hZURIQUE — GENEBRA — BERNA — EASILÉA — ST. GALLEN

COPACABANA: Barata Ribeiro, 402IPANEMA: Vinícius do Morais. 68CAMPO GRANDE: Pça. Raul Boavontura.33CENTRO: Rio Branco. 133 Flamengo

Apoio:
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, Ao director gcral dc hygiene dirigio o Sr.
I) \\ ID I R \N TT—r—s jfs ..... jj|l( ggff ^ interior o seguinle aviso sobre

SSA'-So ¦0^3®$** iJF^MBc_ 
'jflfe If 

'"TS" 
art 82 n V do dccrcto n. 169 dc 18 de

^,jKy»T "*¦ Janeiro dc 1890 determinou que quando, a
UATRO cxcmplares do mais rcccnte F 'ljMfc ' t**3aiiil«iil»i^|j lElfe'JH^E'y >• jui/o do inspector gcral dc hygiene, os corliT
cinema curopeu, de tcndencias as mais M ^hIP^ *'0S ou c^t:^'aSens nuo pudcrcm, por suas

divcrsas e ate antagdnicas, chcgam as loca- mas condicoes sanitarias, continuar a scrvir
doras pclo selo da Abril Video: /f v/V/a WWwte^^ sem perigo para a saude publica. a autorida-
nqda mais, dc Bcrtrand Tavernicr, £//« /;o- J.P> ... sanitaria, aleni da iniposi<;ao das muitas
mem meio esquisito, dc Patrice Lccontc, Um > ~ * „ *< "~7 que no caso couhcrcm. inlimara logo os
caso dc mulheres, dc Claude Chabrol, todos ^ proprictarios ou sublocadores para que os

. franccscs, c Taxi blues, co-produgao franco- fcchem dcritro dc 48 horas, so podendo ser
sovicticu. Trata-se da primeira parte do pa- ipCc..,..,;,,, ¦Sgrf e£~3f ft reabertos depois dc Icitos os mclhoramcntos

acertado entrc a Abril c a Betas Artes, %fu %JF J| julgados ncccssarios.
distribuidora dc cinema dcdicada a impor- *r HI ~ 7m Hi^ "Nao sendo cumprida a intimacuo, o
tagao dc filmcs curopeus. >2 ff| JBT inspector dara conhccimcnto do facto ao

doCautorr0como captaT sua^sutU mmo°s™ra° Taxi blues, co-produgao franco-sovietica, mostra o conflito entre um taxista grosso e um musico X'fts'w seTome tamSSftSfsob a capa de uma historia policial, Sime- rcm_se modif£a(;6os ou mclhoramcntos.non esconae um aguao ensaio soprc sonaao cntrar o mundo exterior na sua vida —- ao extrema elcganciij, Tavernier constroi um Taxi blues, de Pavel Lounguine, e uma compativeis com a natureza das respectivasc inaiviauaiiaaae. Micnei Blanc e o anaiate se relacionar com Alice — tudo desmorona, conto moral sobre a hipocrisia do podcr. estranha curiosidade. Especie dc Taxi driver edificasoes e local em que estiverem situa-i-iirc, nomem cstranno, que nao se reiaciona e a sua propria desgraga e incvitavel. O terceiro exemplar frances do pacote e moscovita (guardem-se todas as propor- d°s, afim dc detcrminar-se o fechamento
ne^sH^zinhos0 Ele nao°dd'a mMma^Na Quem e o soldado desconhecido? Em uma 8,rande decepgao. Claude Chabrol, di- goes, por favor), o filme mostra o conflito dos antros da cidade e que constituem Tocos
Vizinhanca so auem lhe interessa 6 a vizi- vic!a e "ada Bcrtrand Tavernier mostra rctor dc Um caso de nndheres, nunca foi um entrc um taxista casca-grossa e um musico de infecgao.
nha Alice (Sandrinc Bonnairel aucviciada um comandante do exercito frances (Philipe grande cineasta, mas ao menos procurava de jazz em meio a um ate entao inedito,
jant;]a Um d^, um re"fmpago rcwUi a Noirct, cm grande atuagao), honcsto, etico SS'SS! T Hltchcoc> P?™ ocidentais, submundo sovietico. QuadHlha de LadrOCS
Alice a imagem palida e furtiva de Blanc na e digno, cmpenhado em descobrir o para- outr0 nesse riovel?o mnrqlistn e'^hiin'snhrr ' ma ° |C ?rrna scrru"c'oclmlenla'' a ca-
jancla. Ela passa entao a se exibir, com deiro dos 350 mil soldados dcsaparecidos °"1? "Xr mera muito livrc, muitas vezes na mao, Noticiamos ha dias que ultimamcntc se
maior ou menor indiscri^ao, para o vizinho. durante a Primeira Guerra Mundial, en- n-in t f h t ' • h Taxi blues seduz ate que se esgote o interes- tem dado muitos e importantes roubos na
O voyeurismo de Hire sai caro. Ele acaba quanto as autoridades buscam um corpo * t Hn 

S C t a,or na,s noras se pelas agruras da vida em Moscou — nao freguezia da Gloria e em Botafogo, pratica-
descobrindo o envolvimento do namorado anonimo, inindentificavel, para colocar no Y j**| ' . a:A^r'?rrvA IHII!? muito pior, alias, que a dc qualquer grande d°s' e.m sua maior parte por uma grande
de Alice num crime. O mcsmo crime de que Arco do Triunfo, numa "homenagem" ao P . mesmo i intemretaclo da sem" cidade, quando se e pobre. Depois, pesam quadrilha de ladroes, da qual faz parte uma
clc e suspcito apenas por ser a unica pessoa soldado "abstrato". Com surpreendente pre [aicntosa Isabelle Huppert conscguc cxccsso dc maniqucismo na construgao dos Xregavf'em divirsascsquisita do quaruer. Quando Hire dc.xa humor e leveza, e movimentos dc camera de [orna-Ia mais intcressantc. personagens c o rotciro meio prolixo. dar o meio c oricntar os sodos

K>

¦ H0R0SC0P0 I CRUZADAS
 Carlos Magno __ cl^7d7^7

ARIES • 21/3 a 20/4  TOURO #21/4820/5 GEMEOS • 21/5 a 20/6 Junho CASrCER • 21/6 a 21/7Desafios objetivos e Tempo de despertar. Tirando a parte da T ZT^ ~7^ZS Autocobranca e se- (i—13—13—R—is—R—Tf—nr—1»—no-|cruciais alortam pa- A^iedade afetiva gsTf noite em torno das /7V //> cretividade Seia es- /%tF. \7ra uma tomada de MM—^ _J precisa ser domina- \ ' ¦ 21 hs o dia apresen- Uftrat6gico e hSbil sem ^consciencia decisiva que pode ser o pivo da em prol da sua estabilidade emocional ta-se positivo e capaz de encorajar ainda ser excessivamente complicado, temeroso 12 bbb vn? 73de mudanqas e reconsiderapSes acerca da bom senso sobretudo para determinar com mais as suas tentativas de invenpSo e auto- e pouco solid&rio. Atitudes passionals K«lsua posipao no mundo, seus projetos e sua equilibrio o rumo que seguir& seus prbxi- expressao. N3o acumiile dCividas diante de mudanpa de estimulo e comportamento IM""-«® capacidade de auto-realizaqao. mos passos. Dia dinSmico. impasses administrativos. ao lidar com o ser amado e parentes. BB

LEAO • 22/7 a 22/8  . VIRGEM • 23/8 a 22/9 LIBRA • 23/9 a 22/10 ESCORPIAO • 23/10 a 21/11 ¦¦ 
' 

8W 
~

Pratique com mais| - Digamos que hoje x Altrulsmo e impulso l~~.Volta &s origens.'l^-, "capricho, perfeccio- ^ pode ser ° seu dia para veneer desafios j ^ Momenta de muita ^n Mar
-'_Srn,0e m6t0d°tud01 . . de sorte e que ele 1. e se expressar de f> sensibilidade onde ^ Hi«LU»° q"e VOCS Pr<fte"de fazer daqui por pode lhe dar a Inspirapao e o estimulo que forma mais extravagente, In6dlta e em- cada momento ou experlSncia causa forte 28diante. Na sua profissao 6 necessSrio de- faltava para voc6 dar o pontap6 inicial em preendedora. Evite tirar conclus6es apres- impacto interior. Sistema digestlvo e soma- Bnfl r I Isempenhar o seu papel com muito mais direpao a pianos que uma vez bem encami- sadas ou fazer m&s oppoes no setor finan- tlzapCes ficam senslveis. Contatos rev>l=- 31 HH
confianpa, seriedade e prud6ncia. nhados abrirao seu campo de ap3o. ceiro. DS atenpSo aos estudos. dores com pessoas do sexo feminino. I' H™'

~~  HORIZONTAIS - 1 - planta que. de noite, vira as folhas,
^GI.TAR10# 22/11321/12  CAFRIC6RNIO • 22/12 a 20/1 AQUARIO . 21/1 a 19/2 PEIXES • 20/2 a 20/3 ^na^o aS ^T^oTsYoZ^Luia interessante pa-^^ x Momento agitadoi ^f5e^==r~> Um dia que pode ser ("^ Z^T^Z D'a Que pede cora- teos. porcomorios. da (amiiia dos carangideos, migra-ra decisoes, iniciati- iOC  que faz vocS exter- muito satisfatbrio e / -I - ? -T ' gem, lideranca e re- doras <Pi.); 12-as regras ou corimonias quo se dovemvas e deshgamento P^>. nar id6ias POl6micas T incomum sobretudo J I sist^ncla afiada so »''2!'C h r?'9iS,° lpL,: f
auenmriif7iaCm'H!!«!>0nam?nt0S OU Val0ries ® impulsos imedlatistas e egocentricos. em relapao ao universo amoroso, mistico e bretudo para superar rivalidades, 13 - simboio' d^oiemento^e^numero^tam'ico fo'o!que proauziam aesarmonia na sua maneira Resgate a alegria de reavaliando seus ob- sensorial. Necessidade urgente de trans- dificuldades, acidentes de percurso sobre- transuranico, artificial; 14 - erva lenhosa e trepadeira.a9ir, pensar e se relacionar com o jetivos e descartando com coragem depen- cender limites intelectuais, materials e tudo na area da saude do trabalho Tendon- das 'eguminosas. forrageira para o gado em certasmundo. Reconhepa seus pontos fracos. dSncias infrutlferas. Tato. exlstencials. Ajuste-se. cia a controlar demais os outros. 

Z'Zl 
% i^^ladas e as flores viol&ceo-p&lidas; 15 - no comedo dos6culo XVI, danpa de corte, provavelmente de origem

TT A T\ Tl T TVT TT /"V espanhola. em compasso binario ou quatern6rio, anda-
I v II \ I I IB I 1 ifllli mento lento e majestoso; depois de 1600, pega instru-V v/ JLm. XJ xl. All XX V/ U mental, com as caracteristicas dessa danpa, e geral-—^ mente seguida pela galharda; 18 - tangedores~  pedestres e, As vezes, a cavalo, de gado vacum, que selocaliza na retaguarda da manada; 19 - pdndega; esp6-GAKrlKLD r>A\/iQ a c rrfoo a c? ,/rniPr,|. .^ cie de capa sem mangas, com aberturas por onde se

ItatTM ca-ron  J j xrw, MO\)n »»i(-\ 1  , Ab COBRAS  , VERISSIMO enfiam og bra90Si usada pe|as confrarias e irmandades
a \ H t—«C rvin i r»Mr> a Ce. 0 J- ^ NOVO KAl \kIO/*\ ? At". ^—^1 a it t» .1 religlosas; 20 - entre n6s; 21 - cacar6us; badulaques; 26

1 t to NE5 I ^ ( ' - aalr, passear; 27 - ave psitaciforme, dos psitacldeos,
/Ls^wwtt ^TRAC?A OAVIDAy / ypSURRADA . \| tyJt/U' _ T de coloragflo geral verde, cabepa enegreclda, face.es-

.• - p I V-/ • UAn cura com tons avermelhados, pescogo azul, abdome e¦ssjdf ; if( - i / ~^f(} . rM A» ys ^r\V ^ dorso Inferior vermelho—escuros, encontro escarlate,
W . rt^S V**' ¦ ¦ a : - "7 / " j, . /OQ .^O  rdmlges azuls, cauda olivAcea em cima e vermelho—

tT '17^ a *• • Vfc (/ Opr— V £< escura embaixo (pi.); 28 - escdria de fumo em forma de'.." , 1 - • a ¦¦ i>\ 3: ^=Y7y£l T^\ p6; farinha flna, peneirada; 30 - funpflo perlddica de uma
xVpX^r^. ITL\-^( s—a~7) / // vari&vel, igual a um quando a vari^vel 6 zero, e

r\  ^^i/1 Z / // ( I \\ \ \ ^ / // / ^ cuja derlvada segunda lhe 6 sim6trica; seno do comple-
\\ ^ / mento de um Angulo ou arco dados; 31 - pessqas que<2L—* —i i ir*—v ^-7^ nflo largam outras; escarros grossos; 32 - forma arcalca————S| J?M VAWb fc-i6 - um_— TC—  da terceira pessoa do singular do presente do Indlcativo

 _ r _ do verbo ser.imENTNQ MALUQ.XJTNHO ZIRALDO O CONlJOimiJJIO LAERTE vbrticais -1 defensivo agricola; 2 - designagfio co-
/'"im/cMTciTcrrcin^ nm  / ,,  ; _ I™ « _ mum a v^rias esp6cies de aves passeriformes, dos^ ^92 DlFEZENTEl>y^-J CLtROUNE^^) lUM UQ\A f^/Q ^pa, ta' A ^ piprldeos, cujo canto, que s6 se ouve uns 15 dias por V— -^c? T^rviiSirv-»' ^NGKifJo ( ( u{-™^ Xv ano e, ademais, apenas durante cinco a 10 minutos, ao

(«£: ' 1 JHjR'"* > r-x ^ ^ ^ . uzwxj... . ( V^, ) (\H\i\3J) . amanhecer, e tido como particularmente melodioso,
(b O <$ musical, e dlverso do de outra ave qualquer, a ponto de,«-[ 0 />rv segundo a lenda, os outros pAssaros todos se calaremJ 23^ 5 6 7 ^ b para escut^"'° (P1-): 3 - furtar; agir como ratonei.ro; 4 -^~L*J Cl ^f Va \jj>C /T^ \S/ 91011 12ISWIS 8 S^iik/(5) argola, anel; 5 - que cont6m duas sementes; 6 - profixo:para fora; 7 - relativos ao colo uterino; 8 -
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Cinema europeu
M-OJ

em pacote de

quatro vídeos

JORNAL DO BRASIL

Cortiços e Estalagens
Ao dircctor geral de hygicnc dirigio o Sr.

ministro do interior o seguinte aviso sobre
este assumpto:"O art. 82 n. V do decreto n. 169 de 18 de
Janeiro de 1890 determinou que quando, a
juizo do inspector geral de hygicnc, os corti-
ços ou estalagens não puderem, por suas
mas condições sanitarias, continuar a servir
sem perigo para a saude publica, a autorida-
de sanitaria, além da imposição das multas
que no caso couberem, intimará logo os
proprietários ou sublocadorcs para que os
fechem dentro de 48 horas, só podendo ser
reabertos depois de feitos os melhoramentos
julgados necessários."Não sendo cumprida a intimação, o
inspector dará conhecimento do facto ao
governo, o qual providenciará o fechamento
dos prédios.""Com o intuito de tornar effectiva esta
sabia disposição, recomendo-vos que encar-
regueis a um dos vossos ajudantes de proce-der desde ja as diligencias mais rigorosas
nos córtiços desta capital, cujas condições
sejão tão más que se torne impossível faze-
rem-se modificações ou melhoramentos,
compatíveis com a natureza das respectivas
edificações e local em que estiverem situa-
dos, afim de determinar-se o fechamento
dos antros da cidade e que constituem focos
de infecção."

Quadrilha de Ladrões
Noticiámos ha dias que ultimamente se

têm dado muitos e importantes roubos na
freguezia da Gloria e em Botafogo, pratica-dos, em sua maior parte por uma grande
quadrilha de ladrões, da qual faz parte uma
mulher que, a titulo de crcada de servir, se
empregava cm diversas casas, afim de estu-
dar o meio e orientar os socios.

DAV1D FRANÇA MENDES

UATRO exemplares do mais recente
^ cinema europeu, de tendências as mais

diversas e até antagônicas, chegam às loca-
doras pelo selo da Abril Vídeo: A vida e
nada mais, de Bertrand Tavernier, Um lio-
mem meio esquisito, de Patrice Lccontc, Um
caso de mulheres, de Claude Chabrol, todos

, franceses, c Taxi blues, co-produção franco-
soviética. Trata-se da primeira parte do pa-

, cote acertado entre a Abril e a Belas Artes,
distribuidora de cinema dedicada à impor-
tação de filmes europeus.

O melhor é Um homem meio esquisito.
Adaptado de um romance de Georges Si-
menon — Les Jlançailles de Monsieur Hire—, levado à tela em 1946 por Julien Duvi-
vier, com o titulo de Panique, o filme conse-
gue reproduzir não só o estilo econômico
do autor como captar sua sutil atmosfera:
sob a capa de uma história policial, Sime-
non esconde um agudo ensaio sobre solidão
c individualidade. Michel Blanc é o alfaiate
Hire, homem estranho, que não se relaciona
com ninguém e é olhado com desconfiança
pelos vizinhos. Ele não dá a mínima.' Na
vizinhança, só quem lhe interessa é a vizi-
nha Alice (Sandrinc Bonnaire), que vigia da
janela. Um dia, um relâmpago revela a
Alice a imagem pálida e furtiva de Blanc na
janela. Ela passa então a se exibir, com
maior ou menor indiscrição, para o vizinho.
O voyeurismo de Hire sai caro. Ele acaba
descobrindo o envolvimento do namorado
de Alice num crime. O mesmo crime de queele é suspeito apenas por ser a única pessoaesquisita do quartier. Quando Hire deixa

Taxi blues, co-produção franco-soviética, mostra o conflito entre um taxista grosso e um músico

entrar o mundo exterior na sua vida — ao
se relacionar com Alice — tudo desmorona,
e a sua própria desgraça é inevitável.

Quem é o soldado desconhecido? Em A
vida e nada mais, Bertrand Tavernier mostra
um comandante do exército francês (Philipe
Noiret, em grande atuação), honesto, ético
e digno, empenhado em descobrir o para-deiro dos 350 mil soldados desaparecidos
durante a Primeira Guerra Mundial, en-
quanto as autoridades buscam um corpo
anônimo, inindcntificável, para colocar no
Arco do Triunfo, numa "homenagem" ao
soldado "abstrato". Com surpreendente
humor e leveza, e movimentos de câmera de

extrema elegância, Tavernier constrói um
conto moral sobre a hipocrisia do poder.O terceiro exemplar francês do pacote é
uma grande decepção. Claude Chabrol, di-
retor de Um caso de mulheres, nunca foi um
grande cineasta, mas ao menos procuravase inspirar em bons modelos — Hitchcock,
Jean Rcnoir. Não há nada de um ou de
outro nesse novelão moralista e chato sobre
uma mulher que subloca seu apartamento
para encontros e faz abortos nas horas
vagas, tudo para sustentar a prole numa
época de violenta recessão. A trama é previ-sivel, e nem mesmo a interpretação da sem-
pre talentosa Isabelle Huppert consegue
torná-la mais interessante.

Taxi blues, de Pavel Lounguine, é uma
estranha curiosidade. Espécie de Taxi driver
moscovita (guardem-se todas as propor-ções, por favor), o filme mostra o conflito
entre um taxista casca-grossa e um músico
de jazz em meio a um até então inédito,
para os ocidentais, submundo soviético.
Filmado de forma semi-documental, a câ-
mera muito livre, muitas vezes na mão.
Taxi blues seduz até que se esgote o interes-
se pelas agruras da vida cm Moscou — não
muito pior, aliás, que a de qualquer grande
cidade, quando se é pobre. Depois, pesam o
excesso de maniqueísmo na construção dos
personagens e o roteiro meio prolixo.

Carlos da Silva
Aries • 21/3 a 20/4
Desafios objetivos e ^ ~y~
cruciais alertam pa-ra uma tomada de klÉilij 
consciência decisiva que pode ser o pivôde mudanças e reconsiderações acerca da
sua posição no mundo, seus projetos e suacapacidade de auto-realização.

TOUKÒ • 21/4 a 20/5
Tempo de despertar.
Ansiedade afetiva êMT"/ -
precisa ser domina- \ kJ . I
da em prol da sua estabilidade emocional e
bom senso sobretudo para determinar com
equilíbrio o rumo que seguirá seus próxi-mos passos. Dia dinâmico.

CÂNCER • 21/6 a 21/7 .Autocobrança e se-
cretividade. Seja es-
tratégico e hábil sem
ser excessivamente complicado, temeroso
e pouco solidário. Atitudes passionais e
mudança de estimulo e comportamento
ao lidar com o ser amado e parentes.

GEMEOS • 21/5 a 20/6 JunhoTirando a parte da /Ç—\ vW.")
noite em torno das /7V /v\y*21 hs o dia apresen- \/i—.
ta-se positivo e capaz de encorajar ainda
mais as suas tentativas de Invenção e auto-
expressão. Não acumule dúvidas diánte de
impasses administrativos.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Pratique com mais! *í>*
capricho, perfeccio-\nismo e método tudol X^P>r. £^2
aquilo que você pretende fazer daqui pordiante. Na sua profissão é necessário de-sempenhar o seu papel com muito mais
confiança, seriedade e prudência.

VIRGEM *23/8 a 22/9
Digamos que hoje 
pode ser o seu dia
de sorte e que ele ^
pode lhe dar a inspiração e o estimulo quefaltava para você dar o pontapé inicial em
direção a planos que uma vez bem encami-
nhados abrirão seu campo de ação.

LIBRA *23/9 a 22/10
Altruísmo e impulso ír-
para vencer desafios Sf f ç' ye se expressar de ^
forma mais extravagente, inédita e em-
preendedora. Evite tirar conclusões apres-
sadas ou fazer más opções no setor finan-
celro. Dê atenção aos estudos.

ESCORPIÃO *23/10 a 21/11
Volta às origens.SI
Momento de muita ££_*  y\sensibilidade onde ^  I
cada momento ou experiência causa forte
impacto interior. Sistema digestivo e soma-
tizações ficam sensíveis. Contatos revela-
dores com pessoas do sexo feminino.

HORIZONTAIS - 1 - planta que. de noite, vira as folhas,em posição vertical e como levantadas para o céu; 11 -
designação comum a várias espécies do peixes teleôs-teos, percomorfos, da família dos carangldeos, migra-doras (pl.); 12 - as regras ou cerimônias que se devemobservar na prática de uma religião (pl.); sistema dasfórmulas e práticas das organizações maçônicas'(pl.);13 - símbolo do elemento de número atômico 100.transurânlco, artificial; 14 - erva lenhosa e trepadeira,das leguminosas, forrageira para o gado em certasregiões do Nordeste, e cujas vagens produzem umaespécie de feijão aproveitável, sendo as folhas trifolío-ladas e as flores violáceo-pálidas; 15 - no começo dosóculo XVI, dança de corte, provavelmente de origemespanhola, em compasso binário ou quaternário, anda-mento lento e majestoso; depois de 1600, peça instru-mental, com as características dessa dança, e geral-mente seguida pela galharda; 18 - tangedores
pedestres e, às vezes, a cavalo, de gado vacum, que selocaliza na retaguarda da manada; 19 - pândega; espé-cie de capa sem mangas, com aberturas por onde seenfiam os braços, usada pelas confrarias e irmandadesreligiosas; 20 - entre nós; 21 - cacarôus; badulaques; 26- sair, passear; 27 - ave psitaciforme, dos psitacldeos,de coloração geral verde, cabeça enegrecida, face es-cura com tons avermelhados, pescoço azul, abdome edorso Inferior vermelho—escuros, encontro escarlate,rômlges azuis, cauda olivácea em cima e vermelho—escura embaixo (pl.); 28 - escória de fumo em forma de
pó; farinha fina, peneirada; 30 - função periódica de umavariável, igual a um quando a variável ó zero. ecuja derivada segunda lhe é simétrica; seno do comple-mento de um ângulo ou arco dados; 31 - pessqas quenâo largam outras; escarros grossos; 32 - forma arcaicada terceira pessoa do singular do presente do Indicativodo verbo ser.VERTICAIS - 1 defensivo agrícola; 2 - designação co-mum a várias espécies de aves passeriformes, dos
piprldeos, cujo canto, que só se ouve uns 15 dias porano e, ademais, apenas durante cinco a 10 minutos, aoamanhecer, e tido como particularmente melodioso,musical, e diverso do de outra ave qualquer, a ponto de,segundo a lenda, os outros pássaros todos se calarem
para escutá-lo (pl.); 3 - furtar; agir como ratonei.ro; 4 -
argola, anel; 5 - que contém duas sementes; 6 - profixo:movimento para fora; 7 - relativos ao colo uterino; 8 -
prefixo de negação; 9 - elemento de composição gregoque exprime a idéia de loureiro; 10 - doença do apare-lho respiratório, caracterizada por acessos recurrentesdo dispnéia paroxlstica que duram alguns minutos avários dias, com ofegos chiantes, tosse e sensação docontrição, causada por contrações espasmódlcas dosbrônquios (pl.); 16 - aparência, fisionomia; 17 - tribo deíndios tupl-guaranis da margem esquerda do BaixoTocantins, abaixo do último rápido do rebojo do Guari-ba. próximo da Praia Grande; 22 - primeira nota daantiga escala musical; 23 - comida própria de regiõessertanejas, feita com os tubôrculos do umbuzeiro e deoutros vegetas! (pl.); 24 - expatria, desterra; 25 - sufixoadjetivo: cheio de; 29 - encanto; donaire. Colaboraçãodo Prot. PEDHO DEMO - BRASÍLIA.CHARADISMO E CRUZADISMOê o órgão oficial do CIRCULO ENIGMlSTICO CARIOCA,organização charadlstlca fundada em 7 de março de1948 com a finalidade de congregar todos os charadis-tas e de fomentar e não deixar morrer a arte-ciência.Essa revista, editada trimestralmente traz viva a chama
que nos anima e vai difundindo no Brasil e em Portugalo ideal enigmlstico. Se você não a conhece peça umexemplar telefonando para 242-0727.CHARADAS TECIQRAMAS (adição ou subtração deletra)1. No PRINCIPIO um bobalhão. Mudou muito, ao secasar, Conquistando um GALARDÃO:Dos maridos do lugar Se tornou o sabichão. 7(-3(6ALTER-EQO - CEC - Jocarepaguá2. O SACERDOTE que guiava o automóvel não viu a
placa que dizia:"Não CONTINUE". 5.(-3)4CELLY - CEC - TIJuca
CHARADAS PROTÊTICAS (adição do sílaba inicial)3. Não ESTICO a jornada quando realizo TRABALHOESTAFANTE. 2.3ARQOS - CEC - Brasília4. Não obstante seu constante ZELO, o motorista doônibus acidentado foi considerado NEGLIGENTE. 3-4CHICO SILVA - NiteróiSOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIORHORIZONTAIS — Breque; bumba; oro; onda; ab; dia;aar; tórax; da; eratataca;isadelfia; agora; si, um; animo;monodia; os.VERTICAIS - borborigmo; rio; eb; queixada; um; ebo;clara, boate; ana; dadaismo; raso; datario; galena; te; cf,aios; aum; ai.CHARADAS ADICIONADAS: 1. calepino; 2. desdita; 3carapinha; 4. mentalista; 5. osmoler.

SAGITÁRIO *22/11 a 21/12
Dia interessante pa- /—\^-7TTra decisões, iniciati- —"^3:"-'^
vas e desligamento 17 
de medos, condicionamentos ou valores'
que produziam desarmonia na sua maneirade agir, pensar e se relacionar com omundo. Reconheça seus pontos fracos.

CAPRICÓRNIO *22/12 a 20/1
Momento agitado]
que faz você exter-
nar idéias polêmicas v "
e impulsos imedíatistas e egocêntricos.
Resgate a alegria de reavaliando seus ob-
jetivos e descartando com coragem depen-
dências infrutíferas. Tato.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Um dia que pode ser Ky^-1 —
muito satisfatório e i"^V__
incomum sobretudo n v hS^. =-^S?
em relação ao universo amoroso, mistico e
sensoriai. Necessidade urgente de trans-
cender limites intelectuais, materiais e
existenciais. Ajuste-se.

PEIXES • 20/2 a 20/3
Dia que pede cora- Ug-j.
gem, liderança e re-
sistência afiada so-
bretudo para superar rivalidades
dificuldades, acidentes de percurso sobre-
tudo na área da saúde do trabalho. Tendên-
cia a controlar demais os outros.
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Rememorando a epoca em que csteve no
Brasil a convite do deputado Ulysses Guima-
raes, ele contou um segredo:

fi, desde o ano passado, proprietario de uma
fazenda na fronteira de Minas com Goias.

RonaldoZa no n

Eduardo Dusek, Liege Monteiro e o
super-zoom, focalizando a louquis-

sima moQada do Hollywood Rock

1 Ho'e / X # c/ AS CANTORAS DA NOFTE: IBo //.WShiiaVVt^ AUHEA MAffltNS, ANGELA, GIOCONDA. IB Amanha • De 4* a sib.: Johnny Alf. Bp'»no B»r Ipeuiaivi-RuaWniciusdeMorais. 39TeL: 267-5757 1

Menu MzisicaL^.MOtica « Performance. Dirtfio: Cecil Third • An. Rainha Elizabeth. 769 • Teh 227-2447 afwlfil
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& unico da especie.

No ano da Ecologia, todas as
inlQimafoes para quem quer
descobiii o veidadeiio Brasil
Nesta oflcina irritada tudo
veio da floresta. As longas

• 1 ¦ \ # % # II II I | 1 ^ qiiBHtflo do INSS com ccrtcza vai rc-V/ V/ a * a k/ v/ WlkJ cobor a interpclaviia do voltn. O Tri- Folo de Marcos Barrelo
burial 6 autAnomo o sA dove satisfa-

?8c» ao coiif;rci<so nacional.
antor I C Z SllO bustldorcs o con-

em SP com Caetano, os juristuN do governo deve-
r. i* r» •, mats atcntamcnte W
Pauhnho e Rita Lee %-•, -o=3pi

/N ROBERTO COMODO /
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c 100 mil pessoas. Somcnte com ban- ^/.WW.
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dc Caetano Veloso, Rita Lee ,. J||^^^^HBBnpi^^^H
Paulinho da Viola, o imprevisivel * Adesivo colado Vidro tra- IBBw
JoCo apenas 10 das 22 musi- lH de um Gol branco,
cas previstas como repertorio do nambetiba
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O naipe de estrelas reunido para * Fadaa???? ffiBBP^ , j&hR
lestejar o quarto centenario de Sao Um grito vindo da multidao teia do Ibirapuera, e deu por aeabado • Delira, meu povo. Na plat&a do Jazzmania, um novo
Paulo abriu o show com a marchinha "Joao, voce merece um som melhor!" o espetaculo, sem que o publico fosse par na noite do Rio: Vera Malagut-
Dobrado de amor a Sao Paulo, de — ja era o sinal de que o som do avisado. ^^^^FoladeMRonaMo ti e 0 vice-govemador NilO Batista
Antonio Maria e Vinicius de Moraes. espetaculo deixava a desejar. Pauli- Mas, depois de uma nervosa espc- h|3^^^^BHBHHBHHB|Cuctuno Veloso, hospedado no Mak- nho da Viola, em duo com o cantor, ra de 14 minutos o mito voltou ago-soud Plaza Hotel junto com Joao tentou remcdiar, com Argumento. ra com Rita Lcc,'Caetano (ajoeihadoGilberlo e Paulinho da Viola, cansou Joao Gilberto sozinho acrescenlou no chao e abrapado por Rita) e Pauli-dc cspcrar o cantor sc aprontar c veio Nao vou para casa (de Antonio Al- nho da viola, para enccrrar de vez oantes para o show "Eu cstava espe- meida c Roberto Roberti). Em segui- show com uma rcprisc do Dobrado dc rM®.randoja ha duas hoius. mas ele nao da, numa cntrada de Rita Lee, amor a sa„ Paulo Dccepcionadoestava conscgu.ndo cal?ar o tcnis, en- cantor tentou uma aprescntacao cool com Q som Jo3o GilbcrtoFn5o chc. HiflB <M_ B

^4s bonitas Isabel de Sued
Ramos e Desir&e Vignole
enfeitando o buffet cam-

pagnard do Ao ponto

Foto de Ronaldo Zanon

Eduardo Dusek, Liège Monteiro e o
super-zoom focalizando a louquis-

sima moçada do Hollywood Rock
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No ano da Ecologia, todas as
inlQimaçôes paia quem querdescobrir o verdadeiro Brasil

João mandóubeijos para o maior puoJicõaêsuãcãrreira
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João Gilberto reúne

100 mil 
pessoas

Cantor fez show
em SP com Caetano,
Paulinho e Rita Lee

ROBERTO COMODO

ÃO PAULO — João Gilberto,
o pai c mago da bossa nova, fez

kjir ontem no Parque do Ibirapue-
ra um show ao ar livre para a maior
platéia de sua carreira — entre 90 mil
e 100 mil pessoas. Somente com ban-
quinho e violão, e acompanhado pelobrilho de Caetano Veloso, Rita Lee e
Paulinho da Viola, o imprevisível
João cantou apenas 10 das 22 músi-
cas previstas como repertório do
show, promovido para festejar o
tombamento do parque. Mantendo o
suspensc, ele chegou uma hora e meia
atrasado para o espetáculo, que deve-
ria começar às 1 lh.

O naipe de estrelas reunido parafestejar o quarto centenário de São
Paulo abriu o show com a marchinha
Dobrado de amor a São Paulo, de
Antonio Maria e Vinícius de Moraes.
Caetano Veloso, hospedado no Mak-
soud Plaza Hotel junto com João
Gilberto c Paulinho da Viola, cansou
de esperar o cantor se aprontar e veio
antes para o show. "Eu estava espe-
rando já há duas hoias, mas ele não
estava conseguindo calçar o tênis, en-
tão vim embora", contou Caetano,
que, chegou no Ibirapucra às 12h45,
quando Rita Lee balançava a platéiacom Lança-perfunw. Um pouco an-
tes, Paulinho da Viola tentou acalmar
a multidão impaciente cantando Ner-
vos de aço, Foi um rio que passou tia
minha vida e Sinal fechado.

A inquietação da platéia com o
atraso do espetáculo era tão grande
que não houve tempo para o ator
Raul Cortez, o improvisado mestre-
de-cerimônias, anunciar nada além
de um "João está ai". Após o dobra-
do de Vinícus, a sós no palco, o
cantor murmurou "agora, sou eu
mesmo, sozinho" e atacou o clássico
Canta Brasil (Alcir Vermelho c David
Nasser). Uma intensa apresentação
de Sampa, em duo com o autor Cae-
tano Veloso, levou ao delírio o públi-co c emocionou Joào Gilberto, quechegou a chorar e enxugar furtivas
lágrimas ao seu final.

Um grito vindo da multidão —"João, você merece um som melhor!"— já era o sinal de que o som do
espetáculo deixava a desejar. Pauli-
nho da Viola, em duo com o cantor,
tentou remediar, com Argumento. E
João Gilberto sozinho acrescentou
Não vou para casa (de Antonio Al-
meida e Roberto Roberti). Em segui-
da, numa entrada de Rita Lee, o
cantor tentou uma apresentação coolde Joujoux e balagandás, de Lamarti-
ne Babo. Mas o retorno do som no
palco — feito por exigência do pró-
prio João Gilberto pela empresa
Gaby Som e coordenado pelo técnico
Celinho, que trabalha com o cantor
desde 1958 — estava mesmo péssimo.João não aguentou, reclamou e saiu
do palco.

O cantor voltou após alguns mi-
nutos, interpretando Saudosa maloca,
samba paulista de Adoniran Barbosa,
com um arrepiante acompanhamento
de quase 100 mil pessoas, para pararo show em seguida: "Assim, não dá,
o som está ruim", reclamou. Pauli-
nho da Viola confirmava depois a
péssima qualidade do retorno no pai-co: "O retorno estava tão mau que eu
acompanhei o João pela batida do
seu sapato." João Gilberto ainda vol-
tou ao palco, convencido por Caeta-
no Veloso. Cantou Chega de saudade,
mandou beijinhos para a enorme pia-

téia do Ibirapuera, e deu por acabado
o espetáculo, sem que o público fosse
avisado.

Mas, depois de uma nervosa espe-
ra de 14 minutos, o mito voltou, ago-
ra com Rita Lee, Caetano (ajoelhadono chão e abraçado por Rita) e Pauli-
nho da Viola, para encerrar de vez o
show com uma reprise do Dobrado de
amor a São Pauto. Decepcionado
com o som, João Gilberto não che-
gou nem a terminar a música, aban-
donado num impulso o palco. Caeta-
no ainda pediu publicamente: "Canta
Ronda prá gente, Joâozinho". Inútil.
A música de Paulo Vazolini foi en-
toada mesmo pelo coro da platéia."Cantar sem som é como ver uma
exposição de quadros sem luz. Você
perde a capacidade de ver todos os
matizes, de perceber todas as cores",
disse João Gilberto depois para o
cineasta Walter Salles Jr., que apro-
veitou o show do astro para filmar
trechos de um documentário para aTV francesa. Além de pedir água de
coco, bolachas de água e sal e leite em
pó desnatado no seu camarim, João
Gilberto cobrou um cachê simbólico
para cantar na festa: apenas US$ 25
mil (cerca de Cr$ 25 milhões), 5% do
preço do seu cachê normal, de USS
400 mil, segundo a secretaria paulistada Cultura, promotora do espetácu-
lo.

segunda-feira, 27/1/92 o 3 '

O ministro Reinhold Stcphanes
passou o dia de ontem caçando oministro Carlos Átila, presidente doTCU.

Queria encontrá-lo para um tête-à-tête de qualquer maneira.
Até o início da noite, nâo tinha al-cançado seu intento.

M ¦ ¦
Sheik

E o ministro da Aeronáu-
tica, hein?

Com tanto Ottoman, Jac-
quard, colchas de cetim e 58almofadas está mais parasultão de tenda árabe do
que para milico de caserna.

m m m
Lá vem ela

A estonteante Celita Jaeksonvolta ao Brasil.
Fez reserva para passar o ini-

cio de fevereiro na pousadaAreia Branca, em Porto Seguro.
Solita.

¦ ¦ ¦
Dia certo

O despacho proferido pelo presi-dente em exercício do STF, OctávioGallotti, considerando constitucionalo decreto que determina o pagamen-to dos 147% aos aposentados só em1993, será examinado pelo plenáriodo Supremo na próxima segunda-feira, dia 2.
Até lá, qualquer prognóstic o sobreo resultado será mero exercício defuturologia.

¦ ¦ ¦

Armadilha
O governo, matreiramente, le-vou a discussão sobre o relatóriodo TCU para a questão da proje-ção das receitas calculadas pelaDataprev.
Para desviar o assunto, omi-liu o fato — também mostradotio relatório — de que o própriogoverno deve a bagatela de CR$5,5 trilhões à Previdência, alémde não repassar recursos orça-

mentários para a máquina ad-mlnistratica do INSS.
m m m

Revide
A ex-superintendente da LBAno Rio, Maninha Barbosa, vaientrar na justiça contra a enti-dade.
Seu advogado. Clõvis Saliione,esteve na sexta-feira em Brasíliaeom Paulo Sotero, presidente daLBA, para informá-lo da inten-

ção de sua cliente, cuja ação pe-dirá reparação para os crimescie calúnia, injúria e difamação.
* * *

Em tempo: as relações entreManinha e sua comadre, D. Ro-sane Collor de Mello, já conhece-ram dias mais amenos.

Zózimo

Ana Maria Ramalho

Ameaça
Depois do pronunciamento do

presidente Collor no sábado, umafonte muito alta do Tribunal de Con-tas da Uni&o garante:
Se o governo interpelar o TCU na

queHt&o do INSS com certeza vai re-ceber a interpclaySo do volta. O Tri-bunul é autônomo o só deve satisfa-
ções ao congresso nacional.

Dos mesmos bastidores sai o con-seiho: os juristas do governo deve-riam ler mais atentamente a consti-tuiç&o.

Trocadilho
Em Brasília não se fala emoutra coisa:
O governo aderiu ao fiuzolo-

gismo.

Exagerado

.4s bonitas Isabel de Sued
Ramos e Desirée Vignole
enfeitando o buffet cam-

pagnard do Ao ponto

Correndo
atrás

'Happy end'
Acabou a novela.A Riotur resolveu credenciar»

oficialmente a jornalista amori-v«,
cana Julia Prestou, corrcspun-K-
dente do Washington Post,
que andou escrevendo cobras,
lagartos e bodes sobre o Rio de.Janeiro.

Mas o presidente da Riotur,
Trajano Ribeiro, foi logo avi-
sando:—Quando a senhora chegar no
sainbódromo e encontrar uma
águia ou um leão não se prcci-
pite: os bichos são os símbolos
da Portela e do Leão dc NovaIguaçu.

¦ ¦ ¦
Na capital

« Depois de uns dias noRio, chegou ontem a Brasi-
lia o jornalista Shigeyuki
Okajima, editor de ecologia
do jornal Yomiuri Shimbun— recordista de vendagem,
com uma média de seis mi-
Ihões de exemplares pordia.

Elaborando uma ampla
reportagem sobre a Rio 92, o
jornalista está em Brasília
para unia entrevista com o
presidente Collor.

Tentáculo
O bispo Edyr Macedo estáampliando suas fronteiras.
Acaba de inaugurar um

templo da Igreja Universal
do Reino de Deus em Ma-
naus.

Mais precisamente, naavenida Getúlio Vargas,bem ao lado da casa do ex-secretário de segurança doestado, Klinger Costa.
Que de tão desesperado

com a rezadeira dos fiéis jáestá pensando em removeros crentes a tiros.

Candidato
Embaralhou o caldeirão dasucessão pernambucana.
Queiram ou não seus desafe-tos, a ascenyão do deputado Ri-cardo Fiúza ao ministério daAção Social teve o efeito de umcxocet sobre o palácio do Cam-

po das Princesas.
Fiúza está mais do que cre-denciado a disputar o governodo estado.

De camarote
Xuxa passou a perna naTV Manchete.
Comprou na sexta-feira

os dois camarotes do Setor 2
que estavam reservados pa-ra a emissora até a quarta-
feira da semana passada.

Só ainda não teve a con-
firmação da presença do
presidente Carlos Menem
no sambódromo.

u ¦ ¦

Bate-pronto
Do general Thaumaturgo

Sotero Vaz, ex-chefe do Co-mando Militar da Amazô-nia, sobre as denúncias domédico Dower de MoraesCavalcante publicadas on-tem pelo JORNAL DO BRA-SIL:
—Nunca andei à paisana no
Araguaia. Esse cara queraparecer e fica inventando
histórias às minhas custas.

•k -k *
Sobre as denúncias de que

praticava torturas nos guer-rilheiros, o militar não dis-
se uma palavra.

Peixe vivo
O governador Leonel Bri-

zola está de olho em Minas
Gerais.

Mais precisamente nos
quadros do PMDB, de onde
pretende tirar nomes para o
PDT.

O namoro mais quente, porenquanto, é com o ex-minis-
tro Leopoldo Bessone, que até
março deverá fechar com
Brizola.

Garimpo
Diante dos sucessivos

escândalos que pipocam
no governo, um novelei-
ro de plantão já está co-
lhendo dados para uma
nova novela.

Podre sobre podre.

• Que, aliás, poderia ter
como trama paralela a
baixaria que corre há
mais de uma semana en-
tre os dramaturgos Dias
Gomes e Aguinaldo Sil-
va.

RODA-VIVA
No almoço de ontem no Bife de Ouro, D. Ma-riazinha Guinle e a embaixatriz Diana de Mace-do Soares.Giovanna Perclmutter, viúva do estilista Geor-

ges Henri, está trabalhando na equipe da Rio 92.Marion e Joaquim Affonso Mac Dowell Leitede Castro reúnem amigos para jantar em Búzios,sexta-feira, comemorando o aniversário da anfi-triã.Cecília Clark voou para Nova Iorque ao en-contro da filha Ana Cecília.De luto a sociedade carioca com o falecimentode Luigi Quattroni.Atendendo a suave pressão de amigos, o ad-vogado Alfredo Bumachar Filho resolveu can-didatar-se à presidência da OAB-RJ.O vestido que Paula Brenha usará em seucasamento com José Mauro Martins, quinta-fei-ra, será o primeiro modelo de alta-costura cria-do por Carlos Alberto Tufuesson. filho de Glori-nha Pires Rebello.O dentista Marcelo Fonseca, que integrava aequipe do Dr. Olympio Faissol, inaugurou suaclínica no Leblon.Milton Carvalho está exibindo nas lojas Dim-pus sua coleção de alto-verão.O aniversário do ex-presidente do, STF, Thomp-son Flores, foi festejado ontem no balneário deAtlântida, no Rio Grande do Sul.D. Neuza Brizola é a convidada de honra dochá que Maria Cora Bório oferecerá na quinta-feira em sua loja.

• Adesivo colado no vidro tra-
seiro de um Gol branco, que cir-
culava ontem pela avenida Ser-
nambetiba:
• Preserve a natureza. Proteja
as fadas.

• Delira, meu povo.
Foto de José Ronaldo

Foto de Marcos Barreto

lYlenu MttsicalKwMúíica t Performance. Direção: Cecil ThM • Av. Rainha Eliiaketk, 769 • TeU 227-2447 kfwUB

• Fadas????

& mico da espécie.

Nesta oficina irritada tudo
veio da floresta. As longas
tábuas do assoalha
A madeira do piano,ojacarandádo violão,
a lenha da lareira este lãpis,
esta mesa, esta cadeira esta
porta e.sta janela..
Tudo é floresta!

Antônio Cailos Jobim

Na platéia do Jazzmania, um novo
par na noite do Rio: Vera Malagut-
ti e o vice-governador Nilo Batista

Santa paz
Um acordo selado entre o presidente do Co-

mitê Olímpico Brasileiro, André Ilichet, e Carlos
Arthur Nuzman, presidente da Confederação
Brasileira de Vôlei, trará a tão esperada paz no
esporte.

Pelo que acertaram, com relação ás eleições
do COB, em dezembro, Richet ficará na presi-dência — tendo Nuzman como vice — até
1995.

A partir daí, invertem-se os papéis: Nuzman,
presidente, Richet, vice.

***
O secretário Bernard Rajzman e o presidenteda FIFA, João Havelange, avalizaram o acordo.

¦ ¦ ¦
Corrente

Um movimento supra-partiddrio surgiu tiasexta-feira no congresso nacional com o obje-tivo de reconduzir o deputado Ulysses Gui-marães à presidência da Casa.
Especula-se que o governo não verá combons olhos a pretensão.
Preferiria para o cargo um nome maiscooptável.

Platéia
Depois de uma reviravolta em sua carreira,

a cantora Zizi Possi estréia dia 28 no Bali
Room, em Nova Iorque.

Já confirmaram presença na noite dois im-
portantes nomes do showbiz internacional.

O alemão Hung Hammer, responsável pelasturnês européias de Donna Summer e DianaRoss.
E o americano Herbert Bressling, que este-

ve recentemente no Brasil com um de seus
clientes — o tenor Luciano Pavarotti.

Pé no Brasil
# Ex-chanceler do Japão, cotado para o cargo
de primeiro-ministro, Michio Watanabe encon-
trou-se semana passada com o deputado César
Maia, que estava cm Tóquio para um seminá-
rio.

Rememorando a época em que esteve no
Brasil a convite do deputado Ulysses Guima-
rães, ele contou um segredo:

É, desde o ano passado, proprietário de uma
fazenda na fronteira de Minas com Goiás.

groiiii i'MVii'flfflTriri B53522SHBBffliSl



;^%Ir" 

7'"^^ w

" -S°
- "* V .-c~ *¦ . < - -» . *" *'

\ •- ¦- •, • *% -* ,<• -
, .- ®y?!i ^ ywf8&'KT?1 » * "VeS^®^ 4
r» 1 «!ii<»"*^^S ... "*"%" »•«' ~ i"-* - -
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Dupla homenagem musica de Puccini
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fj&t ' -'->* ¦ ¦¦„«» JMKt Agife Ura dos principals nomcs da

jgBK; ^.:jS: JN - '|V lift^ifr Jy* dBfej musica Ifrica, o compositor italia-
jit ••jy^-'-"''" 1?pBBBr l|Wr' 3jjl no Giacorno Puccini

' ^ IsF aBF - «•» J^mF'WUmi- '¦ que unia a ^randc criatividade' 
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' ¦¦ -j^my' :' ^ 
£n^m .JflBi mei°dica a uma excelente con-

Jr „ j*qj| j**|* cepc3o tcatral, nacidadc
JHj| >: J|(|yj|fc^ jMn1 -' -. $.» i.1fcaijfcffls numa overdose de uma
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sJ®*» jxtl'no auditorio Murilo
Jf J^Bfe: sv Miranda, do Ibac, no centro, es- 
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vpikl 1 Kwi^BKk" T*®* JO*- pre no mcsmo horario. Ama- -SiJII ^*!9BI^^^^BlHBII^^IHBHBKKlHei£ll:i

Hi- -^mBP< f fljh 'flSflPuf^^li^H nha e a vez da popular tragedia' S i'k^*^>(^SHK' ^ ^III^M^H^HP'MBM^HHH de Madame Butterfly, a obra-pri- ' jQk ffig^jlff' ¦''!
.^hfW- 'MBliL ma Manon Lescauh sera exibida f| jy «1^m. 3't<1!^r 'na qUarta~feira e> P<>r fim. rosea ^S?" J

quinta-icira. Puccini, descen- i)* ~'3^^iRffl|iwl|w^'^'t' ¦'
dente de uma famQia de musicos °*~'m

fi dt: Lucca, dccidiu-se pcla criai;ao 9 ^^HHf' ^_-» -
|/. operistica ao assistir. uma: apre- _jtr"} 

" 
W&S^BKes^*:- .|i! scnta^So de Aida, do tamb^m ita- ||

l;V liano Giuseppe Verdi- Sua deci- m$ao foi acertada, como mostra ^
|j grande exito de suas principais ,^®
:; obras — todas incluidas nessa HRm |¦•• mostra, com exce^ao da inacaba- ^Kj^H i\ ^ tt; ¦
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— 4a Outro video de rosea duplica "V-. . -^"^t ' ., / v^. jflf % / ,B|fe»r ££-&**BKKjKK/M ¦ b homenagem ao principal com- ift \* l^-«\"'iL| ^ X ,. J|BWBMf ^SBrZ 

" "xmHr positor cidssico italiano desic se- K^ Hj Kk, A J JMH9
culo. A opera tambem sera exibi- ^BBk.llll^ \.~-j^>f*^" :"*^S da pclo Centro Cultural B:uico *|^K \ V

\(M^^^^^^^SS9l£HHBfilBBBBBBfl^^^B^^^^Sl do Brasil, nesta terga-leira, as ' S ^*~v ' 
jBmF^

a.<(i \y^fS^SStSf H»jB Wm I8h30. Esta To.ica e uma nionta- BMBByBBBHHBBB1^ HHB <fi3Si
gem de 1976 de Luigi Verga, com 89BBBBBII^^ m ^8B* ^ 

'V'^ 
.:• . -r^iSv(jj^^ J^0^~' 

""

ma. Estao no elenco' Placido Do- 'W.^
Sy^.s/5cS^PlJ^^^^.^®*Ht^M ,x Shcrril Maines e RainaKKtM** ^i^hjfwSyBKS. ^Kr^E^HBBH^Ek# B Kabaivanska, com legendas cm'. 
^vVTfiJ'W '^ zlEeS'^^^^^l^BBBi*JB ingles. A viagem pela obra do
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T AT IP M nol Motelro C6sar. 26—- 717-6289): 14h10, 16h, nidodecontondooponascomoojudodoscrlancos Hi J.'•: . ¦ 
'^¦&$$** 

¦ : ;
^| I , I IV P. IVJ J-1 17h50,19h40,21h30. (12 anos) que pralendem solv6-lo. TchecoslovAquio/1963. Pjj|j W$u^' fi •',, ^,>^4, J

1HHH-  
Levnda monina hipocondrlaca vive em um lor mui- DE VOLTA A LAGOA AZUL (Return to tho Blue 'y ''J ^

rCTT) T T to "xcdntrico com o pai. um aounto funordrio Lagoon), de William A. Graham. Com Milla Jovo- ^PBW«' ? ^ '" ^
Li 3 i 11 Li I viiivo Quando uma maquiadora vem trabalhar na vich, Brian Krausa. Lisa Pelikan o Pater Hahir 9NSSli$^> • "^funerdria, uma incrlvel mudanpa se processa no StudiO'Copacabona (Rua Raul Pompftia, 102 •.....'*%& qm>&' >¦«¦¦' If ^VpltS ^^r^'_^ "'^'

A VIAGEM DA ESPERANQA (Raise dor huff viiivo. 247 8900). Studio-Co toto (Rua do Catete. 228 s >; W% M%^'-'" \£^'- - }S^S
Z^n'u? S^SIto 5S2 l^fnrf^ CAIVIINOS BRANCOS (White Fang), do Randal 205-7194): 14h10. 16h, 171,50. 19h40. ^•*****-- ¦ --^»^^^a&Bj||M[||j^^a»^^^^^^fc:.. ' -^j^^.J .V;V-; jmM *Sfefe?R>;i^^San^r V™?.»?,$%£ S^mK mlnl! Kei86r Com Ktou» Mo'ia Brandauer. Ethan Hnw 21h3°- A»/«nW Shopping 2 (Rua da Conc«Q4o. ••• « Jilte;~ «B@$iL^ill^
15h30 17h40 19h3l2h^LiL7 >: ^Seymour Cassel, Susan Hogan e James Re- 188/324 - 717-9655): 15h. 16h50. 18h40, &« -J HHBIBSl. ^BH«gfe l^-*'-''.' J30. 17li40. 19h50, 22h. (Ltvro). mar. Copacobuno (Av Copacabana. 801 — 265- 20M30 Art-Madureira 2 (Shopping Center do f^^BMMjl|A^ ^*gA dasasparada luta pela sobrovivdncia do uma 0953): 14h, 16h. Lebion 2 (Av. Ataulfo do Paiva, Madureira — 390-1827): 16h30. 17h20. 19h10. " - -. ¦¦ ¦ 1-¦ ¦ - * « *familia quo deixa o aldeia nas montanhas da 391 — 239-6048): 14h, 16h. Tijuca-Palace 21h. (Livre). «Turquia em dhat«o » rig Sujta. Okm <te melha> (Rua^Condo^do^ Bo^nfim.^214 - 228-4610): ourame viagem de navia m8e e lilha encontram /yy^ "

APACHE - HELIC0PTEROS INVENClVEIS ]T'3° *'' CusVl'°£PJS? ' <Av- ^lv°"<d<>' Vto ^rwde^'dSaTI^^'^^'J^'tS."^ ? t(Fire birds), do David Green. Com Nicolas CagB. '• 2 1 gi0 — .3215-07.46): 15h 17h 1!3h. 21 h. 0 felizas at6 a chegada de um navio que traZ ''*i ' |Hk£'«Tommy Lee Jones. Sean Young e Bryan Kestner. /caral'(Praia de Icaral. 161 — 717-0120): 14h. phmeiro contato com a civllizapSo. EUA/1991. i ''Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 265- 16h. (Livre). /7-., ... , .. . S .> M.0953): 14h50, 16h30, 18h10. 19h50. 21 h30. Domesticado por um rlspido o pacffico Indio. Ca- A FAMILIA ADDAMS (Tho Addams family), de
Opera 2 (Praia do Botafogo, 340 — 552-4945): ninos Brancos aprendeu a respeitar sou dono. Barry Sonnenfeld. Com Anjelica Huston, Raul .: »A|i^l W&,-'~
16h30, 18h10, 19h50, 21h30. Lebion 2 (Ataulfo Maltratado por seu novo propriet^rio o animal Julia' Christopher Lloyd o Christina Ricci. Roxy-1 "U,-..,
de Paiva, 391 —239-5048): 18h, 19h50, 21 h30 transforma-se numa fera selvagem e perigosa (Av. Copacabana, 945 — 236-6245), Sao Luiz 1 ft?x - -•¦, w. i-^-.\ £ -
Pa/dcio 7: 14h, 15h40, 17h20. 19h, 20h40. Art¦ EUA/1991 (Rua do Catete, 307 — 285-2296), Barra 3 (Av. V-'^ ' ' ''Ciisashopping 3: 161,20. 18h. 19H40. 21H20. O PESTINHA 2 (Problem child 2). do Brian La- ?„1T^.fj!6 Zj2B"B£2 L'^-J-^ " ,%i^IWigiaBlgil'i .,SAb.otiom.. do 14h40. Ti/uca 1 (Rua vant. Com John Rittor. Michael Oliver, Jack War fnh 17hRn Tqwo 21h30 9/,„nn r AConde de Bonfim. 422 — 264-5246). Madureira den o Laraine Newman. Metro Boavisu (Rua do Jsi s?S.m k'Jm bo2 ainn\. %?£tia2 (Rua Dcgmar da Fonsaca, 54 — 450-1338), Passeio 62 240-1291V 1 ?h?n iRhtin i7hm ^ Suburbana, 5.474 592-9430). 13h40, v
Icaraf (Praia de Icaraf, 161 -717-0120): 14h20. 19h 20h50 Larao do Machad'o 5 SI« dri 15h30' 17h20' 19h10' 21 h ComP° Grande <Rua,T6h,17h40 19h20 21 h (12 anos) 2h2 oq Tk flliox^hado 7 (Largo do Campo Grande, 880 — 394-4452), Star-SSo W&& <^'/f! \' ^ anos/. Machado, 29 — 205-6842), Condor Copacabana Gonca/o (Rua Dr Nilo Pecanha 56/70 — 71 ^Umhomeme uma mulher, dois pilotos de elite do ^"°Fi10"S®d?R^aih^ 255-2610): 4048). , 5h> 16h50< ¦, 8h40. 20h30. (Livre).exercito, sao convocados para uma missdo secre- 14h30, 16h20, 18h10, 20h, 21 h50. Lebion 1 (Av. .ta na America Latina, ondo dovem travar uma luta Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048), Barra 2 (Av. ^ estilo de vida dos Addams fica amaapado quan- ggPffiP^f^' ''do vida ou morte contra o inimigo. EUA/1991. das Americas, 4.666 —325-6487): 14h50, do um homem. que so faz passar palo tio dasapa- M^*'?

16h30, 18h10, 19h50, 21 h30. Tijuca 2 (Rua recido. conspira para roubar a fortuna da familia. ";
AA..mT,TTT . />, 7 Conde de Bonfim, 422 — 264-5246), Madureira Adaptaqdo dos personagens criados por Charles ^ ^

¦ (()l\r I l\ II A ( A I 3 (Rua Jo^o Vicente, 15 — 593-2146), Central Addams. EUA/1991 ^,M UU.Uli! Uny.1V (Rua Visconde do Rio Branco. 455 — 717- TCP GANG — ASES MUITO LOUCOS (Hot Ulp.DUPLO IMPACTO (Double impact), do Sheldon 0367): 14h20.16h, 17h40,19h20, 21 h. (Livre). shots!), de Jim Abrahams. Com Charlie Sheen.
Lettich. Com Jean-Claudo Van Damme, Geoffrey Com6dia. Junior osti do volta. Junto com Ben. sou Cary Elwes, Valeria Golino o Lloyd Bridges. Curto: ^
Lewis, Alan Scarfe. Alonna Shaw e Cory Everson pai adotivo, ele se muda para Mortville, tamb6m Mr Bcan 9ocs to a P'emi&re. com Rowan Atkin- AniGllCcl HuStOll G /?/? Ill Tlllin fA/fnrtir>ia ** SUs-t ^ v ^><:-w.
Roxy 2 (Av. Copacabana. 945 - 236-6245). conhocida como a cidade da pod,a India do amor. s°" Art-Mdier (Rua Silva Rabelo. 20 - 249- -/ " nUSlVil C MUI JUUa (MOWCM e CrOITieZ) llO COIT1JCO A familia AddaiTlSPa/dcio 2 (Rua do Passeio. 40 240-6541), Sao A MALANDRINHA (Curly Sua), de John Hug S12Lll!^lll2n 21-'*:AWw*- ,...„„ t
i"rZri <Rm d° »atrfe'o3-07\r 2^6"c^96)'¦f-r'^' hes. Com James Belushi, Kelly Lynch, Alisan f? 'j 92h°rv?AUr4"°S l^rf6"^' 88 ,"7r, 537"V!J2': ,8n- Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gfivea, 899 - Diretor do cinema 6 denunciado a Comissao doSul (Rua MarquSs de Sao Vicente. 52 — 274- p0„er e John Getz. Poxy 3 (Av. Copacabana ComSdia. Loucuras de um grupo de coraiosos 22h. Club-Cinema 1 (Rua Coronel Moreira Cbsar, 322-1258): 18h, 19h50, 21h40. (Livre). At.vidades Anliamericanas e cai em dnonlT4632): 14h, 16h, 18h, 20h 22h Odeon (Prapa 945 - 236-6245): 14h10. 16h, 17h60, 19h40, Pilotos de combate em mlssao secrata ameapada «1/1^h 714-3227): 16h30. 17h20, 19h10, Menino acredit„ quB flo nasce, (o| ,mcado pois que se recuse a entregar seus companSPSMahatma Gandhi, 2 — 220-3835). Barra 1 (Av. 21 h30. Veneza (Av. Pasteur. 184 — 295-8349): por sabotadores, que venderam 4 Marlnha avifies 21 h. (Livre). vizinho e anos deDois ii velho insiste em hiimr EUA/1991.das Americas. 4.666- 326-6487), America (Rua 14h10. 16h. Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de com deleito. EUA/1991. Moradores do um pr6dio t6m hgbltos muito estra- o que aclia que Iho foi roubado Beinica/1991 OS IMORAIS (The oriltersl de <?rnnh 't -..-Conde do Bonlim, 334 — 264-4246), Nilerdi Bonfim, 214 — 228-4610), Center (Rua Coronel THELMA Si LOUISE (Thelma & Louise), de Ri- nhos, inclusive comer came humana, mas a esta-  Com Anielica Hustorf John' Cuiapk Annaifp rL(Rua Visconde do Rio Branco, 375 — 719- Moreira C&sar, 265 — 711-6909): 15h30, 17h20, dley Scott. Com Susan Sarandon, Geena Davis bilidade do grupo 6 ameapada com a chegada de H| [) [^ A T) T) "n P 1? AT T1 I ninq e Pal Hinnle Ricamar (Av Cnn'in h-.*V "„iT"9322): 13h30, 15h30. 17h30, 19h30, 21 h30. 19h10, 21 h. (Livre). Harvey Keitel e Michael Mads0n. Swr-ipanom, um simpStico ampregado. que conquista o cora- ¦ KLAr KlSLN TA(, A - 237 9932?7h" ^30 21 h30 n 4 nit ?' <P't 7 552-4945): A hist6ria de Bil| Dancer que ap6s pasMr , noi|e (Rua Visconde de PlrajS, 371 - 521 -4695): 15h 'M da ,ilh° do =«=°"9ueirn. Franpa/1991. EUROPA^paJ de Lars V^n Trier dom Jean ^^|y||y||^||yjl|^|||^1_5h30, 17h30, 191,30. 21 h30. Madureira 1 (Rua com uma j0„em tnu|hor, 6 surpreendido por algo 17h20. 19h40, 22h. Brum-Tijuca (Rua Conde de NOITES COM SOL (II sole anche di nolle), de Marc Barr, Barbara Sukowa e Udo Kier VcvrU,)^B^^^^^agma^j^Fonseca^5^^^45^338)^/or/t^^ totalmente inesperado: uma nenezinha abando- Bonfim, 370 — 254-8995): 14h, 16h20. 18h40 Paolo e Vittorio Taviani. Com Julian Sands. Char- (Av. Pasteur, 184 295-8349): 18h 20 h 22 h

PROCURA DO DESTINO (The miracle), de 14h40, 17h, Lozano. Estapao Botafogo/Sala 3 (Rua Volunt3- Hr oc Pcl . ,,Neil Com Beverly Donal Mc- da 88 Umdos
Cann. Niall Byrne Pilkington. Bstacao Duas mulheres decidem passar um fim-de-semana 191,30. 211,30.Cinema- , (Av. 281 - 541 longe de a as vi A hi8t6ria de um quB de uma X^Sw.16h, e de um caSamento para so 991

pesadelo chegada de um e de uma O PESCADOR DEmisteriosa Go- de TerryUM GATO (Az de Amanda
Jan conta aos netos de sua no

I DICA DO DIA =

Dupla homenagem à música de Puccini
Um dos principais nomes da

música lírica, o compositor italia-
no Giacomo Puccini (1858-1924),
que unia a grande criatividade
melódica a uma excelente con-
cepção teatral, aterrissa na cidade
numa overdose de vídeos: uma
maratona no auditório Murilo
Miranda, do Ibac, no centro, es-
tréia boje ás I8h30 com La Bohè-
me e prossegue até quinta, sem-
pre no mesmo horário. Ama-
nhã è a vez da popular tragédia
de Madame Butterfly, a obra-pri-
ma Marton Lescault será exibida
na quarta-feira e, por fira, Tosca
na quinta-feira. Puccini, descen-
dente de uma famiiia de músicos
de Lucca, decidiu-se pela criação
operistica ao assistir uma apre-
sentaçâo de Aida, do também ita-
liano Giuseppe Verdi. Sua deci-
são foi acertada, como mostra o
grande êxito de suas principaisobras — todas incluídas nessa
mostra, com exceção da inacaba-
da Turandot.

Outro vídeo de Tosca duplica
a homenagem ao principal com-
positor clássico italiano deste sé-
culo. A ópera também será exibi-
da pelo Centro Cultural Banco
do Brasil, nesta terça-feira, às
18h30. Esta Tasca é uma monta-
gem de 1976 de Luigi Verga, com
regência de Bruno Bartoletti, gra-vado no Teatro da Ópera de Ro-
ma. Estão no elenco Plácido Do-
mingo, Sherril Maines e Raina
Kabaivanska, com legendas em
inglês. A viagem pela obra do
organista de igrejas que, com
muito esforço, ingressou no con-
servatório de Milão, é. nos dois
eventos, de graça.Grá tis, a chance de assistir às óperas de Puccini
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nel Moreiro César, 26 — 717-6289): 14h10, 16h,17h50,19h40, 21 h30. (12 anos).
Levada menina hipocondríaca vive em um lar mui-to excôntrico com o pai, um agonto funerário oviúvo. Quando uma maquiadora vem trabalhar nafunerária, uma incrível mudança se processa noviúvo.
CANINOS BRANCOS (White Fang). de RandalKeiser. Com Klaus Maria Brandauer, Ethan Haw-ko, Seymour Cassei, Susan Hogan e James Ro-mar. Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 265-0953): 14h, 16h. Leblon 2 (Av. Ataulfo da Paiva,391 — 239-5048): 14h, 16h. Tijuca-Palace 7(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610):16h40, 18h50, 21 h. Sãb., dom. e 2a, a partir das14h30. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via11. 2.150 — 325-0746): 15h, 17h, 19h, 21 h.Icaral (Praia de Icaraf, 161 — 717-0120): 14h,16h. (Livre).Domesticado por um ríspido o pacifico índio. Ca-ninos Brancos aprendeu a respeitar seu dono.Maltratado por seu novo proprietário o animaltransforma-se numa fero selvagem e perigosaEUA/1991

nidode contondo aponas com a ajuda das criançasque pretendem salvá-lo. Tchecoslováquia/1963.
DE VOLTA A LAGOA AZUL (Return to the BluoLogoon), de William A. Graham. Com Milla Jovo-vich, Brian Krause, Lisa Pelikan e Poter HohirStudio-Copacabona (Rua Raul Pompóia, 102 —247-8900), Studio-Cateto (Rua do Catete. 228— 205-7194): 14h10, 16h, 17h50. 19h40,21 h30. Niterói Shopping 2 (Rua da Conceição,188/324 — 717-9655): 15h, 16h50, 18h40,20h30. Art-Madureira 2 (Shopping Center doMadureira — 390-1827): 16h30, 17h20, 19h10.21 h. (Livre).
Durante viagem de navio, mãe o filha encontrammenino à deriva no oceano e refugiam-se numapraia onde as duas crianças crescem juntas, livreso felizes até a chegada de um navio que traz oprimeiro contato com a civilização. EUA/1991.
A FAMlLIA ADDAMS (The Addams family). doBarry Sonnenfeld. Com Anjelica Huston, RaulJulia, Christopher Lloyd o Christina Ricci. Roxy-1(Av. Copacabana, 945 — 236-6246), São Luiz 1(Rua do Catete, 307 — 285-2296), Barra 3 (Av.das Américas, 4.666 — 326-6497), Carioca (RuaConde de Bonfim, 338 — 228-8178): 14h10.16h, 17h50. 19h40, 21 h30. Norte-Shopping 1(Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430): 13h40,15h30, 17h20, 19h10, 21 h. Campo Grande (RuaCampo Grande, 880 — 394-4452), Star-SâoGonçalo (Rua Dr. Nilo Peçanha, 56/70 — 713-4048): 15h, 16h50, 18h40, 20h30. (Livro).
O estilo de vida dos Addams fica ameaçado quan-do um homem, que se faz passar pelo tio desapa-recido. conspira para roubar a fortuna da família.Adaptação dos personagens criados por CharlesAddams. EUA/1991.
TCP GANG — ASES MUITO LOUCOS (Hotshotsl). de Jim Abrahams. Com Charlie Sheen,Cary Elwes, Valeria Golino e Lloyd Bridges. Curta:Mr. Bean goes to a première, com Rowan Atkin-son. Art-Móier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h20. 16h, 17h40, 19h20, 21 h. Niterói-Shopping 1• 18h50, 20h30. (Livre).
Comédia. Loucuras de um grupo de corajosos
pilotos de combate em missão secreta ameaçada
por sabotadores, que venderam á Marinha aviõescom defeito. EUA/1991.

A VIAGEM DA ESPERANÇA (Reise der hoff¦nung). de Xavier Koller. Com Nocmottin Cobanoglu, Nur Surer o Emin Sivas. Estação Paissandu(Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4663):15h30,17h40, 19h60, 22h. (Livre).
A desesperada luta pela sobrevivência de umafamília que deixa o aldeia nas montanhas daTurquia em direção d rica Suíça. Oscar de melhorfilme estrangeiro. Sufça/1990.
APACHE — HELICÓPTEROS INVENCÍVEIS(Fira birds). de David Green. Com Nicolas Cago,Tommy Lee Jones, Sean Young o Bryan Kestner.Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953): 14h50, 16h30, 18h10, 19h50, 21 h30.Ópera 2 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945):16h30, 18h10, 19h60, 21h30. Leblon 2 (Ataulfode Paiva, 391 -239-5048): 18h, 19h50, 21h30Palácio 1: 14h, 15h40, 17h20. 19h, 20h40. Art¦'Caààshopping 3: 16h20, 18h, 19h40, 21h20.Sáb. e dom., a partir do 14h40. Tijuca 1 (RuaConde do Bonfim, 422 — 264-5246), Madureira2 (Rua Dcgmar da Fonseca, 54 — 450-1338),Icaral (Praia de Icaral, 161 —717-0120): 14h20,'f6h. 17h40,19h20, 21 h. (12 anos).
Um homem e uma mulher, dois pilotos de elite doexército, são convocados para uma missão secre-ta na América Latina, ondo devem trovar uma lutade vida ou morto contra o inimigo. EUA/1991.
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Anjelica Huston e Raul Julia (Morticia e Gomez) no cômico A família Addams
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O PESTINHA 2 (Problem chi/d 2). de Brian Lo-vant. Com John Ritter, Michael Oliver, Jack Warden e Laraine Newman. Metro Boavista (Rua doPasseio, 62 — 240-1291): 13h30. 15h20, 17h10,19h, 20h50. Largo do Machado 1 (Largo doMachado, 29 — 205-6842), Condor Copacabana(Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610):14h30, 16h20, 18h10, 20h, 21h60. Leblon 1 (Av.Ataulfo de Paiva. 391 —239-5048), Barra 2 (Av.das Américas, 4.666 —325-6487): 14h50,16h30, 18h10, 19h50, 21 h30. Tijuca 2 (RuaConde de Bonfim, 422 — 264-6246), Madureira3 (Rua João Vicente, 15 — 593-2146), Centra/(Rua Visconde do Rio Branco, 455 — 717-0367): 14h20,16h, 17h40.19h20, 21 h. (Livre).Comédia. Júnior está de volta. Junto com Ben, seupai adotivo, ele se muda para Mortville, tambémconhecida como a cidade da pedra fndia do amor.
A MALANDRINHA (Curly Sue), do John Hughes. Com James Belushi, Kelly Lynch. AlisanPorter o John Getz. Roxy 3 (Av. Copacabana,945 — 236-6245): 14h10, 16h, 17h50. 19h40,21 h30. Veneza (Av. Pasteur, 184— 295-8349):14h10, 16h. Tijuca-Palace 2 (Rua Conde doBonfim, 214 — 228-4610), Center (Rua CoronelMoreira César, 265 — 711 -6909): 15h30, 17h20,19h10, 21 h. (Livre).
A história de Bill Dancer que, após passar a noitecom uma jovem mulher, é surpreendido por algototalmente inesperado: uma nenezinha abando-nada.
A PROCURA DO DESTINO (The miracie). deNeil Jordan. Com Beverly D'Angelo, Donal Mc-Cann, Niall Byrne e Lorraine Pilkington. EstaçãoCinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 541-2189):16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).
Duas adolescentes divertem-se inventando histórias sobre os turistas, mas suas fantasias virampesadelo com a chegada de um circo e de umamisteriosa mulher. Irlanda/1991
UM DIA, UM GATO (Az prijde kocour). deVojtech Jasny. Com Vlastimil Brodsky, Jiri Sovak,Jan Werich e Emilie Vasaryova. Star-Copacabana(Rua Barata Ribeiro, 502/C — 256-4588): 14h,16h. Estação Botafogo 1 (Rua Voluntários daPátria, 88-537-1112): 16h. 18h. 20h. Art-Fas-hion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h, 16h30,18h30. (Livre).
Fábula sobre um gato mágico cujos olhos dão áspessoas as cores de suas personalidades e senti-mentos e, por isso. passa a ser cocado pela comu-

THELMA & LOUISE (The/ma & Louise). de Ri-dley Scott. Com Susan Sarandon, Geena Davis.Harvey Keitel e Michael Madsen. Star-lpanema(Rua Visconde de Pirojá, 371 — 521 -4690): 15h.17h20, 19h40, 22h. Bruni-Ti/uca (Rua Conde deBonfim, 370 — 254-8995): 14h, 16h20, 18h4021 h. Largo do Machado 2 (Largo do Machado29 — 205-6842): 14h40, 17h, 19h20. 21h40(14 anos).
Duas mulheres decidem passar um fim-de-semanalonge de seus cotidianos e as aventuras que vi-vem na estrada alternam momentos divertidos eviolência, numa viagem sem volta. EUA/1991
RAPSÚDIA EM AGOSTO (Rhapsody in au-gust). de Akira Kurosawa. Com Sachiko Murase.Hisashi Igawa. Narumi Kayashima e Richard Ge-ro. Novo Jóia (Av. Copacabana, 680): 15h,16h40,18h20, 20h. (Livre).
Avó conta aos netos histórias de sua família, notempo da guerra e da bomba, e as lembrançasficam mais fortes com a chegada do filho ameri-cano de um dos seus irmãos. Japão/1991.
DELICATESSEN (Delicatessen), de Jean-PierreJuenet o Marc Caro. Com Dominique Pinon, Ma-rie-Laure Dougnac o Jean-Claude Dreyfus. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 20h30, 22h20. Estação Botafogo/Sala 1

SEGUNDA, TERÇA E QUARTA ÀS
21:30 HORAS. ESTRÉIA DIA 03/02

;¦¦¦: COMPRE SEUS INGRESSOS
ffiO» ! JáÊL, ANTECIPADAMENTE PELOf&y .WB—™™ TE L.: (021) 282-1312.Cartão Nacional EXCLUSIVO P/ ASSOCIADOS.

jeans
A emoção está no ar

I CONTINUAÇÃO
DUPLO IMPACTO (Double impact). de SheldonLettich. Com Jean-Claude Van Damme, GeoffreyLewis, Alan Scarfe. Alonna Shaw e Cory EversonRoxy 2 (Av. Copacabana, 945 — 236-6245),Palácio 2 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541), SãoLuiz 2 (Rua do Catete, 307 — 285-2296). Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Odeon (PraçaMahatma Gandhi, 2 — 220-3835), Barra 1 (Av.das Américas, 4.666 — 325-6487), América (RuaConde do Bonfim, 334 — 264-4246), Niterói

(Rua Visconde do Rio Branco, 375 — 719-9322): 13h30, 15h30, 17h30. 19h30, 21h30.Opera 1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945):15h30, 17h30, 19h30. 21h30. Madureira 1 (RuaDagmar da Fonseca, 54 — 450-1338), NorteShopping 2 (Av. Suburbana. 5.474 — 592-9430): 13h, 15h. 17h. 19h, 21 h. Olaria (RuaUranos. 1.474 — 230-2666): 15h, 17h, 19h. 21 h-(.1,2 anos)
Gêmeos idênticos, separados aos sais meses deidade, se reencontram 25 anos depois para lutarem pe!a herança que causou o assassinado deseus pais. EUA/1991.
IVJEU PRIMEIRO AMOR (My Girl). de HowardZieff. Com Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis. Ma-caulay Culkin, Anna Chlumsky e Richard MasurArt-Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235-4895): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Art-Fashion Mall2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 16h,18h. 20h, 22h. Art-Casashopping 2 (Av. Alvora-da. Via 11, 2.150 — 325-0746). Art-Tijuca (RuaConde de Bonfim, 406 — 254-9578), Art-Madu-reira 1 (Shopping Center de Madureira — 390-1827). Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-3135).Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628): 15h, 17h, 19h, 21 h. Windsor (Rua Coro-

(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112):22h. Cfub-Cinema 1 (Rua Coronel Moreira César,211/153 — 714-3227): 16h30. 17h20, 19h10.21 h. (Livre).
Moradores de um prédio têm hábitos muito estra-nhos, inclusive comer carne humana, mas a esta-bilidade do grupo é ameaçada com a chegada deum simpático empregado, que conquista o cora-çâo da filha do açougueiro. França/1991.
NOITES COM SOL (II sole anche di notte), dePaolo e Vittorio Taviani. Com Julian Sands, Char-lotto Gainsbourg, Nastassja Kinski o MargaritaLozano. Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Voluntá-rios da Pátria, 88 — 537-1112): 15h30, 17h30,19h30, 21 h30. (Livre).
A história de um barão que desiste de uma brilhan-te carreira no exército e de um casamento para setornar monge. Baseado numa série do contos doTolstoi. Itália/França/Alemanha/1990.
O PESCADOR DE ILUSÕES (The fisher king).de Terry Gilliam. Com Robin Williams, Jeff Brid-ges, Amanda Plummer e Mercedes Ruehl. Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 16h20,18h55. 21 h30. (12 anos).
A estranha amizade entre um ex-professor, quevirou mendigo depois que a mulher foi assassina-da, o um ex-radialista torturado pela culpa de terincentivado a ação do assassino. Leão de prataem Veneza. EUA/1991.
UM HOMEM COM DUAS VIDAS (Toto lehérosj. de Jaco Van Dormael. Com Michel Bou-quet, Mireille Perrier, Jo De Backer e Gisela Uh-

len. Art-Fashion Mall3 (Estrada da Gávea, 899 —322-1258): 18h, 19h50, 21 h40. (Livre).
Menino acredita que, ao nascer, foi trocado pelovizinho e, anos depois, já velho, insiste em buscaro que acha que lhe foi roubado. Bélgica/1991.

EUROPA (Europa), de Lars Von Trier. Com Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa o Udo Kier. Veneza(Av. Pasteur. 184 — 295-8349): 18h, 20h, 22h.(14 anos).
Filho de alemães deixa os Estados Unidos paraviver na Alemanha, em 1945, e, no seu empregona ferrovia, descobre um pais estilhaçado e a HHjsociedade decadente. Dinamarca/França/Alema- Hi rVTD 4nha/Suécia/1991. Bfl Jj A 1 it ATUDO POR AMOR (Dying young). de JoelSchumacher. Com Julia Roberts, Campbell Scott,Vincent D'Onofrio e Colleen Dewehurst. Star-Co-pacabana (Rua Barata Ribeiro. 502/C — 256-4588): 18h, 20h, 22h. (10 anos).
Garota pobre vai trabalhar como enfermeira nacasa de um milionário, que sofre de doença fatal,e a paixão entre os dois anima o rapaz a lutar pelavida. EUA/1991.
CULPADO POR SUSPEITA (Quiity by suspi-cion), de Irwin Winkler. Com Robert de Niro.Annette Bening, George Wendt o Martin Scorse-se. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63 —267-7295): 16h. 18h, 20h, 22h. Sáb e dom . apartir de 18h. (10 anos).

Diretor do cinema é denunciado á Comissão deAtividades Antiamericonas o cai em desgraça'de-pois que se recusa a entregar seus companheiro^.'"EUA/1991.
OS IMORAIS (The grifters). de Stephen'FredrsrCom Anjelica Huston, John Cusack, Annette Be-ning e Pat Hingle. Ricamar (Av. Copacabana,'36lf-237-9932): 17h30. 19h30. 21 h30 (14 anos):—
A GATA BORRALHEIRA (Cinderella), desenho'animado de Walt Disney. Ricamar (Av. Copau&u •bona. 360 — 237-9932): 14h20. 1 5h50. NHeró,-"Shopping 1. 14h20. 1 5h50. 17h20. Art-FashionMall 3 (Estrada Gávea, 899 — 322-*1258)16h30. (Livre).

A PEQUENA LOJA DA RUA PRINCIPAÍ(Ochod na corse), de Jan Kadar o Elmar*Klo9:«Com Ida Kaminska, Josef Kroner e FranktisekZvarik. Novo Jóia (Av. Copacabana. 680)':'21 h30. (18 anos). . .
Em 1942, durante a ocupação nazista na Tchaowu-'lováquia, interventor alemão vai trabalhar na liojp_de uma velha judia. Tchecoslováquia/1966.,.. rU f

I MOSTRA
HITCHCOCK — FASE MUDA — Hoje, ás 201,.22h: Champagne. de Alfred Hitchock. Con^Bquy,Balfour. No Estação Botafogo 2 (Rua Voluntários,da Pátria, 88 — 537-1112).

TEATRO
GORKI/ESBOÇO DRAMÁTICO EM UM ATO— Adaptação e direção de Jáão Batista. Com AnaMaria Barreto, Giselda Mauler e outros. EspaçoCultural Sérgio Porto. Rua Humaitá. 163 (266-0896). 2» e 3", ás 21 h. CrS 3.000. Desconto de50% para classe. Até amanhã.
Baseado nas peças Os Veranistas. Os PequenosBurgueses. Os Inimigos, Os Últimos o Vassa Ge-leznova.

MORANDUBETA— De Heitor Luiz Murat. Dire-çâo de Abílio Ramos. Com a Turma Saturno doPlanetário. Planetário da Gávea. Av. Padre LeonelFranca. 240 (274-0096). 2¦ e 3», às 20h30. CrS4.000. Até amanhã.
ROTA DE COLISÃO — Texto e direção de João

Brandão. Com Grupo Troglô. Teatro Ipanema.Rua Prudente de Moraes. 824 (247-9794). 2" o3U. às 21 h. CrS 4.000. O estudante que levarcomprovante de recuperação no colégio terá 50%de desconto. Psicólogos e educadores têm 50 %de desconto. Até amanhã.
Duas histórias contadas ao mesmo tempo, em doisplanos diferentes: a realidade e o sonho.
O TIRO QUE MUDOU A HISTORIA De CarlosEduordo Novaes e Aderbal Freire-Filho. Direçãode Aderbal Freire-Filho. Com Cláudio Marzo,Paulo José e outros. Museu da República. Rua doCatete, 153 (225-4302). De 2" a 4», ás 19h e21 h. CrS 10.000.
Encenação da crise que culminou no suicídio doPresidente Getúlio Vargas.
WERTHER. O LIMITE DA PAIXÃO — De Goe-

the. Adaptação de Rogério Fabiano eiy f^ujpAfonso de Lima. Direção de Ary Coslov' Com'Dedina Bernadelli e Rogério Fabiano. 2" e 3»."às21 h30. Porão da Casa de Cultura Laura>Altinr.Av. Vieira Souto, 176 (267-1647). CrS 4.000. Atédia 25 de fevereiro.

Campanha Vá Ao Teatro — Postos de vendas; RioSul - Agência dos teatros. Lauro Müller. 7" piso(setor laranja). Das 10h às 19h. Ipanema sjQcfirfJcia dos teatros. Praça N.Sra. da Paz. s/n°. DaslOh às 19h. Kombi volante - Praça Saenz Perja.Diariamente, das lOh às 19h. Kombi volante -Cinefãndia. De 2a a 6". das 10h às 19h. Kombivolante - Largo do Machado. Sáb. e dom. dasjgfràs 19h. Os preços variam de Cr$ 1.000 a CrS5.000. para peças de teatro adulto e infantil. Até 2de fevereiro.

Rota de colisão encerra temporada com as apresentações de hojeeamanhã.

H EXPOSIÇÃO
JOSÉ OLYMPIO - SEIS DÉCADAS DE CUL-TURA BRASILEIRA — Exposição de fotos, do-cumentos, cartas e originais de livros. Saguão daBiblioteca Nacional. Av. Rio Branco, 219. De 2 < a6". das 9h ás 20h Sáb., até às 18h. Até 31 dejaneiro s
ECO DOS OBJETOS — Esculturas de MauroFainguelernt. Espaço Cultural Sérgio Porto. RuaHumaitá, 163. Diariamente, das 14h ás 19h30Até dia 2 de fevereiro.
CARLOS FRASCARI Exposição Trezentosanos de azulejos padrão no Brasil. Fundação Casade Rui Barbosa. Rua São Clemente, 134. De 2a a6J. das 10h ás 17h. Até 14 de fevereiro.
GONÇALO IVO E JOSÉ MARIA DIAS DACRUZ — Pinturas recentes. Galeria Rodrigo Me-Io Franco de Andrade do IBAC. Rua Araújo PortoAlegre, 80. De 2-' a 6", das 9h às 18h. Até 31janeiro.
ANDRÉ PORTO — Esculturas em madeira. Gale¦ria Sérgio Milliet do IBAC. Rua Araújo PortoAlegre. 80. De 2a a 6°, das 9h ás 18h Até dia 31RUI DE CARVALHO Exposição de pinturasEco Amazônico. Grande Galeria. Av 1" de Março,101 De 2-' a 6-'. das 11 h às 1 9h Até dia 7 defevereiro.

gem Gráfica, Rua Jardim Botânico, 414. De 2" a6a, das 10h às 19h. Sáb. e dom., das 10h às 1 7h.Até dia 28 de fevereiro.
MESTRE-ALUNO — Exposição coletiva de As-tréa El-Jaick e alunos da Escola de Artes doParque Lage. Espaço Cultural Petrobras. Av. Re-pública do Chile, 65/térreo. De 2- a 6-' das 9h às17h. Até dia 31
ISAURA DE LIMA NOGUEIRA Exposição decerâmicas Rio Design Center Av Ataulfo dePaiva, 270 Loja 302 De 2J a 6», das 10h ás22h. Sáb., até às 18h Até dia 28 de janeiro
GRAMIGNA/91 Esculturas. Solar Grandjeande Montigny. Rua Marquês de São Vicente. 225.De 2" a 6", das 9h às 20h. Sáb. das 9h às 13h. Atédia 1o de fevereiro.
ARTE NAIF — Coletiva de pinturas naifs. RoartGaleria de Arte. Av. Atlântica. 4.240/ss 131. De

2» a 6», das 10h ás 20h. Sáb., das 10h ás 17h.7«édia 29 de fevereiro. '
GARRICK YRONDI — Pinturas. Galeria CláudioBernardes. Rua General Dionísio. 53. De 2" à"6a,das 11 h às 19h. Até dia 28 de fevereiro. '
VILLA MAURINA/GALERIA CLÁUDIO BER-NARDES Acervo com pinturas de RubemGershman, riano de Aquino e Ângelo de Aquino,esculturas de Franz Weissman e Edgar DuvivTer.cerâmicas de Frida Dourian e gravuras de EdgarFonseca e Pedro Azevedo Vi/Ia Ma uri nu. RuaGeneral Dionísio. 53. De 2a a 6a. das 11 h ás 19h.Exposição permanente.
MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT— Prédio de estilo néo-clássico com mobitiariõ,utensílios, objetos decorativos e docunrr^rtíbspessoais e históricos. Casa de Benjamin Constant.Rua Monte Alegre. 255 — Santa Teresa. Qe^ p6a. das 12h às 17h. Exposição permanente.

OBJETO VIRTUAL NAO FINITO - Exposiçãode esculturas de Pedro Paulo Domingues. Galeriado IBEU. Av. Copacabana, 690/2° andar De 2a a6o, das 11 h ás 20h. Até dia 31
PROJETO QUATRO QUADROS — Exposiçãode quatro obras de diferentes artistas. GaleriaCândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63. De 2aa 6a, das 1 5h às 21 h Sáb., das 16h às 20h Atédia 30.
INTERVENÇÃO NO ESPAÇO BRANCO Exposição de Luiz Alphonsus intercalados com textos de Ricardo Basbaum. Escola de Artes Visuaisdo Parque Lage. Rua Jardim Botânico. 414 De2J a 6", das 10h às 19h. Sáb. e dom . das 10h às1 7h. Até dia 31
CARLOS MARTINS — Exposição de gravurasEscola dc Artes Visuais do Parque Lage/Saia Ima-
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sdRSitc, hoje tem filme dccentc na Tela quente. A rima ^1 / *™ ^Bk ^S?' fl
pobrc parabcniza a programagao global e sauda a es- 's^HTX' f&tofMm^H^KT fl
treiu dc De caso com a Mafia (Merried to the Mob, EUA, %VL : \zlzSmmmMSt^g ' 9H )flK^ '
1988), dc Jonathan Dcmmc, na TV brasileira. O rasgo ^SL . gfMI W ^BL\ 1 ¦
dc cntusiasmo ainda 6 pouco: sc algucm achou "demais" ¦ Qi <S.T» ~^flo supcrcstimado Totalmente selvagem (Something wild), ¦R '*jM
scu filme anterior, que se scgurc nas cadciras. De caso _ ^^E>\ *Pr
com a Miijia 6 uma dcsabalada comedia mafiosa, rc- _ fl^Hb ; gchcada de referencias pop, artifieio que ja se transfor- ^0^SSS?m^.K ^Qt
mou em marca rcgistrada do dirctor. Nao satisfcito com fr '' ~"Nii. lllfc HHBrj* - %Jra-espinafrada revisitagao ao universo capi, Demme ain- . W ¦B''. ,..:--jr T Hda comctc a ousadia de fazer da inebnante Michelle Mr 
Pfciffcr, a cx-vcdele dos sabonetcs Lux, uma saborosa A, / |
pcrua. Isto sim c algo verdadciramcnte selvagem. _ S5HH»2& Jj*HP% **

A.fiimografia de Jonathan Demme surprccnde jusia- -Michelle Pfeiffer e Hiatthew Modine no fascinante De caso com a Mafia ¦mente pela imprevisibilidade estctica e tematica. ComStop making sense (84), documentario com a- banda "¦———

selvagem o ao r AROTA SAPFfA80. O silencio dos inocentes TVS I3h30
de SUSpCnSC ¦ Malandragem. (You ruined my life) deno mclhor estilo Hitchcock. Acompanhando o racioci- David Ashweld. Com Soleil Moon Frye. Paulmo De ease com a Mafia tinha que ser algo diferente. Raiser. Mimi Rogers. Allen Garfield. Tonye'.?,r. me de Dcmmc csnoba o gangsterismo glamouri- Burton e Todd Susman. Produfao americanazajj'fl,. popularizado pela serie O poderoso chefao e simi- (TV) de 87. Cor (100 min).lares. E ofcrecc uma alternative domestica e chumbrega, Adolesccntc (Frye) inquieta, criada entre asdefendida por ele como uma fita dc gangsters sim, mas roletas de Las Vegas, sob a rigida tutcla"corti"humor e valores humanos, narrado do ponto dc da tia. Mas consegue forjar um incidente num

uma a involun-
Esta mulher e Angela De Marco (Pfeifler), esposa dc tiiria dc um professor dc matematica (Raiser)

um pistoleiro (Alec Baldwin) a servigo de Tony Russo para suas aventuras fora de casa. Inofensivo
(Dean Stockwell), o capo local. Cansada do sobressalta- pLf'lTin r. '" / ™onta8cm. D,s"c>'- Mimi

dccorada com ANDo'uIvTddos roubos, a dona a morte NOSSOS DINOSSAUROSra^ndo literalmente vida. Carrega o filho TV Globo 14h45nmnpnn nam \4anhotfoti r»  n< ....

A

-Michelle Pfeifíer e Híatthew Modine no fascinante De caso com a Máfía

segunda-feira, 27/1/92 p 5.JÓKNAL DO brasil

7h30 PROGRAMA 40 MINUTOS — En-trevistas.• 8h POSSO CRER NO AMANHA —
Religioso

8h10 COISAS DA VIDA — Religioso8h30 VINDE A CRISTO —Religioso
8h40 PROJETO VIDA NOVA — Religio-so9h IGREJA DA GRAÇA — Religioso10h FÉRIAS NO ACAMPAMENTO11h PROGRAMA SIDNEY DOMIN-GUES — Entrevistas e debates.11 h30 SALA DE VISITAS — Entrevistas.Apresentação de Mirtes Godoy
12h VlDEO MUSIC — Clipes. Apresenta-

çào de Otaviano13h REGGAE
13h30 DEMO MTV

I CANAL 11 — TV S
7h30 SESSÃO DESENHO - Desenho.Apresentação de Vovó mafalda9h SESSÃO DESENHO - Desenho.Apresentação de Eliana10h30 SHOW MARAVILHA — Infantilapresentado por Mara Maravilha12h30 CHAPOLIN —Seriado
13h CHAVES — Seriado infantil13h30 CINEMA EM CASA— Hoje: Garotasapeca
15h30 PROGRAMA LIVRE - Musical o en-trevista. Apresentação de SôrgioGroisman.
16h30 SESSÃO DESENHO —Desenho
17h DÔ RÊ Ml — Infantil com Vovó Ma-falda
17h30 CHAPOLIN— Seriado
18h CHAVES —Seriado
18h30 AQUI, AGORA —Jornalístico

I CANAL 13 — TV Rio
6h40 INSTANTE BRASILEIRO — Musi

cal7h POSSO CRER NO AMANHA
7h10 VINDE A CRISTO7h40 MISTtRIOS DA F£ —
7h50 CADA DIA8h CLIPS MUSICAIS9h COMBATE
10h CLIP TV11h GUERRILHEIROS
11H50 INSTANTE BRASILEIRO12h CLIPS
13h REPORTER RIO —1« EDIQAO

14h NON STOP — Vídeos16h G AS TOTAL — Clipes da linha heavy.Apresentação de Gastão17h30 CHECK IN —
18h DISK MTV — Parada de sucessos.Apresentação de Cuca
19h MTV NO AR — Notícias. Apresenta-

ção Zeca Camargo.19h10 VlDEO MUSIC — Clipes. Apresenta-
ção de Rita22h YO MTV RAPS23h MTV NO AR23h10 CHECK IN — Hoje: Capital Inicial
(reprise).23h40 BE AT MTV — Blocos de meia horade música sem intervalo comercial.1 h LADO B - Clipes de vanguarda2h VlDEO MUSIC - Clips

Telefone da emissora: 580-0313
19h42 ECONOMIA POPULAR — PER-GUNTE AO TAMER — Boletim eco-nômico
19h40 TJ BRASIL —- Noticiário nacional einternacional.
20h30 CARROSSEL—Novela
21 h AMBIÇÃO — Novela21 h40 SIMPLESMENTE MARIA — Nove-Ia
22h30 HEBE POR ELAS- Variedades. Apre-sentação de Hebe Camargo23h10 JORNAL DO SBT 1" EDIÇÃO —Noticiário.
23h30 Jô SOARES ONZE E MEIA — En-trevistas. Apresentação de Jô Soares.0h30 JORNAL DO SBT—2" EDIÇÃO —Noticiário. Apresentação de LilianWitte Fibe.1 h TJ INTERNACIONAL — Noticiário.Apresentação de Hermano Henning.H

Telefone da emissora: 293-0012

13h30 RIO URGENTE
17h30 REPÓRTER RIO — 2» EDIÇÃO18h CLIPTV
19h SAO FRANCISCO
20h INSTANTE BRASILEIRO
20h10 COMBATE
21 h10 INSTANTE BRASILEIRO
21 h20 KUNG FU
22h50 INSTANTE BRASILEIRO
23h REPÓRTER RIO
23h30 OS MELHORES CLIPS
Oh COLUMBO

I CANAL 9 — TV Corcovado/MTV

DANÇA 
•

CON-COR D An CIAS — Apresentação dos for-mandos de 1991 do Curso Profissionalizante emDança Contemporânea da Escola Espaço Novo.
Direção de Angel Vianna. 2*. às 21 h30; 3*. às 19he 21h30. Teatro G/áucio GU. Praça Cardeal Arvo-
verde. s/n° (237-7003). CrS 3.000. Até 28 de
janeiro.

1SUPERCANAL

VÍDEOS NA TORRE - Exibição de Grupos vo-cais anos S0 e 60. Hoje: das 18h às 21 h. na Torrede Babel. Rua Visconde de Pirajá, 128/A. Até efia31 de janeiro.
MIND-S EYE — Exercício de computação gráfiEaaplicada ao vídeo. Do 2* a sáb., às 19h30 Ãrt-Vert/Plaia Shopping. Rua XV de Novembro Niterói). Até dia 8 de fevereiro.

TELEVISÃO

Hoje a tela é

CARLOS HELf DE ALMEIDA

Kcjitc, hoje tem filme decente na Tela quente. A rima
pp,bjrc parabeniza a programação global e saúda a es-
tréiade De caso com a Máfla (Merried to the Mob, EUA,
1988); de Jonathan Demme, na TV brasileira. O rasgo
de entusiasmo ainda é pouco: se alguém achou "demais"
o superestimado Totalmente selvagem (Something wild),
seujjlme anterior, que se segure nas cadeiras. De caso
cqm^a Máfia é uma desabalada comédia mafiosa, re-
chcada de referências pop, artificio que já se transfor-
movem marca registrada do diretor. Não satisfeito com
«'espinafrada revisitação ao universo capil Demme ain-
diTcomete a ousadia de fazer da inebriante Michelle
Pfeiffer, a ex-vedete dos sabonetes Lux, uma saborosa
perua. Isto sim é algo verdadeiramente selvagem.

.A.filmografia de Jonathan Demme surpreende jusla-mente pela imprevisibilidade estética e temática. ComStop making sense (84), documentário com a- bandaTalking Heads, fornecia novos ângulos ao.musical. Em
Totalmente selvagem (86), reinventava o road-movie ao
sabor dos yuppies anos 80. O silêncio dos inocentes <91),ainda fresco na retina, experimenta o tltriller de suspenseno melhor estilo Hitchcock. Acompanhando o raciocí-
nio. De caso com a Máfia tinha que ser algo diferente. Eé. Õ filme de Demme esnoba o gangsterismo glamouri-zaiste 'popularizado 

pela série O poderoso chefão e simi-lares. E oferece uma alternativa doméstica e chumbrega,
defendida por ele como uma fita de gângsters sim, mas''COfil"humor e valores humanos, narrado do ponto devista de uma mulher".

Esta mulher é Angela De Marco (Pfeiffer), esposa deum pistoleiro (Alec Baldwin) a serviço de Tony Russo
(Dean Stockwell), o capo local. Cansada do sobressalta-
do cotidiano e do estilo bicheiro da casa, decorada com o
produto dos roubos, a dona aproveita a morte do
mando para mudar literalmente de vida. Carrega o filho
pequeno para Manhattan, tentando se livrar das in-fluèncias mafiosas. Mas o apetite sexual de Russo nãodeixa'. A sorte dela é se apaixonar pelo encanador MikeDowney (Matthew Modine). E seu azar também: oníõçõ é um dos agentes do FBI encarregados de investi-
gar as manobras do poderoso Tony Russo.'¦•¦De caso com a Máfia atira todo esse corre-corre de
peruas, criminosos e garotões apaixonados num caldei-
rão"*sócio-pIástico-cultural. Sob uma aparência kitschdesfilam coqueiros e bananeiras tropicais e os maisvariados exemplares da fauna americana. Até espaço
para o samba brasileiro, executado por um conjunto
com o sugestivo nome de Pé de Boi. Entre os acordes de
Zazueira, de Jorge Ben Jor, pode-se ouvir muita salsa,
New Order, Ziggy Marley, pinçados por David Byrne,
CfíiVâqui funciona como supervisor da trilha musical.
Fora da banda sonora, muita gente curiosa brilha em
participações muito especiais. O hoje paparicado cantor
e, çorppositor Chris Isak faz papel de capanga. Al Lewis,o Vovô da série A família Monstro da TV, aparece como
urh encarquilhado mafioso. É preciso ter olhos atentos
pâfaíis detalhes de De caso com a Máfia. E torcer para
que.a emissora não elimine os créditos finais, com cenas
não aproveitadas na edição final.

I OS FILMES
GAROTA SAPECA
TV S — 13h30

Malandragem. (You ruined my life) deDavid Ashweld. Com Soleil Moon Frye, PaulRaiser, Mimi Rogers, Alleti Garfield, TonyBurton e Todd Susman. Produção americana
(TV) de 87. Cor (100 min).
Adolescente (Frye) inquieta, criada entre asroletas de Las Vegas, vive sob a rígida tutela
da tia. Mas consegue forjar um incidente num
dos cassinos, conseguindo a aliança involun-
tária de um professor de matemática (Raiser)
para suas aventuras fora de casa. Inofensivo
telefilme da linha de montagem Disney. MimiRogers já foi senhora Tom Cruise. ?
ESTÁ FALTANDO UM DE
NOSSOS DINOSSAUROS
TV Globo— 14h45

Disney. (One of our dinossaurs is missing)
de Robert Stevenson. Com Peter Ustinov, He-len Hayes, Clive Revill e Derek Nimmo. Pr o-dução americana de 75. Cor (93 min).
Em Londres, valioso microfilme é escondido
no esqueleto de um dinossauro. O monte de
ossos é encontrado na rua e recolhido poruma babá (Hayes). Que nem desconfia de queo seu achado é cobiçado por um espião chinês
(Ustinov) e outras figuras sinistras. Sonolentabobagem montada pelos estúdios Disney. Oveterano Peter Ustinov foi envolvido no fias-
co. Stevenson (Mary Poppins) já fez coisa
melhor para a produtora. ?
DE CASO COM A MÁFIA
TV Globo —21 h30

Comédia mafiosa. (Married to the Mob) deJonathan Demme. Com Michelle Pfeiffer.Matthew Modine, Dean Stockwell, MercedesRuehl, Alec Baldwin, Joan Cusack, Trey Wil-
sou e Charles Napier. Produção americana de88. Cor (103 min).
Matador (Baldwin) da Máfia cai cm desgraçae é eliminado. A viúva (Pfeiffer) do sujeito

aproveita a chance para começar vida nova,longe dos mafiosos. Mas o apetite sexual do
grande capo (Stockwell) não deixa. Nessemeio tempo, a dona se envolve amorosamentecom um agente (Modine) do FBI que, sobdisfarce, investiga as ligações escusas da fula-na. Divertidissimò corre-corre do autor deTotalmente selvagem. ? ? ?
PAPAI NÃO SABE NADA
TV Globo — Oh

Comédia. (Take her, she 's mine) de HenryKoster. Com James Stewart, Sandra Dee, Au-drey Meadows, Robert Morley, Philippe For-
quet, John McGiver, Robert Denver e MonicaMoran. Produção americana de 63. Cor (98min). '
Dona moderninha (Dee) quer porque querestudar arte na França e viaja para Paris,contrariando a família. Mas o papai (Stewart)ciumento e caretào engole a malcriação esegue os passos da filhota rebelde pela CidadeLuz. Comediazinha familiar, econômica nohumor e na castidade. Quem manda ter San-dra Dee como doidivanas? ?
PAIXÃO DOENTIA
TV Bandeirantes — 2h

Incesto. (Something about Amélia) de Ran-da Haines. Com Te d Danson, Roxana Zal,Glenn Close, Olivia Cole, Kevin Comvay, Lane
Smith e Jane^Kaczmarek. Produção americana
(TV) de 84. Cor (100 min).
Pacata família americana entra em polvorosa
quando a filha problemática (Zal) revela tertido relações sexuais com o pai. A noticia
também repercute fora de casa. Tema e de-sempenho dos atores ajudaram a fazer dePaixão doentia um dos programas de maior
audiência da TV americana. Culpa do roteirode William Hanley. Mas foi a protagonistaRoxana Zal que levou o Emmy — o Oscar daTV — para casa. ?

Cotações: • ruim ? razoável ? ? bom * ? ? ótimo ? ? * ? excelente

e|agma
feSPNUHF48"W*1*" ESQUI IMA NEVE"8F3&^ SUPERBOUTS: DURAN X BARK-3sb*3*Í** LEY 89
3H30~ SEMANA ILUSTRADA DE MOTO-RES"TOhK«.<TOP RANK BOXING•Tttf3Cr SUNKIST KIDS-Tahos^AERÚBICA: TREINAMENTO BA-SICO
32)130. MODELAGEM FlSICAaathoM. VÔLEI DE PRAIA FEMININO-14h.—AERÚBICA: ENTRE EM FORMA-,»^COM DENISE AUSTIN•WJftaO BODYBYJAKE-üter AERÔBICA: CORPOS EM MOVI-MENTO
,15h30 MODELAGEM FlSICA-4-6h-- MUSCULAÇÃO

BASQUETE UNIVERSITÁRIO FE-MININO: LSU X AUBURN19h-— LUTA LIVRE
gfttw CAMINHÕES MONSTRO

20h30 FUTEBOL INGLÊS22h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO:VILLANOVA X CONNECTICUT0h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO:
OKLAHOMA X NEBRASKA2h30 CAMPEONATO DE OFF SHORE3h BASQUETE UNIVERSITÁRIO:PEPPERDINE X CAL5h MUSCULAÇÃO5h30 O LADO ALEGRE DO ESPORTE6h UP CLOSE

6h30 HIPISMO: BURGHLEY HORSE

RAISHF4
7h30 TE LEG IO RN ALE
8h DOCUMENTÁRIO
10h INFANTIL
II MÚSICA ITALIANA12h VARIEDADES
14h CINEMA
15h INFANTIL
16h MUSICA CLÁSSICA
17h VARIEDADES

18h MÚSICA ITALIANA
19h RAI AO VIVO
21 CINEMA: IL COMANDANTE
22h30 TELEGIORNALE
0h VARIEDADES
2h MÚSICA ITALIANA4h SHOWS
6h ENTREVISTAS

I CNNSHF5
8h HEADLINES INTERNATIONAL9h30 BUSINESS DAY10h HEADLINES INTERNATIONAL
10h30 BUSINESS DAY
11h HEADLINES INTERNATIONAL
12h LARRY KING REPLAY
13h CNN WORLD DAY
14h HEADLINES INTERNATIONAL15h CRIER & COMPANY
15h30 HEADLINES INTERNATIONAL
16h CNN WORLD NEWS
16h30 HEADLINES INTERNATIONAL

17h WORLD BUSINESS TODAY17h30 HEADLINES INTERNATIONAL18h INTERNATIONAL HOUR19h WORLD NEWS19h30 HEADLINES INTERNATIONAL20h WORLD BUSINESS TODAY20h30 CNN SHOWBIZTODAY
21 h THE WORLD TODAY/HEADLINENEWS
21h30 THE WORLD TODAY/TELEMUN-DO CNN
22h MONEYLINE
22h30 CROSSFIRE
23h PRIME NEWS
0h LARRY KING/HEADLINE NEWS0h30 LARRY KING/TELEMUNDO CNN1 h HEADLINES INTERNATIONAL2h SHOWBIZ TODAY (REPRISE)2h30 HEADLINES INTERNATIONAL4h30 MONEYLINE5h CNN WORLD WIDE UP DATE5h30 HEADLINES INTERNATIONAL6h45 CNN NEWSROOM7h HEADLINES INTERNATIONAL

I CANAL 4 — TV Globo 
Te'etonedaemiMora:529 2857

6h30 TELECURSO 2" GRAU — Educati-vo. Hoje. Matemática e Língua Portu-
guesa7h BOM DIA BRASIL — Entrevistas
políticas7h30 BOM DIA RIO — Noticiário a agendacultural local8h XOU DA XUXA — Infantil. Apmson-taçõo Xuxa13h GLOBO ESPORTE — Esportivo lo-cal

13h10 JORNAL HOJE—Noticiário13H30 VALE A PENA VER DE NOVO —
Reprise da novela Fera Radical, deWalter Negrão.

14h45 FESTIVAL DE FÉRIAS— Filme. Ho-
je: Está faltando um de nossos dinos-sauros.

16h40 SESSÃO AVENTURA17h40 ESCOLINHA DO PROFESSORRAIMUNDO — Humorístico, co-

mandado por Chico Anysio18h00 FELICIDADE — Novela de ManoelCarlos. Com Maitô Proença, Tony Ra-mos, Herson Capri, Edney Giovenanzi,Ariclô Perez e outros.18h50 VAMP — Novela de Antonio Calmon.Com Claudia Ohana, Joana Fomm,Reginaldo Faria, Paulo José, Ney La-torraca e outros ^19h40 RJ TV—Noticiário local20h JORNAL NACIONAL — Noticiárionacional e internacional20h30 PEDRA SOBRE PEDRA — Novelade Aguinaldo Silva. Com Lima Duarte,Renata Sorrah, Marco Nanini, EvaWilma e outros21 h30 TELA QUENTE - Filme: De caso coma Máfia
23h30 JORNAL DA GLOBO — NoticiárioOh SESSÃO COMÉDIA — Filme. Hoje:Papai não sabe nada

I CANAL 6 —TY Manchete Telefonodaemi —285-0033
7h30 BRASIL— Noticiário nacional, direto

de Brasília
8h COMETA ALEGRIA —Infantil
12h M ASKM AN — Seriado japonês12h20 MANCHETE ESPORTIVA — 1 ®

TEMPO - Noticiário esportivo
12h40 ESQUENTANDO OS TAMBO-

RINS
12h40 JORNAL DA MANCHETE — EDI-

ÇAO DA TARDE — Noticiário
13h10 SESSÃO SUPER HERÓIS
15h30 CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.

Apresentação de Angélica
18h10 SESSÃO ESPECIAL —Seriado. Ho-

je: Jornada nas Estrelas
19h10 RIO EM MANCHETE — Noticiário

local

19h30 FLORADAS NA SERRA — Repriseda Minissérie. Primeiro capitulo.20h20 ESQUENTANDO OS TAMBO-RINS
20h30 JORNAL DA MANCHETE — 1«EDIÇÃO — Noticiário'21 h30 AMAZÔNIA — Novela de Jorge Du-rán. Com Marcos Palmeira, CristianaOliveira, Rubens Corrêa e outros.
22h30 PAIXÃO E ODIO — Novela mexica-na.
23h20 MOMENTO ECONÔMICO
23h30 NOITE E DIA — Noticiário com en-trevistas
Òh10 CINEMANIA II — Variedades sobrecinema

I CANAL 7 - TV Bandeirantes ^32
5h30 IGREJA DA GRAÇA — Religioso7h REALIDADE RURAL — Noticiáriosobre o campo
7h30 TV DE MANHÃ7h50 BOA VONTADE —Religioso
8h MAGAZINE MULHER — Apresen-taçâo de Ângela Gerundo9h DIA A DIA — Jornalístico10h10 COZINHA MARAVILHOSA DAOFÉLIA10h40 CAMPEÃO — Reprise da novela11 h30 A CASA DE IRENE — Reprise danovela'12h ACONTECE —Noticiário
12h30 ESPORTE TOTAL — Esportivo13h10 ESPORTE TOTAL RIO —Esportivo
13h30 GENTE DO RIO - Com João RobertoKelly.
14h CARAVANA DO AMOR — Varie-dades. Apresentação de Alberto Brizo-Ia.

15h SHOW DA TARDE17h30 CANAL LIVRE — Apresentação deFlávio Gikovate18h40 AGROJORNAL— Noticiário sobre ocampo
18h50 JORNAL DO RIO — Noticiário local19h20 JORNAL BANDEIRANTES — Noti-ciário
20h CAMPEONATO BRASILEIRO DEFUTEBOL Hoje: Portuguesa x Flumi-nense
22h ENTREGA DO 6» TROFÉU PAN-DEIRO DE OURO AOS MELHO-RES DA MPB1 h GENTE QUE FAZ1 h30 JORNAL DA NOITE1hS0 BOA VONTADE—Religioso.2h CINEMA NA MADRUGADA—Fil-me. Hoje: Paixão doentia4h SÉRIES NA MADRUGADA — Se-riado.

(O Supercanal funciona por assinaturas, nas ondas UHF e SHF. Contatos pelo telefone: 203-1225)

I CANAL2-TYEducativa
7hS8 EXECUÇÃO DO HINO NACIONALBRASILEIRO
Bh JORNAL DA MANHA -Noticiário
8h30 GLUB GLUB — Desenhos9h CANTA CONTO — Infantil. Apre-sentação de Bia Bedran9h30 RA-TIM-BUM —Infantil
10h JORNAL DA MANHA - Noticiário10h30 O MUNDO DA CIÊNCIA11h PLANETA VIDA11 h30 I LOVE YOU — Aula de inglês12h REDE BRASIL — TARDE — Noti-ciário nacional.
12h30 RIO NOTICIAS — Noticiário local.13h O MUNDO DA CIÊNCIA13h30 PLANETA VIDA
14h I LOVE YOU — Curso de Inglês14h30 GLUB GLUB — Desenhos animadosinternacionais

15h30
16h
18h30
19h
19h30
20h

22h30
23h30
Oh

CANTA CONTO — Infantil. Apro-sentação de Bia BedranRA-TIM-BUM —Infantil
SEM CENSURA — Entrevistas.Apresentação de Márcia Peltier.RIO NOTÍCIAS — Noticiário local.GLUB GLUB
RATIM BUM
SÉRIES INTERNACIONAIS — Do-cumentário. Hoje: Artes da Cura. Pri-'meiro episódio.
ESPECIAL O Que ó Que a Bahia Tem.Hoje: Doryval Caymmi
FRONT PAGE — Jornalístico com
personalidades que foram noticia
PLANETA VIDA
EXECUÇÃO DO HINO NACIONALBRASILEIRO

las. Mata - DDD - 15:05); Variações sobre umtema de Paganini. para dois pianos, de Lutos-lawski (Argerich, Freire - DDD - 5:14); Passaca-lha e Fuga em dó menor, de Bach (Fil. Tcheca,Stokowski - Grav. 1972 - AAD - 15:00); Sonatan° 28. em Lá maior. op. 101. de Beethoven (ArrauGrav. 1965 - ADD - 22:29); Abertura da OperaTancredi. do Rossini (Nat. Phil., Chailly - DDD -6:33); Sinfonia Espanhola, para violino e orques-tra (Allegro. Scherzando. Andante e Rondo), op.21. de Lalo (Heifetz, RCA. Steinberg - Grav. 1951ADD - 24:05); Sinfonia n° 14. op. 135. deShostakovitch (Concertgebouw, Haitink - Grav.1986 - DDD - 50:03); Concerto n° 22. em Mibemol maior, para piano e orquestra. K482. deMozart (Larrocha, OS Viena, Segai - DDD -35:18); Variações para orquestra, op. 31, deSchoenberg (Fil. Berlim, Karajan - ADD - 22:21).
Mostres da música — As 24h.

I CIDADE —102,9 MHz
Amnósia (1 * odição) — As 6h.
Cara de Pau (1 • odiçfio) — As 10h.
Amnósia — As 12h.
Só so for danço — As 13h.
Cara do Pau (2" odiçfio) —As 16h.
Sucosso da cidado — As 18h.
Toauo do recolher — As 24h.

1 FM 105 - 1 05,1 MHz
Do coração pra coração — As 5h.
Dotalhos — As 6h.
Desperta Rio — Às 7h
Bom dia alogria — As 9h.
Valo a pena ouvir do novo — As 12h.
Do coração pra coração — As 13h.
Paquora 105 — As 1 7h.
Amor som fim — As 20h.
105 na madrugada — Às 24h.

? A programação publicada no Roteiro está sujei-ta a alterações de última hora. ê aconselhávelconfirmar horários e programas por telefone.

DUERÊ — Bar Academia de Dança, com o grupoJambalaya. 3a, às 21 h. Couvert a CrS 1.500. Est.Caetano Monteiro, 1882 (616-1126).GULA BAR — Show com contrabaixista NicoAssumpçáo e convidados. Todas as 3as.«âs 23h.Couvert a CrS 3.000 e consumação CrS 1.500. Av.Delfim Moreira, 630 (259-5212).
PICADILLY PUB — Show com José Mar. 3*, ás21 h30. Couvert a CrS 2.000. Av. Gal. San Martin,1.241 (259-7605).
LUGAR COMUM — Show Pavlos e estação daluz. 3". às 22h. Couvert a CrS 3.000. Rua ÁlvaroRamos, 408 (541 -4344).
ADEGA DO VALENTIMv— Show com MariaAlice Ferreira e Sebastião Robalinho. De 2a a sáb.,a partir de 23h. De 5a a sáb. há também a presen-ça de ranchos. Sem couvert artístico. Rua daPassagem, 178 (541 -11660).
BIERKLAUSE — Happy Hour de 2a a sáb., apartir de 17h. Com Toni ao piano e os cantoresCarlinhos e Neuma. A partir de 21 h a orquestraBierklause. Couvert a CrS 4.000 (2a), CrS 5.000(3" e 4"), CrS 6.500 (5*). CrS 7.500 (6") e CrS5.500 (sáb.). Av. Rio Branco. 277/101 (220-1298).
BARRA GRILL — Apresentação da pianista NajaSilvino. De 3a a sáb., happy hour das 14 ás 21 h.Sem consumação. Av. Min. Ivan Lins, 314 (399-6060).
BUFFALO GRILL — Show do violonista Jotan.De 3a a 5-, ás 21 h. Couvert a CrS 2.000 (Dom. a5a). Rua Rita Ludolf, 47 (274-4848).CLUB 1 — Show do cantor Silvinho. De 2a a 4a,às 22h. Couvert a CrS 1.500 e consumação a CrS3.000. Rua Paul Redfern, 40 (259-3148).MARIUS BAR/LEME — Show com CarlinhosVeloz e Carlos Hembeck. De 2a a sáb.. a partir de17h. Couvert a CrS 1.500. Av. Atlântica. 324(295-1546).
MARIUS BAR/IPANEMA — Show com WilBotelho e Edinho Queiróz. De 3a a dom., a partirde 21 h. Couvert a CrS 2.200. Rua Francisco Ota-viano. 96 (287-2552).
VENEZIA — Apresentação do pianista PauloMatta. 3a. 4- e 6a. das 20h às 24h. Dom., das 1 2hàs 1 5h. Sem couvert. Olinda Othon, Av Atlântica2.230 (257-1890).
ZINGARO'S — Apresentação da pianista MariaNazareth. 3J e A", a partir de 22h; de 5a a dom., apartir de 18h. Couvert a CrS 800. Rua FigueiredoMagalhães, 581 (233-4023).

RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940 KHz ESTÉREO
J.pi — Jornal do Brasil informa — As 7h30,Í2h30, 18h30 e 23h30. Sáb., dom. e feriado, às8h30. 12h30, 18h30e23h30.
ftppórter JB — Informativo de hora em hora, a

partir das 6h.
JB noticias — Informativo a cada meia hora, a

partir das 10h30.
1" página — Das 7h às 9h30.
Comentaristas: Sônia Carneiro. Carlos Alberto
Sardenberg, João Máximo, Ernesto Alonso Ortiz.

PíBStaçõo de serviços — Repórter aéreo JB/U-
¦¦nid09>'Condições do aeroporto, previsões do tem-po e dicas culturais.
Corrospondentos: Paris, Londres (BBC), Colô-

nia.
Panorama econômico — As 8h30.
Encontro com a imprensa — Das 13h às 14h.
Cartazos do Rio — As 1 6h.

ry.a,rio0ados — 2a. 4a e 6a, das 22h às 23h30.
Arquivo sonoro — 5".

.-Lotação esgotada — Das 23h50 às 0h30.'Nõtürno — De 0h30 às 2h.
-f^ílo-madrugada — As 2h.

FM ESTEREO 99,7 MHz
Noticiário — De hora em hora.
1 ¦ classo — As 6h.
Destaque econômico — As 9h30.
Informa J B — As 11 h50, 17h50 e 24h
Jô Soaros jam session — As 18h.
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):
Suíte de Danças Francesas: Duas Galhardas. Pa-vàna. Basse Dance Au prós de vous. três Brans/es
Gay. Bransle Simple e L 'Homme armé. de autores
anpnimos do século XVI (Calliope - DDD
16:37); Rapsódia Espanhola, de Ravel (OS Dal-

MARTINHO DA VILA/VAI MEU SAMBA VAIDe 2a a 6a, às 18h30. Teatro João Caetano.Praça Tiradentes. s/n° (221-0305). CrS 3.000.Até 31 de janeiro.
HELLO GERSHWINI — Com os cantores Cláu-dio Botelho e Cláudia Neto, acompanhados porLincoln Antônio (piano) e Alexandre Brasil (con-trabaixo). 6a e sáb., ás 22h e dom. e 2a, às 19h.Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135).CrS 5.000. Até dia 3 de fevereiro.
DIZ ISSO CANTANDO/O PRATO DO DIA —O humor na música popular brasileira. Na 2a, oespetáculo Tá rindo do qué?. Na 3a. Peçam bis.Na 4a, Saudosa Maloca. De 2a a 4a, ás 12h30.Teatro João Theotônio, Rua da Assembléia, 10(224-8622). CrS 2.000. Duração: 50m. Até 29 dejaneiro.

TbãhAU BAR — Show com o pianista Luizinho Eça.De 2a a 4a, das 21 h á 1 h da manhã. De 5a a sáb.,das 20h às 23h. Sem couvert. Av. Epitácio Pes-soa. 864 (259-1041).
RIO JAZZ CLUB — A/ceni. não esqueça da mi-nha Caloi. com o grupo Inimigos do Rei. Todas as3«s 0 4<.s às 23h. Couvert a CrS 4.000 e consu-mação a CrS 2.500. Rua Gustavo Sampaio, s/n°(541-9046). Ültimodia.
TORRE DE BABEL — Show com os IrmãosAbdallas. De 2a a 5a, às 23h. Couvert a CrS 4.000.Rua Visconde de Pirajá. 128/A (267-91 36).
VINÍCIUS — Cantoras da noite, show com ascantoras Áurea Martins. Angela Suares e Giocon-da Vettori. Todas as 2as e 3as, às 22h30. Couverta CrS 4.000. Rua Vinícius de Morais, 39 (267-5757).
JAZZMANIA — Menu musical, banda comEduardo Filizzola. Lilly Abreu. Félix Baygon eoutros. Todas as 2as e 3as. às 23h. Couvert a CrS4.000 e consumação a CrS 3.000. Av. RainhaElizabeth, 769 (227-2447). Ülnmodia.
MISTURA UP — Show com o grupo Os Srs.. 3a e43. às 23h. Couvert a CrS 3.000. Rua GarciaD Ávila. 15 (267-6536).BELLE DU JOUR — Show com o cantor e violo-nista Lula. As 19h. Sem couvert. Av PresidenteWilson, 165 (220-7418).
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'tores da Escola de Artcs Visuais.
Com fim da guerrilha, a EA V nao o Parquc Lagc

pcrmanece na Mansao dos Lagc ^¦raH^ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦»-¦ Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
como ganhai o direito oficial de ad- ^^¦KfMHP ^L.| j!\JJ ¦;¦ ¦ ^LjF ¦•Jp^^/ Ambicntc c dos Recursos Naturais
ministrar toda a area construida do ¦ '" - Renovaveis), ex-IBDF, para amplia-•Parque Lagc, o equivalente a 174 ¦*• ^IH^HHj|^^B gao da area do Jardim Botanico. Ja
mil metros quadrados. Ate o final -w a " A . no fim dos anos 70, a EAV comegou
de fevereiro, o Departamcnto de ^ * W 4 \ \ • a conviver com o fantasma do despe-
Patrimonio da Uniao assina o ter- ^^HHHHk. *V j°« conccntrando csforgos para lular
mo de cessao de uso do parquc pela Ill I . l"^H;B'-jB ¦y.-jB'"®. contra as amcagas do Ibama,

idcias na cabega ulguns [©- ^f*l creto prcsidcncial editado cm 25 dc

dcixa a trincheira para se tornar fe ;, 
CmDa^ublicasSoTo 

decrcto'presi-uni espapo dc cultura, educapao, !Tc#»rklt» iIa AH-nc VScnnic .(Li. ^ MfHH^^H dencial ate os dias dc hoje, a historiainlormagao c lazcr digno da cida- fj!)i.UI« II" /mJit^ :: T Clli«IS «*IIS*3 O sc resume «i morosidadc dos tramiics
No ano da Rio-92, a EAV entra perigo do desp^fo e faz miiitos H SrS'.'KSS'S^'SS

de pe direito e de pa virada. pIdnOS P3I*3 O P^fQUC LjjSG em 92 VBH c amigos da escola nao falta pacien-escola vinculada a secretaria de es- " * cia. Esta na rcta final o proccsso dc
tado de Cultura do Rio de Janeiro Pli% „ ^Hoficializa a situapao com o governo t '%. ¦ flj
federal ,^-^M
Brasileiro do Meio Ambiente e dos ^ ^ 

^Artes^qu^pi^cc'l^;
cio de revereiro. Estara dada a lar- L^i' '%Sli'^^S^|i | ^jjKBKSK^!!^^ ^lalsemf'urn^u- |UH|^|BB| arranca^am Tu'us
gada para a campanha que atraira ¦& fc,:^^:.--~MBBB8BB»m.  MHHHMcEHP^>:4i ' 

j nhado" dc pcquenas HBHHHhI Poucos cahelos'gn"
a iniciativa privada para financiar a H| -- '-. IM1 c curiosas intimida- -balhos, A_n)oderni- |restauragao c readequapao da m||| jBR: ^ ilittk des ressurgiriam En^s ^Bm9H|K dadc batia a porta e
Mansao dos Lagc c a recuperagao ** A " Raft - '." 

| das cin/as dc cada I^J^HH HHBHHhbi p^'vocava rcagocs
dos jardins do parquc. urn projeto BS*^* jC. flB % ,JffiRa|M^"'1!!«,f*' ¦> ffWM epoca. Desde que o HsV HN do tipo "Dizem ate
orgado cm nada menos que USS ^,. Bp H* * . »8pB»s *" '^k Bk*V!'Iw jSk f€HK ','^^H armador Henrique t:wH IHR qUe v3° sumir co"'
milhocs. "No que depender de nos, mf ¦ |Rm H®' 4 1^119 *'^^Hi i^H Lage se apaixonou *V^B fej nossos eavaletcs.
estamos chcios dc idcias; nossos «M|i i-S?t5SW~-i MH| 

'tHI V*T^B pela cantora lirica «^HH|HB|H|H^^KCi^ 9UC 1uerem? Q,,c
pianos sao ambiciosos", anuncia ^K; H iH J V italiana Gabriela np^jH||HBu9Hl; ?iif'Tm '"Camos esses dese-
presidente da associagao, o pintor |f^B . K (M ¦ 

|l 
¦¦ "| W Besanzone e resol- njios de crianga^qtie

zenbecher c Bcatriz Caiado, respec- jf '.'* *|0 'n* guintes. ^iilun^'dc

i .il^i 1tera^ scl^^ das obscuras^ aven^ . (^fjncAi^^^nZO/Je p^ra
nograma que os saloes de cxposi- „ . . . . ,. . - i, .... turas da Sra- LaSe P"r'o da piscina. A
cocs cumprirao entre asosto de . vtsto, a tradtgao sera man- uma institui?ao voltada para a con- gulares que tem tnicto em margo, por toda a propriedade. Mas linguas agua era a grande vedete. Os langamen-
199'' e iulho de 1993 A Mans'to ticla. O casarao construido na deca- temporaneidade e formadora de re- pelo menos oito pertencem ao Nu- que frequentam a EAV dao asas a ima- tos de livros de poesia marginal, os
dos Lace que em 1984 sed'iou da dc 20 P^o armador Henrique cursos humanos", redefine o dire- cleo Teorico. Ja esta programada ginapao, a tagarelice e por vezes deixam shows de Caetano, L6 Borges e outros
Imioriri pynnsirin r„„„, »„» Lage em homenagem a cantora liri- tor Joao Goldberg. Agora, os uma serie de cinco seminarios abor- escapar que o fantasma do despejo que artistas e as Droieeoes de filmes 16 mm
r - o«J , u- . , ca Gabriela Besanzone e tombado cursos de pintura, desenho, gravu- dando teoria da arte, com o apoio andou assustando a escola com a imi- '„ .. . , .Gerotuo 80/ tambem estara de por- pe]o Sphan (Servi?0 do Patrim6nio ra, escultura, fotografia, video e do Instituto Brasileiro de Arte e ™nda de expulsao esta bem acompa- e 

^ 
no •»"» ~ ,ud" acab'iva «»'

toes abcrtos a langamentos dc It- Hist6rico e Artistico Nacional) nos teoria da arte terao niveis de inicia- Cultura (1BAC), e sera organizado nhado ~~ Gabriela Besanzone e a santa !'jm *'• h"°r ® p'snc'"a nos '"PP'f lins

Rossellini dedicou apenas três páginas de sua autobiografia a Ingrid Bergman

Marcelo Roquo
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Escola de Artes Visuais afasta o
perigo do despejo e faz muitos

planos para o Parque Lage em 92

rtri LUCIANA IIIDALGO

IL| EMPOS de paz. Terminado
I o estado de sítio que por

.L mais de dez anos obrigou a
Escola de Artes Visuais (EAV) a
funcionar como campo de resistên-
cia para não ser despejada do Par-
que Lage, dias melhores virão.
Com o fim da guerrilha, a EAV não
só permanece na Mansão dos Lage
como ganha o direito oficial de ad-
ministrar toda a área construída do
Parque Lage, o equivalente a 174
mil metros quadrados. Até o final
de fevereiro, o Departamento de
Patrimônio da União assina o ter-

.mo de cessão de uso do parque pela
escola, exorcizando por pelo menos
10 anos os fantasmas do despejo e
devolvendo ao Rio um território
neutro de produção e experimenta-
ção da arte contemporânea. Com
muitas idéias na cabeça e alguns
projetos prontos na mão, o diretor
João Goldberg adianta que a EAV
deixa a trincheira para se tornar"um espaço de cultura, educação,
informação e lazer digno da cida-
de".

No ano da Rio-92, a EAV entra
de pé direito e de pá virada. A
escola vinculada à secretaria de es-
tado de Cultura do Rio de Janeiro
oficializa a situação com o governo
federal (leia-se Ibama, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, que
moveu a ação de despejo) e lança a
Associação dos Amigos da Escola
de Artes Visuais (Ameav) até o iní-
cio de fevereiro. Estará dada a lar-
gada para a campanha que atrairá
a iniciativa privada para financiar a
restauração e readequação da
Mansão dos Lage e a recuperação
dos jardins do parque, um projeto
orçado em nada menos que USS 2
milhões. "No que depender de nós,
estamos cheios de idéias; nossos
planos são ambiciosos", anuncia o
presidente da associação, o pintor
Carlos Scliar. ancorado pelos pro-
jetos apresentados por Caio Mut-
zenbecher e Beatriz Caiado, respec-
tivamente diretor e coordenadora
de projetos da Ameav. "Agora que
ganhamos um chão, vamos apren-
der a viver sem crise e teremos tem-
po para planejar a médio e longo
prazo", festeja Caio.

Em um período de crise, a
Ameav lança edital em fevereiro,
anunciando que a galeria de 300
metros quadrados da EAV estará
aberta "para o Brasil". Aceitará
projetos de exposições até março e,
em abril, já terá selecionado o cro-
nograma que os salões de exposi-
ções cumprirão entre agosto de
1992 e julho de. 1993. A Mansão
dos Lage, que em 1984 sediou a
histórica exposição Como vai você.
Geração 80?, também estará de por-
tões abertos a lançamentos de li-
vros. As célebres sessões de cinema
realizadas no final dos anos 70, rcu-
nindo aprendizes de cineastas e ci-
néfilos em geral no pátio da EAV,
retornam esse ano, com promessas
de uma programação recheada de
cults em um telão na beira da pisei-
na. Outro projeto que recomeça em
março é o bem-sucedido Visorcmm.
uma série de 500 slides sintonizados
com a arte contemporânea produ-
zida no exterior e de difícil acesso
no Brasil, projetados em blocos e
comentados por professores da
EAV. Um sucesso em 1991.

Pelo visto, a tradição será man-
tida. O casarão construído na déca-
da de 20 pelo armador Henrique
Lage em homenagem à cantora líri-
ca Gabriela Besanzone e tombado
pelo Sphan (Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) nos
anos 60, alternou áureos tempos e
pequenas crises. A EAV é o antigo
Instituto de Belas Artes do Rio
(IBA), que em 1966 foi transferido
para o parque e, em 1975. virou
Escola de Artes Visuais, sofrendo
mudanças radicais sob a. direção de
Rubens Gerchman. Foi quando a
escola baniu a emissão de diplomas
e optou pelo termo escola livre para
classificar o sistema de ensino. "O
termo livre dá a impressão de ba-
gunça; a partir desse ano, adotamos
o termo escola aberta- para definir

uma instituição voltada para a con-
temporaneidade e formadora de re-
cursos humanos", redefine o dire-
tor João Goldberg. Agora, os
cursos de pintura, desenho, gravu-ra, escultura, fotografia, vídeo e
teoria da arte terão níveis de inicia-
ção e aprofundamento, e os alunos
serão devidamente orientados paraescolher o estágio adequado.

Há alguns meses, o diretor da
EAV vem comandando um grupode estudos composto por Giangui-
do Bonfanti, Charles Watson e Su-
zana Queiroga, entre outros artistas
plásticos e professores da escola,
com olhos voltados para o passado.Juntos, revêem erros e acertos dos
16 anos da EAV para reeditar al-
guns de seus melhores momentos.
Prioridade acadêmica é reforçar a
questão teórica. Entre os cursos re-

gulares que têm início em março,
pelo menos oito pertencem ao Nú-
cleo Teórico. Já está programadauma série de cinco seminários abor-
dando teoria da arte, com o apoio
do Instituto Brasileiro de Arte e
Cultura (IBAC), e será organizado
um banco de teses de mestrado e
doutorado em história da arte,
acompanhado por palestras de seus
respectivos autores. A Uerj também
entra na dança, em convênio já as-
sinado com a EAV, para a promo-
ção de intercâmbio cultural na
montagem de exposições e organi-
zação de eventos. "A grande vanta-
gem é que a escola é pública, nem
privada nem elitista", aponta Caio,
empenhado em fazer da EAV um
caldefrão-enr-que não faltaraõ
idéias e movimentos de arte e cultu-
ra.
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Livro mostra

Rossellini

sem cortes

O diretor italiano
louva a ma mm a e
critica o showbizz

££ 
SUSANA SCHiLD

|B Á é tempo de esclarecer um
equivoco fundamental a meu respeito
e vou fazê-lo: eu não sou um cineasta.
Mesmo tendo nesse setor uma espécie
de habilidade, o cinema nào 6 meu
oficio. O meu oficio é necessário
aprender cotidianamentc. e sua descri-
ção nunca será exaustiva: o oficio de
ser um homem." Com esta afirmação-
negaçuo. Roberto Rossellini, o nome
mais importante do neo-realismo ita-
liano, sintetiza o tom geral de Frtig-
nwntos de uma autobiografia, livro dc
entrevistas concedidas ao jornalista
italiano Stefano Roncoròni ao longo
de seis anos. Que a duração da em-
preitada não gere expectativas de um
relato caudaloso da vida e obra do
diretor que ousou tirar o cinema dos
estúdios para as ruas e dar-lhe a cara
do povo no pós-guerra italiano. O
livro chega às livrarias no começo de
fevereiro, pela Nova Fronteira, com
tradução de Léa Novaes.

Apontado como um dos pais do
plano-seqüência — tomadas longas,
sem cortes —. como biógrafo de si

.mesmo Rossellini prefere as seqiièn-
cias curtas, divididas em sete capílu-
los. nos quais fala um pouco de tudo— política, história, meios de comiini-
caçào, lembranças de guerra e de la-
milia. sua relação com as mulheres e
com o cinema, viagens. Discreto

Dez anos de muita batalha

Autodomínio,

elegância e

sensualidade

Bebei Gilberto é
elogiada na noite
de Nova Iorque

MÁRCIA 

FORTES
Correspondente

OVA IORQUE — As noites da
casa noturna The Ballroom foram
preenchidas, na terceira semana da 2nd
Annual Brazilian Season — o festival de
música brasileira organizado pela casa—, pela graça e pela voz de Bebei
Gilberto, que fechou a temporada com
duas apresentações sábado à noite.
Com uma voz afinada e agradável aos
ouvidos, porém comedida. Bebei cs-
treou terça-feira cantando um repertó-
rio que vai de João Donato a Djavan,
entremeado com Beatles e Cole Porter.
Steplien Holden, do The New York Ti-
mes, estava na platéia e publicou uma
critica comparando a jovem cantora a
seu pai, o legendário João Gilberto."Ela herdou algo de suas estilísticas
peculiaridades. Como ele, ela projetouuma mistura contraditória de sensuali-
dade e acanhamento no cantar", disse o
crítico, que no entanto abriu o seu texto
com um elogio mais pessoal, livrando
esta talentosa carioca de 25 anos do
fardo pesado da hereditariedade: "Co-
mo tantas jovens cantoras pop brasilei-
ras. Bebei Gilberto transpira o autodo-
mínio, a elegância natural e a
confortável sensualidade que é quaseimpossível de encontrar entre estrelas
pop americanas da mesma idade", es-
crcveu Stephen.

Bebei se apresentou com uma com-
petente banda que incluiu o pianista
americano Steve Sanberg (responsável

A
JL Aluta pela permanência no Par-
que Lage durou mais dc 10 anos e
(atravcssou sucessivas gestões de dire-'tores da Escola de Artes Visuais. Em
1977, o Parque Lage foi cedido ao
Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis), ex-IBDF, para amplia-
ção da área do Jardim Botânico. Já
no fim dos anos 70, a EAV começou
a conviver com o fantasma do despe-
jo, concentrando esforços para lutar
contra as ameaças do Ibama, sem
condições de se voltar para a prática
de projetos internos dc maior porte.
O clímax da tensão veio à tona no
inicio do ano passado, exigindo do
então diretor Luiz Áquila todo o cm-
penho. Foi a gestão vitoriosa: o de-
creto presidencial editado em 25 de
abril de 1991 assegurou a pe/manèn-
cia da EAV no parque por dez anos.

Da publicação do decreto presi-
dcncial até os dias dc hoje, a história
se resume à morosidade dos trâmites
burocráticos para legalizar a situação
da EAV. Mas aos professores, alunos
e amigos da escola não falta pacicn-
cia. Está na reta final o processo de

legalização do termo de cessão de uso
do parque. Até o fim de fevereiro, ó
Departamento de Patrimônio da
União assina o documento, e o Rio
ganha a parada. Além da Mansão
dos Lage, a EAV agora tem mais 174
mil metros quadrados de área cons-
truída do parque, o que significa toda
o Parque Lage. menos a mata primi-tiva.

Um presentão para a Associação
dos Amigos da Escola de Artes Vi-
suais do Parque Lage (Ameav). O
diretor de projetos da associação.
Caio Mutzenbecher, já está contac-
tando empresas e veículos dc comuni-
cação que financiem ou colaborem
para o projeto da Ameav. Orçado em
USS 2 milhões, ele prevê a restaura-
ção da Mansão dos Lage. seguindo o
projeto da empresa de arquitetura
Reciclar, bem como o reaparelha-
mento das oficinas buscando "o mo-
delo de escolas do Primeiro Mundo".
Roberto Burle Marx (e equipe) assina
o projeto de recuperação dos jardinsdo Parque Lage, fiel ao que o paisa-
gista inglês John Tyndâle projetou
para a quinta dos Lage na década de
20. A campanha publicitária fica a
cargo da agência DPZ. Um time de
primeira linha. (L.H.)

Entre festas e escândalos

' E as paredes da
Mansão dos Lage
falassem, um pu-nhado de pequenase curiosas intimida-
des ressurgiriam
das cinzas de cada
época. Desde que o
armador Henrique
Lage se apaixonou
pela cantora lírica
italiana Gabriela
Besanzone e resol-
veu construir a
mansão para afas-
tá-la do circuito in-
ternacional de ópe-
ras, muita água
rolou no casarão da
Rua Jardim Botâni-
co. Muito se espe-
cuia a respeito das
monumentais festas
que a artista pro-moveu na casa er-
guida em 1927, das
dezenas de empre-
gados, jardineiros e
carros do casal e
das obscuras aven-
turas da Sra. Lage
por toda a propriedade. Más línguas
que freqüentam a EAV dão asas à ima-
ginação, à tagarelice e por vezes deixam
escapar que o fantasma do despejo queandou assustando a escola com a imi-
nência de expulsão está bem acompa-
nhado — Gabriela Besanzone é a santa
protetora das artes na casa e não se
deixa abater.

Faz sentido. A tradição artístico-
cultural da Mansão dos Lage tem início
nas sessões de ópera promovidas por
Gabriela Besanzone e atravessa déca-
das. Foi a piscina do casarão que o
diretor Joaquim Pedro de Andrade pro-curou para filmar a estranha feijoada
estrelada por Grande Otelo em Macu-
naí/na. Em 1975, o diretor Rubens
Gerchman transformou o academicista
Instituto de Belas Artes do Rio de Ja-
neiro em uma livre Escola de Artes
Visuais. Senhoras estudantes de Belas-

Artes, que pincela-vam suas telas com
paisagens e devora-
vam livros de His-
tória da Arte, quasearrancaram seus
poucos cabelos gri-—salhos—A^modcrni-
dade batia a porta i
provocava reações
do tipo "Dizem até
que vão sumir com
nossos cavaletes.
Que querem? Quefaçamos esses desç-
nhos de criança queninguém entende?".

Nos anos.se-
guintes. alunos de
Hélio Eichbauer
que apostaram na
avant-ganle das ar-
tes e se entregaram
de corpo e alma à
budy art, causariam
maior furor. No
curso Oficina ih>
Corpo. estudantes
pintavam os corpos
em vez de telas e
percorriam despi-
dos todo o casarão
para tirar a tinta
perto da piscina. A

água era a grande vedete. Os lançamen-
tos de livros de poesia marginal, os
shows de Caetano, Lô Borges e outros
artistas, e as projeções de filmes 16 mm
e super-8 no pátio — tudo acabava em
samba, suor e piscina nos hippies fins
dos anos 70. Em 1985, quando o diretor
Marcus Lontra resolveu reeditar os fiil-
gurantes anos musicais da casa, Caeta-
no, Gil, Beto Guedes, Tim Maia. Para-
lamas do Sucesso. Titãs e Lobão (na
época com os Ronaldos), entre tantos,
compareceram. Até Paulo Moura em-
placou domingueiras de gafieira dan-
çante. Mas a AMA Jardim Botânico
acabou com a brincadeira. O Ibama foi
mais além e tentou acabar com tudo de
vez. Sem sucesso. A escola permanece
oficialmente, produzindo arte e artima-
nhas para pós-mocerno algum botar
defeito. (L.H.)

pelos arranjos suaves das músicas), o
baixista K.ip Reed, o baterista Magrus,
o percussionista Marçal e a participa^"
ção especial de Zé Luis na ilauta e no
saxofone. Duas composições do pianis-ta foram cantadas cm dueto. Bebei
também cantou Sentido contrário. Uma
composição de Zé Luis e Bernardo Vi-
lhena. Em Preciso dizer que te amo,
uma música feita por Cazuza, Dé c ela
própria, Bebei livrou-se do nervosismo
da estréia e mostrou-se especialmente à
vontade. Em seguida, toda brejeira, ela
cantou Tic-tac, que o critico do The
New Yok Times considerou **o número
mais apimentado."

As belas canções //'IJcU (Beatles) e
It's wonderful (Cole Porter), segundo
Stephen, "foram tratadas como melo-
dias de forma livre, com a cantora fiu-
tuando entre as frases de um jeito en-
cantadoramcnte abafado; em suas
mãos, elas se tornaram canções brasi-
leiras." Bebei fechou a noite com "uma
canção que meu pai costumava can-
tar". De Conversa em conversa, de Lú-
cio Alves e Haroldo Barbosa. A 2ntl
Annual Brazilian Season continua na
semana que vem com a temporada de
Zizi Possi.

quanto à vida particular c contundcn-
te nas opiniões, o diretor dc Roma,
cidade aberta, Paisà, Alemanha ano
zero une os diversos temas por uma
radical defesa da sua liberdade — cm,
todos os sentidos — da afetiva à pro-fissional. E se alguém ainda tiver inte-
resse em novas descobertas do affair
com Ingrid Bergman, que compre ou-
tro livro. Â star nórdica com quemteve três filhos, Rossellini dedica ape-
nas algumas páginas — um en passante
com todo respeito.

Apesar de ter contado com um
condutor externo, Fragmentos de uma
autobiografia não deixa dúvidas de
que Rossellini falou do que quis, o
quanto quis. c do jeito que quis. Um
humor nem sempre evidente em seus
filmes permeia boa parte dos artigos
escritos nos anos 70 c revistos por ele
pouco antes de sua morte, em junho
de 1977. O primeiro. A sociedade do
espetáculo, detona uma fixação do au-
tor: a ojeri/a ao show-business. ao
grande shon montado pelos meios de
comunicação, que reduzem, segundo
ele. a produção audiovisual "ã uma

espécie dc jogo circense que corrompe
todo o mundo c todos os seres", dis-
para Rossellini. "Na televisão, os po-
líticos não comunicam, representam.
Metamorfoscados em atores. Com a
alma maquilada."

Em um exercício de auto-ironia,
refere-se a Roma, cidade aberta como
um cinema inconsciente. No dia em
que tomou consciência, retirou-se do
sistema e abandonou o mundo das
aparências, que se vinga ao considerá-
lo um fantasma, confirmado pela fra-
se "Rossclini, mas ainda existe?" Ros-
sellini. empenhado em uma auto-des-
mistificação, renega a filiação que lhe
garantiam os meninos da nouvelle va-
gue. e só isenta Godard do grupo que"conta incansavelmente os problemas
da puberdade."

Uma parte significativa do livro é
dedicada a explicar as agruras da rea-
lização dc Roma, cidade aberta. que
chetiou às telas depois de vários emba-
tes com cheques sem fundo. Em outra
parte, Rossellini relembra os vários
desencontros com Hollywood, os noi-
vados impossíveis com big-shots do

Vcinema, e a mutilação feita por Ho-
ward Hughes em Stromboli, sua aver-
são ao sistema, a impossibilidade vis-
ceral de obedecer às leis do
èstabiishment, e a única amizade ame-
ricana que conseguiu cultivar com
David Sclznik. E admite que, ao longo
de sua vida, sentiu-se muito próximo
dos franceses — até mais do que dos
próprios italianos.

É bem divertido, aliás, o capítulo
Italianíssimo, dedicado à vã tentativa
de dissecar a alma italiana. Mas Ros-
sellini bem que tenta, com distancia-
mento, benevolência e perplexidade.
Falou da formação do fascismo queacompanhou de perto, disparou vene-
no referindo-se á formação dos cami-
sas negras. Lembrou a relação com o
pai. rico c compreensivo, que só per-deu a paciência uma vez. quando, ira-
do com o filho perdulário, deu-lhe
uma mordida na cabeça. Também
lembra An na Mágnâni. a Máfia e a
Sicilia. e arremata a radiografia de seu
povo onde terminam todos os italia-
nos: louvando a mamma, gorda, pesa-
da, e onipresente. Sábio Rossellini.
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