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? Primeira modelo a desfi-
lar como madrinha de bate-
ria de escola de samba, Mo-
nique Evans (foto), 35 anos,
dois filhos, campea este ano
pela Estacio de Sa, ama
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Michelangelo 
fracassa

? O vírus eletrônico Michelangelo
causou menos estragos do que se
esperava ao invadir ontem progra-
mas de microcomputadores de todo
o mundo. Progra-
mado para entrar
cm operação justa-
mente no dia do
nascimento do pin-
tor e escultor re-
nascentista, o vírus
apagou os dese-
nhos dc uma cons-

trutora japonesa (prejuízos de USS
30 mil) e engoliu as informações de
300 farmacêuticos da África do Sul.
Mas esbarrou na resistência de in-

gleses e franceses
que. vacinados,
praticamente saí-
iram ilesos. Nos
EUA, apenas um
em cada 2.500
computadores
apresentou sinais
do vírus. (Pág. 7)

© JORNAL DO BRASIL SA 1992 Ano Cl — N° 330

m°,SrL^0B ^A0RU|TBARlo<;A/Z40lJSS DQTSENAABAMRINA0S'V FffthfrlPpflW?wIPPND CASA DA CHINA AJACTA-NASC SUVA afluxoc/altopadrao chevette dl gas PINT. FIORINO 90/91 - Gasclina OURO BRILHAN-DUHL C/ViSUAL Jbu" (MA nUI dAHdUSA UbS Ulb NA BAMBINA — VlSta FECH I.ARANJEIRAS A/, • , , Sla qto (suite dec^ co7 arpa — Iphl ? oar 1 o/anri I !<;<; MFTAI 92 OKM Muitn ref 066 nrnmnrao PrS fi QQn DniLrlHI*-
hhK !^rnnqrn°?emrqu°SS1^2 hh rnn^rn^H^ni hh^rnTri^nV'3 2m^ 7^ *i Pis? sauna qdL'Sp165nr luxo MoveiS LaqueadoS de util 45nv fundos sem baru- 280 mil slao si jt vdao 3 q (or abaixoda tabela. Vendo. troco mil AUTOFACILrev Fiat R Sa TES — JoiaS antigaS,

s S n Sii ™n S ohSjwI' 9B7 Pn liin® rlcr Sin i® Be!Jin9 * Coromandel lho2 lances suaves escada 4) (2st) 3 bc/coz2dp256- ou financio Rua Mariz e Bar- F.eire 139 (esq Av Btasil) rai„p|ac Patpk Rnlpy267^1493 D-j94_ CRECI s/gar.prec obia 295-9294 R. 267^1493 D .410 CRECI USS 210 mi DIMENSAO • Aplicacao de Pedras USs^.5°0 R 1/1076. Inf: 7793 FI-4/2501 CRECI J- ros. 821 Tel: 264-4484 P0- 530-9329/580 6677. Hoje CaUtelaS, Patek, KOlex¦ jo-j zb/ 1493 D-3 34 CJ 2118 „ r ^ „ 521-7649 CRECI J 3597 3909. LUX - Lugarde Chevrolet. ale16:00h. e OUtrOS Tel: 235-
!oSvCo02DqLSI(^) S° "locjte'vimar Vs°E2^ bh ^ntoTmoVr -Q^ « W''-W • Rua ddfatete, 72 AxK?',ABAI" escort GHjA 89-.Com$ kadeo" 90 sle — Praia 3480. Sr. Jorge.

Se," Z Rlervw 250 a'' S^Wp^AL^I0 "^40^ Tel: 205"3818' Rua Far" <JS«"{'| bhf q" •?/!?5.900 mil ^UTOFAQL ,ev SANTANA GLS OKM - 4
J- 233 5614 ^4T- CRECI medeA dO(80.A0HtLI" J,jU- lei. 267-75 40. 1502 CRECIJ-1502 Hoje ate 16.00 h. VURJ090. S6 hojel Tratar tel. 286-7211.

Rio de Janeiro — Sábado, 7 de março de 1992 Preço para o Rio: Cr$ 800,00

TEMPO

No Rio e em
Niterói, céu
parcialmente
nublado, com
possibilidade
(je chuvas iso-
ladas a partir

da tarde. Temperatura está-
vel. Máxima e mínima de
ontem: 35,8° em Bangu e 21,3°
no Alto da Boa Vista. Mar
calmo, com visibilidade boa.
Fotos do satélite, mapa e
tempo no mundo, página 12.
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Idéias
LIVROS

? O trauma do Vietnã é o
tema de Peter Straub no
romance policial Koko. Co-
nhecido por seus livros de
horror, gênero no qual se
consagrou, Straub descre-
ve, através da história de
quatro veteranos de guerra,
o mundo do crime e a ines-
gotável e dolorosa memória
que os americanos guardam
do conflito. Sexo, violên-
cia, paisagens estranhas e
muitas aventuras são os
atrativos desse bcst-scller
recheado de simbologias.

? Um homem comum, ba-
nal, sem importância na
época em que viveu. Esse é
o retrato pintado pelo ci-
neasta Maurice Pialat, em
Vaii Gogh, do artista hoje
considerado um dos maio-
res gênios da pintura. O fil-
me deu o César — o Oscar
francês — de melhor ator
ao cantor Jacques Dutronc.

Inativos
O maior número de servi-
dores públicos federais em
disponibilidade. 8 mil, es-
tá no Rio de Janeiro. To-
dos eles, e mais 20 mil em
outras regiões do país, re-
tornarão a seus cargos
dentro de 30 dias, infor-
mou o secretário de Admi-
nistração, Carlos Garcia.

Carro e Moto

Carro e Moto fotografou
com exclusividade a Roya-
le, da Ford, perua derivada
do Versailles e a ser lança-
da no final de abril.

As revendedoras Volks-
wagen estão oferecendo
cursos gratuitos de mecâ-
nica a quem tiver um mo-
delo da montadora.

PRATELEIRA

Volta às aulas — Melho-
res ofertas para facilitar as
compras de última hora do
material escolar. Em Ipane-
ma, há boas alternativas.

Inglês—No Rio, há diver-
sos cursos regulares e inten-
sivos para aprender o idio-
ma. com preços e condições
de pagamento variados.

Supermercados — Pes-
quisa mostra diferenças de
mais de 50% nos preços de
um mesmo produto em vá-
rios estabelecimentos. (Ne-
gócios e Finanças, pág. 8)

? Primeira modelo a desfi-
lar como madrinha de bate-
ria de escola de samba, Mo-
nique Evans (foto), 35 anos,
dois filhos, campeã este ano
pela Estácio de Sá, ama
Ipanema, o bairro onde nas-
ceu e se criou. Mas adora
também passear pela Rua
da Alfândega, "no meio do
povão". (Cidade, página 6)

Polícia 
fará

gravação 
da

voz de Magri

A Polícia Federal irá registrar os padrões
de voz do ex-ministro Antônio Rogério Ma-
gri e do ex-diretor de Arrecadação do INSS
Volnei Ávila, para poder concluir o laudo
sobre a autenticidade da gravação onde Ma-
gri confessa ter recebido um suborno de USS
30 mil. Técnicos do Instituto Nacional de
Criminalística não acreditam que a fita esteja
adulterada.

Ontem, o ex-ministro disse que já está
preparado para defender-se de um possível
indiciamento pela Polícia Federal por crime
de corrupção passiva. Em entrevista ao
JORNAL DO BRASIL, Magri revelou os
nomes das três testemunhas que dirão à poli-
cia que a fita é resultado de um teste de
honestidade aplicado em Volnei. (Página 3)

Porta-voz

de Collor

será adido

Acabou o estilo bateu-levou no
Palácio do Planalto. O jornalista
alagoano Cláudio Humberto Ro-
sa e Silva, que rebatia todas as
críticas ao presidente Collor, dei-
xou ontem o cargo e, a partir de
abril, será adido cultural do Brasil
em Lisboa. Para seu lugar será
nomeado Pedro Luís Rodrigues,
diplomata e jornalista, assessor de
imprensa do ministro da Econo-
mia, que deverá atuar mais como
secretario de imprensa do que co-
mo porta-voz. Cláudio Humberto
viajou para a Bahia, de onde volta
segunda-feira, quando chega ao
Brasil Pedro Luís, que está em
Nova Iorque com o ministro Mar-
cílio Marques Moreira. (Página 4)

Prefeito acusa

PSC de vender

horário na TV

O prefeito de Londrina, Antônio
Belinatti, do PDT, vai encaminhar
denúncia ao Tribunal Superior Elei-
toral acusando o presidente nacional
do PSC, Vítor Nósseis, de ter-lhe
oferecido participação num progra-
ma gratuito do partido, desde que
pagasse de Cr$ 20 milhões a Cr$ 40
milhões por clipes que variavam de
dois a cinco minutos.

O prefeito de Londrina não expli-
cou, porém, por que só ontem de-
nunciou a proposta que disse ter
recebido em dezembro. Dois dias
antes da denúncia, o PSC pôs no ar
um clipe de cinco minutos elogian-
do o prefeito de Maringá, Ricardo
Barros, do PFL, seu adversário. "A1

denúncia não tem nada a ver com
isso", rebateu Belinatti. (Pág. 2)

Juiz quer saber

por que Rio não

paga professor
O juiz Moacir de Araújo Pessoa, da 9a

Vara de Fazenda Pública, determinou
que a secretária municipal de Educação,
Mariléa da Cruz, responda, em 24 horas,
por que não pagou o salário de fevereiro
de 5.880 funcionários — entre professores
e pessoal de apoio —, em greve há quase
um mês. O prazo começa a ser contado a
partir do recebimento da citação. Segun-
do o juiz, o ato da secretária pode
ser considerado crime de desobediência,
punível com prisão. (Cidade, página 3)

Cláudio aceitou há três dias o convite para ser adido

Marcílio anuncia

reajuste menor 
para

tarifas 
públicas

O governo vai reajustar tarifas e preços dos
serviços públicos com base nas projeções de
inflação para o mês em curso e abaixo do
índice do mês anterior, anunciou, em Nova
Iorque, o ministro da Economia, Marcílio
Marques Moreira. Em março, a previsão é de
uma taxa de 21%, índice usado para o aumen-
to dos combustíveis.

"O critério será usado para que os preços
públicos não constituam fator de realimentação
inflacionária até que haja sinais mais claros de
queda", disse o ministro. Antes de viajar para os
EUA, na semana passada, Marcílio pediu a seus
assessores empenho para que a inflação de março
fique abaixo da registrada em fevereiro (27,86%).

? Pesquisa feita pela consultoria Ârthur An-
dersen junto a 169 grandes companhias do país
revela que os empresários apostam no mercado
externo para aumentar suas vendas este ano.
Eles se dizem preparados para enfrentar a
conjuntura. (Negócios e Finanças, página 7)

Cartão de crédito entra

na declaração deste ano

? Acorrentar o carrinho de bebê a um poste
da Avenida Atlântica (foto) para ficar na
praia com tranqüilidade foi a solução achada
por Maísa Novaes, 32 anosf para evitar que
seu filho Heitor, de 2, seja uma vitima precoce
de ladrões. Ontem, ao levá-lo à praia, junto
com seus outros dois filhos, Márcio e Gusta-
vo, Maísa ficou indignada ao saber do roubo,
no calçadão, da cadeira de rodas de uma
paraplégica — Avani Gama Filho, 33 anos —

que fora tomar sol com o namorado e um
casal de amigos. Segundo uma testemunha,
dois meninos de rua pegaram a cadeira para
brincar, mas outros garotos a tomaram e a
entregaram a um mendigo, também para-
lítico, por USS 2 e um sanduíche. Maísa
disse que, à beira-mar, os pivetes roubam
tudo que tem rodas. ^Cidade, página 5)

Uma 
guerra que valeu a 

pena
? Em uma coisa a Brahma e a Antarctica estão
de acordo: valeu a pena gastar cerca de USS 1
milhão para receber seus convidados nos camaro-
tes da Marquês de Sapucaí. Ao vestirem suas
camisetas em celebridades brasileiras e estrangei-
ras para assistirem ao desfile das escolas de sam-
ba, as duas cervejarias obtiveram um retorno
publicitário que se traduziu em grande presença
das marcas na mídia. Um júri formado pelo
JORNAL DO BRASIL — com artistas, jornalis-
tas e colunáveis que freqüentaram os dois ambien-
tes — apontou o camarote da Antarctica como
o número 1. (Negócios e Finanças, páginas 1 e 2)

Todos os contribuintes serão
obrigados a informar à Receita Fe-
deral, já na declaração de renda des-
te ano, os gastos feitos com cartões
de crédito no ano passado. Anuncia-
da ontem, a medida desagradou à
Associação Brasileira das Empresas
de Cartões de Serviços, mas segundo
o secretário nacional de Fazenda,
Luís Fernando Wellisch, irá reduzir
a sonegação fiscal.

A Receita Federal estima que este
ano o número de declarações chegue a
sete milhões. Os contribuintes terão
que apanhar seus formulários nos
bancos ou nas delegacias da Receita a
partir de 30 de março. Para os resi-
dentes no país, o prazo para entrega
da declaração terminará em 27 de
abril. (Negócios e Finanças, página 3)

Isabela Kassow
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Aeronautica faz compra cl

BRASILIA — Uma importagao clandcstina de
equipamentos amcricanos dc alia lecnologia pela Ac- ^Hpr f 

* ' 'c7g I ironautica foi a saida encontrada pclo governo brasilei-
ro para furar o bloqueio das grandes nagoes a compra 't^^p|||9
dc materials de ponta pelo Brasil. 0 bloqueio, princi- » ><mx ¦> Sill
palmcnte por parte dos Estados Unidos, vem impedin- - ] 2
do que a Aeronautica avance na pesquisa de enriqueci-
mento de uranio com raio laser, o que os oficiais
superiores da Forga Aerea consideram ser o futuro da 

¦SiMrsP&HraCom as dificuldades para a compra de componen- HE < £f vffv,,tes como rotores, por exemplo, para desenvolver pes- (M km/h,
quisas no Centra Tccnologico da Aeronautica (CTA), ensaios dc
em Sao Jose dos Campos (SP), a Aeronautica, com o ^B|§ • 4 - ^Bb aM
conhecimento da Comissao Nacional de Energia Nu- B - a, , iSpSS^j^Bclear (Cnen), conseguiu adquirir equipamentos nos ^HjjfEstados Unidos em nome de terceiros. Foi nomeado ¦'HplnraR .
um especialista americano para fazer as compras. Para V| AjfflrlP(
o transporte, a Aeronautica enviou um Hercules, aviao ^j^^PPIn^
de carga, alegando necessidade de manutenQao da aBg. ~smz jTy . J
aeronave, que voltou com os equipamentos diretamen- ' ( '

Em novembro de 1990, ao receber no CTA inte- ^<F1
grantes da CPI que investigou o programa nuclear, ShH^SBI \A Walguns brigadeiros, entre eles o ministro Socrates tWTifi' . L 

'Mi
Monteiro, nao esconderam sua irrita?ao com o bio- * 1F"r | 

'*

tecnologica. A Embraer tambem nao consegue desen- v, fp|||

Um exemplo e o tunel de vento usado para testes de - • / ^SBl lilt |aerodinamica das asas dos avioes que fabrica. A Em- WHft
braer nao tem tunel para teste, e precisa recorrer ao Venturini: especialista fez compras

ne', diz Nosseis
Waldemar Sablno — 24/9/86

| 
*

Nosseis: "0 
partido nao cobraria"
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w

Luclario Andrade — 20/5/84

Waldemar Sablno — 24/9/86

Coluna do Castello

Amaral dia 13
O deputado Amaral

Neto será o primeiro
candidato a prefeito do

Rio. Sua candidatura se-
rá lançada em convenção
pelo PDS na próxima
sexta-feira, 13.

Carlos Castello Branco
1

Como diminuir o

Cooordenador no governo Figueiredo do Progra
ma Nuclear Brasileiro, o general Danilo Venturini, quefoi Chefe do Gabinete Militar da Presidência, disse queteve conhecimento da nomeação de um especialista
americano pelo governo brasileiro para a compra clan-
destina de materiais sofisticados dos Estados Unidos,
mas afirmou não conhecer detalhes da operação nem
as pessoas envolvidas.

O general não concorda que exista bloqueio dos
países desenvolvidos na venda de equipamentos. De
acordo com Venturini, as negociações com os paísesricos na area de programas de desenvolvimento tecno-
lógico são lentas e difíceis. O ex-Chefe do Gabinete
Militar explicou que quando da criação da reserva de
niercado para a informática, houve problemas paraimportar equipamentos nessa área. "Aproveitamos a
feira do Japão e compramos materiais de que estáva-
mos necessitando."

O general explicou que o Brasil teve dificuldades
em conseguir urânio enriquecido por não ter assinado
o tratado de não-proliferação nuclear. "Aí criamos
meios próprios. Com parcos recursos, o desafio era
maior, e tínhamos que buscar solução para importa-
ção de urânio enriquecido para nossos reatores. No
entanto, isso dependia de acordo com os Estados
Unidos", disse.

Ministro de Figueiredo soube do contrabando
"A falta de urânio enriquecido era a preocupação.

Quem não era do clube atômico, não tinha acesso.
Com isso, de forma reservada, quando havia dificulda-
des, conseguíamos urânio em outros países. Nossas
pesquisas chegavam a certo estágio e precisávamos dar
andamento, senão parávamos", explicou. Segundo
Venturini, foi a Aeronáutica que madrugou no campo
da área nuclear e escolheu o melhor processo de
enriquecimento de urânio por laser.

O general, ao explicar as saídas encontradas peloBrasil para conseguir materiais, contou que antes de o
ex-presidente Ronald Reagan tomar posse, João Fi-
gueiredo mandou aos Estados Unidos, em caráter
oficioso, o embaixador Paulo Nogueira Batista, na
tentativa de obter urânio. "Paulo Nogueira recebeu a
informação de que não teríamos urânio enriquecido se
não assinássemos o acordo de não-proliferação nu-
clear. Era urânio para Angra 1 e reatores de pesquisa."Os americanos ameaçaram deixar de enviar ao paíslaté os equipamentos contratados pelo acordo nuclear
Brasil-Estados Unidos. "Os americanos foram infor-
mados pelo embaixador que o Brasil não pagaria a
multa prevista em caso de atraso do programa nuclear.
O acordo, com isso, foi levado em banho-maria",
afirmou o general.

O Brasil adotou um sistema de parceria. "Nós

conseguimos urânio por intermédio de países vincula-
dos à Urenco. Com isso, nossos reatores continuaram
funcionando. Venturini não quis dizer de onde vinha o
urânio, mas explicou que França e China não assina-
ram o tratado de não-proliferação com as demais
grandes potências — Estados Unidos, Inglaterra e a
então União Soviética. "Elas ficaram isentas das res-
trições contidas no tratado."

| | Há um mês, o Ministério da Aeronáutica foiL—1 procurado pelo JORNAL DO BRASIL pa-
ra explicar oficialmente os efeitos causados nas
pesquisas brasileiras pelo bloqueio das grandes
nações à importação de equipamentos de alta
tecnologia. O ministério não deu resposta: não
quis informar qual a área mais afetada pelo blo-
queio, quais equipamentos a Aeronáutica impor-
tou clandestinamente dos Estados Unidos, como
estão as pesquisas da Aeronáutica na área nuclear
e quais são os materiais que o governo tentou
importar para o Centro Tecnológico da e a Em-
braer e não conseguiu. O Ministério da Aeronáu-
tica recebeu as perguntas por escrito e não deu as
explicações nas duas oportunidades cm que foi
procurado pelo JORNAL DO BRASIL.

número de partidos

^ governador
.pi Hélio Garcia' 
propõe, como
condição para

; trocar o presiden-
cialismo pelo par-

, lamentarismo,
: que se reorgani-
; zem os partidos
: de modo a reunir' 

os políticos no máximo
em cinco ou seis legendas.' 
O que se poderia chamar

i de verdade partidária tan-
; to vale para um sistema de

governo quanto para ou-
; tro, mas convenhamos
• que a estruturação de um
; gabinete oriundo do par-
. lamento melhor se faria
; com a simplificação e ho-
. mogeneização possível da

vida partidária. Outra
condição do governador
de Minas é a introdução
do voto distrital para me-' 
lhorar a representação po-

! lítica. Proposta válida' 
igualmente para ambos os
sistemas.

Curioso é que Garcia,
que fez grande parte da
sua vida pública em gran-
des partidos como a
UDN, a Arena e o
PMDB, preferiu voltar ao
governo do seu estado re-
gistrado pela legenda de
um pequeno partido queele mesmo fundou e regis-
trou quase sigilosamente
na véspera da eleição.

| Com isso terá querido de-
monstrar ao mesmo tem-
po seu inconformismo
com a falsificação dos
partidos e sua intenção de
ajudar a desmontá-los,
mostrando como é fácil

« armar uma legenda e co-
|mo se pode ganhar uma

eleição majoritária pres-
;; cindindo dos partidões.

Assim fez Fernando Col-
|lor e assim fez ele próprio.

Aliás, a eleição em Minas
; foi disputada por PRS e

PRN, que antes não exis-
tiam.

As idéias de Garcia pa-
rece que foram transmiti-
das a Collor no seu recen-
te encontro com o
presidente da República,
notoriamente favorável
não só ao parlamentaris-
mo como ao voto distri-
tal, e partidário também
da antecipação do plebis-
cito para 21 de abril do
próximo ano. O gover-

; nador avançou a sugestão
de que se trabalhe para
organizar os dois maiores
partidos com base nos
atuais blocos de governo e
de oposição nas duas ca-
sas do Congresso. Claro
que a maneira de fazer is-
so seria definir condições
mais rígidas para registro
de partidos, mas sobretu-
do de sua validade como
canal de acesso ao poder.

A propósito, convém
assinalar que a melhor
fórmula conhecida para
isso é a alemã, que define
percentagem de voto., que
assegure a um partido ter
acesso ao parlamento.
Como não se pode proibir
a organização livre de
agremiações partidárias
sem pôr em risco os fun-
damentos do regime de-
mocrático, será sempre
melhor deixar livre e aber-
ta a formação de partidos.

mas impor condi-
ções severas para
que eles tenham
representação nos
órgãos do Estado
liberal. O velho
princípio do voto
majoritário, que
funciona tradicio-
nalmente na In-

glaterra e nos Estados
Unidos, seria de assimila-
ção mais difícil por países
que viveram longamente
sob o sistema do voto pro-
porcional.

A percentagem para
garantir a representação
limitará por si mesma o
acesso dos grupos parti-
dários ao poder político
sem afetar a liberdade de
reunião e funcionamento
de associações políticas.
As dezenas de partidos
existentes passariam pelo
crivo da viabilidade elei-
toral e com uma ou duas
eleições dificilmente eles
seriam mais de três ou
quatro representados na
Câmara dos Deputados,
que, no sistema parlamen-
tarista, será a matriz do
poder, pois nela é que se
formam os gabinetes de
governo.

Os princípios são bons
e os resultados de sua
aplicação, previsíveis. In-
felizmente, previsível
igualmente é a resistência
das atuais lideranças, que
dificilmente abririam mão
do cômodo statu quo. Ob-
ter de um Congresso deci-
sões políticas que contra-
riam interesses criados é
coisa de que não há prece-
dentes na história parla-
mentar brasileira. Refor-
mas têm sido feitas, mas
não por deliberação insti-
tucional das forças politi-
camente organizadas. Elas
têm vindo no bojo de re-
voluções ou de golpes de
Estado, os quais, visando
a outros objetivos, costu-
mam deixar quase intacta
a velha estrutura do Esta-
do.

Foi isso, pelo menos, o
que aconteceu ao longo de
um regime tão dado a mu-
dar leis e até mesmo cons-
tituições, como foi o lon-
go regime militar que nos
submeteu de 1964 a 1984.
Herança desses vinte anos
foi a representação politi-
ca que se transformou em
assembléia constituinte
em 1988, cuja operação
foi submetida a injunções
dos herdeiros da velha ca-
morra política que, ao im-
pacto do golpe militar, se
dividiu inicialmente em
duas correntes, a do"sim" e a do "sim, se-
nhor", fontes da Arena e
do MDB, matrizes das
correntes que, com a evo-
lução conhecida, se com-
puseram para pôr fim às
instituições herdadas da
ditadura, mas sem modifi-
cá-las no essencial.

Deu-se um pulo certo
com a restauração plena
das liberdades públicas e
dos direitos humanos,
mas não se andou quase
nada no sentido de definir
instituições políticas aptas
a corrigir os vícios tradi-
cionais de operação de
poder no país.

Aeronáutica faz compra clandestina

Cleber Praxedes

BRASÍLIA — Uma importação clandestina de
equipamentos americanos de alta tecnologia pela Ae-
ronáutica foi a saída encontrada pelo governo brasilei-
ro para furar o bloqueio das grandes nações à compra
de materiais de ponta pelo Brasil. O bloqueio, princi-
palmente por parte dos Estados Unidos, vem impedin-
do que a Aeronáutica avance na pesquisa de enriqueci-
mento de urânio com raio laser, o que os oficiais
superiores da Força Aérea consideram ser o futuro da
área nuclear.

Com as dificuldades para a compra de componen-
tes como rotores, por exemplo, para desenvolver pes-
quisas no Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA),em São José dos Campos (SP), a Aeronáutica, com o
conhecimento da Comissão Nacional de Energia Nu-
clear (Cnen), conseguiu adquirir equipamentos nos
Estados Unidos em nome de terceiros. Foi nomeado
um especialista americano para fazer as compras. Para
o transporte, a Aeronáutica enviou um Hércules, avião
de carga, alegando necessidade de manutenção da
aeronave, que voltou com os equipamentos diretamen-
te para São Paulo.

Em novembro de 1990, ao receber no CTA inte-
grantes da CPI que investigou o programa nuclear,
alguns brigadeiros, entre eles o ministro Sócrates
Monteiro, não esconderam sua irritação com o blo-
queio que as grandes nações impõem ao Brasil na área
tecnológica. A Embraer também não consegue désen-
volver projetos.

Um exemplo é o túnel de vento usado para testes de
aerodinâmica das asas dos aviões que fabrica. A Em-
braer não tem túnel para teste, e precisa recorrer ao Venturini: especialista fez compras

CTA, que planeja aumentar a capacidade do equipa-
mento de 300 km/h para 900 km. h. "O governo ameri-
cano não deixa o Brasil comprar um túnel porque
poderíamos fazer concorrência à Boeing", explicou um
brigadeiro que recepcionou os integramos da CPI.

O computador usado no CTA ainda é da década de
70. Enquanto não consegue importar novos equipa-
mentos, a Aeronáutica tem que sujeitar algumas de
suas pesquisas aos Estados Unidos. É o caso da lábri-
cação dos aviões CBA-123 pela Embraer, cm consór-
cio com a Argentina, que terá duas turbinas traseiras c
capacidade para 19 passageiros. O Brasil, por não ter
túnel de vento — o CBA-123 foi projetado para atingir
600 km/h, faz testes nos Estados Unidos. "Com estes
ensaios de laboratórios, eles ficam sabendo dos rcsul-
tados antes que os brasileiros. Se os testes forem
aprovados e eles concluírem que o projeto tem futuro,
quem garante que não vão desenvolver a tecnologia?",
indagou um brigadeiro, chefe de Departamento no
Ministério da Aeronautica.

Na visita CTA, os integrantes da CPI assistiram a
vários testes, como o de um canhão a laser furando
uma folha de papel a um metro de distância c a
separação de urânio por raio laser. Os oficiais briga-
deiros da Aeronautica envolvidos com os programasem desenvolvimento no CTA também não estão satis-
feitos com uma das cláusulas do acordo nuclear firma-
do com a Argentina. Uma das cláusulas do acordo
permite inspeção por técnicos argentinos do programa
brasileiro. Esses técnicos, depois, fazem um relatório
que acaba conhecido por todas as nações desenvolvi-
das. Com isso, conforme informaram os oficiais, os
países ricos aumentam seu controle sobre as pesquisas
brasileiras e mantém o bloqueio tecnológico ao Brasil.

Prefeito denuncia venda do

horário 
gratuito pelo 

PSC

Empresário ingressa

no PMDB de olho nas

eleições municipais

Coimbra
Em nenhuma hipótese, qual-

quer ato normativo de significa-
do político será divulgado pelo
Palácio do Planalto, sem antes
passar^ pelo secretário-geral da
Presidência, embaixador Marcos
Coimbra (foto). Para evitar que
leis ordinárias acabem se cho-
cando com normas constitucio-
nais, todas as cláusulas de revo-
gaçào, os conhecidos artigos queno final dos textos legais revo-
gam outros textos que os contra-
riem. deverão conter expressa-

fiscaliza redação de leis
mente todas as disposições revo-
gadas ou alteradas, Essas e outras
regras, que devem ajudar para
que o governo não repita as des-
gastantes trapalhadas jurídicas do
passado, fazem parte de um de-
creto de vinte e oito artigos assi-
nado ontem pelo presidente Fer-
nando Coiior. O decreto
estabelece procedimentos para a
redação dos atos normativos do
Executivo e define a correta tra-
mitação de documentos que de-
vem ser submetidos ao presidente.

Brasil pode pagar mais
O negociador-chefe da divida externa do Brasil. Po-

dro Malan, apresentará aos credores privados do pais.na terceira semana deste mês. a resposta brasileira à
recente proposta dos bancos sobre as garantias a serem
dadas pelo Brasil na renegociação da dívida. Os bancos
se dispuseram a aceitar prazo maior para que o Brasil
levante as garantias, em troca de aumento no montante
do dinheiro. A resposta dependerá do reexame das
contas externas do pais que Malan fará com a equipe do
Ministério da Economia, na semana que vem, em fun-
ção do acordo firmado pelo governo com os credores
governamentais no final do mês passado. O ministro
Marcilio Marques Moreira admitiu ontem, em Nova
Iorque, que pode "ir um pouco além" dos USS 2 bilhões
em garantias previstos pela proposta brasileira, depen-
dendo da escolha dos bancos entre os seis tipos de bônus
de conversão da divida oferecidos pelo Brasil.

FORTALEZA — O empresário Edson Queiroz Filho,
vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo
Edson Queiroz e cunhado do ex-governador do Ceará,
Tasso Jereissati, ingressa no PMDB, dia 15, na convenção
do partido, com a pompa de um virtual candidato à
Prefeitura da capital. É o que se pode deduzir a partir do
cacife dos convidados para prestigiar a definição partida-ria, o governador de São Paulo, Luiz Antonio Flcury
Filho, o deputado Ulysses Guimarães e o presidentenacional do PMDB, Orestes Quércia. Hoje sem partido,ele evita se declarar candidato a candidato, numa cautela
própria de quem prefere vir a ser aclamado pelo PMDB
como a opção de consenso para disputar a sucessão do
prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães (PMDB).

Para marcar a sua posição na cena política local,
Edson Filho, em entrevista à TV Verdes Mares, perten-cente ao Grupo Edson Queiroz, escolheu um alvo de
notoriedade para criticar, o presidente nacional do PSDB.
Tasso Jereissati, ex-governador do estado (1987-91). A
imagem de eficiência da administração do governo cearen-
se, que acabou o défict público e alcançou superávit foi
contestada por ele. "O estado do Ceará, quando o senhor
Tasso Jereissati era o governador, demitiu 40 ou 50 mil
funcionários e conseguiu reduzir o salário de todo o
funcionalismo público. Então houve um superávit. Dentro
desse superávit está sendo dito pela propaganda que o
Ceará dá lucro e que ele é o maior administrador", disse o
empresário.

Irmão de dona Renata Queiroz Jereissati, mulher de
Tasso, Edson Filho minimiza a repercussão do desempe-
nho de seu cunhado. "Inclusive está no I'Vashington Post e
em vários jornais americanos que este homem é milagroso
ou milagreiro. Mas isto à custa da demissão do funciona-
lismo público e da redução real dos salários. Aqui em
Fortaleza e no Ceará os médicos ganhavam sete salários
mínimos, há cinco ou seis anos. E hoje, se tem uma cruel
realidade dos médicos ganhando um salário mínimo",
criticou. Ontem, Tasso Jereissati estava nos Estados Uni-
dos com dona Renata. Segmentos do PMDB local adver-
sários do líder tucano, como o ex-governador Gonzaga
Mota (PMDB-CE) e o ex-deputado Paes de Andrade são
incentivadores da candidatura de Edson Filho à Prefeitura
de Fortaleza.

Edson Filho reconhece que Tasso Jereissati "moralizou
a administração no Ceará", mas critica a situação social do
estado para diminuir o bom conceito deixado pelo trabalho
do cunhado. "0 Ceará é só 1,5% do PIB nacional. A
grande verdade é que existe uma mídia muito forte no
Ceará e fora do estado todo mundo pensa que nós estamos
numa ilha de prosperidade, enquanto tudo isso é o inverso.
Inclusive os dados sobre mortalidade infantil e econômicos
do Ceará estão totalmente otimistas. O governo está fazen-
do esses dados ficarem otimistas devido à grande mídia queexiste no Brasil sobre o estado do Ceará".

CURITIBA — O prefeito de Londrina, Antonio
Belinatti, do PDT, está encaminhando ao TSE uma
denúncia de comercialização do horário gratuito na
televisão. Ele baseou seu pedido numa proposta queafirma ter recebido do presidente nacional do PSC,
Vitor Nosseis, para que ocupasse parte do horário do
programa do partido, levado ao ar anteontem à noite.
Belinatti anexou ainda preços que recebeu da agência
Via Direta, de Belo Horizonte, para clips que variavam
de dois a cinco minutos.

A denúncia de Belinatti só foi feita ontem, apesar
de ele afirmar ter recebido a proposta do presidente do
PSC em dezembro e da agência no início de janeiro.
Curiosamente, o prefeito de Londrina só se manifestou
depois que o PSC levou ao ar um clip de cinco minutos
elogiando o prefeito de Maringá, Ricardo Barros, do
PFL, adversário de Belinatti. Segundo a proposta queo prefeito de Londrina afirma ter recebido da agência
Via Direta, um clip de cinco minutos custaria Cr$ 40
milhões. As outras opções eram dois minutos, a Cr$ 20.
milhões, e três minutos, a Cr$ 30 milhões. "Eles até

entraram na onda dos descontos, cobrando proporcio-
nalmente menos por cinco minutos", ironizou Belinat-
ti.

De acordo com o prefeito de Londrina, sua denún-
cia não tem como objetivo atingir o prefeito de Marin-
gá, que, com a aparição de anteontem, já conta com
três performances em diferentes horários gratuitos
(apareceu nos programas do PDC e do PFL). "O
próprio presidente Collor apareceu em vários progra-mas, o Quércia faz isto, o Álvaro Dias também. Isto é
desvirtuar o horário gratuito, feito para que os parti-dos mostrem sua ideologia e suas propostas para o
país", disse. Na opinião de Belinatti, a única ideologia
que siglas como estas que vendem seus espaços têm "é
a do dinheiro". Ele chegou a calcular que uma sigla,
vendendo todo seu espaço na TV, pode ganhar Cr$
480 milhões. "E de onde sai o dinheiro para um
prefeito ou um governador pagar isto? Só pode ser da
corrupção, porque o Tribunal de Contas nunca aceita-
ria uma despesa como esta", raciocinou.

Acusação é 
'ciúme', 

diz Nosseis
BRASÍLIA—O presidente nacional do PSC, Vitor

Nosseis, negou que tenha proposto ao prefeito de
Londrina, Antonio Belinati, vender espaço no progra-ma gratuito do partido que foi ao ar na quinta-feira.Nosseis, no entanto, admitiu que a agência de propa-
ganda Via Direta, de Belo Horizonte, apresentou a
várias prefeituras uma tabela de preços para produzirclips das administrações municipais que se interessas-
sem em participar do programa. Ele explicou que o
PSC tem interesse em "divulgar o trabalho de prefeitu-ras que tenham alguma coisa diferente para mostrar".
Foi por isso, segundo ele, que a agência propos à
prefeitura de Londrina a produção de um vídeo."Mas o partido não cobraria nada pela veiculação
do filme, até porque o programa é gratuito", disse
Nosseis. Ele atribui a denúncia do prefeito de Lon-
drina a rivalidades políticas dele com o prefeito de
Maringá. Ricardo Barros, que aceitou participar do
programa. "Ele ficou com ciúmes porque o outro
apareceu e aí saiu fazendo denúncias sem sentido",
afirmou o presidente do PSC. Para ele, Belinati "está
confundindo produção do video, que é paga normal-
mente para agências, com venda de espaço para veicu-
laçâo". Nosseis: "O 

partido não cobraria'
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Aeronautica taz compra

Luciano Andrade — 20/5/84
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Aeronáutica faz compra clandestina

Cleber Praxedes

BRASÍLIA — Uma importação clandestina de
equipamentos americanos de alta tecnologia pela Ae-
ronáutica foi a saída encontrada pelo governo brasilei-
ro para furar o bloqueio das grandes nações à compra
de materiais de ponta pelo Brasil. O bloqueio, princi-
palmente por parte dos Estados Unidos, vem impedin-
do que a Aeronáutica avance na pesquisa de enriqueci-
mento de urânio com raio laser, o que os oficiais
superiores da Força Aérea consideram ser o futuro da
área nuclear.

Com as dificuldades para a compra de componen-
tes como rotores, por exemplo, para desenvolver pes-
quisas no Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA),em São José dos Campos (SP), a Aeronáutica, com o
conhecimento da Comissão Nacional de Energia Nu-
clear (Cnen), conseguiu adquirir equipamentos nos
Estados Unidos em nome de terceiros. Foi nomeado
um especialista americano para fazer as compras. Para
o transporte, a Aeronáutica enviou um Hércules, avião
de carga, alegando necessidade de manutenção da
aeronave, que voltou com os equipamentos diretamen-
te para São Paulo.

Em novembro de 1990, ao receber no CTA inte-
grantes da CPI que investigou o programa nuclear,
alguns brigadeiros, entre eles o ministro Sócrates
Monteiro, não esconderam sua irritação com o blo-
queio que as grandes nações impõem ao Brasil na área
tecnológica. A Embraer também não consegue desen-
volver projetos.

Um exemplo é o túnel de vento usado para testes de
aerodinâmica das asas dos aviões que fabrica. A Em-
braer não tem túnel para teste, e precisa recorrer ao

ilisi!É8ÉM
Venturini: especialista fez compras

CTA, que planeja aumentar a capacidade do equipa-
mento de 300 km/h para 900 km/h. "O governo ameri-
cano não deixa o Brasil comprar um túnel porque
poderíamos fazer concorrência à Boeing", explicou um
brigadeiro que recepcionou os integrantes da CPI.

O computador usado no CTA ainda é da década de
70. Enquanto não consegue importar novos equipa-
mentos, a Aeronáutica tem que sujeitar algumas de
suas pesquisas aos Estados Unidos. É o caso da fabri-
cação dos aviões CBA-123 pela Embraer, em consór-
cio com a Argentina, que terá duas turbinas traseiras e
capacidade para 19 passageiros. O Brasil, por não ter
túnel de vento — o CBA-123 foi projetado para atingir
600 km/h, faz testes nos Estados Unidos. "Com estes
ensaios de laboratórios, eles ficam sabendo dos resul-
tados antes que os brasileiros. Se os testes forem
aprovados e eles concluírem que o projeto tem futuro,
quem garante que não vão desenvolver a tecnologia?",
indagou um brigadeiro, chefe de Departamento no
Ministério da Aeronautica.

Na visita CTA, os integrantes da CPI assistiram a
vários testes, como o de um canhão a laser furando
uma folha de papel a um metro de distância e a
separação de urânio por raio laser. Os oficiais briga-
deiros da Aeronautica envolvidos com os programas
em desenvolvimento no CTA também não estão satis-
feitos com uma das cláusulas do acordo nuclear firma-
do com a Argentina, Uma das cláusulas do acordo
permite inspeção por técnicos argentinos do programa
brasileiro. Esses técnicos, depois, fazem um relatório
que acaba conhecido por todas as nações desenvolvi-
das. Com isso, conforme informaram os oficiais, os
países ricos aumentam seu controle sobre as pesquisas
brasileiras e mantém o bloqueio tecnológico ao Brasil.

Coluna do Castello

Amaral dia 13
O deputado Amaral

Neto será o primeiro
candidato a prefeito do

Rio. Sua candidatura se-
rá lançada em convenção
pelo PDS na próxima
sexta-feira, 13.

CAirlos Castello Branco

Como diminuir o

número de partidos

©governadorHélio Garcia
propõe, como
condição para
trocar o presiden-
cialismo pelo par-
lamentarismo,
que se reorgani-
zem os partidos
de modo a reunir
os políticos no máximo
em cinco ou seis legendas.
O que se poderia chamar
de verdade partidária tan-
to vale para um sistema de
governo quanto para ou-
tro, mas convenhamos
que a estruturação de um
gabinete oriundo do par-
lamento melhor se faria
com a simplificação e ho-
mogeneização possível da
vida partidária. Outra
condição do governador
de Minas é a introdução
do voto distrital para me-
lhorar a representação po-
lítica. Proposta válida
igualmente para ambos os
sistemas.

Curioso é que Garcia,
que fez grande parte da
sua vida pública em gran-
des partidos como a
UDN, a Arena e o
PMDB, preferiu voltar ao
governo do seu estado re-
gistrado pela legenda de
um pequeno partido que
ele mesmo fundou e regis-
trou quase sigilosamente
na véspera da eleição.
Com isso terá querido de-
monstrar ao mesmo tem-
po seu inconformismo
com a falsificação dos
partidos e sua intenção de
ajudar a desmontá-los,
mostrando como é fácil
armar uma legenda e co-
mo se pode ganhar uma
eleição majoritária pres-

.cindindo dos partidÕes.
Assim fez Fernando Col-

; lor e assim fez ele próprio.
Aliás, a eleição em Minas
foi disputada por PRS e
PRN, que antes não exis-

, tiam.
As idéias de Garcia pa-

rece que foram transmiti-
das a Collor no seu recen-
te encontro com o
presidente da República,
notoriamente favorável
não só ao parlamentaris-
mo como ao voto distri-
tal, e partidário também
da antecipação do plebis-
cito para 21 de abril do
próximo ano. O gover-
nador avançou a sugestão
de que se trabalhe para
organizar os dois maiores
partidos com base nos
atuais blocos de governo e
de oposição nas duas ca-
sas do Congresso. Claro
que a maneira de fazer is-
so seria definir condições
mais rígidas para registro
de partidos, mas sobretu-
do de sua validade como
canal de acesso ao poder.

A propósito, convém
assinalar que a melhor
fórmula conhecida para
isso é a alemã, que define
percentagem de votos que
assegure a um partido ter
acesso ao parlamento.
Como não se pode proibir
a organização livre de
agremiações partidárias
sem pôr em risco os fun-
damentos do regime de-
mocrático, será sempre
melhor deixar livre e aber-
ta a formação de partidos,

mas impor condi-
ções severas para
que eles tenham
representação nos
órgãos do Estado
liberal. O velho
princípio do voto
majoritário, que
funciona tradicio-
nalmente na In-

glaterra e nos Estados
Unidos, seria de assimila-
ção mais difícil por países
que viveram longamente
sob o sistema do voto pro-
porcional.

A percentagem para
garantir a representação
limitará por si mesma o
acesso dos grupos parti-
dários ao poder político
sem afetar a liberdade de
reunião e funcionamento
de associações políticas.
As dezenas de partidos
existentes passariam pelo
crivo da viabilidade elei-
toral e com uma ou duas
eleições dificilmente eles
seriam mais de três ou
quatro representados na
Câmara dos Deputados,
que, no sistema parlamen-
tarista, será a matriz do
poder, pois nela é que se
formam os gabinetes de
governo.

Os princípios são bons
e os resultados de sua
aplicação, previsíveis. In-
felizmente, previsível
igualmente é a resistência
das atuais lideranças, que
dificilmente abririam mão
do cômodo statu quo. Ob-
ter de um Congresso deci-
sões políticas que contra-
riam interesses criados é
coisa de que não há prece-
dentes na história parla-
mentar brasileira. Refor-
mas têm sido feitas, mas
não por deliberação insti-
tucional das forças politi-
camente organizadas. Elas
têm vindo no bojo de re-
voluções ou de golpes de
Estado, os quais, visando
a outros objetivos, costu-
mam deixar quase intacta
a velha estrutura do Esta-
do.

Foi isso, pelo menos, o
que aconteceu ao longo de
um regime tão dado a mu-
dar leis e até mesmo cons-
tituições, como foi o lon-
go regime militar que nos
submeteu de 1964 a 1984.
Herança desses vinte anos
foi a representação politi-
ca que se transformou em
assembléia constituinte
em 1988, cuja operação
foi submetida a injunções
dos herdeiros da velha ca-
morra política que, ao im-
pacto do golpe militar, se
dividiu inicialmente em
duas correntes, a do"sim" e a do "sim, se-
nhor", fontes da Arena e
do MDB, matrizes das
correntes que, com a evo-
lução conhecida, se com-
puseram para pôr fim às
instituições herdadas da
ditadura, mas sem modifi-
cá-las no essencial.

Deu-se um pulo certo
com a restauração plena
das liberdades públicas e
dos direitos humanos,
mas não se andou quase
nada no sentido de definir
instituições políticas aptas
a corrigir os vícios tradi-
cionais de operação de
poder no país.

Ministro de Figueiredo soube do contrabando
Cooordenador no governo Figueiredo do Progra-

ma Nuclear Brasileiro, o general Danilo Venturini, que
foi Chefe do Gabinete Militar da Presidência, disse que
teve conhecimento da nomeação de um especialista
americano pelo governo brasileiro para a compra clan-
destina de materiais sofisticados dos Estados Unidos,
mas afirmou não conhecer detalhes da operação nem
as pessoas envolvidas.

O general não concorda que exista bloqueio dos
países desenvolvidos na venda de equipamentos. De
acordo com Venturini, as negociações com os paísesricos na area de programas de desenvolvimento tecno-
lógico são lentas e difíceis. O ex-Chefe do Gabinete
Militar explicou que quando da criação da reserva de
mercado para a informática, houve problemas paraimportar equipamentos nessa área. "Aproveitamos a
feira do Japão e compramos materiais de que estáva-
mos necessitando."

O general explicou que o Brasil teve dificuldades
em conseguir urânio enriquecido por não ter assinado
o tratado de não-proliferação nuclear. "Aí criamos
meios próprios. Com parcos recursos, o desafio era
maior, e tínhamos que buscar solução para importa-
ção de urânio enriquecido para nossos reatores. No
entanto, isso dependia de acordo com os Estados
Unidos", disse.

"A falta de urânio enriquecido era a preocupação.
Quem não era do clube atômico, não tinha acesso.
Com isso, de forma reservada, quando havia dificulda-
des, conseguíamos urânio em outros países. Nossas
pesquisas chegavam a certo estágio e precisávamos dar
andamento, senão parávamos", explicou. Segundo
Venturini, foi a Aeronáutica que madrugou no campo
da área nuclear e escolheu o melhor processo de
enriquecimento de urânio por laser.

O general, ao explicar as saídas encontradas pelo
Brasil para conseguir materiais, contou que antes de o
ex-presidente Ronald Reagan tomar posse, João Fi-
gueiredo mandou aos Estados Unidos, em caráter
oficioso, o embaixador Paulo Nogueira Batista, na
tentativa de obter urânio. "Paulo Nogueira recebeu a
informação de que não teríamos urânio enriquecido se
não assinássemos o acordo de não-proliferação nu-
clear. Era urânio para Angra 1 e reatores de pesquisa."
Os americanos ameaçaram deixar de enviar ao paísl
até os equipamentos contratados pelo acordo nuclear
Brasil-Estados Unidos. "Os americanos foram infor-
mados pelo embaixador que o Brasil não pagaria a
multa prevista em caso de atraso do programa nuclear.
O acordo, com isso, foi levado em banho-maria",
afirmou o general.

O Brasil adotou um sistema de parceria. "Nós

conseguimos urânio por intermédio de países vincula-
dos á Urenco. Com isso, nossos reatores continuaram
funcionando. Venturini não quis dizer de onde vinha o
urânio, mas explicou que França e China não assina-
ram o tratado de não-proliferação com as demais
grandes potências — Estados Unidos, Inglaterra e a
então União Soviética. "Elas ficaram isentas das res-
trições contidas no tratado."

| | Há um mês, o Ministério da Aeronáutica foi— procurado pelo JORNAL DO BRASIL pa-
ra explicar oficialmente os efeitos causados nas
pesquisas brasileiras pelo bloqueio das grandes
nações à importação de equipamentos de alta
tecnologia. O ministério não deu resposta: não
quis informar qual a área mais afetada pelo blo-
queio, quais equipamentos a Aeronáutica impor-
tou clandestinamente dos Estados Unidos, como
estão as pesquisas da Aeronáutica na área nuclear
e quais são os materiais que o governo tentou
importar para o Centro Tecnológico da e a Em-
braer e não conseguiu. O Ministério da Aeronáu-
tica recebeu as perguntas por escrito e não deu as
explicações nas duas oportunidades em que foi
procurado pelo JORNAL DO BRASIL.

Disponíveis devem

voltar ao trabalho

dentro de 30 dias
BRASÍLIA - O Rio de Janeiro c o Estado onde

se encontra o maior número de servidores públicos
em disponibilidade, oito mil, segundo dados da
secretaria de Administração Federal. Estes oito e
mais 20 mil outros espalhados em várias regiões do
País terão de retornar aos seus postos, dentro de 30
dias, a partir da assinatura de um decreto pelo
Presidente Fernando Collor, no início da próximasemana. A informação foi prestada ontem peloSecretário Carlos Garcia ao explicar a reintegração
dos 28 mil funcionários cm disponibilidade:"está
concluída a reforma da administração pública
federal e nós precisamos rosolvcr a situação desses
inativos".

De acordo com os números apresentados pelo
secretário, antes da reforma executada pelo atual
Governo haviam 72 tabelas salariais, total reduzido
hoje para apenas 11. Foram extintos 25 órgãos da
administração pública direta e liquidadas 22 empre-
sas, ações que 

"provocaram uma redução de cargos
e pessoal no serviço público da União", lembrou
Garcia.

No início do processo da reforma administrativa
foram colocados em disponibilidade 53 mil 275
funcionários, mas, ao longo do ano passado, retor-
naram à ativa 25 mil 195 servidores. Agora, de uma
só vez, o Governo pretende o retorno dos 28 mil 80
funcionários restantes. O enxugamento da máquina
administrativa teve ainda um outro efeito: 72 mil '
servidores se aposentaram. Sendo assim, explicou o
Secretário, o cenário mudou e existem, em tese, "72
mil vagas no serviço público".

A existência de tais vagas, no entanto, não
significa que haverá contratação em massa de fun-
cionários pela União. A estratégia montada pelaSecretaria de Administração prevê a realização de
concursos públicos naquelas áreas mais carentes
como a Justiça Federal, Receita Federal, Analistas
de Sistemas, entre outros.

Dos 28 mil ainda disponíveis, oito mil encon-
tram-se no Rio de Janeiro. Distrito Federal e Bahia
têm dois mil cada. Por setor, o maior contingente
de disponíveis está no Inamps (em torno de 4 mil), e
o INSS (outros 2 mil). Os ministérios da Agricultu-
ra e da Infra-estrutura possuem, juntos, outros
cinco mil funcionários disponíveis. O decreto presi-dencial vai estabelecer que, a partir da publicaçãodo mesmo no Diário Oficial, quem não retornar cm
30 dias poderá ser demitido por abandono de em-
prego, segundo o estabelecido na Constituição.

Brasil pode pagar mais
O negociador-chefe da dívida externa do Brasil, Pe-

dro Malan, apresentará aos credores privados do país,na terceira semana deste mês, a resposta brasileira à
recente proposta dos bancos sobre as garantias a serem
dadas pelo Brasil na renegociação da dívida. Os bancos
se dispuseram a aceitar prazo maior para que o Brasil
levante as garantias, em troca de aumento no montante
do dinheiro. A resposta dependerá do reexame das
contas externas do país que Malan fará com a equipe do
Ministério da Economia, na semana que vem, em fun-
ção do acordo firmado pelo governo com os credores
governamentais no final do mês passado. O ministro
Marcílio Marques Moreira admitiu ontem, em Nova
Iorque, que pode "ir um pouco além" dos USS 2 bilhões
em garantias previstos pela proposta brasileira, depen-
dendo da escolha dos bancos entre os seis tipos de bônus
de conversão da divida oferecidos pelo Brasil.

Prefeito denuncia venda do

horário 
gratuito pelo 

PSC

CURITIBA — O prefeito de Londrina, Antonio
Belinatti, do PDT, está encaminhando ao TSE uma
denúncia de comercialização do horário gratuito na
televisão. Ele baseou seu pedido numa proposta queafirma ter recebido do presidente nacional do PSC,
Vitor Nosseis, para que ocupasse parte do horário do
programa do partido, levado ao ar anteontem à noite.
Belinatti anexou ainda preços que recebeu da agência
Via Direta, de Belo Horizonte, para clips que variavam
de dois a cinco minutos.

A denúncia de Belinatti só foi feita ontem, apesar
de ele afirmar ter recebido a proposta do presidente do
PSC em dezembro e da agência no início de janeiro.
Curiosamente, o prefeito de Londrina só se manifestou
depois que o PSC levou ao ar um clip de cinco minutos
elogiando o prefeito de Maringá, Ricardo Barros, do
PFL, adversário de Belinatti. Segundo a proposta que
o prefeito de Londrina afirma ter recebido da agência
Via Direta, um clip de cinco minutos custaria Cr$ 40
milhões. As outras opções eram dois minutos, a Cr$ 20
milhões, e três minutos, a CrS 30 milhões. "Eles até

entraram na onda dos descontos, cobrando proporcio-
nalmente menos por cinco minutos", ironizou Belinat-
ti.

De acordo com o prefeito de Londrina, sua denún-
cia não tem como objetivo atingir o prefeito de Marin-
gá, que, com a aparição de anteontem, já conta com
três performances em diferentes horários gratuitos
(apareceu nos programas do PDC e do PFL). "O
próprio presidente Collor apareceu em vários progra-
mas, o Quércia faz isto, o Álvaro Dias também. Isto é
desvirtuar o horário gratuito, feito para que os parti-
dos mostrem sua ideologia e suas propostas para o
país", disse. Na opinião de Belinatti, a única ideologia
que siglas como estas que vendem seus espaços têm "é
a do dinheiro". Ele chegou a calcular que uma sigla,
vendendo todo seu espaço na TV, pode ganhar Cr$
480 milhões. "E de onde sai o dinheiro para um
prefeito ou um governador pagar isto? Só pode ser da
corrupção, porque o Tribunal de Contas nunca aceita-
ria uma despesa como esta", raciocinou.

Acusação é 
'ciúme', 

diz Nosseis

BRASÍLIA—O presidente nacional do PSC, Vitor
Nosseis, negou que tenha proposto ao prefeito de
Londrina, Antonio Bclinati, vender espaço no progra-ma gratuito do partido que foi ao ar na quinta-feira.Nosseis, no entanto, admitiu que a agência de propa-
ganda Via Direta, de Belo Horizonte, apresentou a
várias prefeituras uma tabela de preços para produzirclips das administrações municipais que se interessas-
sem em participar do programa. Ele explicou que o
PSC tem interesse em "divulgar o trabalho de prefeitu-ras que tenham alguma coisa diferente para mostrar".
Foi por isso, segundo ele, que a agência propos à
prefeitura de Londrina a produção de um video.

"Mas o partido não cobraria nada pela veiculação
do filme, até porque o programa é gratuito", disse
Nosseis. Ele atribui a denúncia do prefeito de Lon-
drina a rivalidades políticas dele com o prefeito de
Maringá, Ricardo Barros, que aceitou participar do
programa. "Ele ficou com ciúmes porque o outro
apareceu e aí saiu fazendo denúncias sem sentido",
afirmou o presidente do PSC. Para ele, Belinati "está
confundindo produção do video, que é paga normal-
mente para agências, com venda de espaço para veicu-
lação".

— 24/9/86

Nosseis: u punuio nuu cuururiu

mente todas as disposições revo-
gadas ou alteradas. Essas e outras
regras, que devem ajudar para
que o governo não repita as des-
gastantes trapalhadas jurídicas do
passado, fazem parte de um de-
creto de vinte e oito artigos assi-
nado ontem pelo presidente Fer-
nando Collor. O decreto
estabelece procedimentos para a
redação dos atos normativos do
Executivo e define a correta tra-
mitação de documentos que de-
vem ser submetidos ao presidente.

Em nenhuma hipótese, qual-
quer ato normativo de significa-
do político será divulgado pelo
Palácio do Planalto, sem antes
passar pelo secretàrio-geral da
Presidência, embaixador Marcos
Coimbra (foto). Para evitar que
leis ordinárias acabem se cho-
cando com normas constitucio-
nais. todas as cláusulas de revo-
gaçâo. os conhecidos artigos que
no final dos textos legais revo-
gam outros textos que os contra-
riem, deverão conter expressa-
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BRASÍLIA — O ex-ministro An-
tônio Rogério Magri já está prepara-
do para defender-se no caso de ser
indiciado pela Polícia Federal por cri-
me de corrupção. Ele tem no bolso os
nomes do secretário de Previdência
Social, Luiz Carlos Magalhães Peixo-
to; do presidente da Fundapentro
(Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Traba-
lho), Francisco Campizzi Busico, e da
secretária do gabinete do ministro do
Trabalho e da Previdência Social,
Maria das Graças Ávila, para provar
sua inocência na acusação de subor-
no feita pelo ex-diretor de Arrecada-
ção e Fiscalização do INSS Volnei
Ávila. De acordo com o ex-ministro
Magri, os três foram informados e
sabiam do "teste de honestidade" que
foi aplicado em Volnei.

Foi durante o "teste de honestida-
de" que Volnei gravou a tentativa de
suborno do ex-ministro, que propôs o
recebimento de US$ 30 mil de uma
empresa para facilitar o parcelamen-
to da dívida com a Previdencia.

O secretário nacional de Previdên-
cia Social, Luiz Carlos Magalhães
Peixoto, em conversa com amigos,
confirmou ter o ex-ministro Antônio
Rogério Magri lhe informado que ti-
nha aplicado o "teste de honestida-
de" no ex-diretor de Arrecadação e
Fiscalização do INSS, Volnei Ávila.
Procurado ontem pelo JORNAL DO
BRASIL, o secretário esquivou-se:"Só me manifestarei sobre isso no
inquérito, se for convocado pela Poli-
cia Federal", disse. De acordo com
assessores do gabinete do ex-ministro
do Trabalho e Previdência Social,
Magri é uma pessoa desconfiada, que
rotineiramente vinha aplicando o"teste" 

para verificar a conduta dos
seus colaboradores.

Sobre o que foi gravado em fita, o
ex-ministro garante que, pelo que foi
noticiado, "se é o que eu disse, não
está dentro do contexto". O ex-minis-
tro informou que precisa ouvir a gra-
vação. "Os técnicos do Instituto Na-
cional de Criminalística já ouviram
mais de 30 vezes a fita. Isso é porque
as coisas não estão claras. Passei a ter
dúvidas do que contém na fita", disse
Magri, acrescentando que se tivesse
"culpa 110 cartório" se justificariam
as acusações que vem recebendo: "Eu
não recebi um tostão sequer de nin-
guém", afirmou.

Magri duvida da fita: peritos já a ouviram 30 vezes

Um sujeito meio araponga
44"

BRASÍLIA — O ex-ministro Antônio
Rogério Magri disse ontem que o ex-dire-
tor de Arrecadação e Fiscalização do
INSS Volnei Ávila foi indicado para o
cargo pelo Gabinete Militar da Presidên-
cia. Mas ele isentou o Gabinete Militar de
qualquer envolvimento com as denúncias
de corrupção. "O Gabinete da Presidência
não tem qualquer culpa. Volnei entrava
direto no Palácio do Planalto porque que-
ria chamar a atenção", disse Magri. O
ex-ministro acha que o ex-diretor não é
merecedor de qualquer credibilidade. "Na
verdade, Volnei é um homem fraco de
cabeça", acusou o ex-ministro.

Magri reafirmou ontem que tem dúvi-
das sobre a autenticidade da fita gravada
por Volnei, que suspeita ser uma monta-

gem. O ex-ministro argumentou que as
conversas por telefone entre ele e Volnei
não passaram de 10 minutos, sendo que
em nenhum dos telefonemas foi discutida
qualquer quantia. Segundo o ex-ministro,
seu depoimento na Polícia Federal, ainda
sem data marcada, não passará de 20
minutos. "Não tenho muito para falar
além daquilo que venho repetindo sem-
pre", disse Magri. "Quando não conhece-
mos a pessoa que está trabalhando com a
gente, precisamos nos certificar, principal-
mente, quando é um sujeito meio arapon-
ga", argumentou Magri.

O ex-ministro disse que no final desse
episódio vai processar criminalmente porcalúnia Volnei e a deputada Cidinha
Campos (PDT-RJ).

Ex-ministro terá

que gravar voz
BRASÍLIA — O Instituto Nacional

de Criminalística, da Polícia Federal, irá
registrar, neste fim de semana, os pa-drões de voz do ex- ministro do Trabaiho
e da Previdência Antônio Rogério Magri
e do ex-diretor de Arrecadação do INSS
Volnei Ávila para poder concluir oficial-
mente o laudo técnico da gravação da
conversa em que Magri teria tentado
subornar Volnei. Sem esta checagem fi-
nal, o laudo do instituto deixa margem à
contestação judicial. Apesar disso, peri-tos que trabalham no laudo da gravaçãoconfirmaram ontem que acreditam não
haver adulterações ou montagens na fita
da gravação, que é autêntica, não proce-dendo, portanto, a suspeita levantada
por Magri de que ela não seria legítima.
A gravação é contínua, apesar da quali-dade ser muito ruim, afastando a possi-bilidade de fraudes, atestaram os peritos.

A degravação está praticamente con-
cluida, em três blocos manuscritos queserão digitados no computador na se-
gunda-feira, quando o laudo deverá estar
pronto para ser anexado ao inquérito da
Polícia Federal. Não há dúvidas, princi-
palmente em relação ao ex-ministro, de
que se trata efetivamente das vozes dos
dois. O diretor do Instituto, Maurício
José Cunha, informou que pretende ou-
vir Volnei para que também esclareça as
condições em que foi realizada a grava-
ção, pois acha pouco provável, pelas fre-
quentes oscilações da altura das vozes,
que o gravador estivesse no bolso do
paletó do ex-diretor de Arrecadação.

O trecho em que o ex-ministro revela
ter recebido US$ 30 mil para facilitar o
reescalonamento da dívida de uma em-
presa com o INSS foi gravado quase no
fim da fita, que foi usada em velocidade
reduzida, aumentando sua duração. Se
Magri demorasse mais um pouco para
levantar o assunto, não teria sido regis-
trada esta parte, pois, por razões óbvias,
Volnei não poderia mudar o lado da fita,
uma microcassete marca Sony. "Estes
USS 30 mil caíram do céu", diz o ex-mi-
nistro, a certa altura. Pela degravação, a
referência aos USS 30 mil surgiu como
conseqüência da suposta tentativa do ex-
ministro de subornar o então diretor de
Arrecadação do INSS. "Vamos sair des-
sa com dinheiro", propõe Magri a Vol-
nei, em outro trecho confirmado da de-
gravação. A maior parte da conversa,
que transcorreu descontraidamente, com
risadas tanto de Magri quanto de Volnei,
é sobre uma discussão técnica sobre as
fórmulas legais de reescalonamento de
débitos com o INSS.

Roberto Faustino — 30/9/91

Herculino, primo de Rosane: afinal destituído

Três demissões na LBA

Comissão constata
culpa de primo
de Dona Rosane

T> RASÍLIA — O presidente da
¦D Legião Brasileira de Assistên-
cia (LBA), Paulo Sotero, baixou on-
tem portarias destituindo do cargo o
superintendente da LBA em São
Paulo, José Herculino Alcântara de
Carvalho, primo de Dona Rosane
Collor. e seus ex-auxiliares Higino
Antônio Bonn Neto e Ivo Antônio
Areias, todos com exonerações con-
cedidas em agosto do ano passado,
enquanto se apuravam denúncias de
irregularidades na entidade. A co-
missão de inquérito aberta para in-
vestigar o caso comprovou que José
Herculino e os dois assessores tira-
rain proveito pessoal do cargo, au-
torizando compras irregulares para
favorecer empresas, com pagamento
de produtos a preços superfaturados
e antes do recebimento da mercado-
ria.

José Herculino e Higino Neto
terão seus bens colocados em dispo-
nibilidade para ressarcimento ao
erário público e estão proibidos em
caráter definitivo de voltar a exercer
cargo público federal. A soma das
compras aprovadas irregularmente
por José Herculino somam CrS 890
milhões, em valores de hoje.

Mais que uma mudança de no-
menclatura, a transformação da
exoneração em destituição do cargo
é a penalidade administrativa mais
grave prevista para funcionários não
incluídos no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos. A comissão de
inquérito constatou que as compras
foram "manipuladas ardilosamen-
te" pelos três servidores em conluio
com representantes das empresas
Renascença Participações e Repre-
sentações (RPR), Grupo Comércio e
Participações, Duo Lab Comercial.
KF Distribuidora, Multibrás do
Brasil, Cesta do Trabalhador Ali-
mentos e Transporte Transestrélà.
As empresas Multibrás, Cesta do
Trabalhador e Ultra Arroz vence-
ram irregularmente, em outubro do
ano passado, licitações, depois anu-
ladas, 110 valor de USS 500 mil em
valores da época.

Segundo o processo. Higino Ne-
to aproveitou-se do cargo de assis-
lente do superintendente, lotado no
almoxarifado, para beneficiar em-
presas participantes de licitação, in-
clusive firma da qual era sócio ao
ingressar na LBA. colaborando na
compra de produtos a preços super-
faturados e na liberação antecipada
de pagamentos.

O ex-gerente de Administração Ivo
Areias, ainda de acordo com o proces-
so, foi responsável por irregularidades
praticadas nas compras, pagamentos e
controles dos bens da LBA.
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Santiago aparece

e defende amigo
SÃO PAULO — Pela primeira vez,

desde que deixou a Superintendência do
INSS em São Paulo, em 24 de janeiro,
Roberto Santiago. 33 anos, apareceu em
público e o fez para defender o ex-minis-
tro do Trabalho e Previdência Social An-
tônio Rogério Magri da acusação de su-
borno. Santiago garante que, se for
preciso, testemunhará em favor de Ma-
gri.

O ex-superintendente regional do
INSS diz que, no fim do ano passado (a
data precisa, ele não lembra), teve uma"conversa superficial" com Magri, na
qual o ex-ministro teria lhe contado queaplicara o tal "teste heterodoxo de ho-
nestidade" no ex-diretor de Arrecadação
e Fiscalização do INSS Volnei Ávila: "O
ex-ministro me disse que chegara á con-
clusào de que o doutor Volnei era um
sujeito honesto"."Ele vai conseguir provar sua inocên-
cia", aposta Santiago. O ex-superinten-
dente do INSS e Magri são amigos há 12
anos. Eles se conheceram durante uma
greve dos eletricitários paulistas. Na épo-
ca. os dois eram sindicalistas: Magri.
presidente do Sindicato dos Eletricitá-
rios, e Santiago, diretor do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Asseio e
Conservação. Em 1986 foi fundada a
Confederação Geral dos Trabalhadores
(CGT) e um ex-integrante da entidade
sindical lembra que "já estava clara" a
união de Magri e Santiago. Santiago não
nega que seja leal ao ex-ministro: "Deixei
a Superintendência porque pertencia à
equipe de Antônio Rogério Magri", cos-
tuma dizer. Santiago está licenciado da
presidência de seu sindicato há dois anos
e no dia 12 de março participa de uma
reunião com a diretoria da entidade sin-
dical para decidir seu futuro. Até lá. ele
diz estar de férias.

ex-superintendente do INSS em
São Paulo afirma que desconhecia os
métodos que Magri usava para testar a
honra de seus subordinados — pelo me-
nos até aquela conversa no final do ano
passado. "Se alguém me propõe subor-
no. eu tiro o cara da sala a pontapés",
garante ele. Até o ex-ministro Magri?"Até ele", afirma.

O reaparecimento de Santiago serviu
também para que ele desmentisse a noti-
cia de que, há pelo menos dez dias, esta-
ria sendo procurado pela Polícia Federal
para prestar esclarecimentos sobre sua
gestão na Superintendência do INSS em
São Paulo. Santiago desmentiu que em
sua gestão tenham sido assinados mais
de 10 mil contratos de parcelamento de
dividas de empresas com a Previdência
Social. Afirma que assinou no máximo
600 contratos de parcelamento: "Não
queiram procurar bode expiatório em
São Paulo porque não vão encontrar".

I O superintendente da Policia Fe-'—' deral em São Paulo. Marco Antô-
nio Veronfei, disse que não há interesse
em ouvir o ex-superintendente regional
do INSS Roberto Santiago, na investi-
gação solire o suposto easo de suborno
do ex-ministro Antônio Rogério Magri
ou sobre os processos de negociação da
dívida de empresas privadas com a Pre-
vidência.

|—| A comprovação definitiva de que'—' a voz gravada oferecendo suborno
a Volvei Ávila pertence mesmo ao ex-
ministro Antônio Rogério Magri deve-
rá ser feita pelo foneticista Ricardo
Figueiredo, da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), a pedido do
delegado Romeu Tuma, diretor da Po-
licia Federal. Na Unicamp, existe o
único espectógrafo digital do país,
equipamento que transforma as ondas
sonoras em padrões gráficos na tela de
um monitor de computador. Estes grá-
ficos, chamados espectogramas, são
uma cspecia de radiografia da fala que
permitem ao especilista, entre outras
coisas, comparar a gravação de uma
voz de uma fita com a de uma pessoa.

Pimenta aguarda

a hora de depor
BRASÍLIA — "Militar não se demi-

te. cumpre ordens". Foi com esta decla-
ração que um dos assessores mais próxi-
mos do presidente Fernando Collor
garantiu ontem que o coronel Roberto
Pimenta, chefe de gabinete do general
Agenor Homem de Carvalho, permanece
no cargo e não pediu demissão. A um
outro interlocutor do governo, Pimenta
sustentou que não vai se afastar do Pia-
nalto, onde está há cerca de um ano. Ele
disse que se manterá calado até o dia do
seu depoimento na Policia Federal para
esclarecer porque não foi levada adiante
a. denúncia do ex-diretor do INSS Volnei
Ávila contra o ex-ministro Rogério Ma-
gri- "Estou doido para depor na Polícia
Federal", confidenciou o coronel Pimen-
ta a um assessor do presidente, dando o
tom exato da crise por que passa o Gabi-
nete Militar da Presidência desde a terça-
feira de carnaval. Foi quando Pimenta
declarou que dera conhecimento a seu
chefe do teor da denúncia de Volnei. ao
mesmo tempo em que o general Agenor
recebia a imprensa para sustentar que
não sabia que o caso de corrupção envol-
via diretamente o ministro. Â contradi-
ção acabou provocando um desentendi-
mento entre o general e o coronel que.
efetivamente, cogitou abandonar seu
cargo no Gabinete Militar e não esconde
que está muito aborrecido.

O grisalho coronel Roberto Pimenta
é uma pessoa muito discreta. São poucosos que o conhecem nos corredores paia-
cianos. Fala mansa e simpático com os
companheiros de trabalho, que o consi-
deram "um homem muito sério", ele é o
segundo homem na hierarquia do Gabi-
nete Militar. Mas nem por isso foi cha-
mado uma vez sequer pelo presidenteCollor para explicar o que aconteceu.

| | O presidente da Federação dos
Trabalhadores das Indústrias

Urbanas do Estado de São Paulo, o
eletrieitário Rubens Fandino, afir-
mou ontem que foi ameaçado de
morte, por telefone, por haver revela-
do à imprensa uma proposta de su-
borno e corrupção que lhe foi feita
pelo ex-ministro Vlagri em 1980.

A fim de possibilitar a execução de serviços indispensáveis á manutenção e ampliação darede distribuidora, torna-se necessário interromper o fornecimento de energia elétrica nosdias, locais e horários abaixo mencionados:
DIA 10 DE MARÇO -TERÇA-FEIRA

MUDA (TIJUCA) - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Pinto Guedes (parte), Radmaker; Av.Maracanã (parte).MARACANÃ - Das 07:30 às 17:30h, parte das Ruas Maxwell, Almte. Cândido Brasil,Dona Maria, Felipe Camarão. Avenidas 28 de Setembro (parte) e Prof. Manoel de Abreu
(parte).ENGENHO DA RAINHA - Das 08:00 às 16:00h, Rua Engenho da Rainha e Av. AutoClub (parte).OSVALDO CRUZ Das 08:00 às 16:00h, Ruas Antônio Badajóz, Fernando Marinho,Sérgio de Oliveira, Ernesto Lobão e Dutra Melo.MARECHAL HERMES - Das 07:30 às 16:00h, Rua Gal. Cláudio, Gal. Savaget, Navarroda Costa, Gravatá e Dr. Delfino Rodrigues.
COMENDADOR SOARES (NOVA IGUAÇU) - Das 07:30 às 16:30h, Ruas LosAngeles, Iracema, Milton Silva, Pai Roberto, Nicanor Pimenta, Praga, Havana, Nevada,Anhangüera, Ângelo de Grogório (parte), Arizona, Formosa, Sevilha o Dacar.QUEIMADOS - Das 08:00 às 16:00h. Ruas Dr. Henrique Castrioto, Itaquatiá, lorioCarlos, Zelina de Carvalho e Estrada Carlos Sampaio.BARRA MANSA - Das 07:30 às 16:00h, Rua da Torre e Estr. da Fazenda - no BairroFileiras. Das 08:00 às 10:00h, Rua Major José Bento - no Bairro Vila Nova Das 10:30 ás16:00h, Bairro Vila Principal.

DIA 11 DE MARÇO-QUARTA-FEIRABARRA DA TIJUCA - Das 08:00 às 16:00h, Ruas José Duarte, N.Senhora do MontSerrat, Estudante M. Alexandre, Pecegueiro do Amaral, Bela Floresta e Estr. dos Bandei-rantes (parte).MARACANÃ - Das 07:30 às 17:30h, Ruas São Francisco Xavier (parte), Felipe Camarão
(parte). Conselheiro Olegário, Turfe Club, Prof. Eurico Rabelo (parte) e Av. Prof. Manoelde Abreu (parte).BENTO RIBEIRO - Das 08:00 às 16:00h, Rua Teles Barreto, Oliveira Junqueira, Zinaos,Dirce, Diogo Botelho, Francisco de Souza, Divisória, Teles Barreto, Duarte da Costa, SilvaMult. Pereira da Nóbrega, Banabul, Marina, Portão Vermelho e Jubal.MARECHAL HERMES Das 08:00 às 16:00h. Ruas Comandante Augusto Vinhais,Carolina Machado, Frei Bento, Vila Nova, Átila Silveira, Fernandes Marinho e AntônioBadajóz.
CENTRO DE DUQUE DE CAXIAS - Das 08.00 às 16:00h. Ruas da Covanca, JoaquimPeçanha, Manoel Duarte, Pref. Ribeiro (parte), Av. Nilo Peçanha (parte).QUATIS - Das 08.00 às 14:00h, Ruas "F", "H", "I", "J", Estr. Floriano/Quatis (parte).BARRA MANSA - Das 08:00 às 11:30h, Bairro São Pedro. Das 12:00 às 16:00h RuasVirgilino A. Nogueira e Prof. José de Alencar, Bairros Goiabal e Sta Lúcia.DIA 12 DE MARÇO - QUINTA-FEIRABARRA DA TIJUCA - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Jaime Silvado, Golf Club. Estr. daGávea (parte).MARACANÃ - Das 07 30 ás 17:30b. parte das Ruas São Francisco Xavier e Oito deDezembro
BENTO RIBEIRO - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Divinópolis, Picuí, Ludgero Pinho,Henrique Ferreira, Cananéa. Acácio Santos, Elias Chaves e João Daniel.NOVA IGUAÇU - Das 07:30 ás 16:00h, Ruas Fausto. Egídio (parte), Liberato. Paulo deOliveira Pinto, Arlovede Freitas, Av. Eternidade.
QUATIS - Das 08:00 ás 14:00h. parte das Ruas Delfim Fróes e Cel. José LeiteBARRA MANSA Das 08:00 ás 11:30h. Ruas Tenente José Eduardo, Antônio PintoNeves. Imprensa. Ary Parreiras, 4, Abel Galvão; Av. Abdo Felipe - no Bairro ano Bom. Das12:30 às 16:00h, Ruas Imprensa, Adolpho Klotz, Antenor Rocha, José Carlos 0. Filho,Domenico Sveri, Norberto F Andrade e Rosa Sverberi, Bairros Santa Rosa, CristoRedentor, Parque Independência. Santa Isabel e São Francisco de Assis Das 08.00 às11:00h. Ruas José Maria de Melo Costa, Maria Luiza Gonzaga e Abdo Felipe, PraçaNações Unidas

A energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto.

Volnei pode ser processado
O advogado D'Alembert Jaccoud,

que aceitou ontem defender o ex-minis-
tro Antônio Rogério Magri da acusa-
ção de envolvimento em suborno, está
analisando a possibilidade de processar
o ex-diretor de Arrecadação do INSS
Volnei Ávila e a deputada federal Cidi-
nha Campos (PDT-RJ), autores da de-
núncia, por crime contra a honra. "O
ex-ministro serviu ao governo com espí-
rito público e lealdade e não pode ser
atacado dessa forma irresponsável", dis-
se Jaccoud. Para ele, Volnei agiu de
forma moralmente condenável ao gra-
var conversas pessoais com seu supe-
rior, com objetivos escusos.

Preso político em 1971, quando aju-
dava a família do ex-deputado Rubens

Paiva, outra vítima do regime militar, a
localizar seu paradeiro, D'Allembert Jac-
coud c jornalista e, como advogado,
teve atuação marcante 11a defesa de po-
líticos perseguidos pela ditadura. Liga-
do ao escritório do advogado Sepulve-
da Pertence, hoje ministro do STF,
Jaccoud atuou inclusive na defesa do
lider sindical Luis Inácio Lula da Silva,
preso após a greve do ABC paulista, em
1978. Quanto a aceitar a defesa de Ma-
gri, acusado de corrupção passiva, Jac-
coud acha que isso em nada manchará
o seu passado, pois, a seu ver, o ex-mi-
nistro está sendo vítima de preconceito,
pelo fato de ser trabalhador e ter pouco
estudo.

Receita já está investigando
BRASÍLIA — O ex-ministro do

Trabalho e Previdência Social Antô-
nio Rogério Magri já está em xeque
11a Receita Federal. "Como 

qualquer
contribuinte, cie é uma pessoa que
está sob exposição e deve ter sua
situação fiscal analisada", disse on-
tem o secretário da Fazenda Nacio-
nal. Luís Fernando Wellisch, a quem
a Receita está subordinada. O que
está levando o Fisco a investigar a
situação do ex-ministro são seus si-
nais exteriores de riqueza, o que se
traduz pelo seu nível de consumo e
patrimônio. Esses sinais deverão es-
tar compatíveis com o tamanho de
sua renda. Caso contrário, Magri po-
derá ser glosado.

Até o momento, entretanto, a Re-
ceita não recebeu qualquer solicita-
ção formal da Polícia Federal ou da
Procuradoria Geral da República de
informações sobre Magri. Wellisch
informou, porém, que uma melhor
investigação sobre a situação do ex-
ministro poderá ser feita após 27 de
abril, quando termina o prazo legal
para a apresentação de declaração^dc
renda sobre os rendimentos obtidos
em 1991. "As informações que nós
temos são velhas, ainda do ano base
de 1990". afirmou.

Além da declaração dc renda anual,
o secretário explicou que a Receita
pode requisitar, de contribuintes que
estão sob investigação, informações
adicionais. O objetivo é encontrar jus-
tificativas para os dados colocados pe-
los contribuintes nos formulários ou
para os indícios dc gastos excessivos
detectados através do banco de dados
da Receita, formado com informações
sobre os registros em aeroclubes. capi-
tanias de portos, alfândegas (pára veri-
ficar a entrada e saída 110 pais), depar-
lamentos de trânsito, cartórios de
registro de imóveis e. até mesmo, notas
de colunas sociais. Wellisch quer en-
gordá-lo com os dados cadastrais de
clientes de bancos e cartões dc crédito.

Wellisch definiu, em tese, como"consumo suntuário sem renda evi-
dente" a situação de um contribuinte
como a do ex-ministro. Ele, porém,
evitou vincular Magri a esta situação.
Caso não haja renda compatível com
o nível de consumo e patrimônio do
contribuinte em xeque, a saída para a
Receita Federal é presumir o tama-
nho do seu rendimento, isso é feito
definindo-se a diferença entre a varia-
ção patrimonial e seus rendimentos.
Sobre essa diferença é aplicado o Im-
posto de Renda de 25%, multa de
100" o (sobe para 300% se houver
dolo). juro de mora de 1% ao mês e
correção monetária.

O «overnador Luiz Antônio
Fleury Fillm respondeu ontem às

queixas do ex-ministro Antônio Rogério
Magri que quer impedir na Justiça a
redução do seu salário como funcionário
da Kletropaulo. "O Magri tem todo o
direito de recorrer à Justiça, assim co-
111» eu tenho direito de cortar seu salário
irregular", disse o »o\ernador.

DESFILE DAS CAMPEÃS

CARNAVAL 92
(CAMAROTE NO SAMBÓDROMO)
Ingresso Individual em Camarote para

Desfile das Campeãs. O melhor da passarela.
Com buffet. Garçon, segurança e traslado.

Informações— Tel.; (021) 325-4040/325-6686/284-0178
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PALACIO -DO ?PLANALTO

Transferência dissolve Grupo de Pequim

Collor perde, um
a um, seus mais
fiéis auxiliares

Augusto Fonseca
c Dora Kramer

A ida de Cláudio Humberto para
Portugal desintegra, definitiva-

mente, o Grupo de Pequim, que no
Natal de 1987 idealizou, jantando pa-
to laqueado num restaurante cm Pe-
quim, o lançamento da candidatura
do então governador de Alagoas à
Presidência da República. Naquela
mesa, acompanhados das mulheres,
estavam Fernando Collor. Renan Ca-
lheiros] Cleto Falcão e Cláudio Hum-
berto. Eleição ganha, cm dezembro de
S9. Renan tornou-se líder do governo
na Câmara, Cláudio Humberto, por-
ta-voz e Cleto. um ano mais tarde,
elegeu-se deputado federal para lide-
rar a bancada do PRN. Hoje. rompi-
do com Collor. Renan é dono de loca-
dora de automóveis em Maceió. Cleto
perdeu a liderança depois de admitir
que "amigos" o ajudavam a viver
num padrão acima de seu salário de
deputado e Cláudio Humberto realiza
o sonho de morar no exterior.

Antes mesmo da posse de Collor,
Cláudio — a quem o presidente trata-
va de CBIO. já dizia que preferia um
cargo tio exterior á tarefa de porta-voz, missão que desempenhava desde
S6, quando se aproximou de Collor.
Cláudio Humberto, psicólogo e pro-

fessor da Universidade Federal de
Alagoas, no início da década de 80 era
um jornalista polêmico em Maceió, de
esquerda, que usava seu espaço na
Tribuna de Alagoas (jornal do falecido
senador Teotônio Vilela e que hoje
pertence ao empresário Paulo César
Farias, o PC) para atacar Collor. Foi
nesse jornal que Cláudio cunhou pelo
menos dois apelidos sobre o então
adversário: Anjo num e Cabelo de
shampoo.

Da Tribuna, foi para a Gazeta de
Alagoas, jornal da família Collor. on-
de passou a assinar coluna no suple-
mento feminino com o pseudônimo
de Kátia Briegel. Segundo versão do
próprio Cláudio, a personagem mis-
turava a delicadeza do nome Kátia
com a truculência do ex-jogador da
seleção da Alemanha Briegel, um de-
catleta que trocou as pistas de atletis-
mo pelos campos de futebol.

Quando resolveu se candidatar ao
governo de Alagoas, o deputado fede-
ral Fernando Collor decidiu também
que conquistaria aquele jornalista de
oposição que tanto o combatia. O en-
contra definitivo foi na casa do hoje
deputado federal do PDT c inimigo de
Collor Mendonça Neto. A partir do
momento em que os dois sé juntaram,
começou a escalada nacional de Col-
lor. "Um fazia o script e o outro tinha
coragem de representar", lembrava a
mulher de Cláudio, a jornalista Thais.
durante a campanha presidencial. De
fato. foi da cabeça de Cláudio que
saia grande parte dos lances de mar-
ketirig do chefe.

Ele não inventou a expressão "ca-
çador de marajás", mas bolou toda a
estratégia para torná-la famosa. Um
exemplo disso é que sempre que o go-
vernador de Alagoas tinha alguma de-
claração a fazer, tinha o cuidado de
usar, para isso, jornais de grande cir-
culação e redes de televisão de alcance
nacional.

Generaleco — Foi combinação
exclusiva dos dois a invasão do Palá-
cio do Planalto durante o governo
Sarney. Collor leu nos jornais que o
SNI tinha um relatório que o compa-
rava ao nazista Goebbels. Com Cláu-
dio, voou para Brasília, mas quando
chegou soube que o então chefe do
serviço, general Ivan de Sousa Men-
des, não o receberia. Collor e Cláudio
foram para o escritório da representa-
ção de Alagoas para pensar o que
fazer. Tiveram a idéia de entrar na
marra no palácio e imediatamente te-
lefonaram a todos os jornais, rádios e
TVs avisando da façanha. A cobcrtu-
ra foi um sucesso e Collor ainda cha-
mou Ivan de "generaleco".

A campanha ganhou impulso mes-
mo quando Collor representou mais
uma cena do script de Cláudio. Che-
gando de uma viagem ao exterior,
ainda no aeroporto, chamou o presi-
dente José Sarney de "batedor de car-
teira da história". Os dois sempre ti-
veram uma convivência que
ultrapassava a relação formal de chefe
e subordinado. São amigos, apesar da
resistência da família Collor em acei-
tar Cláudio, assim como o grupo mais
íntimo de políticos de Alagoas. Du-

rante a campanha, o embaixador
Marcos Coimbra, cunhado e consc-
lheiro de Collor, disse mais de uma
vez que considerava Cláudio um"amador". Com o amigo de adoles-
cência de Collor, Paulo Octávio,
Cláudio Humberto envolveu-sc numa
briga pública. O irmão mais velho do
presidente, Leopoldo, e sua mulher,
Regina, também não nutrem a menor
simpatia por ele. Com a mulher do
presidente, Rosane, Cláudio nunca
negou que mantinha uma relação difí-
cil.

Ele fez muitos inimigos. Mas ne-
nhum foi maior do que a confiança
que Collor sempre depositou em sua
eficiência. Era por ele que Collor laia-
va publicamente o que não podia as-
sumir pela própria voz. Cláudio sem-
pre correspondeu com uma fidelidade
absoluta. Por causa dela. responde ao
processo na Justiça, por calúnia e di-
famação. movido pelo ex-ministro
Roberto Cardoso Alves.

Logo após a vitória de Collor so-
bre Lula. Cláudio Humberto reuniu a
imprensa para anunciar que a primei-
ra atitude do novo governo seria de-
flagrar a operação pega-ladrõo que, se-
gundo ele. tinha na mira Roberto
Cardoso Alves. Saulo Ramos e Jorge
Murad, todos integrantes do governo
Sarney. "Será uma ação semelhante
àquela desencadeada pelo governo
italiano no combate á Máfia". disse
Cláudio. Collor tomou posse, a ope-
ração não foi deflagrada, mas o estilo
bateu, levou estava inaugurado.

Mudanças esvaziaram função
A função de Cláudio Humberto no

governo começou a perder sentido de-
pois quê Collor decidiu mudar o eixo de
condução política e dividir poder com os
políticos. Com a escolha de Jorge Bor-
nhausen para ministro-chefe da Secreta-
ria de Governos com assento no Palácio
do Planalto e acesso direto ao presidente,
Collor abriu um canal de negociação
com o Congresso e a sociedade, o que
não combina com o estilo anterior de
centralização. Cláudia anberto tinha
um importante papel quando Collor
concentrava em si todos os poderes e só
seu porta-voz era o canal de comunica-
ção do Planalto para fora.

Cláudio Humberto sempre lez ques-
tão de dizer que era a "voz do dono". A
partir de janeiro deste ano. o "dono" a
que se referia resolveu mudar a face de
seu governo. Fez parceria com os politi-
ços que desde a campanha rejeitava e
amaciou o tom. O timbre da voz de
Cláudio Humberto já não combinava
mais com a nova cara do governo. Ago-
ra, o Planalto assume a maciez da diplo-
macia, ao colocar o jornalista e diploma-
ta Pedro Luis Rodrigues como secretário
de imprensa. A fórmula, no ano passado,
já tinha sido aplicada com sucesso no
Ministério da Economia, quando trocou
a dama-de-lerro Zélia pelo polido Marci-
lio.

Durante os dois anos em que ocupou
o gabinete de porta-voz no segundo an-
dar do Palácio do Planalto. Cláudio pro-tagóniz.ou dezenas de embales. Chamou
o presidente da Fiesp, Mário Amato, de"coronel-empresário". classificou o pre-sidente da CTT. Jair Meneguelli. de"malcheiroso" e. ao presidente"da OAB.
íFhales Castelo Branco, aconselhou vol-
tar aos bancos escolares. O ex-presidente
da Petrobras. Luiz Octavio da Moita
Veiga, mereceu o adjetivo de "incompé-,
lente Aqueles políticos com quem hoje

Collor divide o poder, especialmente o
ministro da Ação Social. Ricardo Fiúza,
sempre mereceram o desprezo de Cláu-
dio Humberto. Costumava reagir com
muxoxos à simples menção do nome de
deputados do PFL.

Frigideira — Quando o Palácio
do Planalto resolvia acionar a panela de
fritar ministros e auxiliares, a temperatu-
ra do óleo era controlada por Cláudio
nos bastidores. Bernardo Cabral saiu do
Ministério da Justiça no final de 90. Seis
meses antes, no entanto, o porta-voz já
tratava de espalhar, ainda que discreta-
mente, que o presidente estava decepcio-
nado com Cabral. "Ele não é o jurista
que o presidente imaginou e muito me-
nos o articulador político de que o go-
verno precisa", dizia o porta-voz em ju-
lho.

Nos momentos em que Collor dava
declarações infelizes. Cláudio procurava
capitalizar o fato c transformar o erro
em acerto. Foi assim, por exemplo,
quando o presidente disse no Ceará que
tinha "aquilo roxo". O porta-voz perce-
beu a chance e passou a usar a expressão
como resumo de um estilo de governo
corajoso. Quando notou que essa manei-
ra conflituosa começava a render desgas-
te ao governo, inventou o estilo soft.
Nessa época. Collor começou a ensaiar
os primeiros passos em direção ao armis-
ticio com os grupos (políticos, empresa-
rios. sindicalistas) que ate então atacava.

Foi ai que começou a saida de Cláu-
dio Humberto da frente de batalha, por-
que ele sempre Ibi muito melhor na gtier-
ra do que em tempos de paz. Collor
passou, a partir dessa época, a usar cada
vez menos o porta-voz. preferindo ele
mesmo falar em público, Com Cláudio
Humberto, o estilo Collor era o da expo-
siçàò excessiva, dos esportes perigosos,das corridas vigorosas; a era do super-
presidente.

Cláudio Humberto troca Planalto 
por posto 

em Lisboa

Luiz Cláudio Cunha

BRASÍLIA — O porta-voz do Palá-
cio do Planalto, Cláudio Humberto Rosa
e Silva, viajou ontem para a Praia de
Buraquinho. na Bahia, e volta segunda-
feira na condição de novo adido cultural
da embaixada brasileira em Lisboa.
Cláudio Humberto aceitou na quinta-fei-
ra o convite que o presidente Fernando
Collor fez a ele e, ontem mesmo, indicpu
e convidou seu sucessor para o cargo: o
çliplomata Pedro Luiz Rodrigues, atual

- secretário de imprensa do ministro Mar-
Sflio Marques Moreira, que trabalhou

«com o porta-voz no Planalto até ser des-
locado para o Ministério da Economia."Encerrou-se um ciclo no Palácio do
Planalto e, agora, começo uma experiência
internacional", diz Cláudio Humberto.
Com ele. acaba o cargo de porta-voz, uma
função de estrita confiança pessoal do pre-
sidente, e começa a gestão do novo secre-
tário de imprensa, um cargo profissional
de assessoria mais ampla á Presidência da
República. O novo adido cultural em Por-
túgal assume o posto em abril.

O futuro de Cláudio Humberto come-
çou a ser decidido na madrugada do últi-
mo Natal, na varanda da Casa da Dinda,
numa conversa reservada entre ele e o
presidente. Nostálgico, Collor começou
falando sobre a equipe que o acompanhou
nestes primeiros dois anos de governo:"De todo o nosso grupo, entre os que
permaneceram comigo, você foi o mais
sacrificado, Cláudio Humberto. Temos
que pensar em alguma coisa para o futu-
ro." Apenas cinco casais, da intimidade do
Collor e Dona Rosane, participavam da
comemoração de 24 de dezembro passado,
e a conversa entre o presidente e seu por-
ta-voz foi interrompida com a aparição de
um dos convidados na varanda.

Desde a época da montagem da equi-
| pe no Bolo de Noiva, o porta-voz plane-

java ficar pelo menos
. dois anos no Planalto e, .

depois, passar uma tem-
. porada no exterior, em' função diplomática. Nas

semanas seguintes, Cláu-
dio Humberto pensou no
assunto e foi informado,
na primeira semana de

, fevereiro, sobre a vaga a
ser aberta na representa-

, ção brasileira em Lisboa.
; Dois dias antes do car-
¦ naval, ele entrou no ga-
; binete de Collor e reto-

m o u a c o n v e r s a
natalina:

Presidente, eu pensei sobre o as-
sunlo c decidi que o melhor e ir para o
exterior. Eu gostaria de tentar Lisboa.

Você tem certeza? —. indagou o
presidente.Tenho.

Bem. para mim será uma perda
irreparável. Não terei ninguém para co-
locar no seu lugar, Cláudio Humberto.

Não, isso não será difícil, presi-
dente. Agora, nesta fase, minha saida
não será nenhum problema para o se-
nhor—. insistiu o porta-voz.Bem. você tem esse direito — en-
cerrou Collor, pedindo que Cláudio
Humberto procurasse o embaixador
Marcos Coimbra, na Secretaria-Geral da
Presidência, para acertar os detalhes de
sua transferência.

Convite — O ministro Francisco
Rezek, do Itamarati. pensava em outro
nome para o posto em Lisboa, até ser
informado da decisão do Planalto. Quin-
ta-leira. finalmente. Collor informou a
Cláudio Humberto que estava tudo certo
e aceitava sua decisão. O porta-voz per-
guntou ao presidente quem deveria cha-
mar para sucedê-lo, e Collor disse que
essa escolha cabia a ele, Cláudio Hum-
Berto. O presidente ouviu, pela primeiravez. o nome de Pedro Luiz Rodrigues,
que Cláudio Humberto chamou de As-
sanção, no inicio do governo, para ser
seu secreláriò-adjunto na Presidência.
Com a troca de Zélia por Marcílio. Cláu-
dio Humberto ajudou a resolver o pro-
blema de comunicação do novo ministro
da Economia, que lhe pedia uni nome.

Ministro, vou lhe dar uma suaes-

Nova fase de
negociação

do governo
não justifica

estilo

belicoso

tão da qual vou me arrepender 110 niinu-
to seguinte — disse Cláudio Humberto,
indicando Pedro Luiz, que já trabalhara
com Marcilio na embaixada em Was-
hington. E foi em Washington, onde
acompanha o ministro da Economia 11a
rodada de negociação com o FMI, que
Pedro Luiz ficou sabendo, ontem, de seu
novo destino.

— Pedrinho, quero lhe fazer um con-
vite. Quero que você fique no meu lugar
— convocou Cláudio Humberto, falando
baixo ao telefone celular numa mesa de
canto do restaurante La Bécasse, um dos
endereços mais elegantes 110 Setor Co-
mcrcial Sul de Brasília.

O papel discreto, longe das câmeras e
microfones da imprensa, esconde uma
participação às vezes decisiva na história
recente da República. Ainda na fase de
montagem do governo, no Bolo de Noi-
va, Cláudio Humberto implodiu o nome
que o futuro ministro da Justiça Bernar-
do Cabral queria emplacar 110 Ministério
do Exército. Numa equipe que se vanglo-
riava de suas rarefeitas ligações militares,
Cabral era um dos poucos com conexões
castrenses. E sugeriu ao presidente eleito
o nome do general Wilberto Lima, co-
mandante linha-dura do Rio de Janeiro.

Cláudio Humberto intrometeu-se sutil-
mente na conversa, na outra ponta da
mesa, perguntando: "Ministro, esse não é o
general responsável pelo massacre de Volta
Redonda, que matou três operários 11a
repressão á greve da Companhia Siderúrgi-
ca Nacional?" Cabral enrubesceu e, cons-
trangido, admitiu que era o próprio. Collor
acabou achando que era 11111 nome impró-
prio para o cargo — e vetou. O próprio
Cláudio Humberto resolveu o problema,
de maneira insólita: chamou uma jornalista
de confiança e pediu um dossiê com os
nomes dos generais mais profissionais da
nova geração. Dessa lista, levada por ele a
Collor, nasceu o nome do general Carlos
Tinoco. o ministro escolhido.

Estilo — Com a saída de Cláudio
Humberto do Planalto,————— encerra-se uma fase e um
estilo de governo. O arau-
to do Iateu, levou, um psi-
cólogo de 38 anos, fala
mansa, ironia afiada e
contundência verbal pou-cas vezes ouvida (e senti-
da) 110 país, vai aproveitar
a nova fase portuguesa
para descansar da pesada
rotina palaciana e deseti-
volver dois projetos pes-
soais: "Quero ler e quero
escrever. Tenho uma lista
prioritária de pelos uns
130 livros smpre adiados

e que agora, finalmente, vou colocar em
dia. O primeiro deles é a belíssima série
História da vida privada. Vou ler muita
história, filosofia e até mesmo psicologia.
E vou fazer outra Coisa dc que gosto —
escrever, Mas nada de livro", brinca.

Com a saída do porta-voz. Collor per-
de a companhia diária de 11111 de seus mais
fiéis servidores, desde a época em que a
Presidência da República não passava de
um sonho oriental, sob o testemunho de
um pato laqueado num banquete em Pe-
quim. 110 Natal de 1987, compartilhado
pelo então governador de Alagoas Fer-
nando Collor e os amigos Renan Calhei-
ros. Cleto Falcão e Cláudio Humberto —
o chamado Grupo de Pequim.

A absoluta fidelidade ao estilo e ao
pensamento do presidente levou Collor
a fazer uma confissão, em tom de la-
mento, a Cláudio Humberto: "Sem vo-
cê. não tem mais sentido a função de
porta-voz." O governo Collor entra,
agora, numa fase de negociação que não
justificai nem recomenda, o estilo beli-
coso dos dois primeiros anos. em que
batia para não levar. No Planalto, mui-
tos assessores sabem que seria impossi-
vel exigir que Cláudio Humberto um dia
batesse por Ricardo Fiúza e Jorge Bor-
nhausen com a mesma disposição ou
sinceridade com que bateu por Zélia
Cardoso de Mello ou Renan Calheiros.
O novo adido cultural em Portugal não
sabe ainda o que fará, após sua expe-
riéncia portuguesa, mas já tomou uma
decisão: "Depois de Lisboa, volto parao meu local de origem, á redação de
jornal. Afinal, sou jornalista."

João Ramid — 27/3/91

Com a saída de Cláudio Humberto, Collor extinguiu a função de porta-voz: 
"Sem você, ela não faz sentido"

Frases Assessor à prova de segredos

"Se alguém quiser ganhar a
inimizade definitiva do Collor, é
só falar mal da Zélia. (Em 7/2190)

"Em Brasília, mordomia nun-
ca mais." (Em 12/4/90, sobre a
licitação de mansões)

"Uma das qualidades que o
presidente mais admira nos ami-
gos é a discrição. Assim, o indis-
creto está longe de ter prestígio
com ele." (Em 17/4/90)

"O Collor voa e eu vou no vá-
cuo." (Em 29/4/90)

"Nós temos um presidente que
é jovem, bonito, esportista, cora-
joso e competente. Tudo o que ele
faz dá certo. Esse presidente aca-
ba de substituir um outro que era
feio, baixinho, velho, covarde, à
frente de um governo sobre o
qual se lançavam suspeitas funda-
das de malversação de recursos
públicos." (Em 29/4/90)

"Mãe é mãe." (Em 29/4/90, so-
bre a preocupação de Dona Leda
Collor com os esportes perigosos
pratica tios pelo filho)

"O presidente da República
não responde a comandados."
(Em 8/5/90, sobre a critica do ge-
neral Pedro Luis Braga à extinção
do SNÍ)

"O ministro Ozires e o presi-
dente da República não diver-

gem, simplesmente porque minis-
tro não diverge de presidente.
Cumpre ordens." (Em 29/8/90,
sobre as posições contrárias do ex-
ministro Ozires Silva a respeito do
Proálcool)

"Retorne à escola, faça uma
reciclagem, ou pelo menos leia a
Constituição." (Em 28/10/90, ao
presidente da OAB, Tales Castelo
Branco, que criticou a portaria que
passou a classificar os programas
de TV)

"De cilada, o porta-voz do
capitalismo selvagem entende
muito bem." (Em 6/11/90, sobre o
presidente da Fiesp, Mário Amato,
que classificou o Plano Collor de
cilada para empresários)

"O Tasso é o Collor que não
deu certo." (Em 31/1/91, sobre o
presidente do PSDB, Tasso Jereis-
sati, que chamou o governo defi-
siológico)

"O governo não é contra o
aposentado. É a favor do erário."
(Em 28/1/92, ao justificar os re-
cursos judiciais contra o reajuste
de 147% aos aposentados)

"A reação dos setores atrasa-
dos, cartelizados e oligopolizados
era previsível, mas o Brasil tem
um governo que não tem medo de
cara feia." (Em 26/2/92, sobre as
reações dos empresários contrários
a abertura da economia)

Eli Teixeira

Diplomata e jornalista, Pedro Luís
Rodrigues é considerado em todos os
lugares em que serviu como uma pessoa à
prova de segredos. Ele chega a exagerar e
costuma anotar em russo entrevistas ou
informações obtidas em reuniões, para
evitar que mais tarde a, papelada caia nas
mãos de jornalistas. É tudo o que um
governo pode esperar de um porta-voz e
tudo o que os jornalistas não querem.

Essa quase obsessão pelo segredo
acabou por levá-lo ao hobby de escara-
funchar documentos secretos sobre a his-
tória de Goiás, apesar de ser carioca c ter
morado no Rio por 27 anos. Há dois
anos, ele passou dois dias seguidos den-
tro de uma igreja de Goiás Velho, pri-
meira capital goiana, esmiuçando docu-
mentos nunca tocados até por
historiadores. Há 12 anos Pedro Luiz
Rodrigues vem se equilibrando entre a
carreira diplomática, depois de ter passa-
do no concurso do Instituto Rio Branco
em 1976, c os gabinetes da Esplanada dos
Ministérios, a Embaixada do Brasil em
Washington ou postos secundários, co-
mo a representação brasileira no Para-
guai.

Depois de sete anos como jornalista,
inclusive no JORNAL DO BRASIL, Pe-
dro Luiz foi porta-voz do ex-ministro da
Fazenda Emane Galvêas, trabalhou na
Secretaria de Imprensa da Presidência da
República no governo Sarney c ocupava
o cargo de subsecretário de imprensa dc
Collor, sob a chefia de Cláudio Humber-
to, quando foi convidado pelo ministro
Marcílio Marques Moreira para a função
de coordenador de Comunicação Social
do Ministério da Economia.

Só aos 41 anos descobriu que, além
do Itamarati, do jornalismo e de docu-
mentos históricos existe o planeta Terra.
Nos últimos meses, Pedro Luiz tem apro-
veitado quase todos os fins de semana
para curtir uma chácara que comprou
nas proximidades dc Brasília. "Minha

filhinha de 2 anos fica encantada como
uma semente nasce. E eu também." Mas
nem na chácara cie consegue fugir da
diplomacia e §o jornalismo!" Há um mês
ele carrega no bolso um telefone celular,
privilégio exclusivo de ministros e secre-
tários do governo.

Desde maio último, participou das
mais importantes reuniões que Marcilio
Marques Moreira enfrentou e tudo quechegou aos jornais foi combinado antes
com o ministro. Ele ficou sabendo dc
todos os detalhes da dura conversa entre
Marcílio e o ministro João Santana, há
pouco mais de um mês, sobre o descòn-
trole das empresas estatais da Infra-Es-
trutura. A única informação que mais
tarde transmitiu aos jornalistas foi a dc
que o assunto discutido tinha sido o
problema das estatais. Minutos antes.
Santana garantira que nem tocara no
assunto.

Nos últimos meses, sua estrela cresceu
no governo Collor. Foi um dos convida-
dos pela assessoria do presidente a ajudar
a redigir a série dc artigos que Collor
publicou cm alguns jornais. Ontem, ele
estava com o ministro Marcilio em Nova
Iorque, participando das reuniões com os
banqueiros credores do Brasil. De sua
boca não saiu uma informação sequer
para os correspondentes sem autorização
do ministro.

|—| Ao desembarcar ontem à noite1—1 em Salvador, onde ficará dois
dias com o filho, antes de viajar
para Portugal, o ex-porta-voz da
Presidência da República disse que
o estilo bateu-levou não sai com ele
do Planalto. "Porta-voz não tem
estilo. Quem tem é o governo. Se
for agredido ou insultado, ele sem-
pre dará uma pronta resposta. E
vou continuar defendendo o gover-
no, agora no front externo." Cláu-
dio Humberto disse que encara a
nova função não como um prêmio,
mas um novo desafio.
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Cólera 
fica 

sem controle no mar

São Paulo — Luiz Luppi

SÃO PAULO — Os esforços para
evitar a entrada da cólera no país estão,
literalmente, morrendo na praia. Com a
chegada da doença ao litoral, o mar
passou a ser um abrigo para o vibrião
colérico, contra o qual não há tecnolo-
gia de saneamento disponível, afirmou,
ontem, o ministro da Saúde, Adib Jate-
ne. Na véspera, ao confirmar o estágio
epidêmico da doença no país, o minis-
tro dera a dimensão da batalha, agora
travada dentro de critérios da Organi-
zação Mundial da Saúde: todos os ca-
sos clinicamente sugestivos de cólera
serão tratados como tal."Acho bem lógica a mudança; mor-
rerão menos pessoas e se economiza em
exames de laboratório", avalia o médi-

Autoridades se
desentendem

RECIFE — A epidemia de cólera
em Pernambuco, que registrava 279 ca-
sos da doença até ontem, já está provo-cando desentendimentos entre os inte-
grantes do governo do estado. A diver-
gência com a secretária de Saúde,
Angela Valente, foi provocada pelo
presidente da Companhia Pernambu-
cana de Controle Ambiental (CPRH),
Hugo Martins, que divulgou na televi-
são a contaminação da Praia de Suape
(importante ponto turístico do estado)
pelo vibrião da cólera. Irritada, a se-
cretária de Saúde não apenas desmen-
tiu, ontem, a informação como tam-
bém classificou o seu colega de"desinformado".

De acordo com a secretária Ângela
Valente, o presidente da CPRH apenas"ouviu dizer" que havia sido localiza-
do um "vibrião" na Praia de Suape e
interpretou erroneamente a informa-
ção. A secretária garante que o vibrião
encontrado em Suape não era o coléri-
co. Segundo ela, existem 60 tipos dife-
rentes de vibriòes e muitos deles apa-
recem com freqüência nas amostras
recolhidas nas praias da região metro-
politana. O CPRH não poderia sequer
ter acesso a estas informações, garan-
te a secretária, porque todos os exa-
mes laboratoriais para pesquisa do vi-
brião colérico estão centralizados no
laboratório central do estado sob seu
controle.

Convocado para participar de uma
reunião na Secretaria de Saúde, on-
tem pela manhã, o presidente da CPRH
acabou desmentindo a informação que
divulgara na véspera. "Eu me equivo-
quei", reconheceu Hugo Martins. Em
todo o Nordeste, até ontem, havia 530
casos de cólera. No Maranhão, foram
interditadas as praias de Caolho, Ca-
lhau e Pontas de Areia.

Índios estão

bem informados
BRASÍLIA — Para proteger a co-

munidade indígena vaimiri-atroari — cu-
ja reserva encontra-se na área de in-
fluência do reservatório da Usina
Hidrelétrica Balhina — da epidemia de
cólera que atinge mais acentuadamen-
te a Região Norte, o Programa Vaimi-
ri-Atroari. de responsabilidade da Ele-
tronorte e Funai, preparou uma série
de medidas preventivas que consiste,
principalmente, em informar aos índios
todos os aspectos da doença. Já foram
realizadas palestras em todas as aldeias,
projetados filmes, editada uma cartilha
ilustrada, escrita na língua vaimiri-atroa-
ri. demonstrando todo o processo de
contaminação pelo vibrião colérico. Esta
cartilha, elaborada pela equipe de educa-
ção do programa e pelos próprios índios,
é o primeiro documento editado nessa
língua indígena.

Segundo a Eletronorte. foram ad-
quiridos e distribuídos para as aldeias,
filtros de água e hipoclorito de sódio, e
ensinado aos índios o seu uso correto
para o tratamento das águas usadas
para beber e cozinhar. Quanto à circu-
laçào de pessoas na área indígena está
sendo feita uma triagem rigorosa com
os que visitam a reserva e também com
os funcionários do programa. Todos quese deslocam para a reserva devem ficar
um dia isolados e tomar o medicamento
usado para tratar pessoas que contraem
a cólera.

A Eletronorte reforçou a fiscaliza-
ção na BR-174. que atravessa a área
indígena vaimiri-atroari, com placas avi-
sando da proibição de veículos pararemna reserva, evitando assim que pessoascontaminadas deixem restos de alimen-
tos ou dejetos humanos perto dos cursos
de água e. em conseqüência, contaminem
os rios da região. Os fracionários recebe-
ram treinamento de como agir no caso
de a doença contaminar alguém da reser-
va. e medicamentos específicos já foram
entregues nas aldeias. Devido ao aimien-
to de casos de cólera em Manaus e no
município de Presidente Figueiredo. Ibi
declarado estado de alerta.

Mais cólera no
Caderno Cidade

co especialista em cólera, Paulo Ayrosa
Galvão, diretor do Hospital Emílio Ri-
bas, da Secretaria de estado da Saúde,
centro de referência para a doença.
Com isto, os registros de óbitos ficarão
diluídos com relação ao número de ca-
sos, ou seja, a proporção de mortos porcasos será menor. Além disto, ficam
dispensados os exames confirmatórios
de infecção, cujo custo, segundo calcula
o médico, gira em torno de US$ 10
(cerca de Cr$ 16 mil) por teste. Ayrosa
Galvão destacou ainda o risco que os-
tras, caranguejos e mariscos represen-
tam na disseminação da doença: "Uma
ostra filtra entre 200 e 300 litros de água
do mar ao dia, e retém os vibriòes".

O ministro viajou a São Paulo para

participar de duas solenidades relacio-
nadas às áreas científica e acadêmica: a
vinculação do Instituto Dante Pazzane-
se de Cardiologia á Universidade de
São Paulo (USP), como entidade asso-
ciada, e o lançamento do projeto de
construção de uma fábrica de produtos
derivados de sangue, no Instituto Bu-
tantan. Os dois atos indicam uma rever-
são no processo de esvaziamento de
instituições públicas ligadas à pesquisa.

O Dante Pazzanese, que o cirurgião
cardíaco Adib Jatene dirigiu e onde
criou uma Oficina de Bio-engenharia,
entre 1961 e 1979, passará a ser uma
unidade de pós-graduação da USP.
Emocionado ao comandar a cerimônia,
Jatene chegou a suspender o discurso e

abaixar a cabeça por alguns segundos."Me desculpem ter exteriorizado a emo-
çào", retomou. "Como cirurgião estou
acostumado a fortes emoções, mas esta é
especial." O médico lembrou a descreu-
ça nos serviços públicos (o instituto per-tence à rede da Secretaria de estado da
Saúde) e a falta de respeito dedicada a
funcionários públicos. "Eles precisamser vistos como construtores", afirmou.

Jatene manifestou preocupação com
a falta de saneamento básico. Segundo
ele, mesmo que percentualmente as po-
pulações não alcançadas por sistemas
de água tratada sejam menores, ainda
representam cerca de 30 milhões de bra-
sileiros. "É aí que a cólera pode resis-
tir", diz. Jatene se emocionou ao retornar a instituto que dirigiu
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Cólera 
fi

SÂO PAULO — Os esforços paraevitar a entrada da cólera no pais estão,
literalmente, morrendo na praia. Com a
chegada da doença ao litoral, o mar
passou a ser um abrigo para o vibrião
colérico, contra o qual não há tecnolo-
gia de saneamento disponível, afirmou,
ontem, o ministro da Saúde, Adib Jate-
ne. Na véspera, ao confirmar o estágio
epidêmico da doença no país, o minis-
tro dera a dimensão da batalha, agora
travada dentro de critérios da Organi-
zação Mundial da Saúde: todos os ca-
sos clinicamente sugestivos de cólera
serão tratados como tal."Acho bem lógica a mudança; mor-
rerão menos pessoas e se economiza em
exames de laboratório", avalia o médi-

Autoridades se
desentendem

RECIFE — A epidemia de cólera
em Pernambuco, que registrava 279 ca-
sos da doença até ontem, já está provo-cando desentendimentos entre os inte-
grantes do governo do estado. A diver-
gência com a secretária de Saúde,
Angela Valente, foi provocada pelo
presidente da Companhia Pernambu-
cana de Controle Ambiental (CPRH),
Hugo Martins, que divulgou na televi-
são a contaminação da Praia de Suape
(importante ponto turístico do estado)
pelo vibrião da cólera. Irritada, a se-
cretária de Saúde não apenas desmen-
tiu, ontem, a informação como tam-
bém classificou o seu colega de"desinformado". "

De acordo com a secretária Ângela
Valente, o presidente da CPRH apenas"ouviu dizer" que havia sido localiza-
do um "vibrião" na Praia de Suape e
interpretou erroneamente a informa-
ção. A secretária garante que o vibrião
encontrado em Suape não era o coléri-
co. Segundo ela, existem 60 tipos dife-
rentes de vibriões e muitos deles apa-
recem com freqüência nas amostras
recolhidas nas praias da região metro-
politana. O CPRH não poderia sequer
ter acesso a estas informações, garan-
te a secretária, porque todos os exa-
mes laboratoriais para pesquisa do vi-
briào colérico estão centralizados no
laboratório central do estado sob seu
controle.

Convocado para participar de uma
reunião na Secretaria de Saúde, on-
tem pela manhã, o presidente da CPRH
acabou desmentindo a informação que
divulgara na véspera. "Eu me equivo-
quei", reconheceu Hugo Martins. Em
todo o Nordeste, até ontem, havia 530
casos de cólera. No Maranhão, foram
interditadas as praias de Caolho, Ca-
lhau e Pontas de Areia.

Mais cólera no
Caderno Cidade

Bens de Marques

e Pastro serão

seqüestrados
PORTO ALEGRE — O delegado

da Polícia Federal, Nício Lacorte, vai
solicitar à 4a Vara da Justiça Federal
em Brasília o seqüestro e apreensão
de bens dos ex-diretores da Fundação
Nacional de Saúde Carlos Pastro e
Nelson Marques, a fim de evitar uma
possível venda, o que iria reduzir a
possibilidade de comprovação do
destino do dinheiro obtido irregular-
mente. Os bens, sob a guarda da
Polícia Federal, são um automóvel
Kadett 91, apreendido com a namo-
rada de Nelson Marques em Curiti-
ba, e da parte de Pastro, um terreno e
um apartamento em zona nobre na
praia de Camboriú (SC).

No caso do automóvel, Lacorte
diz que há testemunhas, como um
motorista da Fundação Nacional de
Saúde que levou o carro do Rio de
Janeiro para Curitiba, além do depoi-
mento de um tio da namorada Adria-
na Cristina Franco, que garantiu que
o carro foi um presente de Mar-
ques."Como ela, enfermeira da PUC
do Paraná, poderia comprar um car-
ro e pagar uma passagem de avião
para o motorista", indagou o delega-
do, afirmando que a polícia também
descobriu que o Kadett foi comprado
numa revendedora do Rio de Janeiro
e retirado em outra, embora ainda
haja investigações sobre a autoria e
forma de pagamento.

Sogro de Pastro — Já os imó-
veis em Camboriú têm valor estima-
do em USS 95 mil, o apartamento, e
USS 40 mil. o terreno, e foram adqui-
ridos entre setembro e novembro de
1991 pelo sogro de Pastro, Antonio
Pilatti, que já depôs em Itajaí (SC) na
semana passada. Lacorte está con-
vencido que " Carlos Pastro investia
através do sogro", é dono de unia
loja de tintas em Pato Branco (PR),
cujos negócios evoluíram nos últimos
anos, e que alega que os imóveis são
de sua propriedade.

co especialista em cólera, Paulo Ayrosa
Galvao, diretor do Hospital Emílio Ri-
bas,- da Secretaria de estado da Saúde,
centro de referência para a doença.
Com isto, os registros de óbitos ficarão
diluídos com relação ao número de ca-
sos, ou seja, a proporção de mortos porcasos será menor. Além disto, ficam
dispensados os exames confirmatórios
de infecção, cujo custo, segundo calcula
o médico, gira em torno de USS 10
(cerca de Cr$ 16 mil) por teste. Ayrosa
Galvão destacou ainda o risco que os-
tras, caranguejos e mariscos represen-
tam na disseminação da doença: "Uma
ostra filtra entre 200 e 300 litros de água
do mar ao dia, e retém os vibriões".

O ministro viajou a São Paulo para

controle

participar de duas solenidades relacio-
nadas às áreas científica e acadêmica: a
vinculação do Instituto Dante Pazzane-
se de Cardiologia à Universidade de
São Paulo (USP), como entidade asso-
ciada, e o lançamento do projeto de
construção de uma fábrica de produtos
derivados de sangue, no Instituto Bu-
tantan. Os dois atos indicam uma rever-
são no processo de esvaziamento de
instituições públicas ligadas à pesquisa.

O Dante Pazzanese, que o cirurgião
cardíaco Adib Jatene dirigiu e onde
criou uma Oficina de Bio-engenharia,
entre 1961 e 1979, passará a ser uma
unidade de pós-graduação da USP.
Emocionado ao comandar a cerimônia,
Jatene chegou a suspender o discurso e
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abaixar a cabeça por alguns segundos."Me desculpem ter exteriorizado a emo-
ção", retomou. "Como cirurgião estou
acostumado a fortes emoções, mas esta é
especial." O médico lembrou a descren-
ça nos serviços públicos (o instituto per-tence á rede da Secretaria de estado da
Saúde) e a falta de respeito dedicada a
funejonários públicos. "Eles precisamser vistos como construtores", afirmou.

Jatene manifestou preocupação com
a falta de saneamento básico. Segundo
ele, mesmo que percentualmente as po-
pulações não alcançadas por sistemas
de água tratada sejam menores, ainda
representam cerca de 30 milhões de bra-
sileiros. "É aí que a cólera pode resis-
tir", diz.

São Paulo — Luiz Luppi

Jatene se emocionou ao retornar a instituto que dirigiu
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O delegado apurou que nas contas

telefônicas de Pastro havia muitas li-
gaçòes para uma imobiliária de Cam-
boriú. onde os 'móveis foram adqui-
ridos pelo sogro com dólares
provenientes de Brasília, segundo a

Concessionários Participantes

do Estado do Rio de Janeiro

corretora, cujo nome não foi revela-
do. Segundo Lacorte, o sogro de Pas-
tro poderá ser indiciado por favore-
cer o genro nas transações.
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o ai segunda-feira um decreto do presidente da Re-
^ pública colocando à venda os últimos 1.500 aparta-
mentos funcionais de Brasília.

Até agora, o governo vendeu 9.800 imóveis, apu-
rando US$ 600 milhões.

Sem moeda podre.
É o maior programa de privatização do governo.
As vendas estavam suspensas porque alguns juizes

congelaram os preços dos imóveis por estarem avalia-
dos pelo extinto BTN. Dessa maneira, os apartamentos
saíam a preço de banana.

Agora, a avaliação será feita com base no IPC.

Bye-bye
Cláudio Humberto Rosa

e Silva já escolheu o que fa-
zer assim que chegar a Lis-
boa como adido cultural da
embaixada brasileira.

Fará um curso intensivo
de inglês.
O diplomata

Ao contrário do que se
imagina, a tática do batéu-le-
vou vai continuar.

Em Portugal.
Os dentistas brasileiros

proibidos pelo governo por-
tuguês de exercer a profissão
terão agora um defensor fe-
roz.

E bota feroz nisso.
Mudanças

A transição na área do
porta-voz será pacífica.

Todos os assessores se-
rão mantidos em seus cargos
pelo sucessor de Cláudio
Humberto, Pedro Luís Ro-
drigues.

O que muda é a natureza
do cargo. O porta-voz não
portará mais nada.
Cadê, cadê?

É muita coincidência.
O segundo andar do Pa-

lácio do Planalto, onde fun-
ciona o gabinete do porta-
voz, foi dedetizado ontem á
noite.
Descarrego

O homem está se cui-
dando mesmo.

Mudou a maneira de as-
sinar o nome, não usa mais
camiseta com frases, aban-
donou a rampa, cancelou
uma viagem marcada para a
sexta-feira, 13.

E ainda manda dedeti-
zar o palácio.
A dois

O presidente Collor e o
governador Fleury jantaram
anteontem em Brasília.

Cardápio: a situação da
economia, a redução das ali-
quotas de importação, o
Finsocial, a recessão e a sa-
fra agrícola.
Contra-ataque

Magri está sendo acon-
selhado pelos seus melhores
amigos a abrir a boca no
mundo.

Se abrir, vai jogar no
ventilador.
Rifado

Não há cristão nenhum
ou cidadão de coração gene-
roso ao redor do presidente
Collor que garanta a perma-
nência do general Agenor
Homem de Carvalho por
muito mais tempo no Gabi-
nete Militar da Presidência
da República.
Mãe é mãe

O vice-presidente Itamar
Franco adiou a viagem que
faria hoje à Coréia.

A mãe dele. dona Itália,
de 94 anos. está muito doen-
te. Como seu estado é delica-
do. seus dois médicos pedi-

ram que Itamar não se
ausentasse do país.

Itamar não sai da cabe-
ceira da mãe, em Juiz de Fo-
ra.
Perestroika

As duas maiores entida-
des internacionais dos jorna-
listas — a Organização In-
ternacional dos Jornalistas
(OIJ), de inspiração comu-
nista, e a Federação Interna-
cional dos Jornalistas (FIJ),
capitalista — firmaram em
Bruxelas o primeiro acordo
para atuar em conjunto des-
de o fim da Segunda Guerra
Mundial.

É o fim da guerra fria na
imprensa.

Às avessas
A Comissão de Conser-

vação de Energia fez e acon-
teceu no Palácio do Planai-
to.

Substituiu lâmpadas de
mercúrio pelas de vapor de
sódio, apagou alternada-
mente outras fontes lumino-
sas nos corredores e ainda
fez uma exposição no anexo
do Planalto sobre a técnica
adotada para obter conten-
ção de energia.

Só esqueceu um detalhe:
suspender as partidas notur-
nas de vôlei na quadra do
palácio. Dezenas de lâmpa-
das ficam acesas horas e ho-
ras.
Apoio

O cardeal-arcebispo do
Rio, Dom Eugênio Sales,
mandou uma carta de elogio
e incentivo ao delegado José
Carlos Ribeiro Franco, que
abriu inquérito contra a exi-
bição de genitália no cama-
vai da Beija-Flor.
Formiguinha

Melhorou ontem a si-
tuação de Bornhausen.

Ele está quebrando por
dentro do PMDB a barga-
nha de só aprovar a criação
de sua futura Secretaria de
Governo em troca da revo-
gação do decreto que sus-
pendeu os 147% dos aposen-
tados.
Sucesso

O presidente do Banco
do Brasil, Lafaiete Couti-
nho, ri de felicidade com os
resultados das negociações
das dívidas dos fumicultores
de Arapiraca (AL).

São. ao todo, 1.756
clientes; 457 foram ao banco
e pagaram suas contas; 1.294
compuseram; só 15 não apa-
receram.
Façam o jogo

O governador de Santa
Catarina, Vilson Kleinubing,
e Ibrahim Eris, ex-presidente
do Banco Central, foram
vistos durante o carnaval
num cassino de Punta dei
Este.

Vilson não diz se ga-
nhou ou perdeu. Ibrahim ju-
ra que estava só olhando.

LANCE-LIVRE
Apelido dê Magri na Élctropaulo, an-

tos de sc tornar ministro: Tarzan do
Camhuci. Cuidado: Tarzan acuado c pe-rigoso.

O prefeito de Curitiba, Jaime l.erner, é
a capa da revista do jornal World Moni-
tor, de Boston. A reportagem diz queCuritiba é uma das melhores cidades bra-
sileiras para se>i\er.

O presidente da Vasp. Wagner Ca-
nhedo. chega hoje no Rio para assistir ao
show de Roberto Carlos, no Canecào.
Depois do show embarca cm seu jatinhode volta a Brasília. Para ele. o Rei só
perde para Chitào/inho c Xororó.

O boato de que o ator francês Alain
Delon estaria passando o carnaval em
Ouro Preto (MG) agitou a cidade. Várias
adolescentes plantaram-se em tão diante
do Hotel Pouso do Chico Rei para ver o
idolo de suas mães.

Furnas, que completa este mês 35
anos. admite dez menores para um pro-
grama de iniciação profissional. Além do

trabalho na empresa, farão cursos no
Senai.

Os juizes do Supremo Tribunal Federal
ainda não enviaram à Câmara a nova lei
orgânica do Poder Judiciário. Não conse-
guem chegar a um consenso em torno das
competências, remunerações e recesso do
Judiciário.

A Biblioteca Pública do Estado do
Rio elaborou um projeto em que as bi-
bliotecas dos Ciacs e Cicps servirão Iam-
bem às comunidades. A primeira será a
do Ciac Tiradentes. no Caju, a ser inau-
curada dia 19.

O telefone 102 da Telerjjá está cobrin-
do o Rio inteiro com voz sintetizada. Isso
quer di/er que as respostas aos pedidos de
informação de número de telefones são
dadas por computador.

A edição da revista Veja que começa .1
rodar hoje traz a integra da gravação do
teste de honestidade de Magri.
o Chega de intermediário: Bornhausen
para o Ministério da Justiça.

Marcelo Pontes, com sucursais

São Paulo vai construir Dieta rica em fibras é

centro de hemoderivados eficaz contra colesterol
SÃO PAULO — As cerca de 2 mi-

lhòes de placentas descartadas anual-
mente apenas nas maternidades da Re-
gião Suacste do país poderão servir a
novas vidas, de acordo com um proto-
colo de intenções assinado ontem em
São Paulo, de construção de uma cen-
trai de processamento'de hemoderiva-
dos. O protocolo levou a assinatura do
ministro da Saúde, Adib Domingos Ja-
tene, do governador de São Paulo, Luiz
Antonio Fleury Filho, de diretores do
Instito Butantan — que sediará a fábri-
ca — ,e do diretor da Fundação Pró-
Sangue-Hemocentro, Dalton Chamo-
ne.

Nos 5 mil metros quadrados previs-
tos para a construção, serão produzidos
albumina, imunoglobulinas de uso en-
dovenoso, fatores de coagulação paratratamento da hemofilia, anti-pripsina e
enzimas destinadas ao tratamento de
doenças hereditárias, superóxido dis-
mutase/catalase, indicadas em infartos
e em transplantes. Alguns destes hemo-
derivados já estão sendo produzidos
num projeto piloto da Fundação Pró-
Sangue Hemocentro de São Paulo, se-
gundo seu diretor. Mas as quantidades
são apenas suficientes para atender a
alguns serviços do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP.

De acordo com Chamone, além da
importância econômica do projeto —
são gastos cerca de USS> 50 milhões ao
ano na importação desses produtos —

ele empregará especialista em engenha-
ria genética, colocando o país em dia
com tecnologia de ponta. O custo de
montagem da central está calculado cm
US$ 30 milhões, que serão divididos
entre o governo estadual e federal. Sc-
gundo o cronograma de funcionamento
da central apresentado ontem, até o
próximo ano o projeto será desenvolvi-
ao em escala-piloto, com experimentos
de laboratório. Apenas em 1994, estará
funcionando integralmente.

Isaías Raw, diretor do Centro de
Biotecnologia do Instituto Butantan,
avalia que poderão ser extraídas cerca
de 750 toneladas de células humanas
das placentas atualmente descartadas.
Com isso, a produção de albumina pelo
Hemocentro, hoje estagnada em 5 mil
frascos de 50 ml, poderá saltar para 17
mil.

|—| As autoridades sanitárias da
Rússia anunciaram que o nú-

mero de novos casos da Aids di-
minuiu ano passado. Em 1991 fo-
ram registrado 108 novos
doentes, contra 312 em 1989. Se-
gundo a direção do Laboratório
Epidemiológico e de Prevenção
da Aids, esse resultado corres-
ponde ao trabalho desenvolvido
nos hospitais e que reduziu o con-
tágio por falta de higiene.
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LONDRES — Pela primeira vez,
uma pesquisa médica comprovou que
uma dieta rica em fibras vegetais e po-
bre em gorduras animais é capaz de
alargar artérias anteriormente tornadas
estreitas por causa da ação do coleste-
rol. Os resultados da pesquisa, conduzi-
da durante sete anos no Saint Thomas's
Hospital, de Londres, foram publicadas
na revista médica Lancei, em sua edição
desta semana.

O professor Barry Lewis, da Univer-
sidade de Londres, que dirigiu a pesqui-
sa, afirmou que "o estreitamento das
artérias coronárias em virtude de ate-
rosclerose é, em grande parte, causado
por dietas erradas. Nosso estudo é o
primeiro que mostra conclusivamente
que uma dieta sadia é capaz de reverter
parcialmente esse processo. Se necessá-
rio, tratamentos com drogas podem
promover novas melhorias".

Noventa pacientes participaram da
pesquisa denominada STARS (das ini-
ciais de Saint Thomas's Atherioesclero-
sis Regression Study). Todos eram ho-
mens e, no começo dos testes,
apresentavam níveis ligeiramente eleva-
dos de colesterol. Setenta e quatro par-
ticiparam de toda a pesquisa. Foram
feitos raios X das artérias coronárias

IPrineesa Usabell
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dos pacientes no começo e no fim da
fase prática de testes, com um Intervalo
de 39 meses.

Um grupo de pacientes observou
uma dieta com pouca gordura e, espe-
cialmente, com pouca gordura animal.
Enquanto na população britânica, cm
média, 38% da energia da alimentação
diária são provenientes de gorduras,
nesse grupo o índice foi reduzido para
27%. A dieta incluía leite desnatado,
carne magra, peixe, frango, cereais, fru-
tas e vegetais. Cada pessoa podia comqr
apenas um ovo por semana. "A maioria
dos pacientes achou essa dieta perfeita-
mente aceitável", garantiu o dr. Gerald
Watts, do Saint Thomas's. A outra par-
te dos pacientes continuou se alimen-
tando normalmente.

O resultado mostrou que 38% das
pessoas que observaram a dieta apre-
sentaram melhorias em suas artérias.
Em média, o nível de colesterol foi re-
duzido em 14% nesses pacientes. Quan-
do os médicos combinaram a dieta com
tratamentos á base de drogas, os níveis
de colesterol caíram mais ainda, em
cerca de 26%. Por outro lado, entre os
pacientes que não seguiram a dieta rica
em fibras e pobre em gorduras e que
tampouco receberam tratamentos com
drogas, as artérias se estreitaram, no
mesmo período, em virtude do coleste-
rol, em 34% dos casos.
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SecneiuHo da ONU virá abrir

e encerrar a Rio-92 em 
junho

Teodomiro Braga
Correspondente

NOVA IORQUE — 0 novo secre-"tário-geral da ONU, o egípcio Bou-"tros Boutros-Ghali, que assumiu o
cargo em janeiro, irá duas vezes ao
Rio durante a Conferência Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento. Ele participará da abertura da
conferência, em Io de junho, e da fase
final do encontro, que terá a partici-
pação de cerca de 70 chefes de estado
e de governo. A decisão do secretá-
rio-geral da ONU de ir duas vezes ao
Rio foi anunciada por ele em seu
encontro com o governador Leonel
Brizola. Os dois são antigos compa-
nheiros da Internacional Socialista e'participaram juntos de várias reu-
niòes da organização.

O governo brasileiro providencia-
rá três carros para cada delegação

^governamental que comparecer ao" 
Rio, sendo um para o chefe de Esta-
do e dois para sua segurança, segun-
do informou o ministro-conselheiro
do Itamarati, Flávio Perri, aos parti-
cipantes da última sessão do comitê
da ONU de preparação da conferên-
cia (PrepCom). Ele disse ainda que o
governo providenciará gratuitamente
um escritório de 12 metros quadrados

ilsSppiP^1? ^ 
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Boutros acredita na Rio-92

para cada governo e um espaço adi-
cional de 80 metros para os governos
que se dispuseram a pagar USS 80
por dia.

A informações transmitidas pelo
governador Leonel Brizola em seus
encontros na ONU e as explicações
fornecidas por Flávio Perri nas reu-
niões do PrepCom ajudaram a tran-

qüilizar a comunidade diplomática
internacional, que vinha demonstan-
do apreensão com os crescentes ru-
mores sobre atraso nos preparativos
brasileiros para a conferência. As es-
peculações de que as obras de infra-
estrutura realizadas no Rio não ter-
minariam a tempo do encontro dimi-
nuíram, mas em compensação
ressurgiram as denúncias nos Estados
Unidos sobre a devastação da Flores-
ta Amazônica e o desrespeito aos di-
reitos humanos no Brasil.

No inicio da semana, a rede de
televisão CNN, que tem expressiva
audiência nos Estados Unidos, trans-
mitiu duas longas reportagens de de-
núncias ao Brasil relacionadas com a
Conferência Mundial do Meio Am-
biente e Desenvolvimento. A primei-
ra delas acusou a polícia carioca de
estar promovendo uma matança de
crianças abandonadas para 

"limpar"
as ruas do Rio com vistas à conferên-
cia. A segunda denunciou a derruba-
da de árvores de mogno para expor-
tação da madeira para o Japão.
Segundo a CNN, hoje existem apenas
83 índios arara na Amazônia, em
conseqüência da destruição do ecos-
sistema da região em que moravam,
provocada pela derrubada das árvo-
res de mogno.

ONGs reclamam da pouca participação
As regras mais liberais adotadas

1 pelo PrepCom sobre a presença das
entidades não-governamentais nessa
fase final dos trabalhos não satisfize-' ram a sede dc participação das

. ONGs, que continuam reclamando
da dificuldade da falta de democrati-
zaçào das discussões. Ao contrário
das três sessões anteriores, dessa vez
as ONGs podem participar das reu-
niões de negociação das delegações
governamentais, mas sem direito a se
pronunciar. Eles se queixam de que a
conquista foi anulada pelas fortes
restrições à movimentação de seus
delegados no prédio da ONU, o que
não aconteceu nos encontros anterio-" 
res.

A principal relamação das ONGs
refere-se ao fato de seus representan-
tes não vão poder circular entre as
salas de reuniões para obter docu-
mentos ou trocar idéias com os inte-

• grantes das delegações oficiais. "A

situação nos faz sentir como cidadãos
de segunda classe. Temos de esperar
na porta até que os delegados saiam",
protesta a brasileira Ana Toni, que
integra o grupo inglês ActionAid, de
ajuda às comunidades pobres do Ter-
ceiro Mundo. Segundo ela, o pimei-
ro-ministro britânico John Major re-
solveu apoiar as ONGs e se
comprometeu a enviar uma carta
aberta aos organizadores.

Após os protestos, a direção do
PrepCom tomou algumas medidas
para facilitar o trabalho das ONGs,
como a instituição de bilhetes que
permitem acesso de seus representan-
tes a determinados locais.

Dos quase mil delegados de
ONGs que se credenciaram para par-
ticipar dessa última reunião do Prep-
Com, dezenove são do Brasil. Qua-
torze são do Fórum de Organizações
Brasileiras para a Rio-92, que con-

grega centenas de entidades, dois da
Fundação SOS Mata Atlântica, um
do Ibase (Instituto Brasileiro de Aná-
lises Sociais Econômicas), um do Ser-
viço Paz e Justiça, e um do Icase, um
instituto paulista dedicado ao proble-
ma ambiental.

Entre outros eventos ligados ao
Brasil, as ONGs deverão promover
em Nova Iorque, a partir do dia 23,
uma Semana sobre a Amazônia. Um
dos oradores programados para dis-
cursar durante o evento é o presiden-
te do PT, Luís Ignácio Lula da Silva.
Também são esperados nos próximos
dias em Nova Iorque diversas perso-
nalidades brasileiras ligadas à ques-
tão ambiental, como o vice-presiden-
te do Comitê Nacional dos
Seringueiros, Pedro Ramos, e Mar-
cos Terena, representante do comitê
intertribal que organiza a participa-
ção dos índios na conferência no Rio.
(T.B.)

Lutzenberger pede por não-governamentais

— Ronaldo Brãsiliense

BRASÍLIA — O secretário doMeio 
Ambiente, José Lutzenberger,'"'recorreu 

ao presidente Collor em de-
-.Tesa das organizações nào-governa-"mentais brasileiras excluídas da co-
;missão coordenadora do Programa

.. Piloto para a Preservação das Flores-
Mas Tropicais do Brasil por decisão do
•Ministério da Economia, Itamaraty,"""Secretaria 

de Assuntos Estratégicos e
TSecrctaria de Ciência e Tecnologia.

Em carta enviada ao presidente da
República, Lutzenberger mostra que
a Secretaria de Meio Ambiente (Se-
mam) foi o único órgão a se posicio-
nar favoravelmente à inclusão das
ONGs na comissão. "Julgo impres-"cindível a presença daquelas organi-

rzações, pois com elas garantiremos
&jjm controle social sobre o progra-~ma", apela Lutzenberger na carta ao

presidente.
Para Lutzenberger, a exclusão das

ONGs causará problemas para a pró-
pria gestão do plano financiado pelo

Lutzenberger, com as ONGs

Grupo dos Sete maiores países indus-
trializados do planeta. "Sem a parti-
cipação das ONGs descaracteriza-se
o Programa Piloto tal como foi con-
cebido, pondo-se a perder quase dois
anos de trabalho conjunto entre o
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Vacinas domesticam o vírus
'Michelangelo'ataca

em várias áreas mas
causa poucos danos

T ONDRES — O Michelan-
•Li gelo, vírus de computador
programado para apagar as infor-
mações na memória das máqui-
nas, atacou esporadicamente em
várias partes do mundo. Progra-
mado para entrar em operação
ontem, 6 de março, data do nasci-
mento do pintor e escultor da Re-
nascença, o vírus causou menos
danos do que se esperava. Toda-
via, uma empresa construtora do
Japão teve um prejuízo de 30 mil
dólares com os desenhos arquite-
tônicos apagados pelo vírus.

As precauções tomadas pelos
usuários dos computadores evita-
ram grandes estragos nos sistemas
de informática da Europa e da
Ásia. No Oriente Médio os escri-
tórios fecharam mais cedo para o
dia muçulmano de preces e nin-
guém sabe ainda o número de má-
quinas afetadas.

Michelangelo atacou um dia
mais cedo do se esperava em uma
dúzia de empresas norte-america-
nas. John McAfee, presidente da
Associação Indústrial para os Vi-
rus de Computador, disse que isso
aconteceu porque os computado-
res estavam programados com a
data errada. O jornal Oakland Tri-
bune, da Califórnia, teve os seus
computadores afetados por dois
virus diferentes. A empresa Data-
quest, que fornece programas para
eliminar os vírus, informou que
uma pesquisa recente, em 600
companhias que usam 600 mil
computadores, mostrou que 15%
das máquinas estavam infectadas
pelo Michelangelo. Todavia, ape-
nas um em cada 2500 computa-
dores norte-americanos apresen-
tou sinais do vírus.

Em Joanesburgo, na África do
Sul, outra empresa recebeu mil pe-
didos de assistência de compa-
nhias cujos arquivos tinham sido
apagados pelo vírus. Trezentos
farmacêuticos perderam toda a in-
formação armazenada em seus
computadores.

O Michelangelo é um programa
pirata que se introduz em compu-
tadores do sistema IBM. Várias
empresas sul-africanas foram afe-
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tadas, inclusive os fabricantes de
máquinas e as siderúrgicas. As
empresas de informática tinham
avisado seus clientes que fizessem
cópias dos disquetes com informa-
ções importantes, mas o conselho
foi ignorado.

Na Inglaterra só houve um ca-
so de ataque do Michelangelo en-
quanto na França não foram re-
gistrados problemas. Segundo a
IBM, os usuários de seus compu-
tadores foram informados do ris-
co do vírus e da data em que
ocorreria o ataque e portanto to-
maram as precauções necessárias."As 

pessoas mais prejudicadas são
aquelas que foram negligentes e
não procuraram proteger suas
máquinas", comenta Mark Eisin-
ger, porta-voz da IBM francesa."Existem vacinas contra o vírus e
basta vacinar o computador para
não ter problemas", conclui Eisin-
ger.

No Japão os danos também fo-

ram pequenos e ficaram restritos a
oito redes de informática. A maio-
ria das empresas usa computado-
res japoneses e há poucos modelos
IBM em operação. Algumas em-
presas de computação da Austral
lia, Nova Zelândia e Taiwan rece-
beram relatórios de ataques do
vírus, mas não houve qualquer ca-
so em Hong Kong. Segundo a po-
iícia holandesa, o vírus Michelan-
gelo tem se propagado a partir de
Taiwan. Vários programas de
computadores importados daque-
le país asiático estavam contami-
nados pelo vírus.

Loek Heerd, especialista cm
computadores da polícia holande-
sa, revelou que o vírus apareceu
em programas para controle dos
mouses, que são mecanismos para
manipular desenhos nas telas dos
computadores. Até agora a polícia
de Taiwan ainda não revelou o
nome da firma produtora da soft-
wares responsável pela propaga-
ção do vírus.

governo brasileiro, através da Se-
mam, e as organizações não-governa-
mentais", disse.

Ao serem excluídas da comissão
coordenadora, as ONGs brasileiras
iniciaram um jogo de pressão para
tentar reverter a decisão tomada por
inspiração do Ministério da Econo-
mia e da SAE, enviando expediente
ao Banco Mundial e à Comunidade
Econômica Européia e ameaçando
retaliar com um boicote o Programa
Piloto e a Rio-92.

O Grupo dos Sete (G-7) pretende
liberar até USS 1,5 bilhão para o
Programa de Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil e o Banco Mun-
dial — que ajudou na elaboração do
Programa, exige a participação das
ONGs que, inclusive, apresentaram
dezenas de projetos e subsídios. Hans
Schultz, chefe da missão alemã que
negocia com o governo brasileiro a
liberação de recursos do G-7 para o
Programa Piloto, também endossou
as críticas das ONGs e cobrou pes-
soalmente do secretário José Lutzen-
berger ações para reverter a decisão.

Ecofündo

A Polônia criou um fundo ambiental
para canalizar recursos destinados a
combater os graves problemas ecológicos
que o país enfrenta. A proposta é trocar
pelo menos 50% da dívida de USS 35
bilhões, feita no governo anterior, por
projetos ambientais. A França e os países
escandinavos em princípio aceitaram a
idéia, mas outros credores — inclusive o
Brasil — não se mostraram interessados.
Os EUA, porém, já estão cumprindo o
acerto de perdoar 70% da dívida polone-
sa e aprovaram uma ecoconversão de
outros 10%.

Financial Times

O respeitado jornal Financial Times
afirmou que a Rio-92 está sendo "se-
qüestrada" pelos países do Terceiro
Mundo e que os Estados Unidos não
estão dando apoio ao encontro. Isto sig-
nifica, segundo o diário britânico, que só
um milagre fará com que a conferência
alcance os objetivos traçados pelos orga-
nizadores. A Rio-92 não deve dar tanta
ênfase nos problemas do mundo em de-
senvolvimento, afirmou ainda o jornal,
ao destacar que a pauta do PrepCom
está dominada pelos problemas dos pai-
ses pobres.

Vitamina C

A Corte de Paris evitou pronunciar-
se ontem sobre uma polêmica que se
arrasta há vários anos: se a vitamina C é
um medicameno e se, como tal, deve ser
vendida exclusivamente em farmácias,
Nos últimos anos, diversos tribunais che-
garam a conclusões contraditórias quan-
to ao assunto. A Corte de Angers, por
exemplo, concluíra que a vitamina C não
era medicamento, "nem por sua apresen-
tação, nem por sua função". Há uma
dúvida que ainda persiste: se a vitamina
pode ser ministrada para restaurar, cor-
rigir ou modificar funções orgânicas.

FÓRUM DE ABERTURA DO ANO LETIVO

ESTRATÉGIAS DE

DESENVOLVIMENTO

¦RARA UM ESTADO

DEMOC

A Universidade Santa Úrsula inicia o ano letivo de 1992 convidando você
para reunir-se a seus alunos e professores tendo em vista uma discussão sobre"Estratégias de Desenvolvimento para um Estado Democrático". Serão três dias de fórum,

conduzidos por alguns dos nossos mais destacados homens de cultura. Venha ajudar-nos
a pensar o Brasil democrático e desenvolvido que precisamos urgentemente construir.

Sua presença no fórum da USU é importante. Aguardamos você.
MISSA SOLENE, dia 9, às 11 horas
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NOVA iorque — 0 novo sccre-
tario-geral da ONU, o egipcio Bou-
tros Boutros-Ghali, que assumiu o Hp- ' '
cargo em janeiro, ira duas vezes ao jHr-> -&V,Rio durante a Conferencia Mundial 9r '
sobre Meio Ambiente e Desenvolvi- Mgjjle V
mento. Gle participant da abertura da
conferencia, em 1° de junho, e da fase * 4 Ifinal do encontro, que tera a partici- - f / . I
pa?ao de cerca de 70 chefes de estado J ' - iJ* , M
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encontro com o governador Leonel HElpi '
Brizola. Os dois sao antigos compa- ^Hjjg ¦Egnheiros da Internacional Socialista ' SHI
participaram juntos de varias reu- HHR SMI
nioes da organizagao, ImS 4K1K JiBI

0 governo brasileiro providencia- Boutros acredita na Rio-92
_ra tres carros para cada delegagao
governamental que comparecer ao
Rio, sendo um para o chefe de Esta¬
do e dois para sua seguran?a, segun-
do informou o ministro-conselheiro
do Itamarati, Flavio Perri, aos parti¬
cipates da ultima sessao do comite
da ONU de preparagao da conferen¬
cia (PrepCom). Ele disse ainda que o
governo providenciara gratuitamente
um escritorio de 12 metros quadrados

ONGs
As regras mais liberais adotadas

pelo PrepCom sobre a presenga das
cntidades nao-governamentais nessa
fase final dos trabalhos nao satisfize-
ram a sede de participagao das
ONGs, que continuam reclamando
da dificuldade da falta de democrati-
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audiencia nos Estados Unidos, trans- desenhos arquitetonicos apagados I I / fl
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A Universidade Santa Úrsula inicia o ano letivo de 1992 convidando você
para reunir-se a seus alunos e professores tendo em vista uma discussão sobre"Estratégias de Desenvolvimento para um Estado Democrático". Serão três dias de fórum,

conduzidos por alguns dos nossos mais destacados homens de cultura. Venha ajudar-nos
a pensar o Brasil democrático e desenvolvido que precisamos urgentemente construir.

Sua presença no fórum da USU é importante. Aguardamos você.
MISSA SOLENE, dia 9, às 11 horas
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Secretário da ONU virá abrir

Ecofundo

A Polônia criou um fundo ambiental
para canalizar recursos destinados a
combater os graves problemas ecológicos
que o país enfrenta. A proposta é trocar
pelo menos 50% da dívida de US$ 35
bilhões, feita no governo anterior, por
projetos ambientais. A França e os países
escandinavos em princípio aceitaram a
idéia, mas outros credores — inclusive o
Brasil — não se mostraram interessados.
Os EUA, porém, já estão cumprindo o
acerto de perdoar 70% da dívida polone-
sa e aprovaram uma ecoconversão de
outros 10%.

Financial Times

O respeitado jornal Financial Times
afirmou que a Rio-92 está sendo "se-
qüestrada" pelos países do Terceiro
Mundo e que os Estados Unidos não
estão dando apoio ao encontro. Isto sig-
nifica, segundo o diário britânico, que só
um milagre fará com que a conferência
alcance os objetivos traçados pelos orga-
nizadores. A Rio-92 não deve dar tanta
ênfase nos problemas do mundo em de-
senvolvimento, afirmou ainda o jornal,
ao destacar que a pauta do PrepCom
está dominada pelos problemas dos pai-
ses pobres.

Vitamina G

A Corte de Paris evilou pronunciar-
se ontem sobre uma polêmica que se
arrasta há vários anos: se a vitamina C c
um medicameno e se, como tal, deve ser
vendida exclusivamente em farmácias.
Nos últimos anos, diversos tribunais che-
garam a conclusões contraditórias quan-
to ao assunto. A Corte de Angers, por
exemplo, concluíra que a vitamina C não
era medicamento, "nem por sua apresen-
tação, nem por sua função". Há uma
dúvida que ainda persiste: se a vitamina
pode ser ministrada para restaurar, cor-
rigir ou modificar funções orgânicas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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ONGs reclamam da pouca participação

Lutzenberger pede por não-governamentais

Vacinas domesticam o vírus

e encerrar
I

Teodomiro Braga
Correspondente

NOVA IORQUE — O novo secre-
tário-geral da ONU, o egípcio Bou-
tros Boutros-Ghali, que assumiu o
cargo em janeiro, irá duas vezes ao
Rio durante a Conferência Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento. Ele participará da abertura da
conferência, em Io de junho, e da fase
final do encontro, que terá a partici-
pação de cerca de 70 chefes de estado
e de governo. A decisão do secreta-
rio-geral da ONU de ir duas vezes ao
Rio foi anunciada por ele em seu
encontro com o governador Leonel
Brizola. Os dois são antigos compa-
nheiros da Internacional Socialista e
participaram juntos de várias reu-
niões da organização.

O governo brasileiro providencia-
_rá três carros para cada delegação
governamental que comparecer ao
Rio, sendo um para . o chefe de Esta-
do e dois para sua segurança, segun-
do informou o ministro-conselheiro
do Itamarati, Flávio Perri, aos parti-
cipantes da última sessão do comitê
da ONU de preparação da conferên-
cia (PrepCom). Ele disse ainda que o
governo providenciará gratuitamente
um escritório de 12 metros quadrados

a Rio-92 em 
junho

As regras mais liberais adotadas
pelo PrepCom sobre a presença das
entidades não-governamentais nessa
fase final dos trabalhos não satisfize-
ram a sede de participação das
ONGs, que continuam reclamando
da dificuldade da falta de democrati-
zaçào das discussões. Ao contrário
das três sessões anteriores, dessa vez
as ONGs podem participar das reu-
niões de negociação das delegações

,governamentais, mas sem direito a se
-pronunciar. Eles se queixam de que a

conquista foi anulada pelas fortes
restrições à movimentação de seus
delegados no prédio da ONU, o que
não aconteceu nos encontros anterio-
res.

A principal relamação das ONGs
refere-se ao fato de seus representan-
tes não vão poder circular entre as
salas de reuniões para obter docu-
mentos ou trocar idéias com os inte-' 
grantes das delegações oficiais. "A

situação nos faz sentir como cidadãos
de segunda classe. Temos de esperar
na porta até que os delegados saiam",
protesta a brasileira Ana Toni, que
integra o grupo inglês ActionAid, de
ajuda às comunidades pobres do Ter-
ceiro Mundo. Segundo ela, o pimei-
ro-ministro britânico John Major re-
solveu apoiar as ONGs e se
comprometeu a enviar uma carta
aberta aos organizadores.

Após os protestos, a direção do
PrepCom tomou algumas medidas
para facilitar o trabalho das ONGs,
como a instituição de bilhetes que
permitem acesso de seus representan-
tes a determinados locais.

Dos quase mil delegados de
ONGs que se credenciaram para par-
ticipar dessa última reunião do Prep-
Com, dezenove são do Brasil. Qua-
torze são do Fórum de Organizações
Brasileiras para a Rio-92, que con-

grega centenas de entidades, dois da
Fundação SOS Mata Atlântica, um
do Ibase (Instituto Brasileiro de Aná-
lises Sociais Econômicas), um do Ser-
viço Paz e Justiça, e um do Icase, um
instituto paulista dedicado ao proble-
ma ambiental.

Entre outros eventos ligados ao
Brasil, as ONGs deverão promover
em Nova Iorque, a partir do dia 23,
uma Semana sobre a Amazônia. Um
dos oradores programados para dis-
cursar durante o evento é o presiden-
te do PT, Luís Ignácio Lula da Silva.
Também são esperados nos próximos
dias em Nova Iorque diversas perso-
nalidades brasileiras ligadas à ques-
tão ambiental, como o vice-presiden-
te do Comitê Nacional dos
Seringueiros, Pedro Ramos, e Mar-
cos Terena, representante do comitê
intertribal que organiza a participa-
ção dos índios na conferência no Rio.
(T.B.)

qüilizar a comunidade diplomática
internacional, que vinha demonstan-
do apreensão com os crescentes ru-
mores sobre atraso nos preparativos
brasileiros para a conferência. As es-
peculações de que as obras de infra-
estrutura realizadas no Rio não ter-
minariam a tempo do encontro dimi-
nuíram, mas em compensação
ressurgiram as denúncias nos Estados
Unidos sobre a devastação da Flores-
ta Amazônica e o desrespeito aos di-
reitos humanos no Brasil.

No início da semana, a rede de
televisão CNN, que tem expressiva
audiência nos Estados Unidos, trans-
mitiu duas longas reportagens de de-
núncias ao Brasil relacionadas com a
Conferência Mundial do Meio Am-
biente e Desenvolvimento. A primei-
ra delas acusou a polícia carioca de
estar promovendo uma matança de
crianças abandonadas para 

"limpar"
as ruas do Rio com vistas à conferên-
cia. A segunda denunciou a derruba-
da de árvores de mogno para expor-
tação da madeira para o Japão.
Segundo a CNN, hoje existem apenas
83 índios arara na Amazônia, em
conseqüência da destruição do ecos-
sistema da região em que moravam,
provocada pela derrubada das árvo-
res de mogno.

"" Ronaldo Brasiliense

BRASÍLIA — O secretário do
,Meio Ambiente, José Lutzenberger,
recorreu ao presidente Collor em de-
fesa das organizações não-governa-
mentais brasileiras excluídas da co-
missão coordenadora do Programa

Piloto para a Preservação das Flores-
tas Tropicais do Brasil por decisão do
Ministério da Economia, Itamaraty,
Secretaria de Assuntos Estratégicos e
Secretaria de Ciência e Tecnologia."Em carta enviada ao presidente da
República, Lutzenberger mostra que
a Secretaria de Meio Ambiente (Se-

mam) foi o único órgão a se posicio-¦nar favoravelmente à inclusão das
ONGs na comissão. "Julgo impres-
cindível a presença daquelas organi-
zações, pois com elas garantiremos
um controle social sobre o progra-
ma", apela Lutzenberger na carta ao
presidente.

Para Lutzenberger, a exclusão das
ONGs causará problemas para a pró-
pria gestão do plano financiado pelo

governo brasileiro, através da Se-
mam, e as organizações não-governa-
mentais", disse.

Ao serem excluídas da comissão
coordenadora, as ONGs brasileiras
iniciaram um jogo de pressão para
tentar reverter a decisão tomada por
inspiração do Ministério da Econo-
mia e da SAE, enviando expediente
ao Banco Mundial e à Comunidade
Econômica Européia e ameaçando
retaliar com um boicote o Programa
Piloto e a Rio-92.

O Grupo dos Sete (G-7) pretende
liberar até US$ 1,5 bilhão para o
Programa de Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil e o Banco Mun-
dial — que ajudou na elaboração do
Programa, exige a participação das
ONGs que, inclusive, apresentaram
dezenas de projetos e subsídios. Hans
Schultz, chefe da missão alemã que
negocia com o governo brasileiro a
liberação de recursos do G-7 para o
Programa Piloto, também endossou
as críticas das ONGs e cobrou pes-
soalmente do secretário José Lutzen-
berger ações para reverter a decisão.

'Michelangelo' 
a taça

em várias áreas mas
causa poucos danos

LONDRES — O Michelangelo,
vírus de computador programado
para apagar as informações na
memória das máquinas, atacou es-
poradicamente em várias partes
do mundo. Programado para en-
trar em operação ontem, 6 de
março, data do nascimento do
pintor e escultor da Renascença, o
vírus causou menos danos do que
se esperava. Todavia, uma empre-
sa construtora do Japão teve um
prejuízo de 30 mil dólares com os
desenhos arquitetônicos apagados
pelo vírus.

As precauções tomadas pelos
usuários dos computadores evita-
ram grandes estragos nos sistemas
de informática da Europa e da
Ásia. No Oriente Médio os escri-
tórios fecharam mais cedo para o
dia muçulmano de preces e nin-
guém sabe ainda o número de má-
quinas afetadas.

No Brasil, graças à precaução
dos seus analistas, o Serviço Fede-
ral de Processamento de Dados
(Serpro), não registrou problemas
com a investida do vírus. Há dois
anos os analistas da empresa de-
senvolveram um sistema de prote-
ção chamado PC Lock que evita a
intromissão de quatro tipos de ví-
rus. Mais do que isso, o analista
Gilmar Pio Fernandes criou uma
espécie de isca. Ele isolou os vírus
que mais atormentavam os opera-
dores e usou sua estrutura como
uma vacina contra a invasão de
programas estranhos e destruti-
vos.

Michelangelo atacou um dia
mais cedo do se esperava em uma
dúzia de empresas norte-america-
nas. John McAfee, presidente da
Associação Indústrial para os Ví-
rus de Computador, disse que isso
aconteceu porque os computado-
res estavam programados com a
data errada. O jornal Oakland Tri-
bune, da Califórnia, teve os seus
computadores afetados por dois
vírus diferentes. A empresa Data-
quest, que fornece programas para
eliminar os vírus, informou que
uma pesquisa recente, em 600
companhias que usam 600 mil
computadores, mostrou que 15%
das máquinas estavam infectadas

para cada governo e um espaço adi-
cional de 80 metros para os governos
que se dispuseram a pagar US$ 80
por dia.

A informações transmitidas pelo
governador Leonel Brizola em seus
encontros na ONU e as explicações
fornecidas por Flávio Perri nas reu-
niões do PrepCom ajudaram a tran-

Grupo dos Sete maiores países indus-
trializados do planeta. "Sem a parti-
cipação das ONGs descaracteriza-se
o Programa Piloto lal como foi con-
cebido. pondo-se a perder quase dois
anos de trabalho conjunto entre o

pelo Michelangelo. Todavia, ape-
nas um em cada 2500 computado-
res norte-americanos apresentou
sinais do vírus.

Em Joanesburgo, na África do
Sul, outra empresa recebeu mil pe-
didos de assistência de compa-
nhias cujos arquivos tinham sido
apagados pelo vírus. Trezentos
farmacêuticos perderam toda a in-
formação armazenada em seus
computadores.

O Michelangelo é um programa
pirata que se introduz em compu-
tadores do sistema IBM. Várias
empresas sul-africanas foram afe-
tadas, inclusive os fabricantes de
máquinas e as siderúrgicas. As
empresas de informática tinham
avisado seus clientes que fizessem
cópias dos disquetes com informa-
ções importantes, mas o conselho
foi ignorado.

Na Inglaterra só houve um ca-
so de ataque do Michelangelo en-
quanto na França não foram regis-
trados problemas. Segundo a IBM,

os usuários de seus computadores
foram informados do risco do vírus i
e da data em que ocorreria o ataque
e portanto tomaram as precauções ;
necessárias. "As 

pessoas mais pre-
judicadas são aquelas que foram !
negligentes e não procuraram pro-
teger suas máquinas", comenta '
Mark Eisinger, porta-voz da IBM !
francesa. "Existem vacinas contra o \
vírus e basta vacinar o computador •
para não ter problemas", conclui
Eisinger. |

No Japão os danos também
foram pequenos e ficaram restri-
tos a oito redes de informática. A ;
maioria das empresas usa compu-
tadores japoneses e há poucos mo- ;
delos IBM em operação. Algumas
empresas de computação da Aus-
trália, Nova Zelândia e Taiwan !
receberam relatórios de ataques ;
do vírus, mas não houve qualquer
caso em Hong Kong. Segundo a
polícia holandesa, o vírus Miche- \
langelo tem se propagado a partir
de Taiwan.

D
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Faga 
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do Jornal do Brasil e ganhe de
um livro especial de seu. i . A 1 /» .

"Osfilhos dos mineiros morrem defame", diz o cartas
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Faça 

uma assinatura semestral
do Jornal do Brasil e ganhe
um livro especial de

presente. Além de receber todos
os dias a qualidade de informação
doJB, você escolhe entre ganhar"Estorvo", de Chico Buarque,
"Livro de Letras", de
Vinícius de Moraes, ou c, ,Mi'\\ili

"Woody Allen - Uma Biografia",
de Eric Lax. É só ligar e assinar
seu JB por Cr$ 149.900,00, que,
dentro de no máximo vinte dias, o
livro será entregue em sua casa.
O pagamento pode ser feito à
vista ou no oirtão de crédito, sem

acréscimo. Você ganha
\D\>»l.ktràs em conforto, cultura e

economia. É só ligar e assinar

Atendimento por telefone: Segunda à Sexta, de
8 as J9h. Sáhado e Domingo, de 8 às 12h.

Demais Kstados:(021)8(MM613 ligação gratuita.

JORNAL DO BRASIL

a 585-4321

'Os 
filhos dos mineiros morrem de fome", diz o cartaz
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Fundamentalismo cresce e torna o Egito menos liberal Mm Ml  Cairo-Arquivo DVera Gonçalves

CAIRO — No sa-
lào de festas dc um
hotel da capital do
Egito um advogado
se casa com a filha de
tini comerciante in-
fluente na cidade. Na
frente do cortejo nup-
ciai, um grupo dc bai-
Ia ri nas sc requebra
com os sensuais c gra-
ciosos movimentos da
dança do ventre,
equilibrando candeia-
bros. As senhoras
suam dentro dos vi-
sons. E um quatro ti-
pico da burguesia lo-
cal.

O que surpreende
é um grupo de amigas

-da noiva sem qual-
quer pintura no ros-
to, distantes da imal
gem cinematográfica

-dc Cléopatra, afasta-
das dos convidados.
Elas pertencem à tur-
ma que renuncia ao

: tradicional banho nas
praias de Alexandria.

Caminhando hoje pelas ruas do
Cairo, é possível ver muito mais jo-vens com os cabelos e rostos cober-
tos — como estabelece a lei islâmicado que há três anos. São sinais da
diminuição da famosa tolerância do
atual regime, cada vez mais distante"dos pecados da carne. Reflexos pe-
quenos mas substanciais: as licenças
para as bailarinas da dança do ven-
tre, por exemplo, foram suspensas.
Mesmo as veteranas podem ter a
permissão cassada. Sintomas de que¦o Egito caminha rumo à massa islã-
mica em expansão, fermento de uma
cultura cm busca das suas própriasraízes.

No meio de tantas adaptações há•muitas nuances patéticas: os times de
futebol e de basquete, em busca de
simpatia, cncompridaram os calções
até os joelhos, como manda o Islã.
Se os corpos cobertos, véus, barbas
são indícios banais que o viajante
apressado observa, o fenômeno evo-
ca uma realidade política muito mais
profunda. A força eleitoral é o refle-
xo preciso da fundamentaiizáção do
pais: os movimentos islâmicos con-
tam hoje com o apoio de mais dc
60% da população.O Egito, c não o Irã, como a

A'os mercados e nas ruas, os egípcios voltam a usar as vestes tradicionais

maioria pensa, foi o berço do inte-
grismo islâmico moderno. A primei-ra formação do gênero resiste até
hoje, com milhares de simpatizantes
e seguidores, tolerada pelas autori-
dades e representada indiretamente
no parlamento. E a Irmandade Mu-
çulmana, criada em 1928, sobre os
mesmos princípios que são hoje a
essência do radicalismo no mundo
árabe: "O Islã é culto e guia, Estado
c religião, espiritualidade e ação,
obediencia e poder."

De 1970 a 1981, a Irmandade go-
zou de completa liberdade de ação:
tinha um jornal, erguia mesquitas,
abria ambulatórios, criava coopera-
tivas. Mas exatamente em 3 de se-
tembro de 1981 seus líderes foram
presos, como os outros opositores do
então presidente Anuar Sadat. Um
mês e três dias mais tarde, a guerra
do Egito legal contra o Egito real
levou ao assassinato de Sadat. A Ir-
mandade retomou suas atividades
numa ambígua situação de semilega-
lidade.

Nas últimas eleições, em 1990, as
duas principais forças da oposição, a
Irmandade Muçulmana e a Wafqa,
lideraram um boicote, convocando os
eleitores â abstenção em protesto

contra o monopólio de poder do par-tido do governo. Apenas 10% se ins-
creveram para votar e, destes, só 10%
votaram. Ou seja, o atual governo do
presidente Hosni Mubarak teve o
apoio de menos de 1 % do eleitorado.

Os sindicatos dão uma idéia do
descontentamento popular. Não são
apenas os pés descalços que esperam
uma solução de Alá. Outros profís-
sionais também correm em aireção
ao Islã em alta velocidade. O Sindica-
to dos Professores, por exemplo, é
controlado pela Irmandade Muçul-
mana. Entre os engenheiros, a cor-
rente fundamentalista tem 54% dos
votos; entre os médicos, 68%. A
maioria tem menos de 35 anos e vê no
Islã o último reduto da indignação
moral contra a corrupção generaliza-
da.

Se o Islã que os ocidentais vêem
na TV é o das terríveis diferenças
(mãos de ladrões decepadas, morte
aos adultos, apedrejamentos, etc.), o
Islã que os modernistas da nova gera-
ção estão redescobrindo é a "única
doutrina social capaz de superar as
contradições que fazem os egípcios
infelizes", afirma Adi Hussein, edi-
tor-chefe do jornal Al Cliaab. A uto-
pia política perdida retorna sob a

forma de religião,
tentando incorporar
as mudanças, a ele-
trònica, a rapidez dos
meios de comunica-
ção e a influência oci-
dental sobre os dese-
jos cotidianos. Há
quem compare o fc-
nómeno á democra-
cia-cristã européia.

Os catálogos do
Ministério da Infor-
mação mostram um
aumento da produ-
ção e da qualidade de
vida em todos os se-
tores do país. Mas a
propaganda — que
não mudou desde os
tempos de Nasser e
Sadat — não conse-
gue esconder o fato
de que o Egito, como
tantos países em de-
senvolvimento, está
atolado em débitos.

Antes da Guerra
do Golfo já havia
uma séria crise eco-
nômica, causada em

parte pela queda de preço do petró-
leo, do qual o país é um modesto
exportador. Durante a guerra, o tu-
rismo, uma das principais fontes de
renda egípcias, caiu drasticamente.
Mas o conflito também trouxe um
pouco de oxigênio: os Estados Uni-
dos, a França e outros países premia-
ram Mubarak pelo apoio contra Sad-
dam Hussein. A dívida externa
diminuiu em US$ 20 milhões. Do
Kuwait, o Egito recebeu um emprés-
timo extraordinário de US$ 10 mi-
lhões, além de contratos de trabalho
para 300 mil egípcios, principalmente
operários, motoristas e técnicos sani-
tarios, em falta no Kuwait por causa
das deportações de palestinos.

O futuro será difícil. Sem dúvida,
em comparação com os outros paísesárabes, o Egito é o mais forte militar-
mente e o mais industrializado, embo-
ra sua produção não tenha quantida-
de suficiente para suprir o mercado
interno nem qualidade para ser expor-
tada. E o mais evoluído do ponto de
vista cultural e artístico. Basta contar
o número de professores egípcios es-
palhados da Líbia a Omã, ver o suces-
so de sua literatura, premiada com o
Nobel para Nagib Mahfuz, e a difu-
são de seu cinema e suas telenovelas.

[—j 
Muçulmanos ajoelhados

rezam nas mesquitas do se-
tor árabe de Jerusalém, na par-
te antiga da cidade, que é o
lugar mais sagrado para o Isla-
mismo depois das cidades sau-
ditas de Meca e Medina, onde
nasceu e morreu o profeta
Maomé. Eles celebravam on-
tem a primeira sexta-feira, dia
religioso dos muçulmanos, do

mês de Ramadà. O Ramadà,
mês sagrado em que os muçul-
manos devem jejuar durante o
dia, começou na última quarta-
feira, quando os sacerdotes is-
lâmicos anunciaram oficial-
mente terem visto o início da
fase crescente da Lua. Isto mar-
ca o principio do mês em que o
Corào, o livro sagrado muçul-
mano, foi revelado a Maomé

Líderes 
judeus pedem

a renúncia de Baker
NOVA IORQUE — Um comenta-

rio obsceno sobre os judeus, suposta-
mente feito pelo secretário de Estado
americano, James Baker, provocou on-
tem criticas de líderes judeus, que pedi-ram sua renúncia. O jornal New York
Post disse ontem que Baker usou um
palavrão ao se referir a judeus america-
nos que criticavam sua posição dura
em relação a Israel, durante recente
reunião de funcionários de primeiroescalão da Casa Branca. O porta-vozda Casa Branca, Marlin Fitzwater,
qualificou de "infamante" a notícia."(Jim) Baker é o arquiteto do processode paz. Nosso relacionamento com Is-
rael é um dos mais longos e fortes",
declarou. A Liga Antidifamação pediua Baker que respondesse pública e pes-soalmente às críticas.

Segundo relatou o ex-prefeito da
cidade de Nova Iorque, Ed Kocli, na
coluna que mantém no New York Post,
Baker teria dito: "Que se f.... Eles (os
judeus) não votaram em nós." A por-ta-voz do Departamento de Estado,
Margaret Tutwiler, qualificou a notícia
de "lixo". "O artigo é falso, afrontoso.
E é lixo", disse a porta-voz durante o
briefing das sextas-feiras no Departa-
mento de Estado. Tutwiler disse que

Baker não entrara em contato com
Kocli sobj-c o artigo, e acrescentou queo ex-prefeito também não telefonara
para o secretário de Estado.

O deputado democrata Charles
Schumer, velho defensor de questões
judaicas no Capitólio, disse que Baker'
devia se dissociar do processo de pa/no Oriente Médio que ajudou a lançar."O suposto comentário de Baker, com-
binado com suas anteriores declarações
e idéias sobre Israel, tornam perfeita-mente claro que ele perdeu a capacida-
de de negociar imparcialmente o pro-cesso de paz para o Oriente Médio",
disse Schumer em uma declaração.

Baker tem sido o principal porta-voz da política de endurecimenlo do
governo americano em relação à Israel.
Na semana passada, ele deixou claro
que Israel não receberá as garantias de
empréstimos de 10 bilhões de dólares
pedidas aos Estados Unidos se não for
suspensa a construção dc colônias nos
territórios árabes ocupados. Ontem, o
primeiro-ministro israelense, Yitzhak
Shamir, reiterou que não pretende sus-
pender a colonização e afirmou queIsrael não deve permitir que os Estados
Unidos ditem a política a ser seguida
pelo governo.

Mulheres peruanas
Centenas de mulheres de mineiros

peruanos realizaram uma passeata on-
tem no centro dc Lima contra a políti-ca econômica do presidente Alberto
Fujimori, que deixou desempregados
milhares de trabalhadores das minas de
prata, cobre, chumbo e zinco. O gover-no. que adotou uma política recessiva
para combater a inflação, fechou vá-
rias minas no interior do país. por con-
siderá-las improdutivas. O desemprego
dos mineiros \em acrescen.ar novos
braços ao exército de pessoas sem Ira-
balho no Peru, onde mais de 60% da
população ativa estão fora da econo-
mia formal.

Corpos resgatados

A polícia da Colômbia recuperou
111 corpos mutilados dc um rio colom-
biano nos últimos 14 meses. Segundo o
coronel Gustavo Socha. chefe de poli-cia na província de Risaralda. ria maio-
ria são vitimas do novo cartel da herói-
na. Ele disse que 81 corpos foram
retirados do rio Cauca em 1991 c 30
este ano. Geralmente têm a gargantacortada, o rosto desfigurado e os dedos
queimados com ácido pára remover as
impressões digitais e dificultar a identi-
ficaçãol Os últimos foram jogados no
rio na província do Vallc defCauca e
recolhidos 50 quilômetros abaixo, num
remoinho perto de Marsella, 200 quilô-metros a oeste de Bogotá.
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Com a bandeira do Azerbaijão, manifestantes pediram a renúncia do presidente

padas forças do Azerbaijão matou cer-
ca de mil pessoas, no mais longo confli-
to nacionalista na cx-URSS.

Inúmeras tentativas para mediar a
disputa falharam. Há poucas semanas,
uma visita do ministro do Exterior do
vizinho Irã, Ali Akbar Veiayati, apa-
rentemente afundou com o aumento da
violência em Stepanakert, a capital de
Nagorno- Karabakh. E o comandante
das Forças Armadas da Comunidade

Nagorno-Karabakh

de Estados Independentes ordenou aos
militares estacionados em Karabakh
que se retirem para não serem envolvi-
dos.

A situação em Stepanakert é horro-
rizante. O hospital e a maternidade
foram bombardeadas. Os bebês nascem
no porão da prefeitura. Muitos são
prematuros: Várias mães não têm leite
suficiente e não há complemento ali-
mentar para recém-nascidos. A eletrici-
dade foi cortada pelos azerbaijanos.
Não há aquecimento nem luz. e as velas
estão no fim. A água corrente foi corta-
da. causando sérios problemas sanitá-
rios. As pessoas ficam horas em filas
para conseguir água potável. Com os
tiroteios e b o m b a r-

deios constantes, as mulheres e as
crianças vivem em porões escuros, sem
aquecimento nem ventilação. Quanto
estive em Stepanakert, 53 foguetes atin-
giram a cidade numa noite.

Há necessidade urgente de um ccs-
sar-fogo e de uma ajuda humanitária
substancial. Um bloqueio azerbaijano
impede que os remédios, alimentos e
combustíveis cheguem a Karabakh.
Embora o Azerbaijão tenha acertado
em setembro com a Rússia, Armênia e

Cazaquistão a suspensão
do bloqueio, a libertação
de reféns e uma trégua, na-
da aconteceu.

Os Estados Unidos e a
Comunidade Européia po-
dem ajudar de várias ma-
neiras:

A Conferência sobre Se-
gurança e Cooperação na
Europa pode enviar uma
delegação rapidamente aos
dois países para deter a es-
calada militar;

O Congresso americano
pode mandar sinais claros
de que soluções militares
são inaceitáveis, condido-
nando qualquer ajuda eco-

nômica ao fim do uso da força.
® Com o cessar-fogo, a ajuda humani-
tária poderia chegar por via aérea, co-
mo ocorreu em outras regiões da ex-
URSS, mostrando que o Ocidente querajudar.

Deve ser exigido do Azerbaijão livre
acesso a Karabakh para que grupos de
direitos humanos investiguem denún-
cias de tratamento brutal aos armênios
presos.Karabakh é uma faísca que pode
deflagar um conflito muito maior.
Uma solução pacifica evitaria sofri-
mentos incalculáveis e serviria de exem-
pio para numerosos outros focos peri-
gosos no mundo inteiro.

Baronesa Cox, da Câmara dos Lordes da
Grã-Bretanha

COMUNICADO
ÀPRAÇA

Comunicamos ao publico em
geral que foi furtada de nossas
dependências a folha de
cheque Ordem de Pagamento,
de n? 119.109, pertencente à
série H - 050, a qual, se
eventualmente apresentada,
não será paga por falta de
legitimação.

São Paulo,
24 de fevereiro de 1992.

BANCO BRADESCOS.A.
Agência 515

Rua Tabafingüera-USP

Araújo Netto
Correspondente

ROMA 
— Será a eleição parla-

mentar mais cara da história
da Itália. Os computadores antecipa-
ram que, com menos de 1 bilhão de
liras (cerca de USS 750 mil), nenhum
dos 13.024 candidatos à Câmara dos
Deputados conseguirá se eleger. Mais
razoável se apresenta a eleição para o
Senado: com metade daquelas cifras
seria possível conquistar um man-
dato de senador. Essa previsão de um
calculador eletrônico, que respondeu
á consulta de um grupo de candidatos
às eleições dos dias 5 e 6 de abril,
levou o jornal romano La Repubblica
a uma conclusão inevitável: "Será o
Parlamento dos homens de ouro...
Uma corrida ao massacre financeiro,
a que os candidatos devem se apre-
sentar com montanhas de dinheiro."

Dos quase 15 mil italianos que
desde sexta-feira — início oficial da
campanha eleitoral — brigam pelas
630 poltronas do Palazzo di Monteci-
torio (sede da Câmara) e pelas 345 do
Palazzo Madama (sede do Senado),
menos de 100 poderiam eleger-se gas-
tando pouco, sem maiores dificulda-
des. São os secretários e líderes mais
conhecidos e os cabeças de chapa dos
partidos históricos, Todos os outros
terão que contar com patrocinadores
generosos, inesgotáveis talões de che-
ques ou prêmios miliardários em uma
das 12 loterias promovidas pelo Esta-
do. O deputado democrata cristão e
empresário milanês Mario Usellini,
que se elegeu em 1987 gastando me-
nos de USS 250 mil, disse saber que
gastará este ano pelo menos USS 800
mil para obter a mesma votação de
há cinco anos: 29 mil votos preferen-
ciais.

Vala comum — As tarifas de
publicidade dos meios de comunica-
ção são apontadas como fatores que
oneram a eleição de um parlamentar
italiano. A propaganda gratuita —
assegurada pelas emissoras de rádio e
televisão estatais (RAI) — em nada
alivia os orçamentos dos candidatos
da vala comum, de menor importàn-
cia política. As tribunas e debates
eleitorais transmitidos pelo sistema
RAI são administrados e ocupados

principalmente pelos líderes mais po-
pulares e mais bem preparados. A
alternativa de usar televisões e rádios
privadas é proibitiva. Se uma página
de propaganda eleitoral do Corriere
delia Sera, La Repubblica e La Stam-
pa custa de USS 90 a USS 115 mil, o
mais breve e modesto spol televisivo
custará duas ou três vezes mais.

Dos grandes partidos, o Demo-
crático da Esquerda (ex-PCI) anun-
ciou que fará uma campanha das
mais simples e baratas — mas que
custará USS 4 milhões, custo que se
tornou possível porque muitos atores
(Marcello Mastroianni, Gian Maria
Volontè, Stefania Sandrelli, Enrico
Montesano), cantores (Francesco de
Gregori e Gino Paoli) e diretores de
cinema (Ettore Scola e Nanni Loy)
trabalharão de graça. Nada quiseram
receber pelas mensagens de teste-
munho que a televisão transmitirá.

Nervosa — A inflação das tari-
fas publicitárias não é a única a tor-
nar mais nervosa e difícil a campanha
eleitoral para a 11a legislatura do
Parlamento italiano — legislatura
que, segundo se espera, enfrentará
seriamente os desafios das reformas
da Constituição de 1948. Houve tam-
bém a inflação de partidos, movimen-
tos, ligas, alianças nacionais e regio-
nais. Se a seção eleitoral do
Ministério do Interior não tivesse si-
do rigorosa e seletiva, essa inflação
teria sido mais escandalosa. Daria ra-
zão aos líderes que advertiram contra
os riscos de se repetir na votação
italiana de abril o que ocorreu ano
passado na Polônia, quando nenhum
dos mais de 20 partidos registrados
obteve mais de 13% dos votos na
eleição parlamentar.

Eram 128 as diversas legendas e
chapas que pleitearam o registro legal
para submeter seus candidatos à es-
colha dos 47 milhões de italianos que
votarão em abril. O pente fino do
Ministério do Interior reduziu-os a
54, muitos deles concorrendo com
nomes e símbolos extravagantes e
grotescos, entre os quais se destacam
a Lista Rock e o Partido do Amor —
que apresentará várias porno-stars
como candidatas (incluindo a famosa
Cicciolina, que preferiu perder o ma-
rido americano a não candidatar-se â
reeleição para a Câmara). E mais: a
Aliança dos Aposentados, a Lista do
Sim, o Partido Transversal dos Ho-
mens Honestos — aliança formada
por candidatos de diversas legendas,
que se consideram os mais honestos
ia Itália.

Rússia 
pressiona 

Chile

a entregar Honeeker

Ae ,

Campanha para se

eleger na Itália
custa US$ 750 mil

dinheiro

BONN — O governo da Rússia pres-
sionou ontem o Chile para que entregue
o ex-dirigente comunista Erich Honec-
ker, presidente da antiga Alemanha
Oriental, refugiado há três meses na em-
baixada chilena em Moscou. O pedido
russo foi feito depois de a Alemanha
acusar o governo chileno de violar leis
internacionais ao se recusar a entregar
Honeeker para que seja julgado pela
morte de alemães-orientais que tentavam
cruzar o Muro de Berlim.

O Chile, por sua vez, protestou contra
o tratamento que a Alemanha está dando
ao caso, e disse que não aceitará pressões
de «nenhum governo, por mais poderoso
que seja. O ministro do Exterior do Chile,
Enrique Silva, disse a repórteres que o
governo chileno não gostou do modo co-
mo a posição alemã foi tornada pública,
aparecendo na imprensa antes de passar
pelos canais diplomáticos.

A Alemanha quer julgar Honeeker,
de 79 anos, pelos cerca de 200 assassina-
tos cometidos ao longo de três décadas
no muro de Berlim, quando os soldados
do lado oriental tinham ordens de atirar
para matar em quem tentasse passar pa-
ra o lado ocidental.

O lider comunista foi retirado da Ale-
manha no ano passado por autoridades
soviéticas, com o argumento de que pre-
cisava de um tratamento médico de ur-
géncia. Durante o colapso da União So-
viética. em dezembro, Honeeker aceitou
o convite do embaixador chileno Clodo-
miro Almeyda para se refugiai tia érnbai-
xada. Almeyda foi ministro do Exterior
do presidente socialista Salvador Allen-
de. Com o golpe militar de 1973. recebeu
asilo na Alemanha Oriental, como mui-
tos outros chilenos, tornando-se amigo

-de Honeeker

Ontem o porta-voz do Ministério do
Exterior alemão, Hanns Schumacher,
disse que o ministro da Justiça da Rússia,
Nikolai Fyodorov. havia notificado
Bonn de que a Rússia estava pressionan-
do o Chile para pôr um fim ao impasse
diplomático. Segundo Schumacher, Fyo-
dorov teria prometido ao embaixador
alemão em Moscou que se Honeeker
deixasse a embaixada do Chile, seria
imediatamente entregue à Alemanha.

"Ele nos informou de que o governo
russo havia pedido oficialmente aos chile-
nos que não mantivessem Honeeker fora
do alcance por mais tempo e que não
podia aceitar o comportamento do embai-
xador chileno, chamado por ele de atitude
pouco amistosa", disse a repórteres.

Irlandesa que

foi estuprada

faz aborto
DUBLIN — A garota irlandesa de

14 anos vítima dc um estupro fez final-
mente um aborto na Inglaterra, segundo
informações de fontes policiais divulga-
das ontem. Amostras do liquido amniô-
tico foram retiradas durante a operação,
para serem comparadas a amostras do
sangue do amigo de sua família que ela
acusa de ser seu agressor. O resultado
dos dois testes genéticos deve sair dentro
de cinco semanas.

O caso da menina — cuja identidade
está sendo mantida em sigilo — provocou
uma enorme polêmica na ultracatólica Re-
pública da Irlanda, onde o aborto é proi-
bido, e despertou um furor internacional.
A Alta Corte de Dublin havia recusado o
pedido de seus pais para que ela viajasse à
Inglaterra para fazer o aborto. Mus na
semana passada a Corte Suprema da Ir-
landa revogou a proibição.

Na ocasião, o juiz Thomas Finlay,
presidente do tribunal, salientou a neces-
sidade da lei ser misericordiosa e mostrar
uma face humana. Ele disse ter revogado
a proibição porque temia que a garota
se matasse se não lhe permitissem inter-
romper a gravidez. Segundo um psicó-
logo que a tratou, ela havia ameaçado
se jogar embaixo de um trem ou do alto
de escadas.

"Eu vi a garota enfraquecida. Ela
estava vomitando há quatro semanas e
não conseguia manter nada no estorna-
go. Ela estava amargurada", relatou, cm
depoimento lido no tribunal. Quatro dos
cinco juizes da Corte Suprema disseram
que o aborto deveria ser permitido cm
determinadas circunstânicas, quando a
vida da mãe estivesse em perigo.

A decisão dos juizes causou comoção
entre políticos e sacerdotes da Irlanda.
Em 1983, foi feito um plebiscito qtic
dividiu o país e acabou acrescentando
uma emenda à Constituição para prote-
ger os direitos da criança não nascida. As
pessoas contrárias ao aborto temem que
o caso crie uma espécie de jurisprudência
informal, tornando regra a aceitação de
pedidos como o dos pais da menina.
Cerca de 5 mil mulheres irlandesas via-
jam anualmente à Inglaterra para fazer
abortos.

Volta à Geórgia
O ex-chanceler soviético Eduard Shevad-
nadze chega hoje â Geórgia, após sete
anos de ausência, segundo disse para
defender o ingresso da república na Co-
munidude de Estados Independentes,
que substituiu a União Soviética. Em
conversa com os jornalistas cm Moscou,
Shevardnadze indicou também que será
candidato nas próximas eleições parla.-
mentares. "É preciso salvar o país do
caos", afirmou. "Para mim seria imoral
ficar de fora". Ele ponderou que "por
ora" não se pode propor o ingresso da
Geórgia na CEI, por causa da complexa
situação que a república está vivendo."Isso não impede que Tbilisi colabore,
em nível bilateral, com os vários estados
da CEI". Relerindo-sc à disputa entre
Azerbaijão e Armênia pelo Nagorno-
Karabakh, ele advertiu que a Geórgia
pode ser envolvida, "se esse incêndio não
for apagado".

Armas iraquianas
Durante uma conversa de 25 minutos

pelo telefone, o primeiro-ministro britã-
nico John Major e o presidente america-
no George Bush concordaram em usar
todos os meios necessários para forçar o
Iraque a cumprir as resoluções do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas
sobre a destruição do seu arsenal. Bagdá
e a ONU estão em desavença sobre.a
Resolução 687 do Conselho — o texto
do cessar-fogo ria Guerra do Golfo —,
que exige a destruição de todas as armas
dc extermínio do Iraque, c dos equi-
pamentos de fabricação dessas armas."Major e Bush reiteraram que vão usar
qualquer meio para obrigar o cumpri-
mento da resolução", afirmou uma autor
ridade britânica, que não quis dizer se os
dois líderes falaram sobre uma eventual
ação militar.

Mineiros mortos
Cerca de 150 mineiros, desaparecidos

dentro de uma mina dc carvão turca, que
explodiu na noite de terça-feira, foram
definitivamente sepultados: ontem gru-
pos de salvamento fecharam com areia e
espuma as nove entradas da mina de
Kozlu para apagar ô fogo no subsolo.
Foram recuperados i 22 corpos. Mas Os
sobreviventes que têm parentes e amigos
dentro da mina disseram que só vão ficar
sossegados quando todos forem resgata-
dos. "Perdemos dezenas de amigos, e
não teremos paz enquanto eles estiverem
lá dentro", disse um mineiro ouvido pela
agência Reuter. O ministro sem pasta
Omer Barutcu prometeu que todos os
:orpos serão retirados da mina assim que
ts condições permitirem.

EUA 
pagam 

salário de físicos

russos e 
prometem 

mais ajuda

Presidente do Azerbaijão cede

NOVA IORQUE — Os Estados
Unidos estão comprando cérebros a pre-
ço dc banana. Preocupados com o futuro
dos cientistas russos, os americanos vão
gastar USS 90 mil por ano em salário
para 116 especialistas em fusão nuclear
do Instituto Kurchatov, de Moscou, o
que dá cerca de USS 65 por mês para
cada um. "É uma barganha", admitiu
Phil Keif, porta-voz do Departamento de
Energia dos EUA.

A confirmação do acordo, revelado
pelo jornal The New York Times, coinci-
diu com a divulgação de uma carta repu-
diando o temor ocidental de que os cien-
tistas nucleares russos vendam seus
serviços a países do Terceiro Mundo in-
teressados na fabricação da bomba atô-
mica. "Não há mais razões para questio-
nar a integridade pessoal e profissional
de nossos colegas do que dos especialis-
tas dos EUA, da Grã-Bretanha, da Fran-
ça ou da China, onde a pesquisa nuclear
é conduzida", diz a carta, assinada por
três expoentes da ciência soviética.

à 
pressão popular 

e renuncia

Karabakh, um

paraíso que

virou inferno

Caroline Cox *
The Washington Post

Por via das dúvidas, os EUA e a
Comunidade Européia inauguram ofi-
ciaimente, na próxima quarta-feira, o
Centro Internacional para Ciência c Tec-
nologia, destinado a dar oportunidade
de cientistas e especialistas em armas
nucleares usarem seus conhecimentos em
projetos não-militares. A iniciativa, lan-
çada pelos ministros do Exterior dos
EUA (James Baker), da Rússia (Andrei
Kosirev) e da Alemanha (Hans-Dieter
Genscher), foi respaldada em 17 de feve-
reiro pela CE e conta com apoio também
do Japão.

Os aspectos práticos do funciona-
mento do centro serão discutidos na pró-
xima semana, em Bruxelas. Segundo um
funcionário da CE, citado pela agência
Reuter, existe a possibilidade de envolver
os cientistas em programas para ajudar
as ex-repúblicas soviéticas da Ucrânia,
Bielorrússia e Cazaquistão a desmantelar
as armas nucleares instaladas em seus
territórios.

BAKU — Sob fogo cerrado da oposi-
ção, e pressionado por milhares de mani-
(estantes que há dois dias cercavam o
prédio do Parlamento, o presidente do
Azerbaijão, Ayaz Mutalibov, renunciou
para "evitar derramar o sangue" dos azer-
baijanos. "Por dois dias temos nos ator-
mentado mutuamente", disse ele aos depu-
tados, que o acusavam de não defender os
interesses do Azerbaijão na guerra contra
a Armênia pelo controle do território de
Nagorno-Karabakh. "É possível que haja
ataques contra nosso povo, por isso decidi
renunciar." Pelo menos 27 pessoas morre-
ram ontem quando forças azerbaijanas
tomaram três povoados armênios no Na-
gorno-Karabakh.

O porta-voz presidencial, Rasim Aga-
yev, informou que o presidente do Parla-
mento, Yakub Mamedov, vai assumir o
cargo temporariamente. Mamedov foi
eleito quinta-feira, mas havia renunciado
no calor dos debates, após tentar inútil-
mente fechar um acordo entre Mutalibov e
a Frente Popular oposicionista. Agayev
disse que os líderes oposicionistas haviam
ameaçado tomar "medidas decisivas" se
Mutalibov insistisse em permanecer no
cargo. "Esse ultimato evidentemente pe-
sou na decisão do presidente".

Poucas horas antes o presidente, um
remanescente da era comunista, havia pe-

TkT agorno-Karabakh,
±ü com montanhas es-
carpadas e beleza selva-
gem, poderia ser um Jar-
dim do Éden contempo-
râneo. Mas tornou-se um
inferno feito pelo homem,
sitiado e bombardeado nu-
ma guerra em que várias
pessoas são mortas ou feri-
das todos os dias.

Este enclave na antiga
União Soviética transcau-
casiana é habitado por 200
mil pessoas — cerca de
80% armênios cristãos e
20% azerbaijanos muçul-
manos. Apesar da popula-
ção majoritariamente ar-
mênia, o Azerbaijão, cujo território
cerca Karabakh, recebeu o controle da
área de Stalin há cerca de 70 anos. A
cultura dos dois povos está guardada
em mosteiros, igrejas e mesquitas, mui-
tas destruídas ou profanadas pelo regi-
me comunista. O que sobrou está sendo
destruído.

Os dois povos coexistiram em rela-
tiva paz na era soviética. A violência
explodiu quando os armênios de Kara-
bakh exigiram a anexação à Armênia,
com apoio armênio e a oposição azer-
baijana. No final do ano passado, um
p|ebíscito que aprovou a integração â
Armênia, rejeitada pelo Azerbaijão.
Em quatro anos. a luta entre milícias
armênias e as relativamente bem-equi-

Na carta divulgada ontem pela agên-
cia Rita (ex-Tass), os presidentes das an-
tigas sociedades soviéticas dc Física (Ser-
guei Kapitsa), Nuclear (Nikolai
Ponomariov) e dc Física da Rússia (Vita-
li Mikhilin) admitiram que a situação
dos cientistas, engenheiros e especialistas
nucleares do país é motivo de preocupa-
ção, e saudaram as iniciativas do Ociden-
te e de Moscou para adaptar suas habili-
dades para usos pacíficos.

A primeira iniciativa de integração c
a associação americana com o Instituto
Kurchatov, especialista em investigações
sobre fusão nuclear, setor no qual a
URSS estava mais avançada que os
EUA. "Com um pequeno gasto podemos
comprar o fruto de pesquisas que custa-
ram aos soviéticos o equivalente a mi-
lhões de dólares", afirmou ao NYT T\io-
mas Simonen, diretor de estudos sobre
fusão nuclear do General Atomic, insti-
tuto privado de San Diego que pagará os
salários dos especialistas de Moscou.

Baku — Reuter

dido ao Parlamento um prazo de três
meses para deter o derramamento de san-
gue em Nagorno-Karabakh. Mas os par-
lamentares acharam que o prazo pedido
pelo indeciso Mutalibov só serviria para
aumentar o número de vítimas e poderia
representar a perda total do território para
a Armênia.

Mutalibov, cada vez mais pressionado,
chegou a denunciar as manifestações po-
pulares — que durante a noite reuniram
milhares de pessoas em volta da sede do
Parlamento — como uma tentativa de
golpe de Estado. "As pessoas que estão aí
fora não são 7 milhões (a população do
Azerbaijão). São apenas uma pequena
parcela... É um golpe", dissera ele ao ama-
nhecer. A multidão, que formou um cor-
dão humano e gritava "Renuncie! Renun-
cie!", não deixou nenhum deputado sair
do edifício, e a polícia se recusou a obede-
cer uma ordem do presidente que mandara
dispersar os manifestantes.

Mutalibov é o segundo líder de uma
república ex-soviética a ser derrubado
após a desintegração da URSS. Em janei-
ro, o presidente Zviad Gamsakhurdia, da
vizinha Geórgia, foi derrubado e fugiu do
país em meio a uma sangrenta rebelião.
Eleito em setembro nas primeiras eleições
gerais do Azerbaijão, em que foi candidato
único, o afastamento de Mutalibov poderá

significar a intensificação dos combates
pelo controle do território, administrado
pelo Azerbaijão desde 1923 mas habitado
majoritariamente por armênios. "Claro
que a guerra se intensificará", disse um
funcionário da missão azerbaijana em
Moscou ouvido pela Associated Press."Mutalibov é um fator de contenção, que
freia o Parlamento."

Grupos nacionalistas exaltados acu-
sam Mutalibov de fraqueza diante das"provocações" dos armênios, e redobra-
ram seus ataques contra o presidente
após a ofensiva lançada dia 26 pelas for-
ças de Erevan, capital da Amiênia, contra
Khojali, cidade do Nagorno-Karabakh
habitada por azerbaijanos. Essa ofensiva,
segundo fontes de Baku — desmentidas
pelos armênios —
deixou mais de 1 mil
azerbaijanos mortos,
entre eles um grande
número de mulheres
e crianças. A popula-
ção da república fi-
cou horrorizada com
cenas, mostradas pe-
la televisão, em que
aparecem dezenas de
refugiados, mortos e
mutilados pelos ar-
mênios.

E1
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Faxina Geral
"TN esde os tempos dos célebres institutos de
K* aposentadoria e pensão, a Previdência So-
ciai brasileira tem sido o ninho predileto da
malversação do dinheiro do contribuinte — o
liígar privilegiado do empreguismo e da caixi-
nha, o paraíso dos pelegos e do desfalque, a sede
da mais arraigada e tarimbada máfia de frauda-
dores do serviço público.

Recapitulemos: a Previdência Social foi cria-
da pelo deputado Elói Chaves, em 1923, na
fo'rma de caixa de aposentadorias e pensões que
beneficiava apenas os ferroviários. A partir de
1930^ surgiram outras caixas de aposentadorias e
pensões, jóias da coroa do trabalhismo de Getú-
lio Vargas a João Goulart.

No período militar, o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), criado em 1967, unifi-
cou todos os institutos. Em 1974, o governo criou
o Ministério da Previdência e Assistência Social.
Nos anos 90, vieram fusões, desmembramen-
tos e reagrupamentos das áreas do trabalho, previ-
dêricia e assistência social feitos por Collor. Muda-
ram as siglas, mas permaneceram a prevaricação, o
peculato, o desfalque, a concussão, os superfatura-
mentos e as falsificações.

Mudou, porém, a escala da roubalheira: o que
ontem parecia escandaloso, hoje virou coisa de
amador. A orgia de fraudes tornada pública nos
últimos meses revela simplesmente que o sistema
da previdência, principalmente no Rio de Janeiro,
está completamente podre.

. O descontrole na checagem de documentos, os

cadastros desatualizados, a falta de instalações e
postos de atendimentos e a precariedade do pro-
cessamento de dados na concessão de benefícios
criam condições para o acolhimento de documen-
tos falsos, autorizações de aposentadorias em du-
plicidade e pagamento de indenizações excessivas.
Tudo contribui para o total descontrole de benefi-
cios e o despreparo dos funcionários.

Para atacar todos esses males de frente, o
Ministério do Trabalho e a Previdência Social
começam, em abril, um severo programa de com-
bate às fraudes do INSS. O governo promete uma
ampla faxina, a partir do Rio de Janeiro, num
esforço que pode até durar três anos. Pelo prazo, o
ministro Reinhold Stephanes sabe a enormidade
que o espera. O próximo alvo é São Paulo.

O governo quer contar ainda com outros me-
canismos de controle: o completo recadastramento
dos procuradores de aposentados e pensionistas,
que freqüentemente recebem benefícios em nome
de segurados fantasmas; a obrigatoriedade da co-
municação da morte de beneficiários do INSS
pelos cartórios e o rígido controle das perícias
médicas sobre casos de invalidez e de acidentes de
trabalho, terreno altamente propício a fraudes.

O governo vai revisar aposentadorias por in-
validez e aposentadorias rurais, melhorar cobran-
ças e informatizar pagamentos, apressar o proces-
so de concessão de benefícios e estabelecer uma
lista dos 500 maiores devedores da Previdência. É
um trabalho semelhante ao que Hércules fez nas
cavalariças do rei Augias.

Mudança Sindical

A proposta do presidente da Força Sindical,
Luiz Antônio de Medeiros, de ser reservada

aos empregados até 20% do capital das empresas
a serem privatizadas pelo governo, chegando a
32% na Companhia Siderúrgica Nacional, não
representa apenas um apoio importante de parte
do movimento sindical à aceleração do progra-
ma de desestatização.

E, também, o reconhecimento por uma facção
importante do sindicalismo brasileiro, de que par-
ticipação mais eficaz do trabalhador na riqueza
nacional será a participação direta, como acionis-
ta, nos lucros das empresas que os empregam. A
harmonia entre o capital e o trabalho é garantia de
crescimento do mercado interno, com redistribui-
ção da renda nacional e a capitalização das empre-
sas. Essa constatação há muito foi percebida pelos
sindicatos espanhóis, franceses, britânicos e ale-
mães, onde é crescente a participação dos empre-
gados no capital das empresas. E também o segre-
do do Japão e dos tigres asiáticos.

O apoio de Luiz Antônio de Medeiros e de
sindicalistas da Açominas, CSN e Cosipa ao pro-
grama de privatização constituiu uma tomada de
posição política com efeito modernizador e capaz
de refletir no movimento sindical brasileiro. A
CUT e a CGT, as duas outras grandes forças
sindicais do país, treinadas e identificadas com os
métodos obsoletos da luta de classes, situaram-se
na linha de frente das manifestações contrárias à
privatização das estatais. A CUT e a CGT têm
forte presença política nas empresas estatais e em
áreas empresariais específicas, como entre os meta-
lurgicos do ABC paulista e de Minas Gerais (ex-
cluindo a Usiminas) e na área petroquímica.

Para o PT e os pequenos partidos radicais,
como o PC do B, a privatização das estatais é um
atentado à soberania nacional. O PDT do gover-
nador Leonel Brizola, depois de criticar e tentar
obstar a privatização da Usiminas, já se manifes-
tou interessado na participação do processo de
privatização da CSN, mediante a conversão de

créditos de ICMS do governo do Estado do Rio
em participação acionária.

A fatia mais generosa solicitada para a partici-
pação dos empregados na CSN tornaria mais pala-
tável a privatização do marco histórico do Estado
brasileiro no processo de industrialização do país.
Mas o engajamento de Medeiros á privatização
tem raízes mais profundas, e traduz a sua convic-
ção de que esta é a melhor forma de materializar o
seu sindicalismo de resultados.

Depois de viver longos anos na antiga União
Soviética, Medeiros conheceu na segunda metade
dos anos 80, junto com outros líderes sindicais
brasileiros, a convite do então presidente da Bolsa
de Valores de São Paulo, Eduardo da Rocha
Azevedo, os processos de privatização da Inglater-
ra, Espanha e França, incluindo trocas de idéias
com as lideranças sindicais desses países.

Dessas viagens, nasceu uma proposta da Bo-
vespa para abertura do capital das empresas aos
empregados, que passou quase ignorada no gover-
no Sarney, sobretudo dos constituintes, embora a
Constituição tenha adotado a participação dos
empregados no lucros das empresas. A propos-
ta da Bovespa, elaborada com a colaboração de
Medeiros, previa a participação de até 20% do
capital, como na França e na Espanha, o dobro da
atual fatia de 10% reservada aos trabalhadores das
estatais já privatizadas no governo Collor. É o que
está sendo retomado agora.

Parcela representativa dos trabalhadores e de
empregados das estatais já se convenceu de que a
velha política de reajustes nominais de salário pela
inflação passada não constitui garantia de melho-
ria da renda real do trabalhador: mais adiante, os
custos salariais são repassados aos preços e tudo
volta a ser como antes.

Isso explica, ao lado da maior participação da
produção de indústrias de capital intensivo, a que-
da de 50% dos salários na renda nacional nos anos
80. Por isso mesmo, outras formas de participação
dos trabalhadores na renda nacional, incluindo a
questão da produtividade dos trabalhadores, enri-
quece muito o debate salarial no Brasil.

Máscaras da Delinqüência

Os 
distúrbios registrados no Centro do Rio

durante o carnaval, provocados por bandos
de pivetes organizados em arrastões, assim como o
dramático episódio de São Paulo, onde um menino
de 12 anos matou estupidamente um médico a tiro,
são apenas duas entre as muitas freqüentes ocor-
rèncias que vêm alertando a sociedade para uma
questão de extrema gravidade — talvez a mais
grave de todas com que o brasileiro urbano se
defronta no seu dia-a-dia.

Se o problema do menor delinqüente é natu-
ralmente maior nas megalópoles, ele consterna e
impressiona todo o país, sobretudo dada a sua
perversa complexidade. Não são facínoras de
maus boles que hoje inspiram medo aos transeun-
tes, mas crianças franzinas que empunham garga-
los de garrafas quebradas e às vezes até, como
aconteceu em São Paulo, um Taurus calibre 38. O
menor M.A.G.. que assassinou o médico, depois
do crime foi para casa, assistiu á TV e fez seu dever
de Matemática, como qualquer criança normal.

Em meio a essa desalentadora confusão de
papeis e de tipos, que, como num terrível baile de
máscaras, mistura em uns a inocência com o crime,
em outros a vontade de ajudar com a paralisia do
medo, é natural que pareça difícil para o Estado e
a sociedade encontrarem uma saída. Há de todo
modo. caso se procure, alguma lógica nessa desor-
deip| Contrariando, decerto, o determinismo mar-
xista. apontar o quadro social como o grandeculpado de tudo que acontece seria apenas reduzir
a questão à sua expressão mais simples.

O Brasil enlrenta sérios problemas sociais.
Irutos de modelos econômicos equivocados quesó podiam deixar seqüelas. Mas vive também
um processo de deterioração de valores morais quenão é menos grave. E esta falta, que sc esconde com

certeza por trás de todos os crimes. A pobreza não
leva necessariamente à delinqüência. As crianças
que vivem pelas ruas são filhos de famílias pobres,
mas sobretudo famílias moralmente desagregadas.
Qualquer iniciativa em seu favor deveria portanto
prever a restauração de alguns valores fundamen-
tais que foram perdidos. Os menores carentes pre-
cisam de pão e de espírito.

Registram-se hoje, felizmente, movimentos
espontâneos, por parte de instituições privadas e
da Igreja, cujo objetivo final é transformar em
cidadãos menores que podem até parecer irrecu-
peráveis. E sinal de amadurecimento social, já
que um velho vício brasileiro levava todos a
ficarem de braços cruzados, sempre à espera de
alguma intervenção milagrosa do Estado. É pre-
ciso, no entanto, que a questão do menor carente
não venha a ser objeto de promoção pessoal para
um ou outro oportunista.

Noticia-se. agora, que um conhecido carnava-
lesco, por sinal autor do grande escândalo do
último carnaval, vai abandonar definitivamente os
desfiles para dedicar-se de corpo e alma à causa do
menor abandonado. Tudo estaria muito bem se o
problema não fosse bem mais complicado do que
pôr nas ruas uma escola de samba. Que lições pode
passar a crianças já problemáticas um animador de
desfiles que lez carreira à sombra da contravenção,
tendo como protetor um dos mais sinistros ban-
ijueiros de bicho do Rio?

O carnaval é uma festa de aparências. Talvez
por força do oficio que agora abandona, ao ex-
carnavalesco deve parecer corriqueiro tirar uma
fantasia e pôr uma outra, mesmo antitética. no
lugar. Mas na fantasia de benemerente o seu perfil
não encaixa. Nem na de educador
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Cartas

Coisa de louco
O preço de 226 manetes de coman-

do de seta de direção e farol alto de um
carro Voyage (esta peça é um pequenodisco de plástico, com cerca de 5 cm de
diâmetro, uma alavanca também de
plástico, com 12 cm de comprimento,
um outro disco de chapa galvanizada e
dois "rabichos" com fios) é suficiente
para comprar um carro Voyage zero
quilômetro;

o preço de 62 lanternas traseiras
(excluída a parte elétrica) do mesmo
Voyage é suficiente para comprar ou-
tro Voyage zero quilômetro;

o preço de 16 carburadores deste
mesmo veículo é, mais uma vez, equi-
valente ao preço de mais um Voyage
zero quilômetro.

Digo isto porque comprei estes
três componentes recentemente. Como
se pode verificar, tendo em vista o
elevado número de peças e componen-
tes de um carro, caso fôssemos montar
um, adquirindo as peças separada-
mente em concessionárias, o seu preçoultrapassaria um milhão de dólares!

Isto não é coisa nem de ladrão; é
coisa de louco mesmo! Marcus Vini-
cius Franco Soares — Belo Horizonte.
Montadoras

Um país que, a despeito da crise,
colhe setenta toneladas de grãos, não
pode e nem deve levar a sério o Sr.
Jacy Mendonça, presidente da Anfa-
vea. Este cidadão, cujas tolas bravatas
em relação ao desemprego não escon-
dem sua condição de alienado, deveria
prestar atenção, por exemplo, ao com-
portamento do preço do milho daqui
para a frente. Seria uma ótima oportu-
nidade para que ele aprendesse alguma
coisa a respeito da Lei da Oferta e da
Procura. Com noções básicas de mer-
cado como esta, quem sabe o Sr. Men-
donça não contribuiria para desentu-
pir os pátios das nossas montadoras,
ao invés de gastar seu precioso tempo
balbuciando bobagens. José Antonio
Palhano — Campo Grande.
Desonra da classe

Desde há muito venho acompa-
nhando as reportagens da imprensa
sobre o deputado José Nader e, a cada
uma, sinto mais vergonha de ser brasi-
leira. Nada se faz neste país para punirou retirar de ação políticos como esse
senhor, que desonra sua classe e os
brasileiros em geral. Ele tem a ousadia
de manipular eleitores, deputados, em-
presários, políticos, etc., sempre em
beneficio próprio, passando por cima
da lei ou omitindo-a quando lhe inte-
ressa, sempre visando a obter lucro
para si ou para seus amigos.

(...) O que podemos e devemos
fazer é guardar bem em nossa memó-
ria nomes como o dele e fazermos
campanha contra nas próximas elei-
ÇÕes. (...) Maria Teresa P. Ribeiro —
Rio de Janeiro.
Gângsters

"Agora que o partido conseguiu a
rolagem da dívida, podemos bater
mais forte no governo" — ordenou o
Sr. Orestes Quércia aos seus liderados.

Quem conhece a história da rola-
gem das dividas estaduais e tomou co-
nhecimento das recentes declarações do
presidente do PMDB, fica na certeza:
política é coisa de gângsters. Odilon
Margins Fonseca — Rio de Janeiro.
Pivetes

E público e notório que nós brasi-
leiros, uns mais outros menos, estamos
passando por uma forte crise financei-
ra. A falta de dinheiro na praça é
grande e sensível. Diante deste quadro,os "pivetes" arrumaram um jeito "fá-
cil" de conseguir dinheiro para se di-
vertirem neste Carnaval: roubarem os
passageirois dos ônibus urbanos. Em
menos de dois dias fui vítima e teste-
munha de quatro assaltos dentro de
ônibus relativamente vazios. Acredito
que se as autoridades quiserem manter
um mínimo de tranqüilidade na nossa
cidade durante as próximas semanas,
será necessário aumentar substancial-
mente o policiamento. Luis Augusto
M. Alexandroni — Rio de Janeiro.
Petrobrás

O ex-presidente da Petrobrás. Al-
leu Valença, em seu artigo "Ingleses,
Petrobrás e monopólio", publicando no
JORNAL DO BRASIL de 28/2, diz.
entre outras coisas, que "a Petrobrás
tem tido um papel fundamental 110
desenvolvimeto regional e na melhoria
do perfil du distribuição de renda".

Essas afirmações podem ser váli-
das para algumas regiões do país. mas
são totalmente infundadas para o Es-
tado do Rio de Janeiro, onde situam-

se a sede da Petrobrás e de suas subsi-
diárias. Aqui também estão localiza-
das suas maiores reservas de petróleo e
gás natural, que abastecem a maior
parte do consumo brasileiro de deriva-
dos desses produtos.

As compras de materiais, máqui-
nas e equipamentos da Petrobrás no
Estado do Rio de Janeiro e a contrata-
ção de serviços (projetos, engenharia,
etc.) estão longe de atender a capaci-
dade e competência das empresas fiu-
minenses. A Petrobrás continua con-
centrando em São Paulo a maior partedos gastos do seu serviço de materiais
(Sermat) e outros setores.

Por outro lado, os investimentos
feitos em exploração e produção pelaestatal no litoral fluminense contribui-
ram, em alguns casos, para agravar
ainda mais a renda, ao contrário do
que afirma seu ex-presidente. É o caso,
por exemplo, de Macaé, onde houve
grande especulação imobiliária a par-tir da ida para lá de empregados da
Petrobrás e de empresas por ela con-
tratadas, sem qualquer planejamentourbano. Os tradicionais moradores de
Macaé tiveram que se mudar para re-
sidências mais baratas e longe das an-
teriores. Além, evidentemente, de fica-
rem privados das antigas belezas de
suas praias, depredadas por alterações
provocadas pela Petrobrás para desen-
volver suas atividades na região. (...)São, contudo, procedentes os de-
mais comentários do ex-presidente. A
Petrobrás tem dado importante contri-
buição ao desenvolvimento econômico
e tecnológico do país (...), além de ser
competente executora do monopólio
estatal assegurado pela Constituição.
Prova disso é o abastecimento perma-nente de derivados, que só tem sido
prejudicado por greves de seus pró-
prios empregados, sempre insatisfeitos
com seus rendimentos e benefícios
muito acima da média nacional dos
setores empresariais modernos. César
Francisco Alves, ex-assessor de impren-
sa da Petrobrás (1985/88) — Rio de
Janeiro.
Patrimônio cultural

Por ocasião do Congresso sobre
patrimônio histórico e cidadania, pro-movido pelo DPH (Departamento de
Patrimônio Histórico), vinculado à Se-
cretaria Municipal de Cultura de São
Paulo, em outubro de 1991, pude ou-
vir, assim como diversas pessoas re-
presentantes de entidades culturais li-
gadas na defesa do patrimôniohistórico, o depoimento do arquiteto
Jaime Zetel, presidente do IBPC,
quando ele já apresentava as mesmas
propostas de descentralização, busca
de parcerias e comprometimento da
sociedade nas questões relativas á
guarda e preservação dos bens cultu-
rais. tema do artigo "Água na Cultura"(JB de 19/2/92).
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As constantes chuvas que atingi-
ram Minas Gerais neste verão, amea-
çando seriamente seu patrimônio his-
tórico e artístico, vieram levantar o
debate a respeito das responsabilida-
des de sua defesa. Entretanto, não va-
mos chegar a lugar nenhum no jogo de
empurra que se faz entre entidades
federais, estaduais e municipais. Nos-
sos bens culturais estiveram sempre
correndo perigo e ameaçados de des-
truição. seja por fatores naturais (co-mo as chuvas), seja pelo descaso e falta
de uma política nacional de preserva-ção. Como pesquisadora e represen-
tante de uma entidade cultural de São
João del-Rei^ (MG), são estas as prin-cipais questões que me afligem e me
inquietam, e que me levam a tornar
públicas algumas reflexões, com o ob-
jetivo de enriquecer o debate e, quemsabe. contribuir para o estabelecimen-
to de soluções concretas.

(...) A proteção do patrimôniohistórico demanda ação conjunta sim,
mas é necessário que o IBPC elabore
uma redefinição de competências.
Desde sua criação, em 1937, o Institú-
to foi identificado como guardião dos
bens culturais da nação e foi a ,eleconferida a total responsabilidade de
exercê-la. É bem sabida a carência II-
nanceira que a entidade sempre enlren-
tou, num país onde os valores culturais
não são muito levados em conta; soma-
do a isto há também a carência de
recursos humanos, num setor que se
propõe á pesquisa e que não dispõe de
equipes multidisciplinares.

O IBPC possui instrumentos legais
e o poder de cuidar e assegurar que os
componentes culturais não se percam.A edição e regulamentação da Lei
8.313 (Lei Rouanet), abre perspectivasao incentivo não somente para o apoio
á produção cultural contemporânea,
como também às iniciativas de resgate
e preservação do patrimônio cultural.
Insisto na urgência de informações de
como se deve proceder objetivamente
para se chegar aos financiamentos'de
projetos que esta Lei nos proporciona,com o prazo até outubro para serem
apresentados.

(...) Se pretendemos despertar a
consciência sobre a importância da
preservação dos bens culturais, e se o
IBPC apela para um envolvimento
efetivo da sociedade, deve oferecer
concretamente as possibilidades para
que isso venha a acontecer o mais
rápido possível. (...) Suely Campos
Franco, antropóloga e administradora
cultural — São João del-Rei (MG).
Cultura

O JORNAL DO BRASIL de 21/2
publicou artigo do Sr. Armando
Daudt d'Oliveira Filho, na página 11Cultura: 'habemus lex'. O autor é
apresentado como "cientista polítiço e
produtor cultural". Com tais títulos,
surpreende que haja incidido no erro
em que incidiu, ao usar o substantivo
lex no caso nominativo. Com a fim-
ção, que tem ai, de objeto direto, devo^
ria ser usado 110 acusativo (legém). O
nominativo lex só caberia se a palavraestivesse em função de sujeito.

O correto seria habemus legam.
Aliás, é bem conhecida a expressão
habemus Papam, usada para anunciar
que chegou a resultado positivo a elei-
ção do novo pontífice pelo colégio dos
cardeais. Papam, no acusativo, e não
Papa, no nominativo.

Ninguém pode ser censurado pornão saber latim, sobretudo 110 Briisil,'
onde há muito tempo essa língua dei-
xou de figurar nos currículos oficiais.
Mas, se alguém se dispõe a escrever
sobre cultura e resolve utilizar-se de
expressão latina, é aconselhável que se
informe a respeito. Senão, arrisca-se a
fazer o que fez o articulista: tornar
contraditório o próprio título de seu
artigo... José Carlos Barbosa MoreiraRio de Janeiro.
Notícias da TY

Na Suíça um multimilionário
comprou um tapete persa que não ca-
be direito num campo de futebol dos
grandes!

No Brasil as mocinhas são tiradas
de casa aos 15, 12, às vezes 11 anos,
para vender seu corpo em troca de
comida...

Elizabeth Taylor e seu novo mãri-
do alugaram sozinhos a Disneylândia
e deram um festão!

No supermercado do subúrbio ca-
rioca a dona de casa chora: "Meu
marido se arrebenta de trabalhar e ear-
ne lá em casa só em dia de festa".

O ex-ministro explica que só queria
provar que se auxiliar não aceita propi-na enquanto redecora sua mansão. E eu
vou triste, trabalhador e pobre e per-
guntO: qual será o fim disso, meu Deus?
Lázaro Chaves — Niterói (RJ).
Assalto

No dia 13/2, comprei 11a loja Posto
Central (Rua General Urquiza 67. lo-
jas A-ll/12, Leblon) um pacote com
10 sacos descartáveis para meu aspira-
dor de pó elétrico. Paguei nesta oca-
sião CrS 12 mil. No dia seguinte, 13/2.
indo a Copacabana, mais précisamen-te à Avenida N.S. de Copacabailu.
581, subsolo, loja 20, encontrei o mes-
mo pacote, com os mesmos 10 sacos,
por pouco mais de CrS 4 mil.

Se você não quer ser ludibriado
como eu e quer proteger seu bolso,
evite a loja Posto Central. Elza Espin-
dula Pinto — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publica-
ção no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.

\ 1 :

. //II



JORNAL DO BRASIL Opinião sábado, 7/3/92 ? 1° caderno ? 11 1

Tribunais, 
juizes

e televisão

QfPÇSá @>S?

Murilo Badaró *

Na 
cidade de Itamarandiba,

plantada nos chapadões do
Alto Jequitinhonha, determinado
Juiz de Direito ganhou fama pela
invariável resposta que dava às par-
tes que dele se aproximavam com o
propósito, deliberado ou não, de
conversar sobre assuntos submeti-
dos à sua avaliação ou julgamento.
Sem abrir mão da cordialidade,
sempre presente nos diálogos com a
gente simples e cordata daquela re-
gião, a todos afirmava: "Venha nos
autos. Juiz só fala e ouve nos au-
tos." Procedimento de que não
abriu mão no decorrer de sua car-
reira, que terminou ornada com a
toga do Tribunal de Justiça. Fez
escola na magistratura mineira.' Este episódio trivial me vem à
lembrança ao assistir com incômo-
dk freqüência e ler com estupefação
as constantes entrevistas do presi-
dente do Supremo Tribunal Fede-
ral, Ministro Sidney Sanches, a
quem, certamente, não faltam atri-
butos pessoais e culturais para ter
chegado com méritos ao elevado
posto que ocupa no topo da carrei-
ra de julgador. Já o havíamos ouvi-
do dissertar pela televisão quando
deu provimento a recurso do gover-
no federal para suspender os efeitos
de decisão prolatada por juiz de
Brasília, concedendo pagamento
aos aposentados. Falou como se
fosse obrigado a dar explicações
sobre uma decisão administrativa,
provavelmente tangido pelo insupe-
rável gosto às câmeras e o aparente
conflito íntimo que lhe terá doini-
nado o espírito, recusando aos ve-
lhinhos brasileiros uma migalha a
mais do pouco que recebem.

. Não demorou muito e novamen-
té ei'S" o presidente do Supremo na
televisão, desta feita para explicar
as razões pelas quais julgou-se in-
competente para definir outro peti-
tório" referente ao momentoso as-
sunto. E, não pára por aí o
eminente magistrado. No derradei-
ro-julgamento, emitiu nota oficial
aos jornais, coisa jamais vista. Por
isto mesmo e sabedores de sua fa-
cúndia e loquacidade, não perdem
tempo os redatores dos jornais e
televisões na eleboraçào das pautas
diárias, indefectivelmente progra-
mando o colóquio dos profissionais
com -o presidente do STF, hoje
transfomado em inesgotável veio
jornalístico. São poucos os que
conseguem resistir ao fascínio das
luzes e câmeras de televisão. E o
ilustre Ministro volta a deitar fala-
ção no instante em que recebia da
prefeita Erundina o recurso contra
a decisão do Tribunal de Justiça de
São Paulo que considerou inconsti-
tücional a cobrança abusiva do IP-
TÚ, dizendo-se "sensibilizado do
ponto de vista político-administra-
tivo'\ Está nos jornais, para admi-
ração e pasmo gerais.

Esta péssima mania domina cer-
tos setores da Justiça brasileira.
Muitos estão lembrados da reitera-
da presença nos jornais e televisões
dos Ministros do Superior Tribgu-
nal do Trabalho, quando essa Cor-
te estava sendo chamada a delibe-
rar sobre complicadas questões
salariais. Concedia entrevista o
Presidente do órgão, discreteava o
relator, outros que não estavam di-
retamente ligados ao processo tairi-
bém compunham a procissão dos
loquazes. Até mesmo o presidente
do TRT, descuidadamente, anteci-
pou seu voto pelo vídeo mas, pre-
miou a sorte de não ter sua suspei-
çào arguida a exemplo do que
aconteceu recentemente com o Mi-
nistro Sidney Sanches.

Moacir Werneck
de Castro *

Nas,instâncias inferiores, a
doença é a mesma, pois os juizes
perderam qualquer cerimônia na
concessão de medidas liminares,
contrariando princípio basilar do
processo de conhecimento, que se
assenta no contraditório, funda-
mental para dar ao julgador perfei-
ta noção do fato submetido à sua
decisão. O mau vezo que domina
grande parte da magistratura brasi-
leira, de conceder liminares a qual-
quer pretexto, especialmente quan-
do sob o foco sedutor das luzes da
publicidade televisiva, acarreta gra-
ves danos à ordem jurídica e per-
turba o vasto universo dos negó-
cios.

Falar e ouvir nos autos é precei-
to do código de honra funcional
dos magistrados. Juiz não pode
nem deve se manifestar em entrevis-
tas com a parolice de atualmente,
abordando temas variados em que,
de permeio, quase sempre deixa es-
capar aqui e acolá frase ou palavra
que indica o rumo a tomar no jul-
gamento. Gustavo Capanema disse
em seu livro Pensamentos, que o
político deve estar sempre envolvi-
do por certa "aura de mistério",
recomendação que igualmente vale
muito para os juizes brasileiros, que
estão padecendo de sensível desgas-
te perante a opinião pública nacio-
nal. Em matéria administrativa li-
gada aos seus respectivos tribunais,
releve-se às vezes, o exibicionismo.
Mas em questões de direito, sobre-
tudo naquelas que serão, ou já es-
tão, submetidas à deliberação de
seus plenários, juiz e promotor só
devem falar e ouvir nos autos da
lide.

O episódio triste e melancólico
do pagamento do abono dos 147%
aos aposentados serviu para mos-
trar ao Brasil a outra face da tragé-
dia de uma país cujas instituições
estão em processo de crise e dete-
rioração inapeláveis. O número de
liminares e decisões confrontantes e
conflitantes, a parolagem de juizes
para os meios de comunicação, o
tumulto que se origina da confusa
organização judiciária brasileira es-
tatuída na Constituição de 88,
põem a nu os gravíssimos proble-
mas que o Judiciário está enfren-
tando, falta de recursos, varas cí-
veis e criminais assoberbadas de
milhares de processos inconclusos,
reduzido número de juizados de pe-
quenas causas, desinteresse do Le-
gislativo em reorganizar a institui-
çào do júri popular, são pontos de
estrangulamento que inibem a pres-
tação jurisdicional a que tem direi-
to o cidadão, sem embargo da pre-
sença e esforço de muitíssimos
ministros, desembargadores e juizes
que honram e dignificam a ativida-
de que exercem.

O Brasil espera que a reforma
constitucional de 1993 reorganize
em termos definitivos o Poder Judi-
ciário e ponha termo à desordem
institucional que perturba suas ati-
vidades neste período do tenso e
delicado da vida nacional.

Enquanto isto não ocorre, que
os juizes e magistrados se deixem
envolver por aquela "aura de mis-
tério" de que falava Capanema, ou,
quem sabe, voltem os olhos para
Minas, onde um severo e compe-
tente presidente do Tribunal de
Justiça, discreto, a um só tempo
prudente e corajoso, vem realizan-
do importante tarefa de reorganiza-
ção e valorização do Judiciário es-
tadual, consolidando, por tansitada
em julgado, a velha e irrepreensível-
mente ética regra de que 

"juiz só
fala e ouve nos autos".

' Membro da Academia Mineira de Letras

POEMEU DO
CIDADÃO PREVENIDO

Dois livros, uma garrafa,
Pinico, lápis, papel,
Estou seguro e feliz;
Aí fora é vosso mundo
Este cofre é meu país.

RELIGIÃO

Antídoto contra Aids
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Dom Eugênio
de Araújo Sales *

Certamente 
é >—

criminoso
pôr gravemente
em risco a vida hu-
mana. O Código
Penal inclui inú-
meros delitos, en-
tre eles prometer
falsamente a pro-
teção contra um
vírus fatal, sacrificando a saúde de al-
guém. Não me refiro apenas aos fabri-
cantes, mas a todo aquele que induz
outrem a usar os preservativos, vulgar-
mente denominados de "camisinha", co-
mo meio eficaz de evitar o contágio da
Aids.

Notória e ampla campanha nesse
sentido vem sendo promovida por gover-
nos, entidades públicas e particulares.
Há mesmo, por vezes, farta distribuição.
Antes do carnaval foi objeto de um noti-
ciário de âmbito nacional a entrega gra-
tuita de 2 milhões de unidades. Progra-
ma-se uma reação quando organizações
oficiais ou privadas não divulgam tal
método cm campanha de prevenção con-
tia esse mal. Parece haver toda uma
estrutura montada para manter o per-
missivismo reinante. A moral cristã é
ridicularizada como algo de negativo. O
bom senso é posto de lado, à custa do
sacrifício e sobrevivência de milhares de
irmãos nossos.

E eis que surge uma informação lar-
gamente difundida pelos jornais, segun-
do a qual o produto fabricado no Brasil,
com exceção de duas entre sete marcas,
não protegem eficazmente contra a terri-
vcl enfermidade. Os títulos da imprensa
são bem esclarecedores: "Proteção arris-
cada — testes condenam os preservativos
brasileiros"; "Saúde vai rever norma pa-
ra preservativos": "Preservativos brasi-
leiros não passam cm teste europeu";"Preservativo brasileiro é reporvado em t
estes — Exames feitos na Holanda indi-
cam que 5 de 7 principais marcas produ-
zidas no país são inadequadas na preven-
ção da AIDS"; "Barreira frágil".

Diante desse fato conclui-se que mi-
lhares de brasileiros foram, sem margem
de dúvida, contaminados pelo vírus da
Aids, induzidos pela falsa propaganda.
Nem se pode alegar ignorância do prejui-
zo causado, pois também é posta em
dúvida a plena eficácia do preservativo,

seja ele qual for. Levados por interesses
financeiros ou simplesmente pela reação
a tudo que reprove a libertinagem no
comportamento moral vigente, identifi-
ca-se o uso da chamada "camisinha"
com "sexo seguro". Raro ouvir ser pro-
clamado que, no estado atual da ciência,
só há um meio eficaz contra a propaga-
ção do vírus; a modificação de hábitos
arraigados. Não se trata de impor a"moral cristã" que ensina o valor da
castidade e da fidelidade conjugai e o
combate às drogas, a responsabilidade
na transfusão de sangue, mas do simples
bom senso natural. Em conseqüência,
quem vive na promiscuidade sexual e não
a quer abandonar, corre o risco grave de
contrair essa doença mortal, contra a
qual não há remédio nem vacina. Em
outras palavras, estamos diante de uma
opção entre a vida ou a morte.

Paira um silêncio total sobre a res-
ponsabilidade dos que induzem o uso de
preservativos e, em decorrência de suas
falhas, infectaram muitos e os condena-
ram á morte. Isso desagrada a muitos
ouvidos. Contudo, busco salvar o próxi-
mo e não obter aplausos.

Acresce que o problema é muito mais
amplo e profundo que o decorrente das
sete marcas brasileiras, cinco delas repro-
vadas por ineficácia, pelo International
Consumer Research and Testing Limi-
ted, na Holanda. O assunto envolve os
meios eficazes de evitar a propagação da
terrível epidemia, de salvar milhares de
vidas. Em resumo, estamos diante do
acovardamento em apontar os verdadei-
ros meios de ter um "sexo seguro", de
afrontar a insidiosa campanha em favor
da libertinagem c o medo diante da ver-
dade nesta matéria. E isso atinge pessoas
e classes, como parcelas dos intelectuais e
da mídia, as instituições com o título de
científicas e muitos governos.

Qualquer um que discorde é violenta-
mente atacado por uma opinião pública
bem "orquestrada", embora falsa.

Recentes informações do Chile reve-
Iam a mesma vigorosa campanha, que
direi suicida, em favor dos preservativos.
Um importante grupo de médicos da
Universidade Católica reagiu com clare-
za: "Os preservativos são ineficazes con-
tra a imunodeficiência adquirida, Aids".
Segundo uma publicação latino-america-
na de Io de fevereiro último, os catedráti-
cos de medicina dessa universidade de-
clararam que as "camisinhas" não
oferecem segurança para evitar o contá-
gio da Aids. Pelo contrário, o vírus pode

atravessar, com grande facilidade, as
membranas com que são confecciona-
dos. pois têm falhas microscópicas e por
elas, "os que usam preservativos regular-
mente, apresentam 40% de risco de ser
contagiados pela mortal enfermidade".
Vê-se que o problema não se limita aos
produtos fabricados no Brasil.

Trata-se, portanto, de grave irrespon-
sabilidade colocar em risco a vida de
inúmeras pessoas!

O dever de acolhimento fraterno dos
infectados se une a outro, que é o de
denunciar corajosamente o erro que oca-
siona uma doença fatal, pois não há
remédio que restitua a saúde ou vacina
que preserve o indivíduo.

A decomposição moral da sociedade
obriga ao silêncio, mesmo diante da evi-
dência dos fatos. Tem-se a impressão de
uma conspiração integrada por pessoas,
classes e instrumentos de comunicação
social influentes que fazem ocultar a ver-
dade] Queiram ou não, somente através
de um cuidado especial na transfusão do
sangue, no combate às drogas injetáveis
e na supressão da promiscuidade sexual
obteremos proteção contra a Aids. Se
falta o amor a Deus para observar seus
Mandamentos, ao menos o temor da
morte abra a inteligência e modifique
atitudes. Tudo o que incentiva os instin-
tos baixos e enfraquece as defesas morais
do indivíduo e da sociedade contribui
para o alastramento desse mal.

Responderão diante de Deus os que
facilitam a propagação do vírus, buscan-
do conciliar o impossível: um comporta-
mento desregrado e a conservação do
dom da vida. ^

Algumas cenas do último Carnaval,
no Sambódromo e bailes, confirmaram
as previsões: cresce a decomposição mo-
ral em nossa sociedade. Não se pode
desvincular a corrupção na vida pública
e administrativa da destruição dos prin-
cípios éticos, resultado dos excessos des-
ses dias, nem a violência contra os ho-
mens por tantas cenas que desrespeitam
a Lei de Deus. São muitas as palavras e
iniciativas em favor do menor carente, os
meninos de rua mas é impossível educar
a criança e o jovem quando eles assisti-
ram a promoção de um modelo de vida
contrário aos mais elementares princí-
pios da moral.

Esses aspectos do Carnaval no Rio de
Janeiro ofendem gravemente o pudor e
ferem a dignidade da família brasileira.

* Cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro

A mentira segundo Villa-Lobos

A mentira pode resultar odiosa
XjL ou divertida, conforme cause
dano ou seja inofensiva. Quem já não
pregou uma mentira na vida? Li não
sei'onde. atribuído a Proust, o pensa-
mento de que a mentira é essencial à
humanidade.

Essa palavra, que no tango argen-
tino vira soturna apóstrofe, ganha no
Brasil matizes de ternura. Tem nomes
que lhe atenuam a gravidade, como
peta, lorota, potoca. patranha. Che-
gamos ao requinte de inventar a ex-
pressão 

"de mentirinha". que é uma
pura delícia. Digo "chegamos", mas
na verdade quem a criou foram as
crianças — seres maravilhosamente
mentirosos. A mentirinha é o recurso
que elas usam como arma na guerra
de pequenas maldades que costumam
travar entre si e como defesa contra a
opressão dos adultos.

lodo escritor de ficção é suspeito
de pertencer a classe dos mentirosos.
Caso Contrário, como forjariam tan-
tas fantasias em seus romances, con-

tos. peças de teatro, telenovelas ou
roteiros de cinema? Desconfiai, ami-
gos, da categoria. Mas não confieis
também nos não-fieeionistas — en-
saistas, cronistas, biógrafos — por-
que uma caneta na mão induz às mais
perigosas tentações. Dos poetas en-
tão liem se tala: o poeta é um fingi-
dor. E os jornalistas? Cala-te boca."

Vou tratar hoje da fama de menti-
roso que teve um grande músico, o
nosso Heitor Villa-Lobos. Talvez pe-
lo hábito de lidar com tendas indíge-
nas e casos de folclore, ele partiu com
ligeireza para vôos delirantes de ima-
ginaçào. Divertia-se escandalizando
o auditório e desafiando a credulida-
de dos amigos. Ganhou a fama e sc
esforçava por justificá-la.

Mário de Andrade escreveu numa
nota, só recentemente divulgada (no
livro de Flávia Camargo, Mário de
Andnuk e Villa-Lobos. São Paulo.
1987). que o compositor era dado"ao abuso indiscreto da mentira".
Mas num artigo de revista, escrito
depois desse juízo categórico, ele se
dedicou a defender temerariamente o
amigo contra uma critica francesa
que o dava como aüjõprockimado

herói de incríveis aventuras entre os
índios. Mário goza a versão dessa
senhora, segundo a qual o maestro
propalava ter caído prisioneiro dos
indígenas, que o condenaram a ser
comido moqueado, assim se tornara"plagiário de Hans Staden".

O autor de Macunqlma, persona-
gem por sinal mentirosíssimo, achou
que o mentiroso não era Villa, mas a
tal francesa. Estava, de boa fé. redon-
damente enganado. Comprovei que
esse caso fantástico foi contado pelo
próprio Villa-Lobos — e aí está o
depoimento de Alejo Carpentier que
não me deixa mentir por minha vez.
O notável escritor cubano vivia em
Paris, onde conheceu e ficou amigo
de Villa. É ele. em sua coletânea Crò-
nicas (Havana, 1985), quem conta a
saborosa história.

Não resisto a transcrever o trecho
inteiro de Carpentier:

"Os 
países de sol propiciam to-

dos os exageros. Histórias andalu-
zes. histórias provençais, sobre as
quais paira a silhueta pitoresca de
íartarin... Quando Heitor Villa-Lo-
bos acende um charuto e começa a
contar casos do Brasil, é preciso a

gente se preparar para viver por uns
momentos no domínio dos mitos.
Além disso, os amigos do maestro
estão lá para lhe dar corda. Varése
pergunta:

Villa, de que tamanho são as
cobras no teu país?

Sessenta metros! — responde
o grande compositor, sem titubear.

E os crocodilos?
Os crocodilos? Trinta metros.

Mas um Villa-Lobos nos contou
a melhor de suas histórias.

Estava eu em Mato Grosso,
em plena selva, onde tinha ido cole-
tar cantos indígenas, quando os sei-
vagens me capturaram e me amarra-
ram no poste das torturas. Por
pouco perco a vida. Me salvei por-
que tive a idéia de cantar para eles os
seus hinos rituais, em seu próprio
dialeto. Espantados, me soltaram
com grandes demonstrações de defe-
rência.

Varése insinuou:
Parece que você está exageran-

do um pouco, Villa. Confessa que
não chegaram a te amarrar no poste
dos tormentos...

— Como? — atalhou furioso o
maestro brasileiro. — Não me acre-
ditas? Olha esta fotografia.

E Villa-Lobos nos mostrou uma
fotografia em que ele de fato apare-
cia atado a um poste coberto de
pinturas primitivas, rodeado de in-
dios seminus

Mas ninguém entre nós se atre-
veu a lhe perguntar desde quando os
indios de Mato Grosso conhecem o
uso oportuno da Kodak..."

Alejo Carpentier trata a mitoma-
nia do nosso compositor com muito
carinho. Não há porque duvidar da
veracidade desse caso contado pelo
autor de O Século das Luzes, ficcio-
nista dos melhores deste continente.
Lá estava o músico Edgard Varése
como testemunha, para não deixá-lo
mentir.

Villa-Lobos não seria Villa-Lo-
bos se fosse um servidor incondicio-
nal da verdade em conversas de sa-
lão, onde o bom é divertir os
convivas, se possível devassando pa-
ra cies as fronteiras do maravilhoso.

* Jornalista e escritor
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A beira

da falência

Wanderley de Souza *

Er 
cada dia mais freqüente tomar-
mos conhecimento pela impren-

sa de que presidentes e primeiros mi-
nistros apontam a Ciência e„
Tecnologia como áreas prioritárias e,
necessárias para o pleno desenvolvi-
mento de um país. A simples análise,-
do que se passa no Japão, Alemã-
nha, Estados Unidos, etc. confirma ;
esta idéia. No Brasil, tanto o ex-presi-
dente José Sarney quanto o presiden-"'
te Fernando Collor de Mello enfati-,
zaram ou enfatizam a necessidade do -
progresso científico e tecnológico co-
mo base indispensável para o desen-
volvimento nacional. Todas as vezes ;
que a comunidade científica tomava
conhecimento de posições deste tipo,
renascia a esperança de que, afinal,
chegara o momento de efetivamente <
participar do processo de desenvolvi-.,
mento nacional.

Os fatos, no entanto, deixam claro 
'

aue, infelizmente, o que as autorida-
des pensam é que a Ciência e Tecno- •
logia são apenas palavras necessárias-
a um discurso moderno. Na prática,.,
o que se observa é um processo conti- ,
nuo de desintegração de um sistema
de ciência e tecnologia que foi monta-
do ao longo de vários anos. Este
processo vem se acelerando perigosa-"
mente nos últimos meses. Os recursos
destinados à área de Ciência e Tecno-
logia pelo governo Collor são insigni-.
ficantes e, conseqüentemente, insufi-
cientes para manter, sem nenhum
crescimento, umas poucas institui-
ções. O orçamento do FNDCT em-
1991, responsável maior pelo finan-
ciamento institucional à atividade
científica no país, foi da ordem de
US$ 66.000.000,00. Isto eqüivale ao
que o governo cubano investiu em 03
(três) anos no seu Centro de Enge-
nharia Genética, só que com uma
diferença fundamental: em Cuba os
recursos foram liberados e utilizados. '
No Brasil eles foram contingenciados
(ou melhor congelados) pelo Gover-
no Federal e a pequena parcela libe-1
rada não sofreu correção alguma, em
que pese o processo inflacionário
que leva rapidamente à perda do va-
lor efetivo do dinheiro.

Gostaria de aproveitar este espaço •
para relatar o que efetivamente se <
passa hoje nos laboratórios das prin-
cipais instituições científicas do país, w
tomando como exemplo o Instituto'
de Biofísica Carlos Chagas Filho. Os"
pesquisadores programam suas ativi-
dades, que incluem o desenvolvimen-'
to de projetos experimentais associa- -
dos à formação de recursos humanos
a nível de Mestrado e de Doutorado,
com base nos recursos obtidos atra- /
vés do CNPq e da Finep, que sãóV
as duas principais agências financei-
ras vinculadas à Secretaria de Ciência
e Tecnologia da presidência da Repú- .
blica, que concedem recursos para as
atividades de pesquisa no pais. Tais^
recursos, no entanto, não têm sido"
liberados, fazendo com que os pes-"
quisadores trabalhem exclusivamente -
com os reagentes e equipamentos disn,
poníveis no momento, não podendo...
acompanhar o que está sendo feito
pelos colegas do exterior. ^ j

Todos, com grande ansiedade,,:
trabalham com a esperança de que os -
recursos sejam liberados, o que sisteJ"
maticamente não acontece. Dessa,
forma, a situação deteriora-se dia a '
dia e o entusiasmo diminui. Colegas
em treinamento no exterior, ao toma- „
rem conhecimento da situação,
adiam ao máximo o seu regresso. A
situação chegou a tal ponto que, pela 

'

primeira vez na história da institui-
ção, fomos forçados a suspender o
processo de seleção de novos alu-
nos de pós-graduação, pelo simples
fato de que não podemos assegurar-
lhes condições de sobrevivência e de
desenvolvimento dos seus projeto de
tese. É importante assinalar que neste
momento de profunda crise a institui-,,
ção tem um crédito de cerca de USS.
600.000,00 (seiscentos mil dólares)'-
com o CNPq e US$ 1.300.000,00 (um;,
milhão e trezentos mil dólares) com a
Finep. O não recebimento destes re-
cursos na próxima semana levará a
instituição a interromper suas ativi-
dades de pesquisa, fato este que será'
comunicado a todas as instituições.'
nacionais e internacionais com as
quais mantemos programas de cola-
boração. Se tal fato ocorrer só nos;
restará (a) protestar com mais vee-"
mência do que estamos fazendo neste ~
momento; (b) esquecer temporaria-
mente o sonho de que é possível fazer"
ciência neste país, para ajudar no seu
desenvolvimento; (c) acomodar-se
apenas ao exercício da função docen-.
te, transformando a universidade em .
um grande colégio e, finalmente; (d)
emigrar para aqueles países que pen-
sam e trabalham seriamente pelo seu ,
desenvolvimento, usando ciência e1
tecnologia como alavancas mestras'
deste processo.

Se tudo isto ocorrer só me resta,'
no comando da instituição e, ao lado
de outros colegas que dirigem depar-
tamentos e instituições científicas si-
milares conduzir o processo de trans-
formação de um estado de
concordata em falência.

* Diretor do Instituto de Biofísica Carlos
Chagas Filho (UFRJ). presidente da Sociedade.

Brasileira de Microscopia Eletrônica •

1
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Gom 
a predominância da massa de ar subtropical na região Sudes-

te, o estado continuará com tempo bom e nebulosidade variável no
decorrer do dia, sujeito a instabilidade a partir da tarde em virtude do
aquecimento. A temperatura permanece estável, com variação de 17 a
28 graus nas serras e de 21 a 36 nas baixadas. Os ventos estarão'
fracos durante a madrugada, favorecendo a formação de nevoeiro no
início da manhã. Para as próximas 48 horas, com a nebulosidade
variável, a tendência é de possível instabilidade ocasional.

AMERICA DO SUL
05h51min

poente 18h14min

nasconte 08h21min
poente 19h55min

? ?Nova Crosconte4 a 10/3 11 a 17

? D
Cheia Minguante18 a 24/3 25 a 31/3

Fonte: Observatdrio
Nacional

proamar
04h13min 1.2m
16h47min 1.2m

baixamar
11h28min 0.4m

Satélite Goes-16h

A fo-
t O

mostra
uma frente

fria de fraca
atividade no li-

toral do Paraná,
que se estende pelo

Atlântico e poderá
provocar chuvas ocasio-

de fraca intensidade
no litoral de alguns esta-
dos da região Sul.

Na orla marítima, tempobom com instabilidade
ocasional. Céu meio en-coberto a quase encober-to. Ventos sopram de estea nordeste, com velocida-de de 10 a 15 nós. Mar deeste com ondas de 1,0m a1,5m, em intervalos de 4 a5 segundos. Visibilidadede 10km a 20 km. Tempe-ratura estável.

Satélite Goes - 18h

1$

Mangaratiba Propria
Grumari Propria
Recreio Pr6pria
Barra Propria
Pepmo Impropria
SaoConrado Impropria
leblon Impropria
Ipanema Prbpria
Copacabana Propria
Leme Prbpria
Urea Impropria
Botafogo Impropria
Flamengo Impropria
Mag6 Impropria
Icarai Impropria
Piratminga Propria
Itaipu Propria
Itacoatiara Propria
Marica Propria
Itauna Propria
Jacon6 Propria
Araruama Impropria
Cabo Frio Propria
Arraial do Cabo Propria
Buzios Propria
Rio das Ostras Propria
Fonte: Fundatfo Estadual do Meio
Ambiente
(Boletimde 28102192)

mnnnEM
Rio • Juiz dc Fora (BR 040)
Desvios nos Kms 49 e 56 Es-treitamento de pista no Km 47
Obras no Km 83.5 (faixa da di-reita). sentido Rio-Juiz de Fora.e no Km 86.3 (faixa da esquer-da). sentido Juiz de Fora-Rio

m

:i\

Um
aglo-

^ merado
de nuvens

é observado
sobre a região

Norte, favorecen-
do a ocorrência de

chuvas em algumas
áreas. No Nordeste, uma

concentração de nebulosi-
dade ocasiona chuvas de
fraca atividade no norte e
leste de alguns estados.

Fotos: Inpe
CAPITAIS

Rio - Santos (BR 101)Desvio no Km 526; depressãona pista nos Kms 419 e 423,9,depressões nas pontes sobreos rios Jurumirim (Km 496). doFrade (Km 512.3) e Graúna (Km562.6)
Rio - Campos (BR 101)
Obras do Km 88 ao Km 101,6
(ambos os sentidos) e do Km227 ao Km 230.

JenifK) ntfxmin Tempo mix min
32 24 Recife nub/chuvas 29 24

^'pBrsn^o nub/chuvas 32^ 22 Aracaju par/nub 31 20
Wanaus nub/chuvas 32 23 Salvador nublado 28 25
BoaViste nub/chuvas 32 19 Cuiaba nub/chuvas 33 24

nub/chuvas 32 24 Campo Grande par/nub 29 19
igwfil, Paf/nub 33 25 Goidnia par/nub 30 18
^|^as pa_f/nub 35 23 Brasilia par/nub 27 16
^oLuiz plar/nub 32 24 Belo Horizonte par/nub 30 20
Teresina par/nub 33 24 Vitoria claro 32 23
Pprtaleza nub/chuvas 31 25 Sao Paulo par/nub 28 18
Najal nub/chuvas 28 24 Curitiba par/nub 28 19

...." Florian6polis nub/chuvas 30 21
f^aceio nublado 32 21 Porto Alegre nub/chuvas 32 20
Fonte: DNMET-MARA

Cidade Condipoes max min Cidade Condipoes max min
Algeria nublado 11 04 Miami nublado 25 22
Barcelona chuvas __ ¦ 13 07 Montevideu nublado 26 22
Bedim claro 13 02 Moscou nublado 02 -03
Bogota nublado 21 08 Nova lorque chuvas 14 03
Bruxelas claro  10 01 Paris nublado 14 06
Buenos Airesi claro 30 22 Roma claro 18 06
Johann^burgoclaro 27 12 Santiago claro 26 13
Lisboa ^ nublado 18 10 Slo Francisco nublado 16 12
Londres nublado 12 06 Sydney nublado 27 19
Los Angeles chuvas 18 14 Toquio nublado 12 05
Madri claro 17 05 Toronto nublado 10 01
Mexico claro 28 10 Washington chuvas 12 07
Fonte: Agências Internacionais
AEROPORTOS

Presidente Dutra (BR 116)Operação tapa-buraco nos Kms163, 165 e 255 e do Km 241 aoKm 247 Desvio no Km 311 (RJ-SP) e trafego em meia pista noKm 318.5 (SP-RJ)
Serra Tercsópolis (BR 116)Desvio nos Kms 79. 94, 98.7.99.5 e 100 e no Km 99.7 (varian-te).
Itaborai - Friburgo (RJ 116)Obras de melhoramento doacostamento entre os Kms 0 e
Fonte; DNER; DER

P.HH!HP.!.!fy). Par/nub N6voa iimida pela manha
pajeao (RJ)  Par/nub. N6voa umida pela manha
CurotycaJSP) Par/nub. Possiveis chuvas e trov.

J!??). Par/nub Possiveis chuvas e trov
y.'f.acopos jSP) Par/nub Possiveis chuvas e trov

Claro a par/nub. Visibilidade boa
^/as'j'a Claro a par/nub. Visibilidade boa
fjjanaus Par/nub Possiveis chuvas ocasionais
Fortajeza Nublado Sujeito a chuvas

ciaro a par/nub Visibilidade boa
§aivador Claro a par.'nub Visibilidade boa
C^'.i'ba Par/nub Nevoa um.da pela manha
^Of'o A'eg/o Claro a par/nub Possiveis trov
Fonte: Tasa

REGISTRO

Anunciada: a posse, na dire-
ção da Fundação das Artes do Estado do
Rio de Janeiro (Funarj), do jornalista,autor teatral e roteirista de cinema e
televisão José Louzeiro, no próximo dia
10, na Secretaria Estadual de Cultura.
Maranhense, membro da Academia de
Letras daquele estado, Louzeiro tem
mais de 23 livros publicados, muitos de-
les editados na França, Alemanha e Es-
panha. Sao de sua autoria os roteiros de
Lúcio Flúvio, o passageiro da agonia e de
Pixotè; a lei do mais fraco. "Considero a
cultura em estado de emergência, nesse
momento", afirmou Louzeiro, cuja idéia
principal é popularizar a cultura, levan-
do espetáculos de alto nível às regiões
mais carentes do estado, e também
apoiar iniciativas de grupos de interior.
Escolhido: o deputado Ulysses
Guimarães, para presidir a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara. Apro-
vada por um amplo acordo partidário —
do PDS de Delfim Netto ao PT de José
Genuíno — a escolha ainda deve ser for-
malmente oficializada pelos integrantes da
comissão. O ex Sr. Direta, hoje chamado
de Mascate do Parlamentarista, vai receber
a honraria como espécie de reconhecimen-
to do Congresso aos relevantes serviços
por ele prestados às instituições ao longo
de sua vida pública.
Premiada: com o Donna-Città
di Roma, Raisa Gorbachev, esposa do
ex-presidente soviético Mikhail Gorba-
chev, por sua obra-depoimento Eu espe-
iv. Sua obra foi escolhida pelo júri —
composto exclusivamente por mulheres—, "devido à personalidade da autora,
sua participação na perestroika e sua
contribução para a conquista da liberda-
de e de um futuro melhor", como anun-
ciou a escritora italiana Gabriella Sobri-¦ no, presidente do júri. Lançado há nove
anos, Donna-Città di Roma é um prêmioliterário internacional, concedido pormulheres escritoras, jornalistas, sociólo-
gas e críticas de arte. Em algumas oca-
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ouzeiro assumirá a direção da Funarj

siões, foi outorgado a homens, como o
primeiro-ministro Giulio Andreotti.
Morreram: Maria Helena
Vieira da Silva, 83 anos, de câncer, em sua
casa, em Paris. Pintora franco-portugue-
sa, exerceu grande influência sobre a pin-tura abstrata contemporânea, e era consi-
derada a principal expoente da pintura
portuguesa no gênero. Nascida em 1908,
ainda jovem mudou-se para Paris, onde
começou a trabalhar sob a tutela do mo-
dernista Fernand Léger. A partir de 1935
tornou-se conhecida, com suas telas abs-
tratas de tamanho grande. Mas foi so-
mente da década de 50 em diante que seu

trabalho passou a influenciar os expres-
sionistas abstratos dos Estados Unidos.
Vieira da Silva e seu marido, o pintorhúngaro Arpad Szenes, fugiram da Fran-
ça e se instalaram no Brasil, onde o traba-
lho da artista ganhou referências tropi-
cais. Em 1988, um dos maiores museus
parisienses, o Grand Pulais, consagrou-lhe
uma enorme retrospectiva, com 90 obras

• expostas. Maria Helena ficou viúva em
1985 e teve dois filhos. Seu corpo foi
sepultado em Paris.
Mário Latini, 68 anos, de parada cardía-
ca, na Casa de Saúde São José, em Bota-
fogo. Grande cineasta brasileiro da déca-

da de 50, foi autor de clássicos da época
como A mira do assassino, que lançou
Agildo Ribeiro no cinema, /( dama de
branco e A floresta encantada. Latini, a
exemplo de Humberto Mauro, construiu
um imenso estúdio cinematográfico em
Teresópolis, onde morava, que ficou
abandonado a partir dos anos 60. Oriun-
do de uma família de cineastas, era irmão
de Amélio Latini, autor do único desenho
animado de longa-metragem brasileiro,
Sinfonia Amazônica. "A mão-de-obra do
cinema que hoje é madura e está desem-
pregada foi toda formada por ele"; lem-
brou o presidente do Sindicato dos Ira-
balhadores na Indústria Cinematográfica,
Jorge Mondar. Latini era carioca e casa-
do. Seu corpo foi sepultado no Cemitério
de São João Batista, em Botafogo.
Nilton Nascimento, 43 anos, de insufi-
ciência respiratória, em sua casa, em An-
chieta. Professor de Técnica em Eletrôni-
ca, há mais de 15 anos chefiava a Tropa
do 6" Grupo de Escoteiros "Natalino da
Costa Feijó", em Bento Ribeiro. Era
carioca, casado e teve três filhos. Seu
corpo foi sepultado no Cemitério Jardim
da Saudade, em Sulacap.
Mário Jorge Martins Rodrigues, 41 anos.
de hemorragia digestiva, na Casa de Saú-
de São Miguel, em Botafogo. Era pro-
prietário da loja Brasileira Flores, a nú-
mero um do Mercado das Flores, no
Centro do Rio, que tem cerca de 70 anos
de tradição. Desde os oito anos na ativi-
dade, já que a loja pertencera a seu pai,
Antonio Rodrigues, Mário Jorge tor-
nou-se um dos mais requisitados orna-
mentadores de casamentos e festas da
sociedade carioca. Nasceu em Portugal e
era casado. Seu corpo foi sepultado no
Cemitério de São Francisco Xavier.
Concedido: pela Universida-
de de Luns, da Suécia, o título de Doutor
Honoris Causa ao Frei Leonardo Boff.
um dos líderes da Teologia da Liberta-
ção dentro da Igreja Católica, pela sua
luta em defesa dos direitos humanos.

Brasilândia entra em férias

Prefeito oferece

passeio a Santos
ao funcionalismo

AMPO GRANDE — A admi-
nistração do pequeno município

de Brasilândia (400 quilômetros ao sul
de Campo Grande) vai parar por uma
semana, em férias coletivas. O prefeito
da cidade, José Cândido da Silva
(PTB), conhecido por Rei Momo, re-
solveu custear uma excursão para os
380 funcionários municipais e para os
vereadores e suas famílias às praias de
Santos, no litoral paulista. A viagem
começa no próximo dia 15, em oito
ônibus alugados de uma empresa de
turismo, com direito a alojamento e
alimentação. Rei
Momo, está incluído na festiva comi-
tiva, ao lado da família, porque, se-
gundo alega, é uma oportunidade de

"estreitar os laços" com os servido-
res.

O prefeito garante que vai pagar a
conta do seu bolso e tem o apoio da
Câmara de Vereadores, cuja presiden-
te, Sandra Aparecida Lousada (PTB),
também professora de uma escola es-
tadual, já se inscreveu para o tão espe-
rado passeio. "Só não vou se não con-
seguir uma substituta para meus
alunos", diz, entusiasmada. "Nosso
prefeito está reconhecendo apenas a
prestatividade dos servidores. Não po-
demos só pensar em trabalho. Há ne-
cessidade de lazer também." Para ou-
tro vereador, Otacílio Ribeiro, a
viagem "é um direito" dos funcioná-
rios e quem critica "tem a mente de-
socupada e diabólica". Ribeiro ainda
não sabe se curtirá as praias santistas:
alega que não tem dinheiro para os
supérfluos, não incluídos na mordo-
mia.

Embora afirme que "não há nada
de errado" em levar seus funcionários
para uma praia, o prefeito está arredio
e não atende os jornalistas. Seus asses-
sores alegam que Rei Momo está preo-cupado com a repercussão de sua ini-
ciativa. Ele não é bondoso apenas com
os servidores. No Natal, na Páscoa e
até no inverno, o prefeito presenteiadeterminados segmentos da população
com alimentos, ovos de chocolate, co-
bertores, brinquedos. Todos adquiri-
dos, sempre, com o salário que recebe
na prefeitura. "É um homem muito
bom, que sabe reconhecer as dificulda-
des do povo e a dedicação de seus fun-
cionários", elogia a vereadora Sandra
Lousada.

Não é para menos: quem preferir
gozar as férias de uma semana na cida-
de ganhará, no final do mês, um adi-
cional de 30% em seu salário, a título
de gratificação.

Fleury reforça

vigilância sobre

garoto assassino
SÃO PAULO — Um dia depois de

rebater as declarações do governadorLeonel Brizola sobre a criminalidade em
São Paulo, o governador Luiz Antônio
Fleury Filho, determinou ontem o refor-
ço da segurança externa na Febem paraevitar a fuga de infratores. Fleury tomou
a decisão depois da prisão do menor
M.A.G., 12 anos. que matou, com a
ajuda do irmão, P.A.G., 16 anos, o médi-
co Sérgio Pompéia Ramos de Moura, 55
anos, com um tiro no pescoço, no dia 12
de fevereiro. M.A.G."Esse menino será internado, de
acordo com decisão judicial", disse
Fleury, "dentro da minha interpretação
do Estatuto do Menor, a vigilância sobre
ele será pesada." O governador cobrou
do secretário estadual de Segurança Pú-
blica, Pedro Franco de Campos, provi-dências imediatas para conter as fugas da
Febem. Na opinião de Fleury, os meni-
nos infratores são um problema social.

USP detecta tremor de

terra em cidade mineira
SÃO PAULO — Os pesquisadores

do Instituto de Astronomia e Geofísica
da Universidade de São Paulo (USP)
tiveram uma surpresa ao voltar ao tra-
balho depois da folga do Carnaval. O
sensor sismográfico da estação de Vali-
nlios, na região de Campinas, a 88 qui-
lõmetros da capital, registrou a ocor-
rência de um tremor de terra do qualnão se tinha notícia.

A análise dos gráficos localizou o
epicentro a 470 quilômetros de distân-
cia — no distrito de Jaguarinha, muni-
cípio de Sacramento, no Triângulo Mi-
neiro. O fenômeno ocorreu às 3h7 da
madrugada do dia 2, segunda-feira de
Carnaval. Embora o tremor tenha al-
cançado a magnitude de 3,9 na escala
Richter (que vai de 0 a 10), não houve
estragos nem susto na região.

Esse foi o terceiro abalo sísmico que
Sacramento — município agropecuário

de 21 mil habitantes — registra nos
últimos três anos. "O mais forte foi o de
19 de janeiro de 1990, que atingiu a
marca de 4,2 e derrubou árvores além
de provocar rachaduras nas casas", in-
forma o analista de sismografia José
Roberto Barbosa, do Instituto de As-
tronomia e Geofísica. Os reflexos foram
sentidos em várias cidades do Nordeste
paulista. Um tremor anterior, a 18 de
dezembro de 1989, chegou a 3,4 na
escala Richter.

Segundo a assessoria do prefeito de
Sacramento, que se encontra fora da
cidade, os pequenos abalos já não as-
sustam ninguém na região, sobretudo
no distrito de Jaguarinha, de área pre-
dominantemente rural. A prefeitura e a
delegacia de polícia da cidade só fica-
ram sabendo do tremor na quarta-feira,
quando os pesquisadores da USP liga-
ram para pedir informações.

ADERBAL ADAMO DE MELLO

f

- 1° ANO -
Yolanda Adamo de Mello e família convida os que O conhecerame O amaram para a Missa na Igreja Sta Margarida Maria na Fonteda Saudade. Domingo 8 de Março de 1 992 às 1 8 Horas.

DR. JACOB OIGHENSTEIN
A família participa o seu falecimento dia 02
de março e convida para o serviço religioso
a realizar-se dia 8 de março, às 8 horas no
Templo Beth El à Rua Barata Ribeiro, 489.

A Família de

EDITH SEVERINI PEREIRA
(Missa de 7° dia)

1

Convida para a Missa que será realizada às 9:00 horas dodia 08 de Março, domingo, na Capela de São Luiz, do Abrigo SãoLuiz para Velhice na Rua General Gurjão, 533 - Caju.

IGNACIO KUPFERBERG T L'

$

SAUDADES
Faz um ano que você nos deixou, mas a tua
memória está sempre presente entre nós.
Ignácio nós te amamos muito e sempre te
amaremos.
Felícia e Filhos.

7 de Marco de 1992.

JORNAL DO BRASIL

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

DIAS ÚTEIS DOMINGOSLargura Atara Crt Crt
51 cn
51 etn
51 cm

I07cm
107cm
107cm
107cm
107an
16 3cm ¦
163cm
16 3cm
163cm

3cn 107.40000
cm 143200.00
cm 179000.00
cm 214800.00

286.400.00
358000.00
609.000.00

8 cm 696000.00
cm 522000.00

783000,00
913500.00

4cm
5cm
7cm

6cm
7cm

lOcm 1 305 000.00

152 700.00
203600.00
254500.00
305.400.00
407.200.00
509000.00
928200.00

1 060 800.00
795600.00

1.193.400.00
1 392 300.00
1 989000.00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
De 2' a 6'-1eira das 9 00 ás 18 00 horas

, Tels 585-4550/585-4396
De 2' a 6' feira das 18 00 ás 20 00 hcas
Tels. 585-4350/585-4582
Sábados. Domingos e Feriados das 900 às 1900
horas
Tels 585-4350/585-4582

APÔS OS HORÁRIOS ACIMA.
TRATAR DIRETAMENTE NA

AV BRASIL. 500 - SALA 51B

Aposentado por

invalidez virou

desemb argador

CURITIBA — Às vésperas de se
aposentar compulsoriamente por atingir
70 anos, o desembargador Oswaldo Joflo
Espíndola, do Tribunal de Justiça do
Paraná, está protagonizando o que deve
se transformarem um escândalo judicial.Inconformado com a aposentadoria quedeve se concretizar em agosto, ele resol-
veu pedir a revisão de todos os seus
documentos, alegando que nasceu em
1923, e não 1922, e que portanto deve
trabalhar mais um ano. A pretensão,
porém, esbarrou na resistência de um
juiz, interessado na vaga que se abriria
no Tribunal de Justiça, e levou à desço-
berta de um fato tão ou mais grave que a
tentativa de alterar os documentos: Es-
píndola, que é juiz desde 1958, é aposen-
tado por invalidez como ex-combatente
da Segunda Guerra desde 1959.

O desembargador esteve na Marinha
de Guerra entre 1939 e 1948, quando deu
baixa como cabo telegrafista. Apesar de
ter trabalhado depois (entre 1953 e 1957)
para a Marinha Mercante, sua aposenta-
doria foi obtida com base no período da
Marinha de Guerra, apoiada por uma lei
especial, que garantiu a quem trabalhou
em atividade de alguma forma envolvida
na guerra, no período entre 1939 e 1945,
a condição de ex-combatente. A irregula-
ridade fica por conta da invalidez, não
comprovada na prática, já que Espíndola
nunca deixou de trabalhar.

Com a aposentadoria, o desembarga-
dor fere não só as leis previdenciárias,
que prevêem que um aposentado porinvalidez não pode ter outra fonte de
renda e não pode recolher contribuições
para qualquer tipo de Previdência, como
também a Constituição Federal e a Lei
Orgânica da Magistratura.

Ao próprio Tribunal de Justiça cabe-
rá decidir o futuro do desembargador
Espíndola. O juiz Francisco de Paula
Xavier Neto, que por critério de antigui-
dade deverá ser o sucessor de Espíndola
no tribunal, já encaminhou requerimento
ao presidente da casa, desembargador
Luís Renato Pedroso, e à Corregedoria
de Justiça, solicitando que não permitammudanças nos assentos do TJ antes queseu pedido de impugnação da alteração
nos documentos seja julgado.

INSS leiloa

delegacia e

praça no Sul
PORTO ALEGRE — Uma delega-

cia de polícia em Porto Alegre vai ser
leiloada no próximo dia 20, na mesma
ocasião em que uma praça pública tam-
bém poderá ser vendida. Os dois imóveis,
avaliados em cerca de CrS 177,3 milhões,
pertencem, na verdade, ao INSS, que
quer se desfazer de 52 imóveis no Rio
Grande do Sul com o objetivo de arreca-
dar CrS 2,4 bilhões.

A comunidade do bairro IAPI, onde
estão localizadas a delegacia e a praça,não está nada satisfeita com a novidades
promete realizar um ato público ama-
nhã, com uma missa na praça e a presen-
ça do governador Alceu Collares (PDT)
e do prefeito Olívio Dutra (PT). Os mo-
radores dizem que a criminalidade nas
vizinhanças diminuiu muito depois da
instalação da 9a Delegacia no bairro e a
criação da praça fez parte de uma luta
antiga da associação comunitária.

Para o INSS, a praça é apenas um
terreno vago, pois a criação de uma área
de lazer no local em 1986 não foi comu-
nicada ao instituto, que é seu legitimo
proprietário. Mesmo assim, a praça foi
inaugurada, na época, pelo então prefei-to Alceu Collares e registrada na Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente
(SMAM) como Praça Amigos do Verde
Mas nem a prefeitura tem verba paraarrematar a área, como prevê o supervi-
sor de praças da SMAM. Roque Steffen.

ICS
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Torben Grael, medallia de bronze em Seul, e urn dos favoritos na Star

H BBS .. ., Luis Barros

Trabalhanap com comida, Soraya mudou de categoria

Cláudia Ramos

— ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, RJ — Os
maiores nomes do iatismo brasileiro estarão
¦disputando a IV Sul-América Olympic Cup, a
partir de hoje, na raia do Iate Clube Armação
dos. Búzios. A mais importante competição do
calendário nacional selecionará a equipe para-a-Olimpiada de Barcelona, em julho. São oito
regatas, com descarte dos dois piores resulta-
dos,"e estará em jogo apenas uma vaga para
cada uma das dez classes.

A seletiva está prevista para terminar no
próximo dia 14. Os dias 15 e 16 ficarão como
reserva para o caso de se precisar adiar uma
ou mais regatas. Antes de disputarem a Olim-
piada, os vencedores desta única eliminatória
participarão de eventos internacionais, como
a Semana de Kiel, na Alemanha. Desta ma-
neira, estarão em contato com outros veleja-
dores que também irão em Barcelona.

Mas, mesmo antes de a eliminatória ter
inicio, o Brasil já tem uma dupla classificada
para os Jogos. Ela é formada por Alan Adler e
Marcus Temke, os únicos representantes da
classe Flying Dutchman (FD). Sem adversa-
rios, a oportunidade de competir no país jimi-ta-se'á Sul-América Olympic Cup ou às parti-
cipações em outras classes — Alan foi
campeão mundial de Star, ao lado de Nelson
Falcão, em 1989.

Os iatistas das nove classes restantes não
terão a mesma facilidade. Como na seletiva
para Seul (1988), a expectativa é de boas
disputas durante todo o percurso do triângulo
olímpico. A Soling, que reúne hoje o maior
número de iatistas com medalhas em Olímpia-
das, conta com Daniel Adler e Ronald Senfft
(prata em Los Angeles, em 1984), e Marcos
Soares e Eduardo Penido (ouro na 470 em
Moscou, em 1980).

Muitos estão treinando em Búzios desde a
semana passada, como Cintia Knoth/Helena
Ballot (470 feminino), Lars Grael/Clínio de
Freitas (Tornado) e Peter Tancheit (Finn).
Torften Grael/ Marcello Ferreira, destaques
na Star, chegaram quinta-feira à cidade.

g»
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Torben Grael, medalha de bronze em Seul, é um dos favoritos na Star

Luis Barros

Trabalhando com comida, Soraya mudou de categoria
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para 

Olimpíada

Brasil nos Jogos
Ouro
Alex Welter/Lars Bjorkstrom, em 1980
(Moscou), na Tornado
Marcos Soares/Eduardo Penido, em
1980 (Moscou), na 470
Prata
Torben Grael, Daniel Adler/Ronaldo
Senllt, em 1984 (Los Angeles), na Soling
Bronze
Reinaldo Conrad/Burkard Cordon, em
1968 (Cidade do México), na FD
heinaldo Conrad/Peter Eicker, em 1976
(Montreal), na FD
Torben Grael/Nèlson Falcão, em 1988
(Seul), na Star
Làrs Grael/Clinio de Freitas, em 1988
(Seul), na Tornado

SEJA

PROFESSOR

INSCRICÕES
RUA BARÃO DE MESQUITA 426

> TIJUCA-TEU268-0958
BASQUETE Aoerto de Copenhague

Quartas-de-final
Christian Saceanu (Ale) 7/6 (7-4), 7/6 (7-3)
Nicklas Kulti (Sue)
Magnus Larsson (Sue) 6/4, 6/7 (6-8), 6/1
Patrick Baur (Ale)

RALI ;
Rali de Portugal
(Lisboa)
Classificação após a 3* etapa
1. Juha Kankkunen/Juha Pironen (Fin),
Lancia, 4h23m08s
2. Massimo Biasion/Tiziano Siviero (Ita).
Ford. 4h24m26
3. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp). Lancia,
4h25m31

Torneio de Liiiares
(Linares, Espanha)
Gari Kasparov (CEI) I * 0 Nigel Short
(Ing)(081)228-4697 S

Campeonato dos EUA
Ngw York Knicks 101 x 91 Los Angeles
Clippers
Washigton Bullets 119 x 109 Dallas Ma-
verick
Chicago Bulls 113 x 100 Minnesota Tim-
berholves
Houston Rockets 114 x 93 Miami Heat
Phoenix Suns 118 x 105Seattle Superso-
nics
Golden State Warriors 116 x 108 Cleve-
land Cavaliers

Torneio de Indiana Wells
(Indiana Wells. EUA)
Quartas-de-final
Michaei Stich iAle) 6/1.6/2 Sergi Brugue-
ra (Esp)
Jacco Eitinah (Ho") 6/3, 617 (4-71. 6/4 Jo-
nas Svensson (Sue)Kenneth Carisen (Din) 6/0. 6/4 Martin
Strelba (Tch)

JB

Assinatura

Recife

A 
Turquia está 'ameaçada
de eliminação da Copa

Da vis. caso se recuse a en-
frentar o Chipre, em maio.
Os turcos pediram que as
partidas fossem em país neu-
tro. o que foi rejeitado pela
F1T. Os problemas políticos
entre os dois países começa-
ram em 74. quando a Turquia
invadiu a Ilha de Chipre. Até
hoje. os turcos ocupam o
norte da Ilha.

A difícil luta de uma 
judoca

Soraya dá ippon
em hambúrguer

para competir

Walquíria üahvr
"|7i Ia atende os clientes com um
JCi sorriso largo e muita aten-
çào. Poucos freqüentadores do
McDonald's da Praia de Botafogo
podem imaginar que aquela sim-
pática gàrçonete, na verdade, é
muito boa de briga. Soraya Carva-
Ihoj 27 anos, judoca pré-classifica-
da para os Jogos Olímpicos de
Barcelona, trabalha na lanchonete
há mais de um ano. "A 

gente tem
que ter os pés no chão. Não tenho
patrocínio e preciso ganhar di-
nheiro". explica.

Medalha de bronze nos Jogos
Pan-Americanos dc Indjánápqlis,
em 87. várias vezes campeã brasi-
leira, Soraya não reclama do tra-
balho."Aqui, pelo menos, tenho
flexibilidade de horário e, se preci-
sar viajar, também sou liberada",
conta. Além do salário, a judoca

recebe uma ajuda de custo de Cr$
20 mil para as várias conduções
que precisa pegar durante o dia.
Morando em Piedade, trabalhan-
do em Botafogo, treinando na Es-
cola de Educação Física do Exér-
cito, na Urca, e estudando na Ilha
do Fundão, Soraya enfrenta uma
verdadeira maratona de ônibus."Quando chego em casa à noi-
te, morta, meu pai sempre me diz.
Larga isso, porque você não ga-
nha dinheiro mesmo. Mas não
vou abandonar o judô tão cedo",
avisa. Apesar do empenho, não
faltaram decepções a Soraya. A
judoca não conseguiu patrocínio
para participar do circuito euro-
peu e não recebe sequer uma aju-
da de custo do Flamengo, clube
pelo qual compete. "Só 

quem me
dá alguma força mesmo é o Chris-
tian Stauffer, que controla a fran-
quia do Mcdonald's de Botafo-
go", diz.

Soraya tirou de letra o treina-
mento para trabalhar na lancho-
nete. Fritar batatas, preparar san-
duíches, limpar a loja ou ficar no

caixa são tarefas de rotina no ex-
pediente de llh30m às 18 horas."Para cortar alface e temperar os
lanches é preciso destreza e coor-
denação, mas isso não me falta",
gaba-se. Difícil mesmo para Sora-
ya era manter a dieta de atleta
trabalhando numa lanchotene/nví
food. "Levei uma vida de cão por
algum tempo. No máximo comia
sanduíches de frango, só com a
metade do pão, e tomava laranja-
das", lembra. Nesse tempo, a ju-
doca competia na categoria até 56
quilos e vivia com problemas de
peso. 

"Acabei desistindo e passei
para a categoria até 61 quilos. As-
sim sofro menos", revela.

Sem dinheiro para competir no
exterior, Soraya teme não alcan-
çar o sonho de chegar á Barcelo-
na. Sua maior rival na categoria é
a paulista Tania lshii, que treina
nos Estados Unidos c está no cir-
cuito europeu."Vou precisar de
muita força para derrotá-la na se-
letiva final em abril. Só vai um
atleta por categoria", prevê.

PARA VOCÊ QUE JÁ
POSSUI CURSO SUPERIOR

C0MPLEMENTAÇÃ0

E FORME-SE EM
PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS
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Carcasci treina
O piloto brasileiro Paulo Carcasci

participa hoje da tomada oficial de
tempos para a definição do grid de
largada da primeira etapa do cani-
peonato japonèes de F3000. que será
amanhã em Suzuka. Carcasci vai cor-
rer ainda com o chassis Lola do ano
passado, enquanto aguarda a chega-
da do modelo 1992 e terá pneus Dun-
lop. Por ter uma equipe nova, Car-
casei acha dificil brigar por uma
vitoria 110 inicio da temporada.

Smirnòv no COR
O vice-presidente do Comitê

Olímpico Internacional, Vitali Smir-
nov. de 57 anos, foi eleito ontem
presidente do Comiiè Olímpico Rus-
sói Logo após a sua indicação, ele
manifestou a esperança de que nos
Jogos Olímpicos de Barcelona, os
atletas da CEI possam participar por
lima única equipe e não por repúbli-
cas. Este tema, inclusive, estará em
pauta na reunião do COI com os
presidentes dos comitês nacionais das
12 repúblicas e\-so\ ièticas, segunda-
feira, na Suíça. O problema è de dill-
cil solução, principalmente depois
quê os representantes da Bielorrússia.
Armênia. Uzbequistão e Quirguizia
acusaram os russos de traição.

Hoje na Gávea
1-Pirao-À> 14ho«-1^00(AREIA) Cr| 1.250.000,00 -TRIEXATA/DUMACXATA PRÊMIOKURRUPAKOSalíate. A C Fecha 56Jumping Hill, J M. Silva 56Beau Père. L. Corrêa 56Neto do Rei. F. Pereira F° 56Emblaze. J C. Castitlo 54Possible Eyes, J F. Reis 56" Possible Eyes. J. F. Reis 56S- Píreo—Àa 14M0m -1 .OOO(GRAMA) Cr* 1.250.000,00 -TTOEXATA/DUPLA-BÍATA PRÊMIOTUTSI OOHBON (IX1LÁO)Sandown, J. C. Castillo 56He Can, J. Ricardo 56Batalhador, J. L. Marina 56Rose Water. J. Pinto 54Obigny, R. Ferreira 56Embaú. E. S. Gomes 563- Pino—Ai 15 hona—1JOO(GRAMA) Cr* 985.000,00 —

TRIEXATA/OUPLA-EXATA PRÊMIOHYPANISGlory Baby. J. Ricardo 57Frencb-Colour, J. M. Silva 57Dizzling. J. Pinto... 3 57Caros Image, P. Cardoso 4 57Roland Garros. J. F. Reis 6 57Never Faint. R R Souza 5 57" Orchid Beatiful. A. C. Fecha.... 7 57*• píreo - Às 15h30m -1.000
(GRAMA) Cr* 1.250.000,00 -TWEXATA - OUPU-EXATA PRÊMIOMOOSTACHE INÍCIO DO CONCURSODE SETE PONTOSBordonela. J. Machado 56Annick. A C. Fecha 56Aun Grand Solet. M.Cardoso... 56War Star.J. Pessanha 56Condenzita. J Ricardo 56Affaire D'Amour, A. S Madurei.. 567Tundra.J. Pinto 568 Swazi. J. Aurélio 569HannaSchygulla.J.M.Silva..... 5610 OpIand.J Malta 11 565° páreo —Às 18 honw—1.600(GRAMA) Cr* 985.000,00 -TRI EXATA - DUPIA-EXATA PRÊMIOHARAS IPIRANGA PÁREO DECLAIMIHG "J" (5.000.000,00)Sailor Prince. J Pinto 56Mandacaru. J M Silva 55Chapier. M. Cardoso 55Que Gatão. J S Gorres 56Etienne Navarre. J F Reis 566HerrOno J Ricardo 57Emirados Árabes. E. S Rodrtg. 55Aba Host, J B Fonseca....... 58

6* páreo — ia 16h30min —1.600
(GRAMA) Cr$ 5.100.000-TRIEXATA—OU PIA—EXATA

GRANDE PRÊMIO EUVAIDO LOOI -G.III
Vipness. C. Lavor 60" High Glass, G. Guimarães 60Gemini One, J. Ricardo 60" Glory ol Love, E. D Rocha 603CatchtheMagic. J. Pinto 564 Kzarda, J. Aurélio 565Genuine Class, F. Pereira F°. ... 60

7 • páreo—ás 17X>Oh — 1AQO
(GRAMA) Cr* 1.250.000,00 -TRIEXATA—OUPt_A—EXATA PRÊMIOGOURMET

Viva Arkina. R. Antonio 54Shuni. J. F. Reis 56lacobelli, A. C. Fecha 3lasmin Edge, J. Ricardo MJust One. E. S Gomes 566Mocita Missionera. J. M. Silva... M7 Over Speed, J. C. Castillo 56
8a párao - À> 1 ThSOmin — 1.000

(DRAMA) O* 985.000,00 -TRIEXATA—DUPLA—EXATA PRÊMIOFLAMBOYANT DE FRESMAY
Herr Baron, C. A. Martins  1 57Guru Líder. J. James  2 57Roller Grass, J. Ricardo  3 57

Pendragon, E. S Gomes 57Ucimal, J. Malta 57Market Place, E. S Rodrigo 57Lalande, P. Cardoso 55
9* páreo — Às 18hs —1.000
(GRAMA) Cr* 1.250.000-

TRIEXATA-DUPU-EXATA PRÊMIO
NEGRONI

Blond Wings. J Aurélio.. 56l'M Lovely. P.Cardoso 56Black Time. J Pinto 3 564Caumartin, F.Pereira F°... 4 565 Klocka.M Cardoso. 5 536Inteira.J Malta ........ 6 567lmaginary.J Ricardo 568 Fi re-Proot. E S Gomes 8 56
10* páreo-Ài IBMOm -1.100 -

Cr* 085.000,00 —
TRIEXATA-DUPLA-EXATA PRÊMIOGIUUANO

Chauna, J MoitaUrubici. J Ricardo Isle o! Beauty. A ChatlinNebbia. J JamesHilacha, I. Lanes6Rtadne. M Monteiro.Tia Rica. J MaltaMasked Lady. A C Fecha
9La Belle, ES Rodrtg.
10 Diamella, R R Souza .

Indicações
10 Páreo: Jumping Hill ¦ Neto do Rei ¦ Padreco
2o Páreo: Rose Water B Embaú ¦ He Can
3° Páreo: Caro's Image ¦ French-Colour ¦ Roland Garros
4o Páreo: Tundra ¦ AHaire D'Amour ¦ Condenzita
5» Páreo: Herr Otto ¦ Mandacaru ¦ Sailor Prince
6° Páreo: Vipness ¦ Gemini One ¦ High Glass
7° Páreo: Mocita Missionera ¦ lasmin Edge I Over Speed
8o Páreo: Roller Grass I Lalande B Pendragon
9° Páreo: Imaginary B Klocka B Fire-Prool

10" Páreo: Isle ot Beauty B Urubici fl Diamella
Acumulada: 2°4(Rose Water), 3°4(Caro s Image). 5°6(Herr
Otto) e 7"6(Mossita Missionera)

Ponte apresenta

na segunda novo

time de basquete

, SÃO PAULO — A Ponte Preta, de Cam-
pinas, apresenta segunda-feira em sua sede a
r.ecém-montada equipe feminina de basquete.
Além de Maria Helena Cardoso. Paula. Nádia
e Karina Ròdriguéz, o presidente do clube,
Marco Antonio Abi Chedid. pretende anun-
ciar também o reforço da americana Brenda
Hill. com quem vem mantendo contatos dia-
riamente. No total, serão apresentadas cerca
de 30 atletas, que comporão as equipes adulta,
juvenil c infantil.

A equipe inicia suas atividades com três
jogadoras convocadas para a seleção brasilei-
ra — Paula, Nádia c Roseli —. além da
comissão técnica. O plano de Chedid, no en-
tanto, é reforçar ainda mais o time com a
naturalização da argentina Karina Rodriguez,
que tem contrato até IO de abril com o Banco
Zaragozano. da Espanha. "A naturalização
de Karina abrirá espaço para a contratação de
mais uma atleta estrangeira", explica Chedid.
A pedido da técnica Maria Helena Cardoso, o
secretário nacional de Desportos, Bemard
Rajzman. já estaria trabalhando para agilizar
o processo. A manutenção de toda a estrutura
custaria ao clube USS 350 mil anuais, segundo

¦ Chedid. O patrocínio ainda está sendo nego-
ciado com empresas do setor automobilístico.

Sérgio Noronha

Placar JB

Sonho de carnaval

Se 
tudo o

gue ouço e
leio e verdade,
teremos um «s. m.
belo jogo esta ¦< \ i*
tarde em Vila í'
Belmiro. Carli- v. v; 'j

nhos tenta dar Áv
maismovi-AV /
mentaçào ao Flamengo, com
inversões de posição no ata-
que, ao mesmo tempo em que
Geninho estréia no Santos
com a responsabilidade de
reanimar o time em um jogo
importante e dentro de casa.

A campanha do Flamengo
é infinitamente melhor, desae
o campeonato estadual. É um
time com estilo definido, sob
o comando de um jogador há-
bil e experiente e, sobretudo,
com tradição de vencer; Tra-
dição que o Santos também
tem, mas não conseguiu man-
ter nos últimos anos.

Geninho começou botando
todo mundo para treinar du-
rante o carnaval, explicando
que precisava conhecer seus
comandados e impor um esti-
lo novo ao time. Para hoje, ele
promete um Santos com dois
extremas ofensivos, jogando
como especialistas.

Deve ter passado o cama-
vai sonhando com Dorval e
Pepe.

¦
Absurda é a discussão a

respeito da permissão para os
jogadores desfilarem hoje e
amanhã pelas suas escolas de
samba, no chamado desfile
das campeãs. É indiscutível
que, para qualquer rçrofissio-nal sério, o carnaval já acabou
e voltamos à disputa de um
campeonato árduo, que só da-
rá lucro aos oito clubes classi-
ficados para a fase final.

Chegar a esta fase significa
garantir salários e prêmios ge-
nerosos, o que é fundamental
nesta época de vacas macérri-

mas. Quem preferir o desfile,
dança. Literalmente.

Posso até reconhecer que o ;
estigma de fazer tudo acabar ;
em samba se tornou interna- 

'

cional para nós, brasileiros. 1
Lembro-me que na Copa do
México, cm plena Guadalaja- !
ra, a alegria da torcida brasi- •
leira contagiou a mexicana, a
ponto de fazerem longos des-
files pelas ruas após cada vitó-
ria do Brasil.

Em um destes jogos, à tar-
de, no meio da semana, brasi-
leiros e mexicanos estavam
atravancando as ruas com um
carnaval monumental, qutin-
do chegou a polícia, com de-
zenas de carros tocando sire- ;
nes, soldados com escudos e
capacetes, sob o comando de
um oficial baixinho, cheio de
estrelas e bigodes.

Os soldados cercaram a
praça, em posição de comba-
te, enquanto o oficial baixi-
nho tomou posição em uni
carro de combate, ergueu um
megafone e bradou:

— A los brasi leitos'; el sam-
ha. A los mejicanos, el iniba-
jo»!

Havia muita sabedoria de-
baixo daqueles vastos bigo-
des.

Apenas para encher dc água
a boca de todos os que gostam
de futebol: hoje à noite, em
Nou Camp, jogam Barcelona c
Real, com os 90 mil ingressos
vendidos desde ontem. Ò Real
tem 36 pontos e o Barcelona
35, o que vai levar, além dos 90
mil espectadores, mais dc 500
policiais ao estádio.

O Palmeiras inova. Às vós-
peras do clássico com o São
Paulo, entrou em crise c demi-
tiu o médico. Já já cliegarc-
mos ao porteiro.

mm

PARA VOCE QUE JA
POSSUICURSO SUPERIOR

| COMPLEMENTAQAO

E FORME-SEEM
PORTUGUES, INGLES, FRANCES
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dos. Ontem nilo liouve incidentcs — havia Barcelona, trabalha na lanchonete judoca nao conseguiu patrocinio para a categoria ate 61 quilos. As- *^jfe I
um^poHci^ ha mais de um ano. "A 

gente tern P®.ra participar^do circuito euro- sim sofro menos", revela. 
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Kl^opSfchriTo5)^'B^bTs)—°iS: balho.-Aqui. pi'm.^eiho Soraya tiroudeletm o trcina- cuito europeu."Vou precisar dc -

xandre nao marcou. Pcla mcsma rddada. flexibihdade de horario e, sc prcci- mcnto para trabalhar na lancho- mu.ta forga para dcrrota-la na se- - ' A
cm Franca, a Sabbsp/Franca dcrrotou o sar vmjar. tambcm sou Iiberada". neteFnar batatas, preparar san- le .va final em abril. So va. um ,y «, >f o
Ginastico por P7 a 84 conta. Alem do salano, a judoca duiches, limpar a loja ou near no atleta por categoria , preve. lraballiando coin comida9 Soraya mudou de categoria
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Carcasci treina diretor-juridico do Co- Hoje na Gavea
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Sérgio Noronha

carnaval
mas. Quem preferir o desfile
dança. Literalmente.

Cláudia Ramos
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tarde em Vila \, \ i1
Belmiro. Carli- \ w 1
nhos tenta dar À< ^. • /)
mais movi-.-. I /
mentação ao Flamengo, com
inversões de posição no ata-
que, ao mesmo tempo em que
Geninho estréia no Santos
com a responsabilidade de
reanimar o time em um jogo
importante e dentro de casa.

A campanha do Flamengo
é infinitamente melhor, desde
o campeonato estadual. É um
time com estilo definido, sob
o comando de um jogador há-
bil e experiente e, sobretudo,
com tradição de vencer. Tra-
dição que o Santos também
tem, mas não conseguiu man-
ter nos últimos anos.

Geninho começou botando
todo mundo para treinar du-
rante o carnaval, explicando
que precisava conhecer seus
comandados e impor um esti-
lo novo ao time. Para hoje, ele
promete um Santos com dois
extremas ofensivos, jogando
como especialistas.

Deve ter passado o cama-
vai sonhando com Dorval e
Pepe.

¦
Absurda é a discussão a

respeito da permissão para os
jogadores desfilarem hoje e
amanhã pelas suas escolas de
samba, no chamado desfile
das campeãs. É indiscutível
que, para qualquer profissio-
nal sério, o carnaval já acabou
e voltamos à disputa de um
campeonato árduo, que só da-
rá lucro aos oito clubes classi-
ficados para a fase final.

Chegar a esta fase significa
garantir salários e prêmios ge-
nerosos, o que é fundamental
nesta época de vacas macérri-

mmméséARMAÇÃO DOS BÚZIOS, RJ — Os
maiores nomes do iatismo brasileiro estarão
disputando a IV Sul-América Olympid Cup, a
partir de hoje, na raia do Iate Clube Armação
dos Búzios. A mais importante competição do
calendário nacional selecionará a equipe para
a Olimpíada de Barcelona, em julho. São oito
regatas, com descarte dos dois piores resulta-
dos, e estará em jogo apenas uma vaga para
cada uma das dez classes.

A seletiva está prevista para terminar no
pXÓ.xjmo dia 14. Os dias 15 e 16 ficarão como
reserva para o caso de se precisar adiar uma
jpU,mais regatas. Antes de disputarem a Olim-
piada, os vencedores desta única eliminatória
.participarão de eventos internacionais, como
a Semana de Kiel, na Alemanha. Desta ma-
neira, estarão em contato com outros veleja-
dores que também irão em Barcelona.

Mas, mesmo antes de a eliminatória ter
início, o Brasil já tem uma dupla classificada
para os Jogos. Ela é formada por Alan Adler e
Marcus Temke, os únicos representantes da
classe Flying Dutchman (FD). Sem adversá-
rios, a oportunidade de competir no pais limi-
ta-se à Sul-América Olympic Cup ou às parti-
çipações em outras classes — Alan foi
campeão mundial de Star, ao lado de Nelson
Falcão, cm 1989.

Os iatistas das nove classes restantes não
terão a mesma facilidade. Como na seletiva
para Seul (1988), a expectativa é de boas
disputas durante todo o percurso do triângulo
olímpico. A Soling, que reúne hoje o maior
número de iatistas com medalhas em Olímpia-
das, conta com Daniel Adler e Ronald Senfft
(prata em Los Angeles, em 1984), e Marcos
Soares e Eduardo Penido (ouro na 470 em
Moscou, em 1980)."K' Muitos estão treinando em Búzios 'desde a
semana passada, como Cintia Knoth/Helena
Bàllot (470 feminino), Lars Grael/Clínio de
Freitas (Tornado) e Peter Tancheit (Finn).
Torben Grael/ Marcello Ferreira, destaques
na Star, chegaram quinta-feira á cidade.

Posso até reconhecer que o
estigma de fazer tudo acabar
cm samba se tornou interna-
cional para nós, brasileiros.
Lembro-me que na Copa do
México, em plena Guadalaja-
ra, a alegria da torcida brãíi-
leira contagiou a mexicana, a
ponto de fazerem longos des-
files pelas ruas após cada vitó-
ria do Brasil.

Em um destes jogos, à lar-
de, no meio da semana, brasi-
leiros e mexicanos estavam
atravancando as ruas com um
carnaval monumental, fjuan-
do chegou a polícia, com de-
zenas de carros tocando sire-
nes, soldados com escudos e
capacetes, sob o comando de
um oficial baixinho, cheio de
estrelas e bigodes.

Os soldados cercaram a
praça, em posição de comba-
te, enquanto o oficial baixi-
nho tomou posição cm um
carro de combate, ergueu um
megafone e bradou:

— A los brasilenos, el som-
ba. A los mejicaiws, el iraba-
01

Havia muita sabedoria de-
baixo daqueles vastos bigo-
des.

Apenas para encher de água
a boca de todos os que gostam
de futebol; hoje à noite, em
Nou Camp, jogam Barcelona c
Real, com os 90 mil ingressos
vendidos desde ontem. Ò Real
tem 36 pontos e o Barcelona
35, o que vai levar, além dos 90
mil espectadores, mais de 500
policiais ao estádio.

Brasil nos Jogos
Ouro
A|ex Welter/Lars Bjorkstrom, em 1980
(Moscou), na Tornado
Marcos Soares/Eduardo Penido, em
,1900 (Moscou), na 470
Prata
Torben Grael, Daniel Adler/Ronaldo
Senflt, em 1984 (Los Angeles), na Soling
Bronze
Reinaldo Conrad/Burkard Cordon, em
1968 (Cidade do México), na FD
Reinaldo Conrad/Peter Elcker, em 1976
(Montreal), na FD
Torben Grael/Nélson Falcão, em 1988
(Seul), na Star
Lars Grael/Clinio de Freitas, em 1988
(Seul), na Tornado

0 Palmeiras inova. Às vés-
peras do clássico com o São
Paulo, entrou em crise e demi-
tiu o médico. Já já chegare-
mos ao porteiro..

Luis Barros

uma

Soraya dá ippon
em hambúrguer

para competir

recebe uma ajuda de custo de Cr$
20 mil para as várias conduções
que precisa pegar durante o dia.
Morando em Piedade, trabalhan-
do em Botafogo, treinando na Es-
cola de Educação Física do Exér-
cito, na Urca, e estudando na Ilha
do Fundão, Soraya enfrenta uma
verdadeira maratona de ônibus."Quando chego em casa à noi-
te, morta, meu pai sempre me diz.
Larga isso, porque você não ga-
nha dinheiro mesmo. Mas não
vou abandonar o judô tão cedo",
avisa. Apesar do empenho, não
faltaram decepções a Soraya. A
judoca não conseguiu patrocínio
para participar do circuito euro-
peu e não recebe sequer uma aju-
da de custo do Flamengo, clube
pelo qual compete. "Só 

quem me
dá alguma força mesmo é o Chris-
tian Stauffer, que controla a fran-
quia do Mcdonald's de Botafo-
go", diz.

Soraya tirou de letra o treina-
mento para trabalhar na lancho-
nete. Fritar batatas, preparar san-
duíches, limpar a loja ou ficar no

caixa são tarefas de rotina no ex-
pediente de llh30m às 18 horas."Para cortar alface e temperar os
lanches é preciso destreza e coor-
denação, mas isso não me falta",
gaba-se. Difícil mesmo para Sora-
ya era manter a dieta de atleta
trabalhando numa lanchotene /aví
food. "Levei uma vida de cão por
algum tempo. No máximo comia
sanduíches de frango, só com a
metade do pão, e tomava laranja-
das", lembra. Nesse tempo, a ju-
doca competia na categoria até 56
quilos e vivia com problemas de
peso. 

"Acabei desistindo e passei
para a categoria até 61 quilos. As-
sim sofro menos", revela.

Sem dinheiro para competir no
exterior, Soraya teme não alcan-
çar o sonho de chegar à Barcelo-
na. Sua maior rival na categoria é
a paulista Tania Ishii, que treina
nos Estados Unidos e está no cir-
cuito europeu."Vou precisar de
muita força para derrotá-la na se-
letiva final em abril. Só vai um
atleta por categoria", prevê.

. psO Botafogo/Losango foi derrotado pelo
Palmeiras por 95 a 86 — no primeiro tempo
o Palmeiras venceu por 41 a 35 —. em
partida válida pela Liga Nacional de bas-
quete masculino, ontem à noite, no ginásio
do Grajaú Country Clube. Com a derrota,
o clube do Rio ficou sem qualquer possibi-
lidade de chegar entre os oito melhores e
agora só vai cumprir tabela, sem chances de
chegar á final.

A partida foi disputada no Grajaú, por-
que o ginásio do Mourisco está interditado
em virtude dos tumultos ocorridos durante
o jogo entre Botafogo e Ipê, dia 22 de
fevereiro, em que vários atletas saíram feri-
dos. Ontem não houve incidentes — havia
um policiamento de 60 homens no ginásio.

Pelo Botafogo jogaram e marcaram Pe-
drinho (10). PC (5). Alberto (19). Robert
(4). Mão (10), Gema (17), Berick (21) -
Aluizio. Marco Aurélio e Boletinha não'marcaram. Pelo Palmeiras, dirigido por
Lula. novo auxiliar técnico da seleção,
Máiiro (19), Zezinho (17). Cadum (15). Zé
Henrique (2). Álvaro (15), Mexicano (2),
Pisérgio (2), Chris (15) c Bob (8) — Ale-
xandre não marcou. Pela mesma rodada,
em Franca, a Sabesp/Franca derrotou o
Ginástico por 127 a 84.

Valquíria Daher

Tjl la atende os clientes com um
J-i sorriso largo e muita aten-
çào. Poucos freqüentadores do
McDonald's da Praia de Botafogo
podem imaginar que aquela sim-
pática garçonete, na verdade, é
muito boa de briga. Soraya Carva-
llio, 27 anos, judoca pré-classifica-
da para os Jogos Olímpicos de
Barcelona, trabalha na lanchonete
há mais de um ano. "A 

gente tem
que ter os pés no chão. Não tenho
patrocínio e preciso ganhar di-
nheiro", explica.

Medalha de bronze nos Jogos
Pan-Americanos de Indianápolis,
em 87, várias vezes campeã brasi-
leira, Soraya não reclama do tra-
balho."Aqui, pelo menos, tenho
flexibilidade de horário e, se preci-
sar viajar, também sou liberada",
conta. Além do salário, a judoca Trabalhando com comida, Soraya mudou de categoria

Carcasci treina
O piloto brasileiro Paulo Carcasci

participa hoje da tomada oficial de
tempos para a definição do grid de
largada da primeira etapa do cam-
peonato japonèes de F3000. que será
amanhã em Suzúka. Carcasci vai cor-
rer ainda com o chassis Lola do ano
passado, enquanto aguarda a chega-
da do modelo 1992 e terá pneus Dun-
lop. Por ter uma equipe nova, Car-
casci acha difícil brigar por uma
vitória no início da temporada.

Odiretor-jurídico 
do Co-

mitê Olímpico Brasileiro,
advogado .Carlos Osório, esta-
rá nesta segunda-feira no audi-
tório da Associação dos Cro-
nistas Esportivos do Rio de
Janeiro (ACERJ), na rua da
Quitanda, número 45, 4o an-
dar, no Centro, falando sobre a
violência nos estádios. A pales-
tra começará às 14h e os estu-
dantes poderão participar.

1 • Páreo—Às 14 honM — 1.000(AREIA) Cri 1.250.000,00-TOIEXATA/DUPLMXATA PRÊMIOKURftUPAKOSalfate, A. C. Fecha  1 56Jumping Hill. J. M. Silva  2 56Beau Père. L. Corrêa  4 56Neto do Rei, F. Pereira F'  5 56Emblaze, J. C. Castillo  7 54Possible Eyes, J. F. Reis  3 56" Possible Eyes, J. F. Reis  3 562* Pfcw - A» 14MCm — 1XIOO(GRAMA) Cr$ 1J50.000,00 —
TRIEXATA/DUPLA-EXATA PfltMIOTUTSt B0NB0N (LEILÃO)Sandown, J. C. Castillo  1 56He Can, J. Ricardo  2 56Batalhador, J. L. Marina  3 56Rose Water, J. Pinto  4 54Obigny. R Ferreira  5 56Embaú, E. S. Gomes  6 563" Pino - Al 15 hora. -1JOO

(GRAMA) Cr$ 985.000,00 -TRIEXATA/OUPLA-EXATA PRÊMIOHYPAN1SGlory Baby, J. Ricardo  1 57Frencb-Colour, J. M. Silva....... 2 57Dizzling. J. Pinto  3 57Caro's Image, P. Cardoso  4 57Roland Garros, J. F. Reis  6 57Never Faint, R. R. Souza  5 57" Orchid Beatiful, A. C. Fecha ... 7 574* pfcvo - Àb 15h30m -1.000
(GRAMA) Of 1 J50.000.00 -TBIBCATA—OU PLA-BÍATA PRÊMIOM04JSTACHE INÍCIO DO CONCURSODE 8ETE POMTOSBordonela. J Machado  1 56Annick. A. C. Fecha  2 563AunGrandSolei.M Cardoso... 3 564WarStar,J. Pessanha  4 56Condenzita, J Ricardo  5 56Atfaire D Amour, A. S Madurei.. 6 567Tundra, J.Pin'o  7 56BSwazi.J.Aurélio - 8 56Hanna Schygulla. J M. Silva  9 5610 Optand. J Malta  11 565* páreo—Ài 16 horas —1.600

(GRAMA) Crf 085.000^)0 —
TRIEXATA - DUPLA-EXATA PRÊMIOHARAS IPIRANGA PÁREO DECLAIMIHG "J" (5.000.000,00)Sailor Pnnce. J Pinto  1 56Mandacaru. J M Silva  2 55Chapier. M Cardoso 3 55•1 Que Gatão. J S Gomes 4 565E!ienneNavarre. J F. Re;s . 5 566HerrOíto J Ricardo  6 57Em.rados Árabes E S Rodrig. 7 55BAbaHost.J B Fonseca 8 58

Pendragon. E. S. Gomes  57Ucimal, J. Malta  57Market Place, E S Rodrigo  57Lalande. P. Cardoso  55
9-pirec - Á> 181» -1.000
(GRAMA) 0$ 1.250.000 —

TRIEXATA-DUPLA-EXATA PRÊMIO
NEGRONI

1 Blond Wings. J. Aurélio 562IM Lovely, P.Cardoso  56Black Time, J Pinto  56Caumartin, F.Pereira F°  56Klocka. M Cardoso 53Inteira, J. Malta  567lmagmary. J Ricardo 568Fire-Proot.ESGomes  56
10-pireo - Às 18h30m -1.100 —

Cr$ 985.000,00 —
TRIEXATA-DUPLA-EXATA PRÊMIOGIUUANO

Chaúna. J. Moita  57Urubici.J Ricardo  57Isle of Beauty, A Chatfin 57Nebbia. J James  57Hilacha. I Lanes 57Riadne. M.Monteiro... 57Tia Rica. J Malta 57Masked Lady. A C Fecha 57
La Belte. E S Rodrig. 57

10 Diamella, R R Souza  10 57

6* páreo—ás 16h30mfai — 1,600
(GRAMA) 0$ 5.100.000-TRIEXATA-DUPLA-EXATA

ORANDE PRÊMIO EUVALDO LODt -G.III
Vipness, C. Lavor  3 60" High Glass, G. Guimarães  7 60Gemini One, J. Ricardo  6 60" Glory ot Love, E. D, Rocha  1 60Catch the Magic. J. Pinto  5 56Kzarda, J. Aurélio  2 56Genuine Class, F. Pereira F°  4 60
7* páreo-ás 17,-OOh—1.000
(GRAMA) OS 1J50.000,00 —

TRIEXATA—OU PLA—EXATA PRÊMIOGOURMET
1 Viva Arkina, R. Antonio  1 M2Shuni, J. F. Reis  2 56lacobelli. A. C. Fecha....  3lasmin Edge, J. Ricardo  4 54Just One, E. S. Gomes  5 566Mocita Missionera. J. M. Silva... 6 547 Over Speed, J. C. Castillo  7 56

0*pino—Àa17h30mtn—1.600
(GRAMA) Cr* 085.000,00 —TWEXATA-OUPLA-EXATA PRÊMIOFLAMBOYAMT DE FRESNAY

Herr Baron, C. A. Martins  1 57Guru Líder. J. James  2 57Roller Grass. J. Ricardo  3 57

PARA VOCE QUE JA
POSSUI CURSO SUPERIOR

COMPLEMENTAÇAO

E FORME-SE EM
PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS

[FACULDADE DE LETRAS MVl|

Carcasci

São Paulo
Placar JBCom gols de Jairo. aos 42 minutos

do primeiro tempo, Gelson. cobran-
do pênalti aos quatro do segundo, e
Adilson Gomes, aos 44m, o Criciúma
derrotou o São Paulo por 2 a 0,
ontem á noite no estádio Heriberto
Hulse, em partida válida pelo Grupo
II da laça Libertadores. Sem alguns
dos seus principais jogadores — Rui
entrou apenas no segundo tempo —.
o São Paulo foi inteiramente domina-
do pela equipe catarinense. A derro-
ia. porém, não deixa o São Paulo em
ma situação. No Grupo, onde tüm-
bem esifio o San Jose e o Bolívar,
anibos da Bolívia, se classificam três
times para a segunda fase. O São
Paulo volta a jogar amanhã. Desta
uv pelo Campeonato Brasileiro', en-
Iremando o Palmeiras.

Aberto de Copenhague
Quartas-de-final
Christian Saceanu (Ale) 7/6 (7-4), 7/6 (7-3)Nicklas Kulti (Sue)Magnus Larsson (Sue) 6/4, 6/7 (6-0). 6/1
Patrick Baur (Ale)

Campeonato dos EUA
New York Knicks 101 x 91 Los Angeles
Clippers
Washigton Bullets 119 x 109 Dallas Ma-
verick
Chicago Bulls 113 x 100 Minnesota Tim-
berholves
Housíon Rockets 114 x 93 Miami Heat
Phoenix Suns 118 x 105 Seattle Sujierso-
nics
Golden State Warriors 116 x 108 Cleve-
!aml Cavaiiers

Indicações
1° Páreo: Jumping Hill H Neto do Rei I Padreco
2» Páreo: Rose Water n Embaú ¦ He Can
3o Páreo: Caro s Image ¦ French-Colour B Roland Garros
4o Páreo: Tundra a Atfaire D Amour ¦ Condenzita
5» Páreo: Herr Otto H Mandacaru ¦ Sailor Prince
6° Páreo: Vipness ¦ Gemini One B High Glass
7° Páreo: Mocita Missionera B lasmin Edge B Over Speed
8o Páreo: Roller Grass B Lalande fl Pendragon
9o Páreo: Imaginary B Klocka B Fire-Proof

10° Páreo: Isle ol Beauty B Urubici B Diamella
Acumulada: 2°4(Rose Water). 3e4(Caros Image), 5'6(Herr
Otto) e 7°6(Mossita Missionera)

Rali de Portugal
(Lisboa).
Classificação ajfos a 3* etapa
1. Juha Kankkunen/Juha Pironen (Fin),
Lancia. 4h23m08s
2. Massimo Biasion/Tiziano Siviero (Ita).
Ford. 4h24m26
3. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp), Lancia,
4h25m31

Assinatura Torneio de Indiana Wells
(Indiana Wells, EUA)
Quartas-de-final
Michael Stich (Ale) 6/1, 6/2 Sergi Bruguo-
ra (Esp)
Jacco Eltingh (Hol) 6/3. 617 (4-7). 6/4 Jo-
nas Svensson(Sue)
Konnoth Carlson (Din) 6/0, 6'4 Martin
Strelba (Tch)

Torneio de Linares
(Lifiares. Espanha)
Gari Kasparov (CEI) 1 x 0 Nigel Short
(fjfgj
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do Santos nao assusta o Flamengo

passagens pelas pontas c quasc nenluimu sua transferencia para o Gremio e esta ^ ^ 11||| ¥ML .>«|| jrfjHML 
*«PPir ' A*« *< que isso vai eslourar na minha miio'.

c\p«.-iicncia dc marcacao. escaladoi^lij. i-. 'viBL- 
^JIh. ^SHHHL jBBBBmBw dcsabalbu Gil. Ele reclama as autcnciaN

Para conllrmar que os problemas de * ' 
*f\jr ^ " " do prcsidente l-.mil Pinliciro. ainda em

ultima hora nao abalaram seu estado de Santos Flamengo J| <igSf^ /^y'JHk .-.'SHL Angra dos Rcis. do vice admimsiralivo.
cspiriio. Carlinhos eslava bem brinea- gewioi loiimar Anibal Fonseea. em Sao Loureiu;o. e do

; lhao onlem. Ao abrir uma carta a ele Mniuao Fernanda! a 3Gounu> - Sjkfp/* ¦ s rcprescntante na Federayao, Erwin l a-
: enderegada, de uma rubro-negra paulis- IS' " •'* ?* 't ' gundes, que esta cm Araruama.

ta, a primeira coisa que chamou sua Bernardo5 sjunior , V' <> vVjL ;•'*?. 0 _ ¦ * »£ .- ;nHi Axeis suMnnar - - -¦< - <, - „ -* ? * «l>% a.* '* •*'» Rcnato argumeiita que havena tcm-atencao foram dois grartcosacom as mat- nanieitio iowho ' ./>.. itt39 **«£ *• < ¦>} .AaHlii ill - 1 >
x'i jp rkmn n Flnmenm devcri-i in- AtartnT uzuuio 1 ¦ 11 MB g v,s £ - ; % ' MP JP* t Ay '• po sulicientc para deslilar e ticinarcavoes de como 0 t lamengo aevuia jo- pauiinhoo 7Pauioffll(Cruvinei) • i ¥";¦*'> : .-swa: , - . n, , •

gar para veneer 0 Santos. A carta, detres CT4?tjc" tKh < >1 \/Vft amanhijfflis 9h, descansando ate 0 jogo
Iblhas. eomepava criticando 0 chocolate gcS!o cariiniioa , - A ^i 

contra 0 Cru/ciro, as 21 h 1 (> de segun-
1 qui 0 time lcVOU do Cruzeiro eill sua local: VilaBelmiro(Santos).Hor4rio:161i.Juk:Wil- ***'' * ->«# v*!9PI - da-leira. cm lk'lo Hon/onte. "Pretendo

., • • 1 /<¦» 1 • • • son Carlos dos Santos. As tevteGlobo e Bandeirantes > ,
ultima partida (2 a 1 para o time minei- e as t^iiios Giobo (i220khz). Nacionai (limhz). Tupi jlcar no camarote ate uma eerta hora e' ro). mas ainda nas primeiras linhas mu| 'imh21 eTamoiol900k""mn5mltem°Toto tern a oportunidade de entrar jogando pela primeira vez no Brasileiro depois you para casa dormir". plancja o

ponta. Gil discorda e garante nao tcmer

A nova chance de Cruvinel ramnnn«^A ^
jo§o Cerqueira tL^9IHpGODdiiO BF3SllGIP0 caubiir. Eu niiiudo no time . dccretou.

Escalado em alguns jogos pelo ex- ;" 
' 

ffif j Onlem. Valdeir e Dias diegaram 20
; tecnico Vanderlci Luxemburgo, o mi- R J I |h| 

Classificacao 
JOCIOS minutos atrasados ao treino. alegaiulo

neiro Paulo Cesar Cruvinel recebeu 
4 «4 :j|f |l problemas no transito. "Tcnho que darcom absolllta naturalldade a noticia de >' ^1 'SHI 

> J V E D PG GP GC Primeiradivisio —7Arodada s'ltisf'icoes •ineivis mo Rnl iropn" diw
que poderia substiluir Paulo Nunes no 1; Mi I 18 J V E D PG GP GC satsla?oes.jpengao Botalogo . disst
;i.m An iinip -14/, m„itn tpmnn Pc»nii z^Wm WSmW'^-:- ¦f®,° Valdeir. que na quarta-leira de cin/asJOgO Cle llOje. till nuilto tcilipo esiou f.- ^l_Y5l||l||  16h — Santos x Flamongo (Vila Belmiro. com TV) " 1 1esperahdo uma oportunidade", disse, f a,'< ^TifS 1° Vasco 6 4 2 - 10 14 3 i6h—Corinthians x sport (Pacaembu) tambcm nao chegou na hora marcada.
despreocupado com a responsabilidade ] : "0""n 'i'i "o i6h-Portufluesax Bragantino (Canimtd) "0 voo atrasou por causa da chuva".• • 11' & 2° Cruzeiro 6 4 11 9 11 2 AmanhS .• r N • i. idojogodehojc. ^"7'^;";:; ;¦ R "6h-A?«ico-PRXGoi4s(Pinheirao) justificou Valdeir, que voltaVa dc

»\ exnectativa e ansiedade de Cruvi- i&.' y-'aW-'MBS' .I!?.1®:".?.?.!?...?.. ?. i6h—saoPauloxPaimeiras(Morumbi) Goias, ondc passou o carnaval. Gil diz
• / j » \"<& ¦ ¦¦¦ w i; • Piamonnn c q o 1 R 19 17h — Fluminense x Bahia (Laranieiras)nel contrastavam onlem com o desam- H• I \ .SSiHSPl?. }.£ ." i7h-—nsuhcoxPaysandu(A«if&) q"1, na0 vai n,llls se preocupar com

mode Paulo Nunes! Encostado ao Bragantino 6 3 2 1 8 3 3 20h — intemacionai x Ati6tico-MG (Beira-Rio) esses problemas, pois nao ha no clube
u'anibrado. assistindo o treino dos W M ' Sport 1 ffhT-vlscoxGuarani(saoJanuaho) quem possa tomar dccisoes contra os
com pa n hen os, elc confessava estar *- 70 

Rotafoao 6 3 1 2 7 12 9 2ihio—cruzeiro x Botafogo (Mineirao, com tvi atrasos constantcs.
prcocupado. Dc anteontcm para on- .(.....£9i?JSSS  sogunda divisao
tem. o joelho esquerdo piorou. %'A dor Corinthians 6 3 1 11 10 6*rodada Gilmar I rancisco e Valbci, eontun-
coiitinua c alguns movimentos estao - Portuguesa 6 2 3 1 7 9 7 "h—CeardxPicos(Fdrtaieza) didos, dillcilmcntc jogani. O lecnico es-
bloqueados. Isso naoc bom",cxplicou. ^#11 

'"To°"'Flutinense 6' 7 
Amanha colheu Rene e Marquinho jfcra substi-

De qualquer forma. Paulo Nunes ¦ ¦ "R i»30-Jovenh.8 xCoritiba (Rua^vari) tui-los. Jeferson Douglas entra no lugar
. i n JF Sao Paulo 6 £ I £ o I b 16h — Anapolina x Taguatinga (Andpolis) j. n;.,, r-a i. \ ,r„- .viajou com a dclegagao para Santos M •  i6h—Bangu x Joinvile (Mopa Bonita) SUSpCllSO. Cjll prctCIIClC deiinil

onlem a tarde. para fazer testes hoie. W ?. .? .5 .? i6h — Noroeste x Botafogo-sp (Bauru) apos o coletivo de lioje. no C'aio Mar-
, ' A iqo PawcanHt i fi P 1 ^ R 4 fi 16h — Londrina x Ponte Preta (Londrina) . .. . .

Televisao — O prcsidente Marcio I^pr  i6h — sao Jos6 x Am6rica-MG (Sao joso dos ims. quem joga no gol, Marcelo Lou-
Braga esclareccu a posi?ao do clube a : ^ iff &,eza x sama Cruz (Fonaieza, rem;o ou Rjcardo Cruz. A rapidc/ 'do
respeito do televisionamento dos jogos. ||| .V:.?M!!.?.9 .! ?¦ i7h — central x campinense (Caruaru) supervisor Edson Bentes evilou que o
Vai exigir que o Flamengo realize o •< „ w. M 16° Paimeiras 8 17Ii-abcxcsa (Natal) goleiro contratado ao America llcasse.' i •  . i • ; X M 17h — Remo x Vitoria (Belem) *-mesmo numero de jogos para a televi- >¦,,•'/ a lri,:in Bahia 6 11 i7h—contian^ax Americano(Araeaju) desde ja, fora da partida. "Eu o inscrevi
sao dtf que os outros 112 clubes que Cruvinel esta tranquilo •IFAtigpR" 13 antes 

do carnaval. Ainda bem pois. sccompoem o Clube dos 13 e que dtvidem . .. 19° Guarani 6 1 - 5 2 3 11 i7h —operano-MTxOperario-Msivarzea Grande) fosse prcciso no momcnto nao teria-igualmcnte a verba de transmissao das meiras tambem ja esta reclamando. E o AVi^ Mr in seounda-fair. iosm. pnxiso, w mumtuiu wium

pal lidas. "O Vasco jaconseguiu reduzir Flamengo vai entrar nessa briga",  2ih—Criciuma x uniao sao joao (Criciuma) mos nen'luni dirigcnte para assinar a
o numero de jogos da televisao. 0 Pal- ameaijoii. documentagao , comenlou.

Goleada no treino deixa Yasco empolgado ^a™Tfo
Evandro Teixeira ""Ta ruim de aturar esse ataque." A Nelsinho,contudo, observou urn pro-  ,L, T7] '„ort 

Q0frase e do normalmente contido Bebeto, blema no setor direito, aumentado pelo tlU J. l/LLiiLbil\5il&U

Srr«a£SXs;rr s™Nar,b  —M;
 "H?1 • 

wr't - 
-f

— SEoSri-" 
o L„is „„r ali pm„c o Cua„i am.
com o Robeno Gauclio^aberlo. 0 pro- | | 

• . jfc. Jfcjifag ti %, 
* il-S a 5o ,,ompe«l» «ad«al dc

alegrar ate o exigente tecnico Nelsinho, e blema principal foi que Edmundo estava r ir, , /^<- 
~ ' \ 1983 a 1985. Naquela cpoca. ele brigava

deiam a todosli certeza de mais uma marcando errado e permitindo que os i ; , +*» j. |. * I i* 
' "T%mMk com Tato por uma vaga: lioje. aos|27

vitoria no Brasileiro, segunda, contra o reservas llzessem o dois contra um em ¦ £ v > ' 
, ^jj ano^ so precisa de melhor condicao llsi-

Guarani. em Sao Januario. Winck. Ed- cima do lateral. Espero que segunda-fei- jFnot ca que lhc permita preenclicr a lalta dc
mundo. Bismarck (3) e Bebeto (3) mar- ra isso estcia corriuido." 

rW 
Vk i}\ * W' ->V~ jogadas do time pela esquerda. pois en-

caramosgols. H V* - " ' - f ~ { * m mm quanto esta no banco, essa responsabili-
"Mouve duas fases distintas no trei- [~| O Guarani vcnceu o ultimo jogo, ' 1 IT, ffi || % |1[ dade 

e do improvisado lateral-esquerdo
no. A primeira (que terminoa 3 a I) foi 1—1 diante do Sao Paulo, com um gol £ iT&mKKKm - \ Marcelo 

Barreto.
cxcepcional. Depois, os reservas tambem olimpico do cx-flamenguista Ailton. ' \ A ^ 4 0" tecnico Arthur Bernardes nao es-
desistiram de correr". disse Nelsinho goleiro do Vasco, Regis, nao esta nem *"T~ Jm* 

* condeu onteni a alegria quando soube
que, de tao satisl'eito. decidiu cancelar o um poueo preoeupado e chega a apostar que poderia contar. ao menos na reserva.
coletivo que daria lioje, trocando-o por que um lance desscs nao sc repetira : » II' 'Mf 

WM com Paulinho — que se siibmeteu a um
um simples treino tecnico. Bebeto disiri- segunda-feira. "0 Ailton jogou muitos ® fgl HK' teste e esta em condicoes de jogar no
h„h snrnsos 'inns n tivinn p 'lnnnfivi -i anos no Rio e sabemos que eseantcios Mm mininio 30 minutos. Ojogador. empres-
«L, d.aiin sao sua especialidadc. l:lc vai hulcr - ^ "" W" ,,d. pelo Aiac™. gan,,« apro.ci.a, a
n,.;, lt. . nm mil ve/es e nao marea mais nenhum. B. oportunidade: Se eu entrar no segundoBismaick. qui. Icchoii a goleada com um Alcm disso, tomar gol olimpico para ® tempo, o Ezio nao vai Hear tao isolado".
toque de genio. encobnndo o goleiro da mim c frango". Alcm de nao trcinar esse nk /" Na madrugada dc ontem, o tecnicointermediaria. V His e brineaaeira. bn- tjpo (je |ance por precaU9ao, Regis tran- if Arthur Bernardes passou por um susto.
trou niuito bem, me ajuda demais la na quilizou os vascainos: "Tudo bem, mas ^ Seu carro, um Santana Quantum, foi
Irente. Mas vamos manter a humildade cuja enfrentei espeeialistas como Netoc . recuperado pela pojicia meia hora depois
porque ainda ha niuito que melhorar." Eder e nunca levei gol". Hismtirck Joi um dos uesUiques do bom treino do Vasco9 no qucil marcou 3 dos 8 gols de se notar que fora furtado.

[l-T I unS^1"" | Mk 1 
"slT-\ Pieco 

da F 1 sobe mais 
que 

inllaoao
Shell so para convidados

Unibanco  320 mil 266 mil MgreSSO qiW CUStcl Unibanco (setores A, C e E), nos pos- aficcionados. que nao perdem a corri- "Jil
D DimensaoTurismo 475 mil ttos she" (selor G) c na Dimensao da por nada", revela. Nos ultimos
E Unibanco 228 mil 170 mil JUCUUd VcllC LJUclSiC Turismo (D e K). Scrao colocados 48 dois anos, cerca de 40 por cento dos
G SheTi 152 mil 2 SillclrioS fflllllfflOS ™' bilhetes a venda, cerca de 7 mil a compradores deste setor foram es- iHl-flM til V iV 1 [tfil
K DimensaoTurismo 266 mil ::::  rncnos que em 1991. Para evitar a trangciros, a maioria, inglescs. "Nigel || M |j'J 1111 F-l I L".l

prei;o da arquibancada mais falsificagao ocorrida ha dois anos, eles Mansell tera torcida grande em Inter- ¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦MB*
G  eshs^^ barata do Grande Prcmio Bra- scrao magnetizados. 0 iugar de maior 'a20S • brinca Fabio. LIGUE JA yA

^maazoBHSEBa 
mmiii  sil de Formula I. que sera disputado visibilidadc c o setor D. No B c no C. No Unibanco, a procura maior 268-0958/^Ajj^A

v Descida do Lago no proximo dia 5 de aB'iiij cm Sao vecm-se bem os boxes c a largada, costunia serem Sao Paulo. Belo Hori- i^J^/wSCRICOES
Paulo, aumentou'302% acirna da in- masniioorestodapista.OsetorGda zonte e nas capitals do Sul. No Rio, \ SO ATE 6(3
flagao acumulada durante os ultimos vis5o dc nuase m do tracado nvis procuIra sempre 101 pequena-mesmo *****raRA

nicscs. 
0 SCO, G. „oc ca, 

Zl'^ZS" tSfft IFACULPADE BE INFORMATICS HVll
. S do senna |D estava CrS 18.5 mil (aproximada- . :u j 

segundo ojcrcnlt dc produtos do iHBMipiPlWiMMKa
? Mergulho mente 75 dolarcs. ao can,bio da epo- i A 

^u,bancada 
~selor banco' J°ao Garbu'°- As a^tas JfWW'l

Laranjinha ca). passara a ser vendido por CrS 52 
coberto' cuf ,CrS 475 mil. que estarao vendendo ingrcssos no

I i cc (U n • , , para OS dois dias de treino e a corrida Rio sao: Ouvidor (rua do Ouvidor. BffigSWWaWWWgiWM
s Torre mil USS 94 dolares ao cambio de _jaestaavendaha20dias.com 91): Copacabana (Av.N.S. de Copa-

BiCode Pat0 W; 0u bCja'10e^0"ni, aumcn!° dc exciusividade na Dimensao Turismo, cabana. 1165); Avenida (Av. Rio
S" /"'contra 5 ' " °e inllu?So 00 uma agencia paulista. Segundo o dire- Branco. 37) e Largo do Machado (rua

. L*eS Penodo. segundo olCP-M da Mmda- tor da empresa, Fabio Castanhosa, a Almte. Tamandare. 66. loja 1). 0. Assinatnra Inrnal Hn Rrasil
da V 

Reta 
?a° 

UrgaS* procura 
"tern sido boa", embora ele postos Shell ainda nao foram defini- ASSindtura Jornal do BraSll

juncao Os ingressos coinecam a ser vendi- nao revcle quantos dos 3.500 bill,etcs dos. En, Sao Paulo, o telefone da Salvador
dos scgllllda-lcira lias agendas do loran, veiulidos. "Nossa clieilteia C dc' Dimensao Tlirismo C (011) 545 2240. ¦ffTnKfft

INSCRICDES
RUA BARÃO DE -MESQUITA 426

flJUCA - TEL.: 268-0958

(071)241.-5877

do Santos não assusta o Flamengo

Marcelo Theobald
Nem proibição

tira Renato

do Sambódromo
Abandonado pelos dirigentes, o téc-

nico Gil já se vê diante de uma montei-
ilha de problemas no Botafogo. Ontem,
ganhou um novo. Apesar de a comissão
técnica ter proibido os jogadores de
participarem do desfile das campeãs,
hoje, no Sambódromo, Renato garan-
tiu que só não vai sair pela Estácio
porque ainda sente dores no ouvido."Mas vou ficar no camarote", adiai,-
tou, repetindo o programa do carnavai.
A posição do atacante irritou Gil. que
desistiu de desfilar. "Isso vai dar pro-
blema", previu o treinador, prometeu-
do conversar hoje com Renato.

"Estamos sozinhos e eu não posso
controlar tudo. É uma situação que
atrapalha meu trabalho. Tenho certc/a
que isso vai estourar na minha mão",
desabafou Gil. Ele reclama as ausências
do presidente Emil Pinheiro, ainda em
Angra dos Reis, do vice administrativo.
Aníbal Fonseca, em São Lourcnço, c do
representante na Federação, Erwin Fa-
gundes, que está em Araruama.

Renato argumenta que haveria tem-
po suficiente para desfilar e treinar
amanhã às 9h. descansando até o jogo
contra o Cruzeiro, ás 211,1(1 de sçgun-
da-leira, em Belo Horizonte. "Pretendo
ficar no camarote até uma certa hora e
depois vou para casa dormir", planejá o
ponta. Gil discorda e garante não temer
possíveis conflitos que a situação pode
causar. "Eu mando no time", decretou.

Ontem. Valdeir e Dias chegaram 20
minutos atrasados ao treino, alegando
problemas no trânsito. "Tenho 

que dar
satisfações apenas ao Botafogo", disse
Valdeir, que na quarta-feira de cinzas
também não chegou na hora marcada."O vôo atrasou por causa da chuva",
justificou Valdeir, que voltava de
Goiás, onde passou o carnaval. Gil diz
que não vai mais se preocupar com
esses problemas, pois não há no clube
quem possa tomar decisões contra os
atrasos constantes.

Gilmar Francisco e Válber, contun-
didos, dificilmente jogam. O técnico es-
colheu Renê e Marquinho para substi-
tuí-los. Jéferson Douglas entra no lugar
de Dias, suspenso. Gil pretende definir
após o coletivo de hoje. no Caio Mar-
tins, quem joga no gol, Marcelo Lou-
renço ou Ricardo Cru/. A rapidez'do
supervisor Edson Bentes evitou que o
goleiro contratado ao América ficasse,
desde já, fora da partida. "Eu o inscrevi
antes do carnaval. Ainda bem pois. se
fosse preciso, no momento não teria-
mos nenhum dirigente para assinar a
documentação", comentou.

Flamengo
GilmarCharlesGotardoRogério6P1AJúnior8 UidemarlONólio11 Zinho7 Paulo Nunes (Cruvinel)9TotoTécnico:Carlinhos

Sérgio 1índio 3Marcelo Fernandes 2Luís Carlos 6Marcelo Veiga 4Bernardo 5Axel8Raniéli 10Almir 7Paulinho 9Cilinho 11Técnico:Geninho
Local: Vila Belmiro (Santos). Horário: 16h. Juiz: Wil-
8on Carlos dos Santos. As tevês Globo e Bandeirantese as rádios Globo (1220khz), Nacional (1130khz), Tupi
(1280khz) e Tamoio (900khz) transmitem o jogo. Toto tem a oportunidade de entrar jogando pela primeira vez no Brasileiro

Campeonato Brasileiro

JogosClassificação

Primeira divisão — 7" rodada
Hoje
16h — Santos x Flamengo (Vila Belmiro. com TV)16h — Corlnthians x Sport (Pacaembu)16h — Portuguesa x Bragantino (Canindé)
Amanhã
16h — Atlético-PR x Goiás (Pinheirão)16h — São Paulo x Palmeiras (Morumbi)17h — Fluminense x Bahia (Laranjeiras)17h — Náutico x Paysandu (Aflitos)20h — Internacional x Atlético-MG (Beira-Rio)
Segunda-feira
21h10 — Vasco x Guarani (São Januário)
21h 10 — Cruzeiro x Botafogo (Mineirão. com TV)
Segunda divisão
6" rodada
Hoje
17h — Ceará x Picos (Fortaleza)
Amanhã
15h30 — Juventus x Coritiba (Rua Javari)
16h — Anapolina x Taguatinga (Anápolis)16h — Bangu x Joinvile (Moça Bonita)
16h — Noroeste x Botafogo-SP (Bauru)16h — Londrina x Ponte Preta (Londrina)16h — São José x América-MG (São José dos
Campos)
17h — Fortaleza x Santa Cruz (Fortaleza)17h — Central x Campinense (Caruaru)17h —ABCxCSA (Natal)17h — Remo x Vitória (Belém)17h — Conliança x Americano (Aracaju)17h — Desportiva x Itaperuna (Vitória)17h — Grêmio x Paraná (Olimpico)17h — Operàrlo-MT x Operàrio-MS (Várzea Grande)
Segunda-feira
21h — Criciúma x União São João (Criciúma)

1o Vasco 6 4 2 -
2o Cruzeiro 6 4 1 1
3o Internacional 6 3 2 1

Flamengo
Bragantino
Sport

7° Botafogo
Corinthians
Portuguesa

10° Fluminense
São Paulo
Santos

13" Paysandu
Goiás
Náutico

16?„ .Palmeiras
Bahia

19° Guarani
Àtiético-MG

Paulinho no

banco é trunfo

do Fluminense
Na partida contra o Bahia, amanhã,

a grande esperança do Fluminense estará
no desconfortável banco de reservas das
Laranjeiras. É o ponta-esquerda Pauli-
nho que. por ironia, vive situação seme-
11,ante á do trieampeonato estadual de
1983 a 1985. Naquela época, ele brigava
com Talo por uma vaga: hoje, aos 27
anos, só precisa de melhor condição fisi-
ca que lhe permita preencher a lalta de
jogadas do time pela esquerda, pois en-
quanto está no banco, essa responsabili-
dade é do improvisado lateral-csquerdo
Marcelo Barreto.

O técnico Arthur Bernardes não es-
condeu ontem a alegria quando soube
que poderia contar, ao menos na reserva,
com Paulinho — que se submeteu a um
teste e está em condições de jogar no
mínimo 30 minutos. O jogador, empres-
tado pelo América, garante aproveitar a
oportunidade: "Se eu entrar no segundo
tempo, o Ézio não vai ficar tão isolado".

Na madrugada de ontem, o técnico
Arthur Bernardes passou por um susto.
Seu carro, um Santana Quantum, foi
recuperado pela polícia meia hora depois
de se notar qae fora furtado.

treino deixa Vasco emGoleada
Evandro Teixeira

Nelsinho, contudo, observou um pro-
blema no setor direito, aumentado pelo
reserva Luís Cláudio. O ex-ponta do Bo-
tafogo armou um verdadeiro bunzé na
zaga e só não complicou o treino porque
não tinha com quem dialogar. "Coloquei
o Luis por ali porque o Guarani atua
com o Roberto Gaúcho aberto. O pro-
blema principal foi que Edmundo estava
marcando errado e permitindo que os
reservas fizessem o dois contra um en,
cima do lateral. Espero que segui,da-fei-
ra isso esteja corrigido."

|—| O Guarani venceu o último jogo,'—' diante do São Paulo, com um gol
olímpico do cx-flamenguista Aílton. O
goleiro do Vasco, Régis, não está nem
um pouco preocupado c chega a apostar
que um lance desses não se repetirá
segunda-feira. "O Ailton jogou muitos
anos no Rio e sabemos que escanteios
não são sua especialidade. Ele vai bater
mil vezes c não marca mais nenhum.
Além disso, tomar gol olímpico para
mim é frango". Além de não treinar esse
lipo de lance por precaução, Régis tran-
qüilizou os vascainos: "Tudo bem, mas
eu já enfrentei especialistas como Neto c
Éder e nunca levei gol".

"Tá ruim de aturar esse ataque." A
frase é do normalmente contido Bebeto,
e reflete de modo perfeito o sentimento
dos que viram o coletivo do Vasco, on-
tem, en, São Januário. Apesar de peque-
nas fallias de marcação no início — pro-
vogadas mais por uma gripe que deixou
menos disposto Luis Carlos Winck —, os
8 a I aplicados nos reservas chegaram a
alegrar até o exigente técnico Nelsinho, e
deram a todos a certeza dc mais uma
vitória no Brasileiro, segunda, contra o
Guarani, em São Januário. Winck, Ed-
mundo. Bismarck (3) e Bebeto (3) mar-
çaram os gols."Motive duas fases distintas no trei-
no. A primeira (que terminou 3 a I) foi
excepcional. Depois os reservas também
desistiram de correr", disse Nelsinho
que, de tão satisfeito, decidiu cancelar o
coletivo que daria hoje, trocai,do-o por
um simples treino técnico. Bebeto distri-
buia sorrisos após o treino e apontava a
origem tio poderio do ataque vascaíno:
Bismarck. que fechou a goleada com um
toque dc gênio, encobrindo o goleiro da
intermediária. "O Bis é brincadeira. En-
trou muito bem, me ajuda demais lá na
frente. Mas vamos manter a humildade
porque ainda há muito que melhorar." Bismarck Joi um dos destaques do bom treino do Vasco, no qual marcou 3 dos 8 gols

só corridaPosto de venda
Unibanco

convidados
afíccionados, que não perdem a corri-
da por nada", revela. Nos últimos
dois anos, cerca de 40 por cento dos
compradores deste setor foram es-
trangeiros, a maioria, ingleses. "Nigel
Mansell terá torcida grande em Inter-
lagos", brinca Fábio.

No Unibanco, a procura maior
costuma serem São Paulo, Belo Hori-
zonte e nas capitais do Sul. No Rio. a
procura sempre foi pequena, mesmo
quando a prova era cm Jacarepaguá.
segundo o gerente dc produtos do
banco, João Garbuio. As agências
que estarão vendendo ingressos no
Rio são: Ouvidor (rua do Ouvidor,
91): Copacabana (Av.N.S. de Copa-
cabana, 1165); Avenida (Av. Rio
Branco. 37) e Largo do Machado (rua
Almte. Tamandaré. 66. loja 1). O^
postos Shell ainda não foram defini-
dos. En, São Paulo, o telefone da
Dimensão Turismo é (01 1) 545 2240.

Unibanco
Dimensão Turismo
Unibanco

Dimensão Turismo
preço da arquibancada mais
barata do Grande Prêmio Bra-

sil de Fórmula 1. que será disputado
no próximo dia 5 de abril, era São
Paulo, aumentou 302% acima da ín-
fiação acumulada durante os últimos
12 meses. O setor G. que em 1991
custava CrS 18.5 mil (aproximada-
mente 75 dólares, ao câmbio da épo-
ca), passará a ser .vendido por CrS 152
mil (USS 94 dólares ao câmbio dc
hoje). Ou seja. teve um aumento de
821 %. contra 519.74% de inflação no
período, segundo o IGP-M da Funda-
çao Getúlio Vargas.

0^ ingressos começam a ser vendi-
dos segunâa-feira nas agências do

LIGUE JA
268-0958.

Descida do Lago

Junção Mergulho
Larãnjinha
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Antarctica e Brahma inovam

na divulgação e dão um banho

de puro marketing na avenida

Brahma ou Antarctica? As
duas empresas cantam vitória
de suas estratégias de marke-
ting utilizadas no Sambódro-
mo, onde os carros alegóricos
foram os camarotes, repletos
de celebridades brasileiras e
estrangeiras. Os investimentos
ultrapassaram US$ 1 milhão e
o retorno medido pelas cerve-
jarias não é contabilizado ape-
nas em núme-

BRASIL — que apresentou
uma lista reunindo vários que-
sitos apontaram a Antarcti-
ca como a vitoriosa na guerra
das espumas no Sambódromo.
Na verdade, graças à excelente
repercussão obtida com ambos
os patrocínios, as duas empre-
sas não tiveram o dissabor da
ressaca do carnaval. O sucesso
do marketing foi tamanho que

tanto os orga-
ros, mas
comprovado
também pela
forte presença
das duas mar-
cas na mídia.
Dez pessoas
— entre artis-
tas, jornalis-
tas e uma so-
cialite —

ouvidas pelo
JORNAL DO

Bma 
pesquisa feita pelo JOR-

NAL DO BRASIL nos
»principais jornais do Rio e de São
Paulo entre sexta-feira da semana
passada à quinta-feira desta se-
mana revelou que a marca Brah-

s ma apareceu em 32 fotos, teve 39
Icitações em colunas sociais e ecô-
nomicas e foram publicadas 12
matérias. Já a logomarca da An-
tarctica foi estampada em 24 fo-
tos, citada 45 vezes nas colunas e
teve 14 matérias publicadas.

nizadores
da Brahma

quanto os da
Antarctica

prometem re-

petir a dose
no ano que
vem, numa
mostra de que
os dólares in-
vestidos nos
camarotes va-
leram a pena.

JORNAL DO BRASIL

Nào pode ser vendido separadamenteRio de Janeiro — Sábado, 7 de março de 1992

Inflação

IGPM/FGV %

HPE/IPC %
.Novembro 25.39
Dezembro 23,25
Janeiro 25,89
Acumulado/ano 25,89
Em 12 meses 458,60

DIEESE/ICV
Novembro 25,76
Dezembro 23,64
Janeiro 29,38
¦Acumulado/ano 29,38
Em 12 meses 524,27

INDICADORES
BTN  CrS 900,4799'
UPC  CrS 7.846,29

(1° trimestre)
UPF  CrS 11.443,13
Ufir .04.03  CrS 945,64
.Ufir diária  CrS 973,91
TaxaAnbid  1.934,61
IBA/CNBV  9.021.403

pontos
l-SENN  6.277 pontos'atualizado pela TR acumulada

Ouro Cr$

Salário Mínimo
Novembro  Cr$ 42.000,00
Dezembro  Cr$ 42.000,00

+ Abono de CrS 21.000,00
Janeiro  . CrS 96.037,33
Fevereiro  Cr$ 96.037,33

Caderneta
Janeiro dia 01.01  29,0621%
Fevereiro dia 01.02... 26,1074%
Março dia 01.03  26,2381%
Dia 07.03  24,7378%

IBV (em pontos)

Setembro  13,2344%
Outubro 18,1512%
Novembro 23,2112%
Dezembro  30.2390%
Janeiro 27,5161%
Fevereiro  24,8146%

Aluguel
Fator de Correção
Residencial
ISN (Teto)

Semestral
Antigos

Comercial

Anual
Semestral
Quadrimestral 2.4519 2.4536
Trimestral 1.9483 1.9532
Bimestral 1.5492 1.5798

jÍBlliJ Fgy§ |
3.0324 3.2241
2.3948 2.8684

IGP
Fev.

IGPMt
Mar.

6,1366 6.1931
3,2902 3.4580

1.647,75
04.03 05.03 06.03

Fonte Banco Central e Anaima

26,48
24,15
25,92
25,92

498,74

554.307

535.304

Negócios este

ano cresceram

22% sobre 91

s cervejarias — Antarctica, Brahma e
Kaiser— apostaram alto na folia c a

empolgaçào acabou contagiando outras
empresas. Dos 380 camarotes na passarela
do samba. 80% ostentavam marcas conhe-
cidas que também queriam tirar proveito do
carnaval carioca. Nessa onda de folia, a
Riotur arrecadou nada menos que USS 1

milhão. Maggi, Arisco, Ibéria, Banco Ecô-
nomico, Aerotaxi, Engetec, Mendes Júnior,
Andrade Gutierrez, Xuxa Produções, grupo
Brascan e Credicard desfilaram seus mer-
chandisings no Sambódromo.

Em 1991, a indústria do carnaval movi-
mentou USS 240 milhões e pelas estimativas
da Riotur este ano esse número cresceu
22%. O presidente da Riotur, Trajano Ri-
beiro, ressalta que os negócios do carnaval
não se limitaram ao Sambódromo. Ele cal-
cuia, por exemplo, que as 78 barracas do
chamado terreirão do samba, na antiga
Praça Onze, tenham vendido diariamente
60 mil caixas de cerveja. "É uma verdadeira
indústria invisível que cria empregos e in-

crementa os contratos que vão desde dos
fabricantes de paetês a grandes empresas de
engenharia, responsáveis pela instalação de
aparelhos de som e iluminação.

A Guerra das cervejas é um exemplo
típico. A primeira idéia de lançar mão dos
camarotes partiu da Brahma e a Antarctica
este ano resolveu se encher de munição e
contra-atacar com a mesma arma. Já a
Kaiser, mesmo sem camarote, investiu USS
372 mil (do total de USS 500 mil) em con-
tratos de merchandising e exibiu sua logo-
marca em outdoors nos tapumes ao redor
do sambódromo, nas paredes externas dos
camarotes e distribuiu camisetas para todos
os funcionários envolvidos no desfile.

25,00
1,121965
3,411659
4,571901

7,09807438

23,63
23,56
27,86
57,9B

519,31
IN PC/IBGE
Novembro
Dezembro.

• Janeiro.
.Acumulado no ano....

Em 12 meses

06.03
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O carnaval foi das louras

SÃO 
PAULO — O publicitário Nizan Gua-

naes, da agência DM/9, o grande artífice
do camarote da Antarctica, define assim a per-
formance do camarote da rival Brahma: "É
como aquele cara que tem uma mulher maravi-
lhosa e descuida." O carnavalesco baiano não
cansa de repetir que seu camarote foi o melhor e
pegou a turma da Brahma de surpresa. A An-
tarctica desembolsou USS 500 mil para ocupar
uma área de 1.000 m2, no setor 7 do Sambódro-
mo. Foram 1.400 litros de chope por hora, 20
caixas de uísque por noite, 600 cervejas a cada
seis horas e dois mil refrigerantes.

Com uma equipe de 197 pessoas trabalhan-
do no camarote — inclusive uma pessoa só
para desentupir os banheiros —. Guanaes con-
ta que não descuidou um minuto dos mínimos
detalhes. "Quando faltou luz em todo o Sam-
bódromo, nós continuamos a festa, iluminados
pela luz de emergência que instalamos lá."

A presença da modelo canadense Linda
Evangelista, por exemplo, foi outro sucesso. A
modelo foi contratada pela agência, por cerca
de USS 100 mil, para fazer uma campanha do
Diet Guaraná. De quebra, recebeu o convite
para participar da festa do camarote. Outra
personalidade que animou o camarote foi o
estilista Kenzo.

Recompensa — Na opinião do publicitá-rio da DM/9. todo o investimento financeiro e
físico valeu a pena. "Fizemos uma festa linda e
os pingüins da Antarctica tomaram conta das
revistas e [dos jornais, nos dias dos desfiles das
escolas", avalia. Nào contente em trazer ceie-

1.400 litros de chope/hora
32 caixas de champanhe portuguesaJoão Pires
30 caixas de uísque por noite
600 cervejas a cada seis horas
600 litros de relrigerante/noite
Comidas:
100 quilos de frango
80 quilos de kani-kama de caranguejo
100 quilos de manga
80 quilos de pera
200 quilos de maçã chilena
55 quilos de ameixa
80 quilos de mussarela de búfala
50 quilos de queijos tipo parmesãoe provolone

•bridades, como a atriz Amy Irving e Celita
Jackson, a badalada gerente do Plaza Hotel, de
Nova Iorque, Guanaes convidou jornalistas de
dois programas de variedades dos Estados
Unidos. Uma equipe do Enteríainemení To-night, da rede NBC e outra do Hardcopy, da
CBS, estiveram lá."As estrelas internacionais receberam pas-sagem e estadia", afirma. Entre as figurinhas
carimbadas nacionais que desfilaram pelo ca-
marote da Antarctica estavam: Nelson Piquet,
Caetano, Gil, Gal, o escritor João Ubaldo
Ribeiro, Marina, entre outros. Guanaes garan-
te que repetirá a dose em 93."

"Fomos vitoriosos gastando um quarto dos
USS 1 milhão investidos pela concorrente",
comemorou o gerente de comunicação da
Brahma, Ingo Ostrovsky, ao comentar sobre o
Camarote Número 1. Nos 200 m2 do espaço
cativo da Brahma no Sambódromo foram in-
vestidos USS 230 mil, e a empresa diz que
levou tão a sério a presença da arquirrival
Antartica que fez questão de cuidar dos mini-
mos detalhes. "Não contratamos ninguém e
todos os convidados vestiam a camisa da Nú-
mero 1, ao contrário do que aconteceu com a
concorrente, onde nem todos os artistas e per-
sonalidades vestiram a camisa."

Ostrovsky disse que o sucesso foi tanto que
pôde ser comprovado com o retorno da mídia
em geral, onde a logomarca da Brahma apare-
ceu muito mais que a da Antarctica. Segundo
ele, existe uma grande diferença entre o cama-
rote Número Um e o da Antarctica: "O nosso
tem cara de cerveja e o da concorrente a cara
de um publicitário pouco conhecido para o
público em geral." A Brahma até reconhece
que na segunda-feira de carnaval o seu cama-
rote teve superlotação. Além de atribuir o
problema ao excesso de jornalistas, a empresa
ressalta que entre o desfile da Mangueira e o
Salgueiro houve uma verdadeira invasão de
convidados da Antarctica, que ao chegarem ao
camarote Número 1 diziam que o da concor-
rente estava muito desanimado.

Marketing — A Brahma não poupou
esforços para agradar seus convidados e tirar
partido do marketing carnavalesco. Além de
presentear os convivas com uma máquina po-
laroide, fez questão de regar a folia com muito

Bebidas:
103 litros de uisqueJB
129 litros de uísque Ballantine's Gold Seal Seal
177 garrafas de champanhe M.Chandon,
77 garrafas de vodea Wiborowa
2.900 litros de chope (58 barris de 50 litros)
6.500 garrafinhas de Brahma chopp long
neck (nova embalagem descart.)
Comidas:
300 quilos de filémignon
150 quilos de trutas das montanhas
90 quilos de lagosta
18 peças de salmão
150 quilos de frango
20 mil canapès.

chope. Foram consumidos 2.900 litros sem
contar os 177 litros de champanhe, 139 litros
de Ballantine's e 103 litros de JB. No jantar
também não faltou carne e só de filé minhon
foram servidos 300 quilos, fora 150 quilos de
trutas, 90 quilos de lacosta, 18 peças de sal-
mão, 150 quilos de frango e 20 mil canapés."Vamos repetir a dose no ano que vem
com a mesma equipe coordenada pelo Ricar-
do Amaral. Nossa imagem já faz parte do
carnaval."

Mais Antarctica e Brahma na pág. 2

1.650,00
1.630,00

06.03

Dezembro.
Janeiro
Fevereiro
Acumulado no ano....
Em 12 meses

508.922
28.02 05.03

FGTS

Antarctica deu Camarote da Antarctica

ênfase especial lilEÊ::
1*

ao atendimento Movimento por noite: 900 pessoas
Bebidas:

Brahma atribuí Camarote da Brahma
A *A

^ âlGUCâO Investimento 
total: USS 230 mil

Área: 200 m1

com o detalhe s!==df

Arquivo —10/12/90

Trajuno: indústria paralela

05.03
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A ccrtacao dos convidados

i Nomes Condugao Receppuo Comidas e bebidas Visibilidade Destaques T~ Conforto Banheiros Astral
Brahma Antortica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica

Marcos Palmeira **?•** ** *** + *** *** **** ** **** *** *** ***+ ****
/"•"'K (ator)•iu 

LulsaTomfe **** **** **** **** *** **** **** **** *** *** ** ** **** ****
-ifa l!!±!

TuttyVasquez -- ~ ** ***? *** *** • *** ** **** • **K 7" • (colunista Veja Rio) ¦—¦
Joaquim F-dos Santos *" *** *** ** * *** * *** *** **** * ****

(Caderno D de 0 Dla)
¦Wf Ricardo Boechat **** - *** ******** ** *** ** ** **
.i-IH (colunista de O Globo)
-jr jj;_< J ————————— _^——————_ ————————— ————————— .
-•(01. FredSutter *** **** • **** ** **** *** **** **** **** *** ****

t (colunista do JB)
£5iSl Mauro Ventura * ** ** *** * **** ** **** ** ** * **** **** **
KfltiJ' (editor do Caderno B)

^ Michael Koeilreutter *** ** ** *** **** ** *** *** ** **** ** **** . **** **
(revista Interview)

:.v;> DoraKlabin **** **** **** **** **** *** *** **** *** *** ** **** *** **
• .U0S (socialite)

Paulo Sampaio *** *** *** *** * **** * **** ** *** * *** ** **
(colunisto do EstadSo) >
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|—| Nn guerra das cervc

r\ f* f*  j - — Sambodromo, a Ant;

IPrgamzadores tazem testa ggggs;

Amaral (^^mandou a festa daBr^ma.^. Hippopotamus (no caso da
ma) e do Hotel Rio Palace (t
tica), amaneira^ como foram^

/ /'/ cionistas contaram"ponto. (' 
' y^/ trc-sala e a porta-bande

iTW 
/, 

<| Brahma — Ricardo Amaral

*CT 
' 

% na Marcondez Ferraz no
. J i • JT »F &l/ to, ganharam mais elogios dt

dupla Ana Maria Tornaghi e
e A. M. Tornaghi (D) a da Antarctica Guanaes, responsaveis pela

A cotação dos convidados

Condução
Brahma Antártica

Recepção
Brahma Antartica

Comidas e bebidas
Brahma Antartica

Visibilidade
Brahma Antartica

Banheiros
Brahma Antartica

Conforto
Brahma Antartica

Destaques
Brahma Antartica

Astral
Brahma Antartica

Marcos Palmeira
(ator)

** ******* **** **** ****

**** **** *** **** **** **** ???? ????

?? ???? ? ???

Joaquim F.dos Santos
(Caderno D de O Dia)

??? ????

Ricardo Boechat
(colunista de O Globo)
Fred Sutter
(colunista do JB)
Mauro Ventura
(editor do Caderno B)
Michael Koellreutter
(revista Intervlew)

?? ???? ???? ??

Dora Klabin
(socialite)
Paulo Sampaio
(colunisto do Estadão)

Amaral (C) comandou a festa da Brahma

e A. M. Tornaghi (D) a da Antarctica

0 Jornal do Brasil oferece
uma superpromoção exclusi-
va para Brasília. Faça uma
assinatura semestral do JB
com um desconto de 35%, ou
seja, o equivalente a 60
exemplares grátis. Você paga

apenas 4 meses de assi-
natura e recebe o JB durante
6 meses. São dois meses

grátis! Como brinde você
ainda pode escolher se quer
ganhar 

"Estorvo", 
de Chico

Buarque; "Livro 
de Letras",

de Vinicius de Moraes;
ou "Woody Allen - uma
Biografia", de Eric Lax.
E só ligar e assinar seu
JB por Cr$ 184.990,00.
Você ganha em conforto,
cultura e economia.

S Brasília: 223-0888

Sk Ligação gratuita: (021) 800-4613
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LIGHT — SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. toma público que, nos termos doRegulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicado1no Diário Oficial da União em 07/08/91 e, subsidiriametne, no que couber, nodisposto no Decreto-Lei n° 2300 de 21/11/86 e suas alterações, receberá na Av.Marechal Floriano, 168 — Térreo — Guichè n° 11, na cidade do Rio de Janeiro,diariamente, até as 13:00 horas do dia 24/03/92, propostas lacradas para o forneci-mento dos seguintes materiais:

TOMADA DE PREÇO MATERIAL
TP-7759/92 MOVEIS DE MADEIRA E PAINÉIS
TP-7760/92 ARQUIVOS E ARMÁRIOS DE ACOTP-7761/92 CADEIRAS E POLTRONAS
TP-7762/92 MOVEIS PARA GABINETESAs propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços — Material, no dia25/03/92, às 9:00 horas na Av. Marechal Floriano. 168 — Térreo A 9.A.É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritosestar o proponente cadastrado na LIGHT, nos itens acima até a data limite de entregadas propostas.

Obtenção de Edital e esclarecimentos: Av. Marechal Floriano, 168 — Térreo —
Entrada A/12 a partir de 09/03/92.
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COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS — MATERIAL
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LulsaTomé
(atriz)
Tutty Vasquez
(colunista Veja Rio)
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Assine o JB em Brasília

com 35% de desconto

e livro de cabeceira.
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Decoração
Brahma Antartica

Recepcionistas
Brahma Antartica

M.Sala e P. Bandeira
Brahma Antartica

-k-k-k-k -k-k-k -kk

??? ????

Camarotes
Mais uma vez, a disputa dos ca-

marotes da Brahma e da Antarctica
no Sambódromo vai dar o que falar.
Enquanto o empresário Ricardo
Amaral prefere não adiantar o nome
de nenhum convidado da Brahma
para a noite de hoje, no desfile das
escolas campeãs, o publicitário Ni-
zan Guanaes garante que a festa do
pingüim reunirá nomes como Gai
Costa, Marília Gabriela e Simone.

Guanaes estima que serão consu-
midos 1.400 litros de chope por hora
na noite de hoje, além de 36 caixas
do champagne português João Pires.
Segundo ele, somente até sábado de
Carnaval a Antarctica teve US$ 1,1
milhão de retorno em centimetragem

reabrem hoje
nos jornais e secundagem nas telcvi-
sòes. O camarote de Antarctica deve-
rá reunir 500 convidados.

Já Ricardo Amaral afirmou que
prefere não adiantar o nome das "pré-
senças divertidas" que estão sendo es-
peradas no camarote Número I. Ele
disse que serão consumidos 800 litros
de chope, 180 litros de uísque Ballan-
tine's 12 anos c JB, 40 litros de vodea,
12 caixas de champagne M. Chandon,

e canapcs e salgadinhos variados,
além de dois pratos quentes: um bade-
jo e um picadinho.

Participaram da reportagem: Andréa
Assei, Daniela Sholi, Daniela Schubnel,
Janice Menezes e Mário Moreira.

|—i Na guerra das cervejas no
'—' Sambódromo, a Antarctica
desbancou a Brahma e foi a número
um desse carnaval. Dez pessoas —
entre artistas, jornalistas e uma so-
cialite — que estiveram nos dois
camarotes formaram o júri JB, para
dar sua nota em II quesitos. A
Brahma levou seis bolas pretas,
contra uma da Antártica. E mais:
enquanto a cerveja dos pingüins
conquistou 35 excelentes, a Número
/ da propaganda ficou com apenas
27. Os jurados avaliaram do mi-
croônibus que os levou da boate
Hippopotamus (no caso da Brah-
ma) e do Hotel Rio Palace (Antarc-
tica), à maneira como foram recebi-
dos, passando pela qualidade e
fartura de comida e bebida, visibili-
dade do desfile até o conforto dos
camarotes e o astral de cada um.
Banheiros, decoração e também be-
leza, simpatia e eficiência das recep-
cionistas contaram ponto. O mes-
tre-sala e a porta-bandeira da
Brahma — Ricardo Amaral e Regi-
na Marcondez Ferraz —, no entan-
to, ganharam mais elogios do que a
dupla Ana Maria Tornaghi e Nizan
Guanaes. responsáveis pela organi-

zação do camarote da Antarctica,
criticada pelo jornalista Ricardo
Boechat. "Me ligavam perguntando
se eu era casado, se eu já estava
credenciado pela Riotur. Isso não é
coisa que se pergunte para um cón-
vidado. É óbvio que eles estavam
querendo economizar um convite.
Já a Brahma me mandou duas ca-
misetas sem perguntar nada ", com-
parou. Por conta dessa farta distri-
buição de convites, o camarote da
Brahma ficou como "uma lata de
sardinhas", na definição do editor
do Caderno D de O Dia, Joaquim
Ferreira dos Santos. O irreverente
colunista da revista Veja Rio.
Tutty Vasquez, reforça: "Náocon-

segui ver nada do desfile, na Brah-
ma. Só enxergava a nuca do Chi-
tãozinho e as orelhas do Xorotó.
Mesmo dizendo que boca-livre não
deve criticar, Tutty achou bregas
ambas as decorações, mas elogiou
os banheiros. Dora Klabin e Lujsa
Tomé acharam tudo lindo c distri-
buiram ótimos e excelentes. Na ver-
dade, porém, as centenas de conyi-
dados que estiveram em um ou
outro camarote adoraram tudo.
Só não gostou quem ficou de fora.

Organizadores fazem festa

• Amaral e Tornaghi divergem sobre repercussão

Por trás do sucesso ou não dos camarotes
, (jas cervejarias estão dois nomes bastante co-

tlHecidos: Ricardo Amaral e Ana Maria Tor-' 
;üághi. Os dois promoters não poupam farpas

¦ ;ao falar sobre o concorrente: "Não criamos
expectativas quanto a nomes famosos que"compareceriam 

ao camarote Número 1. Ao' 
contrário da Antarctica. Eu não vi Liza Minelli'e nem o Zefirelli conforme eles anunciaram",'disparou 

Amaral. "No camarote da Brahma
eu não vi muitas caras conhecidas. E olha que
eu conheço muita gente", retrucou Tornaghi.

Para Amaral, a vitória do camarote Núme-
ro 1 pode ser medida até mesmo ante às críticas
de superlotação. "Nunca vi um espaço que
tenha sucesso e fique vazio. Se o nosso cama-
rote encheu é porque estava muito animado."
Embora acostumado a organizar grandes
eventos, ele admite que a parte mais difícil
dessas programações é a confecção da lista de

; * convidados. "É 
preciso ter equilíbrio, ou seja,' 

ilm número balanceado de empresários, artis-
tas e personalidades. E isso é muito difícil."

Amaral disse que o Camarote da Brahma é um
sucesso total, tanto que foi copiado, e todos os
convidados já anunciaram que querem voltar
no ano que vem.

"Nossa idéia era fazer uma coisa agradável
para os amigos da Antarctica, mas sem osten-
tação. Afinal, o mais importante era o desfile
das escolas de samba", disse Ana Maria Tor-
naghi. Neste sentido, segundo ela, todos os
detalhes foram pensados para permitir aos
convidados a maior diversão possível, como
um menu com muitas frutas, saladas e maione-
ses. "Nada de cascatas de camarões e lagostas,
como em outros camarotes. A alimentação
tinha que ser leve, para as pessoas sambarem
sem o estômago pesar", afirmou, garantindo
que mais de 150 convidados do camarote da
Brahma preferiram jantar no da Antarctica.
"Diziam 

que lá a comida tinha acabado." Tor-
naghi calcula que, além dos 440 convidados
iniciais, cerca de 800 pessoas por noite estive-
ram lá. "Com lugar sentado para todos."
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A cotação dos convidados

0lomes Conducao Roceppao Comidas e bebidas Visibilidado Destaques Conforto Banheiros Astral Decoracao Recepcionistas M.Snla c P. Bonduira
Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica Brahma Antartica

Marcos Palmeira ****** *? *** * *** *** +*¦** +* **** *** *** **** **** * *** — — *** ***
(ator)
LuisaTome kkkk -kk-kk -kkkk ***? - *** ***? -kkkk kkkk *** *?* ** kkkk kkkk -- — — kkkk ****
(alriz)
TuttyVasquez ** ***? **? • *** ** **** • ** *?** ***+ ** *** • **** ?*** +*** ****
(colunisla Veja Rio)
Joaquim F.dos Santos -- ?** *** ** * *** ? *** ?+* +*** * **** *** ** ?** ?*** *?* **** -— — **** ****
(Caderno D de 0 Dia)
Ricardo Boechat kkkk ?? ?? ? ?* *? ***• ?? ?? ?? *** ? *+ *
(colunisla de 0 Globo)
Fred Sutter -kkkk • kkk-k ?? kkkk *** kkkk -kkkk kkkk *+? k-k-kk kk-k-k +?? kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
(colunisla do JB)
Mauro Ventura *? +* ? **** ** **** ?* ** * *?** +¦*¦*-* -.. ** ?* **• ** ** * *** ****
(editor do Caderno B)
Michael Koellreutter -k-kk -kk ** +** -k-k-k-k -k-k -kk-k ir^k -kk -kkkk k-k k-kkk -kkk-k k-k -kk-kk kk -k-kkk * **¦* kkk
(revista Interview)
Dora Klabin -k-k-kk -kkkk -kkk-k -kkk-k -k-k-k-k k-k-k k-kk -k-kkk k-kk -kkk -kk k-kkk kkk kk k-kkk kkkk kk k-kkk kk kkk kkkk kkkk
(socialite)
Paulo Sampaio -kkk -kkk kkk kkk k kkk-k -k kkkk ?** k -k-k-k kk k-k kk k-kkk k kkk k kk kkk
(colunisto do Estadao)
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Amaral (C) comandou a festa da Brahma...
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PETROBRAS
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Camarotes reabrem hoje
Mais uma vez, a disputa dos ca-

marotes da Brahma e da Antárctica
no Sambódromo vai dar o que falar.
Enquanto o empresário Ricardo
Amaral prefere não adiantar o nome
de nenhum convidado da Brahma
para a noite de hoje, no desfile das
escolas campeãs, o publicitário Ni-
zan Guanaes garante que a festa do
pingüim reunirá nomes como Gal
Costa, Marília Gabriela e Simone.

Guanaes estima que serão consu-
midos 1.400 litros de chope por hora
na noite de hoje, além de 36 caixas
do champagne português João Pires.
Segundo ele, somente até sábado de
Carnaval a Antarctica teve US$ 1,1
milhão de retorno em centimetragem

nos jornais e secundagem nas telcfij
soes. O camarote de Antarctica deve-
rá reunir 500 convidados.

Já Ricardo Amaral afirmou que
prefere não adiantar o nome das "pre-
senças divertidas" que estão sendo es-
peradas no camarote Número 1. Ele
disse que serão consumidos 800 litros
de chope, 180 litros de uísque Ballan-
tine's 12 anos e JB, 40 litros de vodea,
12 caixas de champagne M. Chandon,
e canapês e salgadinhos variados,
além de dois pratos quentes: um bade-
jo e um picadinho.

Participaram da reportagem: Andréa
Assei, Danieta Sholl, Daniela Schubnel,
Janice Menezes e Mário Moreira.
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Organizadores fazem festa

• Amaral e Tornaghi divergem sobre repercussão

McCANN

O suplemento Beleza da Revista Domingo vem aí para dar

|—| Na guerra das cervejas no
'—' Sambódromo, a Antarctica
desbancou a Brahma e foi a número
um desse carnaval. Dez pessoas —
entre artistas, jornalistas e uma so-
cialite — que estiveram nos dois
camarotes formaram o júri JB, para
dar sua nota em II quesitos. A
Brahma levou seis bolas pretas,
contra uma da Antártica. E mais:
enquanto a cerveja dos pingüins
conquistou 35 excelentes, a Número
1 da propaganda ficou com apenas
21. Os jurados avaliaram do mi-
croônibus que os levou da boate
Hippopotamus (no caso da Brah-
ma) e do Hotel Rio Palace (Antarc-
tica), à maneira como foram recebi-
dos, passando pela qualidade e
fartura de comida e bebida, visibili-
dade do desfile até o conforto dos
camarotes e o astral de cada um.
Banheiros, decoração e também be-
leza, simpatia e eficiência das recep-
cionistas contaram ponto. O mes-
tre-sala e a porta-bandeira da
Brahma — Ricardo Amaral e Regi-
na Marcondez Ferraz —, no entan-
to, ganharam mais elogios do que a
dupla Ana Maria Tornaghi e Nizan
Guanaes, responsáveis pela organi-

zação do camarote da Antarctica.
criticada pelo jornalista Ricardo
Boechat. "Me ligavam perguntando
se eu era casado, se eu já estava
credenciado pela Riotur. Isso não i
coisa que se pergunte para um con-
vidado. E óbvio que eles estavam
querendo economizar um convite.
Já a Brahma me mandou duas ca-
misetassem perguntar nada", com-
parou. Por conta dessa farta distri-
buição de convites, o camarote da
Brahma ficou como "uma lata de
sardinhas", na definição do editor
do Caderno D de O Dia, Joaquim
Ferreira dos Santos. O irreverente
colunista da revista Veja Rio.
Tutty Vasquez, reforça: "Não con-
segui ver nada do desfile, na Brah-
ma. Só enxergava a nuca do Chi-
tãozinho e as orelhas do Xororó.
Mesmo dizendo que boca-livre não
deve criticar, Tutty achou bregas
ambas as decorações, mas elogiou
os banheiros. Dora Klabin e Luisa
Tomé acharam tudo lindo e distri-
buirarn ótimos e excelentes. Na ver-
dade, porem, as centenas de con vi-
dados que estiveram em um ou
outro camarote adoraram tudo.
Só não gostou quem ficou de fora.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LIGHT — SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. torna público que, nos termos do
Regulamento de Habilitação, Licitação e Contratação da ELETROBRÁS, publicadcfno Diário Oficial da União em 07/08/91 e, subsidiriametne, no que couber, no
disposto no Decreto-Lei n° 2300 de 21/11/86 e suas alterações, receberá na Av.Marechal Floriano, 168 — Térreo — Guichê n° 11, na cidade do Rio de Janeiro,diariamente, até as 13:00 horas do dia 24/03/92. propostas lacradas para o forneci-
mento dos seguintes materiais:

Por trás do sucesso ou não dos camarotes
das cervejarias estão dois nomes bastante co-• nhecidos: Ricardo Amaral e Ana Maria Tor-
,'hííghi. Os dois promoters não poupam farpeis

:'ao lalar sobre o concorrente: "Não criamos
¦'expectativas quanto a nomes famosos que

compareceriam ao camarote Número l. Ao' Contrário da Antarctica. Eu não vi Liza Minelli" é hern o Zefirelli conforme eles anunciaram",'disparou Amaral. "No camarote da Brahma
eu não vi muitas caras conhecidas. E olha que
eu conheço muita gente", retrucou Tornaghi.

Para Amaral, a vitória do camarote Núme-
ro l pode ser medida até mesmo ante às críticas

-dc superlotação. "Nunca vi um espaço que
.tenha sucesso c fique vazio. Se o nosso cama-"ròte encheu é porque estava muito animado."
Embora acostumado a organizar grandes

,çventos, ele admite que a parte mais difícil
. dessas programações é a confecção da lista de

: convidados. "È 
preciso ter equilíbrio, ou seja,

um número balanceado de empresários, artis-
tas c personalidades. E isso é muito difícil."

para mais de 681.000 leitores. Não faça feio ficando

FICHA TÉCNICA • Tiragem: 250,000 exemplares
I:.dição: 22 3 • Reserva de espaço: 13/3 • Recebimento de fotolito: 17/3
Anúrtci >s produzidos pela Revista Domingo: Reserva até 11/3
Recebimento de produto para fotografar: 13/3
Maiores informações: 585-4322 • 585-4328 • 585-4479

Para vocc, pequeno anunciante, temos
um espaço pr:vilegiado. Consulte-nos.

TOMADA DE PREÇO MATERIAL
TP-7759/92 MÓVEIS DE MADEIRA E PAINÉISTP-7760/92 ARQUIVOS E ARMÁRIOS DE ACOTP-7761/92 CADEIRAS E POLTRONAS
TP-7762/92 MÓVEIS PARA GABINETES

As propostas serão abertas pela Comissão de Tomada de Preços — Material, no dia25/03/92, às 9:00 horas na Av. Marechal Floriano, 168 — Térreo A 9.A.É condição básica para se habilitar ao fornecimento dos materiais acima descritosestar o proponente cadastrado na LIGHT. nos itens acima até a data limite de entregadas propostas.
Obtenção de Edital e esclarecimentos: Av. Marechal Floriano, 168 — Térreo —
Entrada A/12 a partir de 09/03/92.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS — MATERIAL

Amaral disse que o Camarote da Brahma é um
sucesso total, tanto que foi copiado, e todos os
convidados já anunciaram que querem voltar
no ano que vem.

"Nossa idéia era fazer uma coisa agradável
para os amigos da Antarctica, mas sem osten-
tação. Afinal, o mais importante era o desfile
das escolas de samba", disse Ana Maria Tor-
naghi. Neste sentido, segundo ela, todos os
detalhes foram pensados para permitir aos
convidados a maior diversão possível, como
um menu com muitas frutas, saladas e maione-
ses. "Nada de cascatas de camarões e lagostas,
como em outros camarotes. A alimentação
tinha que ser leve, para as pessoas sambarem
sem o estômago pesar", afirmou, garantindo
que mais de 150 convidados do camarote da
Brahma preferiram jantar no da Antarctica.
"Diziam 

que lá a comida tinha acabado." Tor-
naghi calcula que, além dos 440 convidados
iniciais, cerca de 800 pessoas por noite estive-
ram lá. "Com lugar sentado para todos."

um show de charme e vendas. Um suplemento com

SE VOCÊ QUER ANUNCIAR E VENDER,

AGORA E BELEZA.

reportagens exclusivas e as últimas novidades e tendências

I
do mundo da beleza. Tudo para você, que é dono de fij

SÍIS1W§^S^M§SSw$kb

cabeleireiro, perfumaria, clínica de estética e beleza,

ÊÊSÊÈÈÈSBfâ^^ii?'?'!. ¦.
academia de ginástica, farmácias de manipulação, lojas \ ¦ ¦

é-¦ I 
/

de produtos naturais e vitaminas, produtos de :

maquiagem, cabelo e pele, anunciar suas qualidades /

fora dessa edição. Porque, se tem uma coisa que

todo mundo repara, é em beleza.
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Informe Econômico

Há 
uma indexação generalizada na economia brasileira,

mas desigual. Ou seja, há setores mais indexados, outros
menos. E, num regime de inflação, quem tiver menos indexa-
ção é o que perde'mais.

A taxa de câmbio, operada pelo Banco Central, vem
subindo agora diariamente mais ou menos de acordo com a
inflação média. Em novembro e dezembro, subiu acima da
inflação.

Os impostos, em todos os níveis, estão indexados a Uni-
dades Fiscais, estas variando conforme a inflação.

Tarifas e preços públicos, administrados pelo governo,
variaram acima da inflação até fevereiro e agora passam a ser
corrigidos conforme a previsão de inflação futura, um pouco
abaixo da passada.

Os aluguéis agora variam a índices até acima da inflação.

Os preços da indústria e do comércio dependem. Cartéis e
oligopólios conseguem manter reajustes altos, acima da infla-
ção, mesmo com a queda nas vendas. Vendem menos, porém
mais caro, porque controlam seus mercados. Quem quiser
comprar tem de comprar deles.

Os salários estão indexados parcialmente: até três mini-
mos, são corrigidos bimensalmente, primeiro pela metade da
inflação passada e depois por toda a inflação passada do
quadrimestre. Acima de três mínimos, é o livre mercado —

que neste momento de recessão funciona a favor de reajustes
mais baixos. Ou seja, os salários são corrigidos mês sim, mês
não — e pode-se imaginar a perda que representa isso com
inflação mensal entre 20% e 25%.

Resumo da ópera: a conta do ajuste e do combate à
inflação está sendo paga pela indústria e o comércio dos
setores não oligopolizados e pelos assalariados.

Inflações
O preço do material de

construção subiu 29.9% em fc-
vereiro, no Rio. mais uma vez
acima da inflação — de qualquer
índice de inflação. Os líderes da
alta: aço CA-50 (71,2%); tubo
de ferro fundido (44,9%); portas
(40,15%); cimento portland
(33.7%); tijolo maciço (33,3%);
e tinta PVA (32%).

O custo básico da constru-
ção civil como um todo cresceu
22,4% em fevereiro, índice que
deve estar abaixo da inflação.
Motivo principal: o salário, que
representa 28% do custo básico,
subiu apenas 6,5%.

Dados do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil, pa-
ra o qual os preços dos materiais
sobem acima da inflação por um
motivo simples: a ação dos oli-
gopólios.
Defasagem

As empresas de ônibus ur-
banos do Rio sentem-se vítimas
do que consideram "política di-
tatorial" da prefeitura em man-
ter baixas as tarifas da cidade.
Contra os CrS 250 do Rio, as
empresas citam os CrS 400 de
Curitiba (do prefeito Jaime Ler-
ner. do mesmo PDT de Marcello
Alencar): os CrS 430 de Porto
Alegre (dó petista Olívio Dutra);
os CrS 450 de São Paulo; e os
CrS 600 de Brasília.

Primeiro Mundo
A propósito da intenção da

Receita Federal de obter das
companhias de cartão de crédito
a relação de gastos de seus clien-
tes: até mesmo na Suíça, conhe-
cida pelo alto grau de proteção
às informações bancárias de seus
cidadãos, a Receita Federal local
pode pedir os extratos de movi-
mentação de conta corrente e
outros detalhes, como gastos
com cartão de crédito. Mas, para
fazer isso, é preciso que exista
um suspeito, um processo judi-
ciai aberto e uma ordem judicial
para tais investigações.

Pendência
A empresa espanhola Ci-

fuentes e a estatal do governo
cubano Cuba Tobacco travam
uma interessante pendência jurí-
dica aqui no Brasil: a luta pela
propriedade da marca Partagas,
de cigarrilhas. A coisa vem desde
1960, quando a Cifuentes, então
uma empresa cubana, foi estati-
zada pelo então novíssimo go-
verno de Fidel Castro. Os donos
da empresa mudaram-se para a
Espanha, onde refizeram a em-
presa, de novo fabricante de cha-
rutos e cigarilhas.

No processo de internacio-
nalização a Cifuentes espanhola
tratou de registrar marcas pelo
mundo afora. No Brasil, preten-
dia vender as Partagas e solici-
tou o registro. A Cuba Tobacco,
sabendo, contestou, dizendo que
se trata de óbvia marca de ori-
gem cubana, o que é verdade.

Mas também é verdade que
a marca era propriedade da Ci-
fuentes.

Em outras palavras, o Insti-
tuto Brasileiro de Propriedade
Industrial terá de resolver se a
desapropriação praticada em
1960 foi ou não um ato legítimo.
Se foi, a marca é da Cuba To-
bacco. Se não, é da Cifuentes. A
defesa da empresa espanhola es-
tá com o escritório Franco, Beh-
ring, Barbosa, Novaes Advoga-
dos.

Dólares à vista
O mercado de capitais está

esperando para março uma
grande entrada de dólares na
economia brasileira. Motivo: os
exportadores de soja começam a
fazer seus negócios.

Cartão x recessão
O presidente mundial do

MasterCard, Alex Hart, em visj-
ta ao Brasil, informa: não se vê
no horizonte o fim da recessão
americana. Para os seus negó-
cios, entretanto, a crise não pa-
rece ser assim tão feia. O fatura-
mento do MasterCard, informa,
subiu 10% no ano passado.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

Novidades contra a sonegação

• Contribuinte informará gastos com cartão de crédito na declaração de 92

BRASÍLIA — Ao divulgar ontem o
formulário da declaração de renda de
1992, referente aos rendimentos de
1991, o secretário da Fazenda Nacio-
nal, Luís Fernando Wellisch, anun-
ciou mais uma medida para reduzir o
nível de sonegação fiscal no país: ao
preencher o formulário, os sete mi-
lhões de contribuintes vão ter que
informar o total de seus gastos com
cartões de crédito. Ele anunciou tam-
bém que o número de pessoas que
declaram renda aumentou em 1,5 mi-
lhão em relação ao ano passado.

A Receita definiu, também, como
as pessoas que entregaram declaração
de renda no ano passado antes da
impugnação da TR como indexador
pelo Supremo Tribunal Federal terão
de volta o valor pago a mais. O acrés-
cimo no valor pago decorreu da co-
brança de uma correção de 270%
sobre o saldo a pagar, referente á
inflação de 1990. Segundo Wellisch, a
diferença entre o valor pago com a
correção e o imposto efetivo poderá
ser compensado na declaração deste
ano. O esquema funcionará como se
aquele valor fosse uma retenção do
IR na fonte.

Na terça-feira, Wellisch define
com as administradoras de cartões de
crédito a forma como serão entregues
á Receita Federal as relações com as

Brasília —Jamll Bittar

Wellisch: mais declarações

movimentações completas dos seus
usuários. "Depois nós faremos o cru-
zamento das duas informações", dis-
se. Há, segundo o secretário, dois
caminhos para que os declarantes do
IR identifiquem o total de seus gastos
com cartão de crédito: a soma de

todas as faturas mensais ou um extra-
to do ano a ser requisitado das admi-
nistradoras. Se der informações in-
corretas no formulário, Wellisch disse
que o contribuinte corre o risco de ser
convocado à Receita Federal para
dar dados mais precisos.

Mais declarantes — Wel-
lisch atribuiu ao "crescimento vegeta-
tivo da população" o aumento do
número de declarantes. Em 1991 cer-
ca de 5,5 milhões apresentaram o for-
mulário, contra sete milhões estima-
dos para este ano. Vários
tributaristas apresentam como causa
da elevação do número de declaran-
tes a não correção da tabela de des-
contos na fonte do ano passado. Co-
mo a tabela da declaração é a soma
das 12 utilizadas no desconto na fon-
te no ano passado, sem uma correção
mensal adequada o limite de isenção
ficou baixo, incorporando um uni-
verso maior de pessoas entre os de-
clfrantes.

O formulário tem quatro páginas
(duas folhas) e só estará disponível
para o contribuinte nas agências ban-
cárias ou repartições da Receita a
partir de 30 de março. O prazo para a
apresentação da declaração termina
cm 27 de abril para os residentes no
país. A Receita não vai enviar os
formulários para a casa do contri-

buinte. "Com isso, nós tivemos uma
economia enorme", justificou o se-
cretário. Também os bancos vão im-
primir os formulários em suas gráfi-
cas. Em casa o contribuinte receberá
apenas uma etiqueta autoadesiva
com os dados cadastrais e a indicação
do nome do banco e agência onde
deverá buscar o seu formulário. Se-
gundo Wellisch, incluindo os exem-
plares impressos a mando da Receita,
dos bancos e papelarias, estarão dis-
poníveis na praça 12 milhões de for-
mulários e manuais de orientação.

Disquetes — Dos sete milhões
de declarantes, o secretário estimou
que quatro milhões terão direito á
restituição, 2,5 milhões terão saldo a
pagar e 500 mil apresentarão declara-
ção embora isentos. O saldo a pagar
poderá ser dividido em seis presta-
ções que serão convertidas em Ufir
pelo valor corrente em janeiro. Tam-
bem as restituições serão convertidas
em Ufir e serão pagas, conforme o
secretário, em lotes mensais. Pela le-
gislaçào, o prazo final de processa-
mento das declarações regulares ter-
mina 180 dias após o último dia de
entrega das declarações.

Este ano a Receita espera ampliar
de 196 mil registrados em 1991 pira
500 mil o número de declarações lei-
tas em disquetes de computador.

Empresa de cartão contesta decisão da Receita
SÃO PAULO — O presidente da

Associação Brasileira das Empresas
de Cartões de Serviços, Nilton Volpi,
ficou preocupado com a determina-
ção da Receita Federal de que as
pessoas físicas portadoras de cartões
de crédito deverão listar os gastos
realizados em 1991 na declaração do
Imposto de Renda. "Nós estamos
surpresos porque tomamos conheci-

mento da medida através da impren-
sa. Temos uma reunião marcada com
a Receita na terça-feira, onde conti-
nuaríamos a discussão sobre aquela
solicitação de fornecermos nomes,
endereços c gastos de nossos clien-
tes", disse Volpi. "Fizemos estudos e
constatamos que, no resto do mundo,
a Receita só pode pedir essas infor-
mações quando suspeita de alguém e

através da abertura de um processo.
Portando uma ordem judicial, pode
pedir mais detalhes", acrescentou."Parece 

que assistimos a um seg-
mento organizado pagando por isso,
por ter seus cadastros atualizados.
Mas ainda não posso declarar nada
sobre essa nova meCda." Os analis-
tas do setor, no entanto, considera-
ram absurda a intenção da Receita. A

idéia, segundo dizem, é tentar detcc-
tar, através da declaração de gastos
com os cartões, os sonegadores. Só
que isto seria um mecanismo inefi-
ciente já que o sonegador teria outras
maneiras de agir sem deixar rastros
tão claros como estes. Para os analis-
tas, não será difícil as empresas*le-
vantarem os gastos de cada cartão,
mas o custo desta operação é alto.

Regras para declarar o IR

São as seguintes as principais regras
da declaração de renda de 1992 (ano-
base 1991):
Quem declara

Quem teve rendimentos tributa!
veis (salário, honorários e aluguéis,
por exemplo) superiores a CrS 1,5
milhão.

Quem obteve rendimentos isentos
(o FGTS ou correção monetária de
caderneta de poupança) de mais de
CrS 8 milhões.

Quem teve ganho de capital;
Quem fez operações em bolsas de

valores, mercadorias e futuros.

Caixa abrirá

mais cedo

para o FGTS

BRASÍLIA — A CEF abrirá suas
agências mais cedo a partir de terça-
feira para atender exclusivamente a
pedidos de saques do FGTS. O es-
quema especial se estenderá até 24 de
março e será feito das 7 às 10 horas
no Rio, São Paulo, Campinas, Baurú,
Belo Horizonte, Uberaba, Juiz de Fo-
ra, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa
Catarina, Paraná, Brasília e Pernam-
buco. Após esse horário as agências
continuarão com guiché específico
para o atendimento.

Esta é a terceira vez consecutiva
que a Caixa cria um horário especial
nesses períodos, quando se concen-
tram os pedidos de saques, pois a par-
tir do dia 10 são creditados nas contas
dos optantes os rendimentos referentes
ao mês anterior. O atendimento se des-
tina aos trabalhadores que têm seu
FGTS na Caixa ou em bancos cujas
contas foram unificadas.

Quem tem imóveis rurais com área
superior a mil hectares.

Quem obteve mais de CrS 5 mi-
lhões na exploração da atividade
agrícola.

Os agricultores que quiserem com-
pensar perdas ou investimentos regis-
trados em 1990 na declaração de
1991.

Todas as pessoas que tiverem pro-
priedadesem 31 de dezembro de 1991
avaliados em mais de CrS
17.413.631,00 (30 mil Ufir).
Quando declarar

Os bancos estão autorizados a rc-

ceber os formulários entre 30 de mar-
ço e 27 de abril, no caso de contri-
buintes residentes no pais. Para quem
reside no exterior o prazo termina em
25 de maio.
Deduções

Previdência Social.
Dependentes (até cinco pessoas).
Despesas médicas (valor integral

pago).
Pensão judicial (valor integral).
Contribuições e doações a entida-

des filantrópicas (até 5% dos rendi-
mentos tributáveis).
1 Doação ao estatuto da criança (até

10% do valor dos rendimentos tribu-
táveis).
Pagamento

O saldo a pagar deverá ser conver-
tido em Ufir pelo valor de janeiro e
poderá ser dividido em seis presta-
ções. O valor mínimo de cada cota é
de 35 Ufir.
Vencimento das prestações
Ia cota ou cota única: 27/4
2a cota: 25/5
3a cota: 25/6
4a cota: 27/7
5a cota: 25/8
6a cota: 25/9
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MITSl BISUI ECLIPSE <7V 92

O LABORATÓRIO DE TESTES

MAIS AVANÇADO DO MUNDO

TRABALHA A 400 Km/h.

Nova Classe S'92 ¦ 600 SEL "V12"

Importação direta da fábrica alemã.
Automóveis adequados às condições e aos
combustíveis brasileiros.
Todas as garantias de acordo com o manual
em português.
Assistência técnica com peças originais.
Técnicos treinados pela própria fábrica.

Mercedes-Benz

As provas de automobilismo surgiram
como forma cie mostrar aos fabricantes
o verdadeiro desempenho de suas má-
quinas. E desde a \a. corrida, em 1894, a
Merce< les conquista grandes vitórias. Uti-
lizando seus automóveis de corrida, os
engenheiros da Mercedes testarn e desen-
volvem a tecnologia mais avançada.

I lá quase 40 anos, a AGO - Creden-
ciada Mercedes-Benz vem trabalhando
c< >m a fábrica, seguindo seus preceitos
(ie qualidade, eficiência e confiabilidade.
Mercedes-Benz.; Dentro e fora das pistas,
respeiia< ia em toiln o muni lo.

ASO
Bons Xegócios Com Mercedes-Ben:

Há Quase 40 Anos.

Show-room: Av. Prado Júnior, 145 • Copacabana - Rio de Janeiro-RJ.Tel.: (021) 275-0997
Assistência Técnica: Rua Ministro Raul Fernandes, 43 - Botafogo-Tels.: (021) 286-8094/266-4481

¦
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Boletlm Oflclal do SENN 

Títulos Qtd. Foch. Mil. Min. MM. OfortasOw. Compra Venda%

SENN — Totais por praça em 06/03/92

Praça Quantidade Neg,

Bahia-Sergipe-Alagoas
Extremo Sul
Minás - Esp.Santo - Brasilia
P^rana
Pernambuco-Paraiba
Regional
Rio de Janeiro
Santos
São Paulo
Total

95.938.420
6.700.158.790

29.911.922
186.791.200

15.524.311.654

5.854.500
22.542.966.486

84
1.037

188
57

627.543.242,00
4.142.389.328,97

405.210.166,00
247.892.275,99

6.483 84.035.924.733,70

35 244.265.900,00
7.884 89.703.225.646,66

0,70
4,62
0,45
0,28

93,68

0,27
100,00

' Observação: os dados acima estão apresentados computando compras e vendas para permitira^entificação da origem das ordens

índice SENN

Médio
Fechamento..
Máximo
Mínimo

6.355
6.277
6.493
6.157

( + 1,94)

Mercado à vista - Maiores baixas Mercado à vista - Maiores altas
Tltulo Tipo DBS Ultima Osc.
Brumaidinho PN G 0.57 -15,72J B.Duarte PN 0.85 -11.88Sidlnformatica PN 1,50 -6,25Br'adesco ON E 60,00 -4,86Cer)' ON 4.50 -4,80¦Mpiranga Pol. PP 14.00 -4.64'Paranapanema PN 25,81 -1,63Docas ON 30.50 -1.61Usiminas Equal. PN 690.00 -1.60'Belgo Mineira ON 330,00 -0.63

Titulo

C) • Empresas pertencentes a carteira do indico SENN.

Mercado à vista - Ações mais
negociadas por volume

AntarcticaModdataBarbara"Duratex
TelerjB.Brasil NovB.Brasil Nov'B.Brasil
Telerj'B.Brasil
(*) * Empres.SENN

PN 70.000.00 + 133,33pp 24.00 + 30,28PN 1.20 +21,74pp E 38,00 +20,93PN 75.11 +18,78ON R 110,00 +16,97pN R 150,00 + 15.51pN E 160.00 + 14,66ON 50,00 + 14,38ON E 120,00 + 13.97portencentes a carteira do indice

Mercado à vista — Ações mais
negociadas por quantidade

Titulo Tipo DBS Volume Título Tipo DBS Quantidade

VhleRioDoce PN ^ 14.275.111.367.00 Cemig PNEletrobras BN " 6 725.105.530.00 Cemig ONLight ON 5 242.651.059.00 Usiminas Equal PNTfelebras PN 5 010 174 060.00 J B.Duarte PNB,Brasil PN E 4 534.103.220.00 Banerj PNUsiminas Equal PN 1.296 445.529.70 Mannesmann ONcemi0 PN 795.724 488.40 B.Progresso PNB^go Mineira ON 702.724.190.00 Tolebras PNBanespa PN E 530.281.359.00 Vale Rio Doce PNParanapanema PN 517.496.752.00 Czarina PN

Mercado à vista ? lote

Qtd. Foch. Móx.

Preços por mil açõos
^ B Progresso PN 104 995000! Banerj ON..BanòrjPN 167 000 000•BanesePN

Cemig ON 3223/27 400Cemig PN 4892 161700Clímax BN•Czarina PN 60 000 000FiDamPN 10 000 000Finam Cl 2 263.100Gazbla Nov PN --R 1 000 000IneparPN 3 140 000JB DuarteONJB Duarte PN 270 000 000Muller PN...Multitel ONWültjtel PNPerdigão PNPottonati PNUcar Carbon ONUsiminas Equal PNZlvlPNZivi PP
Prtícos por ação

ABc Xtal AN- AcesitaONAcosita PNAcos Villarcs PN -G-...
Adubos Trovo PPAfjrale PNAgrocores PNAlbarus ONAlbarus OPAlpargatas ONAlpargatas PNAnlurc Nord PNAntarc Polar ON
^ntflrctica PNAracruz BN¦Afacruz ONArtO* PNBiAmazonia ONB Amença Sul PN -G-
B.Brasil ONE-B"Brasil PN E-6Brasil NovON-R....B Brasil Nov PN -RBÇred Naciona PN-EE0 Economico PNB Economico PPBEst Amazonas ON....BEst Amazonas PN....D Mercantil In PNBamorlndus ON E»Bamerindus Seg ON E-Bamerindus Sog PN E-Banob PPBanospa ON E-Bãnespa PN E-Banestado ONBanestqdo PNBarbara PNBarretto PBBeigo Mineira ONBeigo Mineira PNBoiprato PPBemgo PNBescbanco BN Bradesco ON E-B'.idosco PN E-Bradesco InvON E-....Bradosco InvPN E- .. ..Brahma ONBtahma PN^Brasporola AN -G-
Brurnadinho PN G-Caemi Mineraca PNCasa Anglo PNCasa Jose Silv PNCal leopoidina AN Ci-.CodroAN G-CeriONCevai PN.Cibran PPCim Itau ON"ümepar BNCdapPP Coldex Frigor PNContab PNConst Beter BN "Copeno AN  .Corroa Riboiro PN
Çosigua PN E-Ojton PNDocas ON'Docas PNtQuratev PP E-Eletrobras BN .Eluma PN .En*utaPNEricsson ONF Guimaraes PNForbasa PN
^»oL«gasFN-G- ...fertisul PNFcrt.suiPP FicapPrtPN

3969 70096 700967005 500 000400 00045 040 4001872 463 60065 000

7 300200

115,00163.00
1.6318.30245.005.50320,00
0.8515,5091.00100.00380.0044.0084.00690.0050.00

1000.00220.00

120,00169,00
1.6318.30245.005,50341,00

0,9115.50100.00100.00385.0044.0086.00710.0050,00

1000.00220,00

114.0015/,00
1.6018.30245.005,50320,00
0.8515.5091,00100.00380.0044,0080.00680.0150,00

1000.00220.00

115.9/102,65
1.6318.30245.005,50

Osc. Compra Vonda I.L N°Ano Nog.

9.81 56.00 65.00 161.06 324.007.31 40.01 42.00 412,9/ 8220,003.54 It 1.00 120,00 3/3.25 616.4/ 163.00 163,50 384,9/ 23570.00 90,001,50 191.76 2152.50 2

334.2/ 340,00 539.50 3
2.500.89 11.88- 0.91 1.05 193.4/ 415.50 1570 141.55 198.96 90,00 304,49 3100.00 102.00 554,93 2384.55 206,74 2•".00 EST 42,00 183,33 18376 1,49 82.51 84,00 1/6.52 12692,3/ 1,60- 690,00 692.00 2/9.56 21850.00 242.24 150,00

1000.00220.00 37//.M

115.002100.00935.00
155.002500,00999.99220,002.90

1066.662/5.00

1000 I9ÍO.OO 1950.00 1950 00 1950.00100 180.00 180,00 180.00 180,00

45 000 2800,00 2800.00 2800.00 2800.00200 70000.00 70000,00 70000.00 70000.0013 300 550000 5500,00 5100.00 5121,8025 000 4900.00 4900.00 4900.00 4900.00200000 0,80 0.82 0,80 0.81
050 50028 965 400'102/ 000202.700
9/000

262/0010 00054 0004 0002 382 10042 162 81)0

2 131900524 500

526001499 60020016 600180 000/18 5002001 500 000126 500
400 000539 1002 1005492 00095 000

5 20022 6005 000500 000

120.00160.00110,00150,00
21.90

38.0034.5037.00280010.9012.70

330.00235.00

600065.0087.0090.00411,00340.00210000.5/239.9/
1,3030.001250.004,5013,40

125.00165,00117.00158.00
21.90

38.0034.5037.0028.0010.9012.81

330,00235.00

60.0066,0087.0090,00411.00340.00210.000.60240,00
1.6031.001250.005.0013.50

111,01146.06110.00145.00
21,90

37.5034,5034.5028.0010.3012.00

310.0022/.00

53,0053 008/, 008500410,00305.00209.990.5/239.9/
1.3029 001250.004.5013.40

120,00 120.00 120,004700 00 4700.00 4/00.009500759500.75 9.500.75

117./1156.54113.47151.30
21.90

3/7934,5036,5428,00106812.58

329.62234.55

54.6460.5187,0089.13410,9/32/,45210,000,59240,00
1,4529,851250,0047613.44

120004/00 009.500.75

13.9714,66

8,767,98

0.63-0,06-

4 86-5.68EST5,16

15.72-0.13

480-11.81

119 100 550.00 550,00 535,00 W9.11
10/000200000
126 90018 39160030000

1.2530.50
3a.cn3615028.50

1.2530.50
38 003/4.0028.50

1.2530.50
35003560028 50

1.2530,50
36 28365 662850

1,631.61-
20.934,2/

429 600 2.60

Fras-Le ANGjrget Motores ON ....Gjrgel Motores PNB franga Pet ON.Iwanga Pet OP!p"anga PeiPP ........ItaubanccONE- ...ita^banco PN E-nTutec PNKaM Sehbe PNhepfer Weber PN G-..Lsm Nac Metais PN ...

9 30021 600100
8.0014 00330,00304.002.60
3.50

80015 00330.00320.002,80
3.50

80014 CO 80014.59
312.262 50

2100.00 100.00 2180.00 198.00 113.20 1125.00 150.00520.00 2900,00 10/.27 1700.00 15200,00 5500,00 182.92 64/00.00 140.25 10.81 0.90 225.00 325,004.31119.0C 121.00 214,03 63156.01 160.00 259.6/ 3/4105.00 117.00 27145.01 150.00 702.1021.00 246,56 120.50200.00200.0013.00 158.50 31/6.02 11/4.69 2100,00 110.70 10,90 255.68 1312,50 127 249.65 2160.550,551.20 1.40 280.70 61.70305.00 349.50 202.09 14201.00 240.00 195.45 150.600.50 4,3958.50 197,89 655.00 66.00 19/,69 30341.48 12/5,06 4410.00 119.64 2335,00 340.00 151,18 24190,00 215,00 233.33 20.52 0.57 134,09 4240.00 159.87 51860.00 0.91 4027.7/ 331.00 28374 1115060 14 20 4 8/ 51.07 321300 13.40 363,24 24.00 123,55 123473 1970 239 89 1075 150.00 1315.005.50555.00 5/0.00 321.32 110.5235 00 3/.00 96.15 230.50 105.17 218.0038.00 20174 5360,00 36/.00 2517 1 3692/ 00 356 25 11.801600 43 0012.002.50 5.00 235.13 52.182.10 2.50120 000.82 102.94 14.80 26.00 144 44 116.1010.00 13.008.00 228 5/ 113 60 16 80 31042 2320.00 206.6b 1320 00 22895 32.60 394.361.15 60 194.44 190

I.C N°Ano Nftg.

% Valor
Volor CrS Total

Pontos Oscilação(%)

Tipo DBS Última Osc.

4 892.161.7003.223.727.4001.872 463.600270.000.000167.000.000153.102.600104.995.000101.545.80073.051.20060.000.000

LqnHieio Sohb PN . .UasaPrtON-R . . •UQMON.' 21.710 900 230,10 255,00 228,00 241.38Llmasa PN .llmaíaPP.... . . . . ' ,lòj.Americanas ON . .LunmaPP .Magnesita PA MSI.MO 7,10 7.10 7,10 7,10ManahPN .MangolaPN-G- . ¦ .Manrasmaiw ON 153.10J.600 S.30 2,49 2.16 230MannosmannPN 29.507.200 1.24 1.30 1.12 1,19Marcopolo BN -Qj 10000 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00MarvinPNMandos Jr AN 100 000 34.00 54.60 34.00 J4 00Mondos Jr DN 7.300 35,00 35.00 35,00 35,00Motal leve Aut PN .....Mmerçcao Amap PN... 500.000 4,15 4,15 4,15 4,15Minefacao Part PN ,MlnuparPN... . ...Moddata PP 289200 24,6o 25,00 20.(0 23,45Moinho Sanlisl ON.... 200.0ÍO 1975,00 1975,00 1975.00 1975 00Montreal PN -O- ....
Nacional ON 200 210.00 210,00 210.00 210.00Nacional PN .....OdebrochtON ....OdobrechtPN . .Olvebra PN . . .OrionPN-G- .....Papot Sltnao PN 39500 32.00 32,00 32,00 3200Paraibuna PN 22.000 000 4.00 4,00 4,00 4 00Paranapanema PN H.606.500 25,61 29,00 26,51 27 61Paulista P Luz ON 1.000 29,00 29,00 29,00 29 00Paulista F.Lu? OP .....Perdigão Agro PN ,Pordigao Allm PN 4 000 000 1.40 1.40 140 140Pfltfobraa ON 16 900 5150.00 5599,90 5000.00 513S3ÍPetrobras PN 28.300 10750,00 10950,00 10700,00 10760,21Pirelli Cabos ON ....Pirelli Cabos PN .....Pirelli Pneus ON . . .Pirelli Pneus PN . . .Pollpropileno PN.. ....Premiai PP 1 250 000 - 0,42 o,42 0,42 042Retripar PN . . .RheerrtPN , . .RheemPP 48.000 48,00 48,10 48,00 4809Riograndenso PN E-.. 4.000 000 40,00 40,00 40.00 40.00niPasapN 3.100 390,00 391.00 390,00 390,32Sadia Concordi PN .....Samrtri ON 2 700 1750,00 1750.00 1750,00 1750.00Samitri PNSano PP . .SorgonPP 500.000 2.20 2.20 2.20 2 20Sharp PN 1008 600 1.30 1,36 1 30 135Sid Inlormatic PN 2 000.000 1.50 1.50 1,50 1 50Sondotecnica PA . . .Sondotecnica PB .....Souza Cruz ON 2 000 11200.00 11200.00 11000.00 110»,00Sultepa PP .....SupergasbrasPN-G-... 16.760400 1,62 1.80 1,62 1,71TaurusPNTecnosolo PN 500 000 1.60 1.60 1 60 1 60Teka Tecelagem PN.... 8 000,000 2.25 2,25 2.20 2 24TeknoPNTelebahiaAN .....TelebahiaBN . . .TelebahiaON .....Tolübras ON 4 7M 900 39.00 40.00 36 60 36 19Telebras PN 101 545 600 48.50 50.90 47,10 49 34Tolübras PN -R B9I8 60O 21.00 23.00 20,52 2089Telerj ON 64.100 50.00 58,99 5000 5608Tolarj PN 1.579 100 75.11 95.00 75 11 89 62Telerj Prt ON 300 30.00 30,00 30 00 30 00T|»»W 252000 395.M 399.99 375.00 391 85TelespPrtPN .....Trnnsbrasll PP 44 300 2,50 2,50 2.50 2 50Trombini PN . .Unibanco AN ....Unibanco BNUnibanco ON *UniparAN-G- .....UnlparUN-G- 3 442.900 15.20 15.50 14 00 14 71UniparON-G- . . .Valo Rio OocoON 1221 400 153.00 155.00 147,00 15060Vale Rio Doce OPVale Rto Dcco PN 73 051 200 192.00 199.00 191 00 195 41Vale Rio DocoPP 50 000 193,00 193,00 188 00 192,70Varig ON .VnrlgPN 104 200 280,00 280.00 280,00 280 00Vid.S.Marina ON -WembleyPP .....White Martins ON -G-.... 8.225.800 35.90 36.00 3100 35 46Zanini AN . ...

Empresas em situação especial-Verolme PN -E 500 000 3.20 3.20 3.20 3 20C Brasília PN . . .Total  1271 469 000

5,023,48

0.24-

30.281.28

231.004.80&.00856,00

30,002,301.17
0.78

34,0034.004.060.39

4,4050,00233.00
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40,0040,00
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301,15289.9/

4.15 16468
4.0024,00
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ESTEST6,25-
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17.00
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39.0048,5020.6153.0075.1030,00382.00350.00
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170,0012.1115.2012.00145.00140.01191,00185,00580,00280,00
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220.00240,001,80380.0033.504,1026,30
38,00

5400.00750,0039.50
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1200,0010,001.80071

20.0039,0030,0039,2048.7021.0059,0080.00
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194,00200,00195,00
15.4913.00153,00

192.00195,00
290,005400,00

35,907,20

3,00349,00

1803,84270,54

193,93425,53369,81160,57

362,69213.51220.00
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Mercado à vista Q fração
Titulos Tipo DBS Quantidade PreçoMédio Valor (Cr$)

% valorTotal N. deNeg
Pr9çoa por mil ações
Cemig ONCemig pnClimax BNFinam ciUcar Carbon ONUsiminas Equal .... PN
Preços por Ação
Acesita ONAcos Viltares PNAracruz BNB.Brasil ONB.Brasil pnB.Brasil Nov ONB.Brasil Nov pnBamerindus ONBamerindus Seg.... PNBaneb ppBanespa pnBolgo Mineira ONBeigo Mineira pnBradesco ONBradesco pnBradesco inv ONBradesco Inv pnBrahma pnCalfai ppCal,Leopoidina ANCodro ANCim.llau ONIplac ANItaubanço ONItaubanco pnMannesmann ONMannesmann pnMendes Jr BNParaibuna pnParanapanema PNPetrobras ONPetrobras pnSamitri ONSharp pnTelebras ONTelebras pnTelebras pnTelerj ONTeleri pnTransbrasi! pnTransbrasil ppUnipar bnVale Rio Doce pnVarig pnWhite Martins ONTotal

52 115.00 5,98M1 106,55 25.68 0,00250 35,00 1.7532 245,00 7.84 0.00125 80.00 2,0097 345.00 33,46 0,002

E-E~-R--R
E--E-
E~

E--E--E--E--
-G--Q-
-G-
E-.E-

•G-

•G.

195440308350119104265192588416330347232949140629980606730121425275849303347505050143 7039823421244601045648714 243

1 917.94110,003.000,0072,5480,9164.49104.0330,0029,0014,0010,00244,34158,3238.1947.2780,0088,32160,000,8015.501 250.0060.0035.00165.00154.831,151,0718.002.0014.202.600,007 846,80875.000.6519.8926.0610,5029.6444,441,251,257,5998.00140,0034,50

374.000.00440.00120.000.0022.344,0028.320.007.675.0010.820.007 950,005.568,00812,00840.0039.829,0047 973.0018.028,5015.554.503920.0012.365.479920.0079.201 240.0075.000,004020,001 050,001 980.0021 987,0059.8080,65144.0098,00426.0085800,00368.800.0043.750.0032,5099.732.7590.528.601 029,006.938.009 422.0055,0075.00790,00490,008 960.003001.50I 558.005,18

24,0050.0287.7021.4341.8180.4930,6940.5100.3570,0520,0542,5563,0791,1570.9980.2520.7940,6370.0050.0804,8140,2580.0670.1271.4110,0040.0050.0090,0060.0275,50723.6712.8080.0026.4016.1960,0660,4450,6050,0040,0050.0510.0310.5750.193

211377812111111131211113119270154113111279

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Resumo das Operates
Mercados Quantidade Valor (CrS) N.Neg
Avisla 11.271.483.243 44.851.612.823.33 3.942

Mes 11.255.071.490 44.063.600.637,99 3.802
Reclbos 14.148.621 787.457.718,00 138
Certificados 2.263.132 554.467,34 2

OP?6®5 370.170.000 8.859.802.100,00 1.803
De Compra 370.170.000 8.859.802.100,00 1.803

Geral 11.641.653.243 53.711.414.923,33 5.745

IBV
Setores Móx Méd Olt Móx
GeralGovernamentalPrivado

Ouimica E Petr....Serviços

535 304 557 025 552 618 554.307802 306 834 769 828 286 824 283252 491 270 259 264 193 270 259687 800 761 970 743 723 761 970344.006 382 228 363 117 344 006349 914 389.641 371 179 386 301917 955 949 872 942 129 929 608537 966 565 917 556 850 554 951261 001 274 743 271 578 274 743624 859 642 180 636 828 631 834150 842 153 544 153 102 153.042

439 2422886938258.07059 631273 794466 314117 98611 392403019559 666205 388

447 7183016 386262 40860 786304 216502 626164 75873 748430.500571 552213.573

446 2532988089260.61060 706273 794500 230117 98611 392428 833562 856211 981

Evolução dos índices

índices

Geral(ibv)
Governamental
Privado
Geral(ipbv)
Governamental
Privado

Die Hi Ha
PontosOsc% anterior ummds umano

554.307 3,5 535.304 355.294 28 969824 283 2,7 802.306 515.573 30 071270 259 5,5 255 938 198.697 24.769
446.253 1,5 439.242 339.229 34.067

2 980.689 3.5 2 886.938 1 812.531 73.735
260 610 0.9 258,070 217.933 29 811

Mercado de Opções

Operações
355.1/ 420 Pro$o do Primlo % Valor N"duTltulaa Tlpo DBS Siriw Euro. Quant. Oil. Mix. Mln. M6d. Valor Total Nwj

EIET Eletrobras BN CDC 400,00 810 90,00 105.00 90,00 98.26 79 597 800.00 0.898 21ELET Eletrobras BN CDF 500 OO 780 58.00 65.00 55,00 61.37 47 870 100 00 0 540 18EIET Eletrobras BN CDH 600.00 120 30,00 45.00 30.00 36,25 4 350 000 00 0.049 2LAIT Light ON CDA 250.00 2 120 62.00 90.00 62,00 81.97 173 793 700.00 1,962 24LAIT L'aht ON CDG 375.00 470 17,00 23.00 16 00 19.10 8 979 600.00 0101 15VAIE Vale Rio Doce PN COC 135.00 800 104.00 104.00 104.00 104,00 83 200 000 00 0.939 1VALE Vale Rio Dece PN CDG 180.00 13 950 68.00 74.00 67.00 70,99 990 417 800 00 11 179 86VAIE Vale Rio Doce PN CDI 210,00 10 57,00 57.00 57,00 57,00 570 000 00 0 006 1VALE Vale Rio Doce PN CDK 240.00 93 930 32.50 37.00 32.00 35.523 336 702 900.00 37,661 438VALE Vale Rio Doce PN CDM 270.00 118 900 20,00 22,00 18 00 21.04 2 502169 200 00 28 242 SU~VALE Vale Rio Doce PN CDO 300.00 128 750 11.00 14.00 10.00 12,111 559 969 500 00 17 607 561'VALE Vale Rio Doce PN CDR 330.00 9 530 7.00 8.00 7.00 7.57 72 181 500.00 0 815 58

Posições em 05/03/92
Cód Titulos Preço do Quant. em AbertoTipo DBSSérie Exercício Totais Cobortas N° do posiçõesTitular Lançador Préviaà Vista

CMIGElETElETELETELETELETELETLAITLAITLAITPETRPETRVALEVALEVALEVALEVALEVALEVALEVALE

B.BrasilCemigEletrobrasEletrobrasEletrobrasEletrobrasEletrobrgsEletrobrasLightLightLightPetrobrasPetrobrasValo Rio DoceVale Rio DoceVale Rio DoceVale Rio DoceVale Rio DoceValo Rio DoceVale Rio DoceVale Rio Doce

PN E- CDF 153,11 1.130 1.130 8PN — CDF 200.00 552 100 552 100 3BN ••• CDA 300.00 11815 • 10 335 65BN - CDC 400.00 13920 11.400 121BN CDF 500,00 16940 15,759 61BN — COG 550,00 400 400 2BN — CDH 600,00 8 000 7 350 17BN - COM 250.00 7.010 6.150 15ON — CDA 250.00 20.910 20 190 84ON — CDG 375,00 21.790 20 000 67ON — CDM 200,00 1 870 1 870 12PN ~. CDH 14 000,00 20 20 jPN - CDI 15.000.00 55 55 .1PN — CDC 135,00 2,000 2 000 4PN -• CDE 150.00 52 320 52 134 78PN — CDG 180.00 289.840 249210 402PN •- CDI 210.00 5 570 3 010 8PN - CDK 240,00 311730 169 735 618PN ... CDM 270.00 244.720 100 498 496PN ... COO 300.00 192 920 47 493 353PN ... CDR 330.00 7 350 420 13
Totais por vencimentoAbrTotal 1 762410 1.271.2591.762.410 1.271 259 24352 435

34425337171746221011124328647229214113

1.5261 526

136,52'152.77350.70350.70350./0'350 /0.350,70350.70226.80226.88226,8810353.8510353.85185,63185.63185,63185.63105.6318563'105,63.105,63

Quantidades efetivas em 0S/Q3/92
Cód Títulos (A) (B)lnvsrTipo Séríe Totais No Dia B/A)

% Encanamento Aumento»
Compra Vonda Docum. Compra Venda Exerc. Variação

do dia efetiva
BRHA BrahmaELET EletrobrasELET EletrobrasELET EletrobrasELET EletrobrasELET Eletrobras
LAIT LightLAIT Light
LAIT LightLAIT LightVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceTotal

PN CDE
BN CDA
BN CDCBN CDF
BN CDG
BN CDHON CDAON CDG
ON CDM
ON CDPPN CDCPN CDEPN CDG 20.490PN CDI 10PN CDK 115.780PN CDM 90.140PN CDO 60 260PN CDR 7.850

314.210

1.000
10

1.290
1.050400

130
3.120

210
2501.500

2.000
720

0
0

20
0
0
0
0
01.520
0

39.650 34,2437.410 41.50
20.190 29.57900 11,46
99.860

0,00
0,00
6.97
7,61
0,00
0.00
0.&1
0,000,00
0,00
0,00
0,00
7,41
0,00

1.000
o

220
360

0
0

660
0100

1.500
1.200

014.250
0

80640
54.730
29.650
2.900

187.210

1.000
10

1.040
600

0
03060

170
150

1.500
0

72010.760
10

02.91071.930
42.040

1.100
225.800

0
0
0
0
0
0
00
o
o
o
o
o
o

50
0
0
0

o10
1070

690400
130

2.460
210150

0
800720

6240
10

35.410
36460
38.7104.950

0
0

250450
400
130
6040

100
0

2 000
01.730
033.14019260

25.520
6.750

89.830

1000-
0120

170400
130

500-40
01 500-

800
O11000-•o

7900-
1940

16 060
4.750
2430

Mercado a Termo

Quantidades a vencer Valor diário dos contratos a vencer
Data Cód Títulos Tipo Quantidade Data Valor Data Volor
09/03/92 LAIT Light ON 25.00011/03/92 ARCZ Aracruz BN 50016/03/92 BB B.Brasil PN 250.00016/03/92 LAIT Light ON 700.00018/03/92 ARCZ Aracruz BN 1.00018/03/92 BB B.Brasil PN 40.00018/03/92 VALE Vale Rio Doce PN 60.000

09/03/9211/03/9216/03/9210/O3'92

4.531.125,002496.000.00134.694 000.0020.266.099.00

23/03/92 115 396 10U.UU25/03/92 36 685 200.006 208 000,004,390400.0026/03/9230/03/92

Fundos de Investimentos
Fundos Mútuos de Ações ? (Renda Variável)

Denominação
Banerj BCA (RJ)Bemge de Acoes (MG)Chase Flexmix (RJ)Chase Flexpar(RJ)Chase Manhattan (RJ)Chase Solect (RJ)Cilyl (RJ)Economico (SP)Fundo BOM (RJ)Garantia (RJ)Multiplic Ativo (SP)Multiplic (SP)Primus (RJ)Saíra (SP) i

VI. daCoto Rentab. Acum. Potr. Liquido-°®S CrS No Mob No Ano CrS
9,437000 20.51 117,12 20 473 666 6688108.237985 1 428 637 83316.200,122724 24.39 62.00 1.751 466 3153.109,641042 19.35 88,06 23 678 257764.457693 14.87 89.27 5 225.187 151-956.916778 21.65 94,08 6 428 104 38836.715.208000 26,41 142,89 812 471 35233.969715 23.00 114.72 20.940 191 074414.073000 1 203 400 4849 206.119500 29.32 143.55 11212.566 995290 233.104467 24.38 118.52 565 229 12661.926.675112 19.03 87.75 6 485 010 153116.696.366316 0.10 171.53 440 610 006101.791461 -0.05 90.13 3 953 007 414

Fundos de Investimento ? Capital Estrangeiro

Denominação
Chase Brazil (RJ)..Conesul (RJ)Fator Fice (RJ)Multiplic (SP)

OBS VI. do CotoCr$ Ült.diatr.em
12.241,8391015 65.762.522634530.631.750,4824002.875.533,264200

Patr. LíquidoCrS
63 314 336 26444.368 921 8203.763 600 654575,106 652

Fundos de Aplicação Financeira

Denominação
Banerj Fot. (RJ)Bemge Aplicação (MG).,Boston Cash (SP)Chase S. Savings (RJ)...Economico (RJ)Fator F.A.F (RJ)Safra Over (SP)

Fundos de Incentivos/DL 1.376

VI. da Cota Renteb. Acum. Patr. LiquidoOBS CrS No Mas No Ano CrS
1 063,292300 23.7 55.25 159 415 925 834197.085192 160 627 919 205738.230500 1,11 57,72 110 681 658 40757.995.276628 20.53 50.92 69 410 454 640823.119303 25.05 56.77 204 101026424282 070,443514 1,19 60.65 1 632060 12192,031556 1,12 57,75 197 219 206 003

Danominacao
Finam
Finor
Fiset PescaFiset Rellorestamento..Fiset Turismo

Fundos Renda Fixa

Denominação
Azul Fix EmpresarialAzul Fix (RJ)Banerj Fix (RJ)Bemge Empresarial (MG)....'.Bemge RF (MG)Boston Corp I (SP)Boston 0.1 (SP)Boston Invest (SP)Boston Personal (SP)Boston Poup (SP)Chase Empresarial (RJ)Chase Flexinvest (RJ)Economico Fundo P Jur.(SP)..

Economico (SP)Itaú Money Emp. (SP)Itaú Monev Market (SP)Primus (RJ)
Safra Corporate (SP)Safra Open D.l. (SP)Safra Personal (SP)
Saíra Privale Dl (SP)

os N° de Cotas
9 5 434 369.12645 406025 1795 238 503.96130007 472.794.460900

5 401 519.113700

Valor da Coto
Cr$
1.65

1038
504

24.4747,22

VI. da Coto Rontab. Acum.0BS Cr» No M6a No Ano
6.S45468 63 156.878978 J7.48 64 14

710.975400 26.84 63 52I 370.28921513 709.651529183.962,550000 123 66 704 571.864000 1,23 66 77195.552100 1.24 6589
1 931.189000 ,.23 66 64107.572200 1.20 65 4918 189 258881 22.89 58.04
110.871044 22,83 57,98
6.786616 1,28 66.24
22.368939 ,,30 67 115632.221553 26,08 63,47
133,794324 26,03 63.93

83 163.568328 1.22 65.76
519 728369 1,24 66.29
3.531592 1,24 66.92
133.491276 1.23 65,77
2,431292 1.24 66,77

Patr. Liq.CrS "
158 184 960 095472373 231 017 *

26409000
2 140888 000255 088 000.

Patr. LiquidoCrS
31 763 210 66230 633.152 144705 939 3069 202 059 3927 107 693.454103 222 060 21084 276 380 52585 349491 15.1
24 534 240 9795 239 401 56135 144 564 057
47 678 193 150"

3 262 853 727
fi 509 692 993

43.769 400 144
183 583 695 787

3 487 887
48 410 952 074

127 873 402 890
27 369 057,949
32.399 149 834

Totlds as informações constantes dessa relacao sao de responsabilidade exclusiva dos administradores dosfundos
02IPosicao em 25/02/92 03)Posicao em 26/02/92 04)Posicao em 27/02/92 05)Posicao em 28/02/92

06)Posicao em 04/03-92
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BNDES muda a data
do leilão da Petroflex

O Programa Nuclonul de Desestatização de-
cidiu, através da Resolução n° 44/92, de 28 de
fevereiro passado, alterar o cronograma do pro-cesso de alienação de ações do capital social da
Pclroflcx Indústria c Comercio S/A c limitar em
10% a participação individual, direta ou indire-
lamente, das Centrais de Matérias-Primas Pe-
troquímicas no capital votante da Petroflex. Es-
te limite não poderá ser ultrapassado enquanto
nào forem concluídos os processos dc privatiza-
çào das Centrais de Matérias-Primas Pctroqul-
micas.

Pela resolução, o leilão de alienação do con-
trole da Petroflex será no dia 10 de abril próxi-mo, com o anúncio dos resultados da pré-identi-ficaçào, a qual deverá ser feita até o dia 8/04/92
A liquidação financeira do leilão acontecerá cm
15/04/92 e a oferta pública terá inicio em 11 d'
maio c término em 29 de maio de 1992.

Pré-identificação da
Franave acaba na terça

O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social-BNDOS comunica que foi
prorrogado para a próxima terça-feira o prazo
para o término da pré-identificação do candida-
tos e da entrega, pelas sociedades corretoras, à
Câmara de Liquidação e Custódia dos resulta-
dos da pré-identificação para o leilão da Com-
panhia de Navegação do São Francisco-Frana-
ve.

Trombini PN passa a liderar
a rentabilidade em fevereiro

Das 112 ações que participaram em mais da
metade dos pregões realizados no mês de feve-
reiro passado, apenas 33 superaram a variação
do 1GP-M da Furtdação Getúlio Vargas daquele
mês, de 27,86%. O ativo Trombini PN liderou
as cotações com rentabilidade de 128,57%, se-
guido de Zanini AN (100%), Arthur Lange PP
(93,34%), Vacchi PN (75%) e Sondotecnica PB
(70%). As cinco maiores desvalorizações de fc-
vereiro foram Maio Gallo PP (-40,68), Eluma
PN (-27,78%), Telerj ON (-26,66%), Vilcjack
BN (-26) e Telerj PN (-25,64%).No acumulado dc janeiro a fevereiro deste
ano, a ação Moddata PP está liderando com
uma rentabilidade de 1.246,15%, contra o IGP-
M de 57,98%. Das 112 ações, 97 estão ganhan-do daquele índice, ficando a Acesita PN em
segundo lugar (929,33%), Trombini PN em ler-
ceiro (580,85%), Itiepar PN cm quarto(475,75%) e Multitel PN na quinta colocação,
com rentabilidade de 454.93%. Os mais fracos
desempenhos até 29 de fevereiro ficaram com
Ccrj ON (-50,33%), Dijon PN (-3.85), B. Nucio-
nal ON (14,68%), Vilejacj BN (15,62%) e Brali-
ma ON (19,35%).

Próximas etapas para o
processo de privatização

A Comissão Diretora do Programa Nacio-
nal dc Desestatização comunica que são as se-
guintes as próximas etapas dos processos de
privatização em andamento:
Dia Evento
10/03 Término para a pré-identificação para o

leilão da Franave
Anúncio do resultado da prc-idenlifica-
ção para Franave
Leilão da Franave

11/03
12/03

18/03 Liquidação financeira do leilão dc Fra-
nave

08/04 Término da pré-identificação para Pc-
troflex

10/04 Anúncio do resultado da pré-identifica-
ção para Petroflex
Leilão de Petroflex, às 14h
Inicio da pré-identificação para Cope-

sul
15/04 Liquidação financeira do leilão de Pc-

troflex
24/04 Distribuição do manual de instrução pá-ra o leilão de Copcsul
08/05 Termino das visitas individuais á Cope-

sul c da pré-identificação11/05 Entrega pelas corretoras à CLC do re-
sultado de pré-identificação para a Co-
pcsulInício da oferta ao público dc Petroflex

13/05 Anúncio do resultado da pré-identifica-
ção para a Copesul

15/05 Anúncio do preço-minimo atualizado de
Copesul
Leilão de Copesul, ás I4h

22/05 Liquidação financeira do leilão de Co-
pesul29/05 Termino da oferta ao público de Petro-
flex
Até 18/09 Eventual leilão de sobras de
Copesul
Até 30/09 Início da negociação em bolsa
das ações da Copesul

Alterada forma de
negociação de ações

As ações das empresas abaixo relacionadas
passam a ser negociadas da seguinte forma a
partir do pregão dc segunda-feira:
B.Mercantil Brasil (BMB) — ações escriturais
ex/dividendo (Cr$ 6.800 por lote de 1.000).
B.Mercantil Investimento (BINV) — ações cs-
criturais ex/dividendo (ordinárias de Cr$ 1.290 e
preferenciais Cr$ 4.310 por lote de 1.000).
Cônsul (CONS) — ações nominativas ex/divi-
dendo (Cr$ 2,75 por ação, a ser corrigido mone-
tariamente pela variação da UFIR dc 02/01/92 a
16/03/92).
Embraco (EBC) — ações nominativas ex/divi-
dendo (Cr$ 2,35 por ação, a ser corrigido mone-
tariamente pela variação da UFIR dc 02/01/92 a
16/03/92).
Finobrasa (FNBS) — os atuais títulos represen-
tativos de ações nominativas e ao portador per-dem a validade para negociação cm face da
conversão para a forma escriturai.
Joinvillense (JOIN) — último dia para negociar
ações ao portador.Mercantil Brasil Financeira (MBF) — ações
escriturais ex/dividendo (CrS 360 pur lote de
1.000).
Pronor (PNOR) — Deixam de ser negociadas
ações ao portador em face da conversão para a
forma escriturai.
Observação: desde ontem, as ações das empresas
abaixo estão sendo negociadas da seguinte for-
ma:
Bancesa (BCEA/BCEP) — ações nominativas
ex/dividendo (valor integral de CrS 52.085,58 c
parcial dc CrS 43.404,655 por lote de 1.000). As
ações deixam dc ser negociadas com distinção dc
dividendos do exercício dc 1991, ficando cance-
lado o código BCEP.
Novo Hamburgo (NHA) — ações nominativas
ex/dividendo (CrS 160 por lote dc 1.000).

Comunicados da BVKJ
Corretoras registram novos
operadores para o pregão

A Bolsa do Rio recebeu pedido de registro
de operador das sociedades corretoras abaixo. O
pedido pode ser impugnado por qualquer corre-
tora, por escrito e fundamentadamente, até a
data limite indicada.
Operador de pregão sênior:•Francisco José dc Lacerda Carvalho (DC
CCTVM, até 07/03/92)*Aldcnir Soares (Umuarama S/A CTVM, até
13/03/92)* Alfredo Otero Chagas de Oliveira (Bozano,Simonsen S/A CCVM, até 19/03/92)

Informações da CLC

Taxas de aplicação das
margens de garantia

São as seguintes as cinco últimas taxas de
remuneração das margens dc garantia deposita-
das na Câmara dc Liquidação e Custódia S/A:
dia 6 -11,10%; dia 5 -33,40%; dia 28
—11,33%; dia 27 -34,03% o dia 26 —33,94%.

Bancesa vai distribuir
dividendo complementar

A reunião da diretoria do Bancesa (BCEA/BCEP), realizada no dia 19 de fevereiro passado,autorizou o pagamento do dividendo comple-
mentar do exercício de 1991, no valor de CrS52.085,58 por lote de 1.000 ações. Os dividendos
já estão á disposição dos acionistas e serão
pagos de acordo com a opção dos mesmos.
Norma;
Ações nominativas: desde 06/03/92 ex/dividendo
(integral e parcial).Observação: a codificação da negociação nomercado á vista é BCEAONE-; BCEAPNE-;
BCEPONE-; BCEPPNE-.

Novo Hamburgo paga
Cr$ 253,41 às ações

A Novo Hamburgo (NHA) está pagando,desde ontem, o dividendo de CrS 253,41 por lote
de 1.000 ações, aprovado pela RCA de 24/02/92
e corrigido pela UFIR no período de 2 de
janeiro a 4 de março de 1991. O provento e
relativo ao segundo semestre do ano passado.Norma;
Ações nominativas: desde 06/03/92 cx/dividcn-
do.
Observação: a codificação da negociação no
mercado á vista é NHA-ONE-.

Mercantil Brasil Financeira
credita CrS 3.360 no dia 23

No próximo dia 23, a Mercantil Brasil Fi-
nanceira (MBF) credita nas contas dos acionis-
tas, junto às agências do Banco Mercantil do
Brasil S/A, o dividendo de CrS 3.360 por lote de
1.000 ações, relativo ao segundo semestre de
1991.
Norma:
Ações escriturais: a partir de 09/03/92 ex/divi-
dendo.
Observação: a codificação da negociação no
mercado á vista è MBF-ONE--C MBF-PNE--.

B.Mercantil Investimentos
paga dividendo semestral

Os acionistas do Banco Mercantil Investi-
mentos (BINV) terão creditados nas contas cor-
rentes, no dia 23 de março, o dividendo do
segundo semestre do último exercício, á razão de
CrS 4.310 por lote dc 1.000 ações preferenciais c
de CrS 1.290 por grupo dc 1.000 ordinárias.
Norma:
Ações escriturais: a partir de 09/03/92 ex/divi-
dendo.
Observação: a codificação da negociação no
mercado á vista é BINVONE--c BINVPNE--.

Assembléia roalíznda com norma
Matec converte títulos
para forma nominativa

A AGE da Matec (MATC), realizada no dia25 dc fevereiro dc 1992, aprovou a conversãodas ações que compõem o capital social para aforma nominativa. Os acionistas devem apre-sentar os títulos, a partir do dia 13 de março, naRua do Ouvidor. 50, 9° andar.
Norma:

A partir dc 13/03/92, os atuais títulos represen-tativos de ações ao portador perdem a validade
para negociação, em face da conversão para aforma nominativa.

Brasmotor eleva capital
social com subscrição

Reunidos cm assembléia geral extraordiná-
ria, na quinta-feira, os acionistas da Brasmotor
(BRMO) deliberaram o aumento do capital so-
ciai para CrS 145.405.647.666, pela subscrição
de 424.500.445 ações ordinárias e 808.647.383
preferenciais, ao preço unitário de CrS 100 e
pagamento á vista.

Os acionistas têm o prazo de 6 de março a 4
dc abril de 1992 para subscreverem as ações, na
proporção de 86,5% sobre as possuídas na mes-
ma espécie. As eventuais sobras serão subscritas
ou colocadas pelo Banco Bradesco de Investi-
mento S/A.

As ações oriundas desse aumento dc capital
terão direito a dividendo integral do exercício
iniciado em 1° de janeiro deste ano. Os acionis-
tas serão atendidos na Rua Lauro Muller, 116,
42° andar.
Norma;
De 9 a 27/03/92 fica autorizada a negociação
dos direitos de subscrição.
Observação: I- As ações oriundas dessa subscri-
ção serão negociadas, após a homologação do
aumento do capital, através do código BRMN
(sem direito ao dividendo do exercício de 1991).
2- A partir de 06/04/92 poderão ser negociados
recibos de subscrição através dos códigos BRM-
NON--R e BRMNPN--R.
3- A codificação da negociação no mercado á
vista é BRMOON--D e BRMOPN--D.

Assembléias a realizar
Banco Crefisul aprova as
demonstrações financeiras

Nas AGO/E marcadas para as 15h do dia 23
dc março, o Banco Crefisul (BCRF) vai delibe-
rar sobre as contas sociais do exercido de 1991,
com a destinação do resultado; a eleição dos
administradores; a correção monetária do capi-
tal social e alterações estatutárias.

A assembléia será na sede social — Rua
Henrique Schaumann, 270, São Paulo.

Hotéis Othon propõe
adaptar estatuto à Lei

A Hotéis Othon (HOTH) vai realizar assem-bléia geral extraordinária no dia 16 de março, ás11 h, na Rua Teófilo Otoni, 15, I Io andar, paraadaptar o estatuto social aos termos do artigo 4oda Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990, que deunova redação ao artigo 20 da Lei n" 6.404, de15/12/76.
Rio Othon muda
forma das ações

Com o objetivo de eliminar a forma ao
portador dos valores mobiliários, a Rio Othon
(ROT) realiza AGE no dia 16 de março (às 9h,
na Rua Teófilo Otoni, 15, 2° andar), com a

conseqüente adaptação do estatuto social ao
disposto na Lei n" 8.021/90.

Bozano, Simonsen vai
alterar estatuto social

Os acionistas da Bo/ano, Simonsen (BOZI)vão se reunir em assembléia geral extraordiná-
ria, no dia 16 de murço, em primeira convoca-
ção, para autorizarem diversas modificações no
estatuto social da companhia.

A reunião será na sede social — Avenida
Rio Branco, 138, 3o andar—, com início ás 15h.

Staroup ratifica o
pedido de concordata

Para referendar a deliberação adotada pelo
conselho de administração e pela diretoria, au-
torizando a impetração do pedido dc concorda-
ta preventiva, a Staroup (STAR) reúne os acio-
nistas em AGE, no dia 16 de março, às lOh, nu
Avenida Deputado Dante Delmanto, 3.010, em
Bolucatu (SP).
Assembléia realizada

B.Estado Amazonas
converte certificados

Durante a assembléia de 27 dc fevereiro, o
Banco do Estado do Amazonas (BEAM) apro-vou a conversão de todas as ações preferenciaisao portador em preferenciais nominativas, com
a modificação do artigo 5o do estatuto social.

Empresas & Mercados

Transbrasil teve prejuízo
de US$ 35 milhões em 1991

A Transbrasil (TRLA) informou que os re-
sullados financeiras de 31/12/91 encontram-se
em fase final de elaboração e revelam um prejui-zo operacional de, aproximadamente, USS 35
milhões. A empresa adiantou, ainda, que pre-tende iniciar neste exercício vôos para a Europa,
com entrada por Viena, na Áustria.

Celulose Irani paga
parcela de concordata

A Celulose Irani (CEI) esclareceu que en-conlra-se cm andamento normal o processo dc

sua concordata preventiva, tendo sido efetuado-,,no dia 31 de dezembro do ano passado] o paga- '
mento da primeira parcela dos débitos. ;

Santanense adquire
suas próprias ações

A RCA da Santanense (CTS), realizada nó *
dia 27 de fevereiro, autorizou a compra ile ate17.157.248 ações ordinárias escriturais nomipígjtivus e 24.326.836 preferenciais escriturais nonfi--ynativas, para permanência em tesouraria. Aoperação deve ser realizada no prazo de 90 dias,com a Geraldo Corrêa Corretora de ValoresMobiliários S/A sendo a intermediadora. ' j.

Grupo Sadia divulga
resultados de janeiro

A Sadia Concórdia (SADI), Frigobnjs ,(FGRO) e Sadia Oeste (SOES) divulgaram ao
mercado os resultados do mês de janeiro passir-1do, calculados pela legislação societária. Foratn '
obtidas receitas operacionais líquidas de, respee-,.
tivamente, CrS 83,8 bilhões, CrS 37,4 bilhões e„
CrS 9,6 bilhões.

Kepler Weber fechou [ f
contrato de USS 2 milhões . . .

A Kepler Weber (KEPL) confirmou o fc-
chamento de um contrato com a Aceitem Del ,Golfo, do México, no valor de USS 2,4 milIrâcC
referente á venda de oito Silos A-200. Também'5foi concluído o negócio com a Richco Cereais
Comércio e Exportação Ltda., para a instalação
de dois silos, no Porto de Tubarão (ES). "O'
projeto está estimado no valor dc USS 1,5 ínilIhão.

Segundo a Kepler Weber, em janeiro foi
superado o recorde dc processamento de aço,
atingindo 2.224 toneladas, e a previsão de recei-
tas para 1992 já é dc USS 59 milhões, contra ós"
USS 35 milhões do ano passado. "* tr* ,
Informações oficiais

Spac DTVM
O Presidente da 3" Câmara Civel do Tribif-'.nal de Justiça do Rio de Janeiro informou^â;Bolsa do Rio que, por decisão de I0/I279ÍÍforam encerrados o arresto e a indisponibilidade.idos bens dos cx-administradorcs da Spac Dislti-buidora de Títulos e Valores Mobiliários LtclaT, -

sendo Carlos Sérgio de Souza Araújo. Anthony "
David Betts, Pedro Paulo Freitas Araújo e Ro<berto Feldman.

Demonstrações financeiras recebidas pela Bolsa do Rio
A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro divulga a relacao das empresas que enviaram suas demonstracoes financeiras em05.03.92 "V?

De acordo com a inntrufao CVM 064/87 OuantldodoData (Crl 1000) do '
Empnua do Perlodo PatrimJnlo Reeolta Uicro LucroP/ A(6e«

Uquldo Uquida Liquldo 1000Af5o8 (1000)11
Banco Banorte 31.12.91 Anual 127 617.095 101.482.837 4 608 089 59.440.80 77 524Elekeiroz S.A. 31.12.91 Anual 59.137.583 58 244.169 (3.655.306) (17.356,63) 210 600!IguapuCafe Soluvel 31.12.91 Anual 49.933.404 32 795 962 ( 2679542) (92,23) 29.053.083llautec 31.12.91 Anual 128.358 767 (4.731.405) (375,29) 12.607.488,
Uniaode Seg Gerais 3112.91 Anual 21.930.142 65.189.530 (258 966) (35.41) 7.312 000"

Perfil/Minupar

Razão social — Minupar Participações S/A
Nome de pregão — Minupar
Código no SENN — MNPR
C.G.C. — 90.076.886/0001-48
Data do registro — 27/12/1990
Tipo das ações — ON c PN (escriturai)
Atividade principal — administração e participa-
ção
Endereço da sede — Rua Senador Alberto
Pasqualini, 1535, (051) 714-1611, Cep 95900,Lajeado (RS)Atendimento a acionistas — Rua Sete de Selem-
bro, 99 - subsolo - Banco Itaú, (021) 276-2489,

CEP 20010, Rio de Janeiro (RJ)Presidente do Conselho — Norberto Jaeger
Diretor de Relações com o Mercado — Décio
José Schnack
Composição do capital — 952 milhões de ações
ordinárias e 1,1 bilhão de ações preferenciaisCapital social — CrS 1.5 bilhão
Patrimônio liquido (30/09/91) — CrS 5,21 bi-
Ihões
Valor patrimonial da ação — CrS 2,39
Prejuízo liquido (9 meses) — CrS 148,5 milhões
Prejuízo por ação — CrS 0,05
Controle acionário (dados retirados do IAN refe-
rente à AGO de 30/04/91)

Ações ordinárias
SSJ-Participaçòes e
Representação Ltda
Norberto Jaeger
Outros

( i.ooo)-;
. 747.138 ( 78,50%)
... 57.399 ( 6,00%)

147.464 ( 15,50%)
Ações preferenciais ( | .000)
SSJ-Participaçòes e
Representação Ltda  4.370 ( 0,40%) -
Norberto Jaeger  2.537 ( 0.20%) .
Outros  1.138.367 ( 99.40%);
Últimos direitos distribuídos
Dividendo — AGO/E: 30/04/91; inicio: 27/05;91; CrS 18,4410 por ação.

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

Resumo das operações Abt. Min. Mèd. Mâx. Fech. Osc.
%

Lote Padrão
Concordatárias
Direitos e Recibos
Mercado a termo
Opções de Compra
Fracionário
Total Geral
índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo
índice Bovespa Minimo
Das 53 ações do BOVESPA, 35 subiram,
estáveis e duas não loram negociadas.

Qtde Vol. em
(mil) Cr$ (mil)

30.865.496 128.844.021
11.020 16.386
69.509 740.194

150 70.269
32.583.301 10.978.609

17 10.217
34.204.495 140.659.701

15.536
15.343 ( + 1,2%)
15.699
15.164

10 caíram, seis permaneceram

Oscilações do Mercado Oscilações do Bovespa

Otc. Fech. Oac. Fech.
(%) (Crf mil (%) (CrS mil

a?6«s) atfoa)Maloret Altai Malorea Altas
Ferrollgason 90,9 4,01 Brasil on 23.0 130,00
Bandoirlnvpp 58,9 151,01 Paraibuna pn 18,0 4,25Kalil Sehbe pp 45,4 1,60 Sadia Concor pn 16,2 18.20Peve Predios pn 36,3 150,00 Brasil pn 13,3 161,00Docaspn 31,5 30,00 Metal Levo pp 11,1 650,00Maloros Baixa* Malorea Balm#CasaJSiivapn 40,7 0,80 Paranapanema pn 4,5 27,00Vacchipn 14.4 0,59 A?os Villares pn 4,5 210.00lecopn 13.0 20,00 Varigpn 3.3 285,01Fertlsul pp 11,6 2.21 Belgo Mineira pn 3,0 225,00Schlosserop 11,1 800,00 Telcsppn 2,8 360,01

Mercado à vista
Titulos Qtd. Abt. Mln. Med. Max. Foch. Osc.

%

AcositaON 900 2 000,00 2 000.00 2 017.78 2 100.00 2 100.00 + 23.5Ac''5 " MO 1000,00 1 000.00 1 000,83 1.099.00 1 099,00 + 9,9Acos V." PN INT 230900 227,00 210,00 220,91 230,00 210,00 -15Agroceros PN 5.188 500 43.00 42.00 43.20 44.00 44.00 + 2.3Alba,usOP 2.100.00 2 100.00 2 150.00 2 200,00 2200.00 ¥4,7Alpargatas ON 24 400 160,00 180.00 182,91 200,00 200.00 • 13.6Alpargatas PN 401 400 140.00 140,00 140,86 140,00 140,1X1 -AmoricaSul PN 3298.700 4,55 4.55 4.77 5.10 5,10 1-12.0Anlarc Piaui PNA 10000 1900,00 1900,00 1900,00 1900.00 1900X0 -50Anlarct Nord ON INT 4 900 807,00 607,00 607.00 607.00 607.00 IAnlarct Nord PN INT 1000 530.00 530.00 530,00 530.00 530,00 +1.9Anlarct Nord ON P 1600 500.01 600,01 500,01 500,01 500,01 IAnlarctica ON 100360.000.00280.000.00 380 000.00280 000 00280 ood'oo /A"ua,ocPN 12 000 5.20 5,20 5.20 5,20 5.20 .18A'ac,u!PNB .325600 5 050.00 5 050 00 5 073,34 5 200 00 5 200 00 + 3 73000 000 0,81 0.81 0 84 0 85 0 85 + 75A»I|»I0N 5 000 000 6.00 7,75 7 80 8.00 7,75 -3.1AMV0<1°PN '.900 30.00 30.00 32.30 32.60 32.60 + 0.3
Bamerind Adm ON ED.. 100 000 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 + 8.8Bamerind Br ON ED .... 161 700 37,50 35,00 37 38.01 38.01 +10.1Bamorind Seg ON CD 338000 35.00 35.00 35,91 36.M 36.50 + 4.2Bamerind Seg PN ED. 212 600 36.00 36 00 36.00 36,00 36.00 -Bandrnr InvPP ED 4 000 151.01 151.01 151.01 151.01 151,01+58.9Bandeiranlej PP ED .... 40 500 410.00 410.00 424,81 430.00 430.00 -7.5BancspaON 3 926 200 10,00 10.00 11.14 11.50 11.00 + 9.8BanospaPN 118 228 100 12,00 12.00 12.56 12.80 12.50 + 5.9Bangu Desonv PP 3 200 16.00 1600 16.00 16.00 16.00 /Banr.sulPN 300 000 2.50 2 50 2.M 2,50 2,50 - 7 4Ba'dolla PN 100 22 000,00 22COO.OO 22000,00 22.000.00 22 00000BarronoPPB 244 800 1.80 1.80 1 80 1.80 1.80 IBelgo Mineir ON 475500 320.00 320.00 323,99 325,00 320,CO
Belgo Mineir PN 1169 400 230,00 220,00 231,36 240.00 225,00 -3,0BemgeON 1000000 0,45 0.45 0,45 0 45 0.45 IBeniene.PN 276 300 1.60 1.80 1 80 1 80 1 80 + 5.8Biobras PNA 9 300 12.00 1200 12.00 12.00 12,00 7Bombril PN 13114900 iem 17.60 17.99 18 20 17.90 -46Bradesco ON ED 3654 400 57,60 57,50 61.20 63,00 63 00 - 9,5Bradesco PN ED 22 235100 60.00 60.00 64 03 66 00 65,00 + 10.1Bradesco Inv ON ED 2 200 85.00 85,00 85,00 85.00 85,00 +6.2Bradesco Inv PN ED ..... 23 900 85 01 85.01 89.82 90.10 90 00 + 5,8Brahma ON 243 ICO 420,00 420.00 420.C0 420.00 420.C0 +24DratirraPN 2 963 400 315,00 315.00 130.28 340 01 340.01 +93Brasil ON ED 176 000 105 00 105.00 11956 130.00 130.00 + 23 8Brasil PN ED 46143400 1550O 150 158,62 163.00 16100 + 133Brasmotor PN ES 285 400 95 00 96.CO 95,12 96.00 96.00 /Brasperola PNA 3O 000 200,00 190.01 193 34 200 00 190,01 - 55Brumadmho PN 15.767 500 0 0.50 0,54 0.58 0.58 • 9 4

Caeml Motal PN 55.300
Casa Anglo PN 7.600
Casa J Silva PN 100 000Cbv Ind Mec PN 700
CemigON* 1.458.493 000CcmigPN* 18698 594 500CospPN 86 400Cevai PN INT 12 908.800ChapocoPN 100 000Chapoco Alim PN INT .... 100.000
CIcaPN 8.700
Cim Gaúcho PN 10.000
Cim Itau ON 100
Clm Itau PN 857.000
Cim Tocantin ON 100
Cim Tocantin PN 11.600
Clqulno Petr PNA* 1.500 000Ciquine Petr PND* 1.982 300Climax PNB* 20.245 800Cofap PP 13440000
CofapPN 13500.000
Coldox PN 1.000.000
Confab PN 2.000
Const Beter PNB 100 000Cônsul ON 100
Cônsul PN 407.100
Copas PN 35.000
Copeno PNA 537.700
CoslguaPN 55 200Credito Nac PN EBS 100 000Czarina ON 1250 000 000Czarina PN' 192000 000DF Vasconc PN 2 000D H B PN 5.000
Docas PN 3.000
DuratexPPED 8062 000Duratcx ON 100 000
Eberlo PP *C11 3 000Eborle PN 290 242 900Econômico PPC12 1.000.000
Economlco ON 40 500Economico PN 508.000
Edisa PN 600
ElebraPPC31 i.ioo
Elebra PN 2 000EletrobrasPNBI91 29462 000Embraco PN 34 900Ericsson PN 17 210.900Estrela PN 415900
EternitON 10000
FNVON 100 000FNVPN 111659000Ferbasa PN 18 000Ferro Ligas ON 99 800Forro Ligas PN 18793 000Fertisul PP C03 479 400ForlizaPN 1.100
Fibam PN 400
Forja Taurus PN 2000 000Francês Bras ON 200Frangosul PN 10 000Fras-le PNA 91678 200Frigobras PN 3100 000Gradiente ON 10.000
Iguaçu Cate PNA 500 000Iguaçu Café PNB 200Iguaçu Cate PPA 2 706 400Iguaçu Cate PPB 6100.100Ind Víllares PN 12 900Inepar PN 5140 300Investec PN 3 000lochpe PN 600Ipiranga Dis PP C09 12 000Ipiranga Pot FP C09 9 100Ipiranga Pet ON 200Ipiranga Pet PN 153 000Itacolomy PNA 100Itaubanco ON ED 54 £00Itaubanco PN ED 1092 400ttausa PN ED 537 600Itautec PN 1313 800J B Duarte ON ' 200000 400
JB Duarte PN* 511809 800
Kalil Sehbc PN 200 000Kepler Weber PN 677 200Kibon ON 1 200Kiabin PP C34 41 900Klab-n PN 28 000
Lam Nacional PN 120 100
Leco PN 1 400
Light ON 7601 800Lu Da Cunha PN 1265 500
Lojas Amenc ON 20 000

242.00
2.350,00

0,60
695,00
120,00
165,00
750,00

13.00
2.10
4,50

236,00
85.00

120,00
320,00

1.110,00
2.400,00

225,00
265,00

75.01
9,80
9,30
0,75

295,00
5,50

550,00
420,00

24,99
535,00
35,50
10,99
10,50

1,30
13.50
10,00
30.00
33.60
33.60

8,20
9.30

20.00
25.00
21,00
10,50
4,30
5,50

365,00
1.000,00

19,50
78.30

355,00
0,29
1,10

14.31
4,01
2.70
2.20

16.00
18,00
0,66

10 500.00
20.00
5.00
8.70

17,99
0.60
0.53
0.45
0.M

136.00
330,00

7.00
215.00

13,00
16.60
5,50

15.00
5 49900

360.00
335,00
77999

3.10
2,15
1.00
1.60
3.50

2 450,00
1 738,00
1 690.00

5.30
20 00

250.00
12.50

1.10000

239,00
2.350,00

0,80
695,00
120,00
159,00
750.00

12.40
2.10
4,50

235.01
85.00

120,00
305,00

1.110,00
2.400,00

225,00
265,00

75.01
9,80
9,30
0,75

295,00
5,50

550,00
410.00
24,99

535,00
35.50
10,99
10.50

1,30
13,50
10.00
30,00
33,60
33.60

8,20
9.10

20,00
25,00
20,50
10,50
4,30
5.50

357,00
990,00

19,50
78,00

355,00
0.29
0.97

14.31
4,01
2,50
2.20

16.00
18.00
0.66

10500.00
20.00
5,00
8.70

17.99
0.60
0.53
0,45
0,54

136.00
325,00

7,00
215,00

13,00
16,60
5.50

14.00
5 499.00

340.00
335.00
770.00

2.70
2.15
0.95
1.60
3.50

2 450.00
1680,00
1690,00

5.30
20.00

231,00
12.50

1.100.00

239,99
2.350,00

0,80
699,29
120,00
164,31
799,88

12,71
2.10
4,50

235,35
85,00

120,00
312,77

1.110,00
2.400,00

225,00
265,00

75,19
9,96
9,63
0,75

295,00
5.50

550,00
416.75
24,99

555,54
35,06
10,99
10,50
1,30

13,50
10,00
30.00
34,68
33,60
8,20
9.42

20,00
25.00
20,99
10.50
4,45
5,50

366.32
999.43

19,50
78,62

355,00
1.20
1.00

14.31
4.01
2.59
2,20

16,00
18,00
0,66

10.500,00
20,00
5,00
8,92

17,99
0,60
0,53
0.55
0,64

136,00
327,08

7,00
215,00

13,00
16,85
5,50

14.02
5499,00

359.96
339.95
784,46

2.70
2.20
1.00
1.60
3.56

2 450,00
1 710 53
1 716.27

530
20.00

243 68
13.49

1 100.00

242,00
2.350,00

0,80
700,00
120,00
168,00
870,00

13,00
2,10
4,50

236,00
85,00

120,00
320,00

1.110,00
2 400,00

225,00
265,00

79,70
10,20
10,00
0.75

295,00
5,50

550,00
420,00
24,99

570,00
36,50
10,99
10,50
1,30

13.50
10,00
30,00
37,00
33,60
8,20
9.00

20,00
25,00
21.00
10.50
4,50
5.50

375,00
1.000,00

19,50
79,00

355,00
1.20
1.10

14,31
4.01
2.70
2.21

16,00
18,00
0,66

10 500.00
20,00
5,25
9,50

17,99
0.60
0,53
0,56
0.66

136.00
330,00

7,00
215,00

13,00
16.85
5.50

15.00
5499.00

360.00
340.01
800.00

3,10
2,20
1.00
1,60
4,00

2 45000
1 799.99
1 800.00

5,30
20 00

260.00
14 001 100 00

239.00 -1.2
2.350,00 -9,6

0,80 -40,7
700,00 -6,6
120,00 + 4,3
165.00 +3,1
870,00+16,0

12.80 -1.5
2,10 +5,0
4.50+ 12.5

235.01 +2.1
85,00 -

120,00 + 4.3
305,00 -1,6

1.110,00 /
2.400,00 I

225.00 -
265,00 -

76,00 +1,3
9.90 +3,6
9.80 +8.8
0,75 *

295.00 +1.3
5,50 +10,0

550,00 /
420,00 +5,0

24,99 /
550,05 +2.8

36,50 + 2.8
10.99 -O.O
10,50 -0,9

1.30 »
13.50 -
10,00 +2.1
30.00 + 31,5
37.00 +10,1
33.60 I

8.20 +2.5
9.80 +5,3

20,00 -
25.00 /
20.50 + 2.5
10.50 +9,3
4,50 -
5,50 +9,5

360.00 + 2.8
990.00+12,5

19.50 -
79.00 +1,2

355,00 +1,4
1.20 /
1.00 +2,0

14,31 +2.2
4,01+90,9
2,50 +6.3
2.21 -11,6

16,00 I
18.00 -
0,66 +1,5

10500,00
20.00 +17,6

5,25 +9,3
9,50 +15.7

17.99 /
0,60 +9,0
0.53 -
0,56 +3,7
0,60 +30,4

136,00 -
325,00 -7.1

7.00 +11,1
215.00 +7.5

13.00 -7,1
16.85 -0.8
5.50 /

14.00 -6.6
5499,00 /

340.00 +1.4
340 00 +1,4
800.00 +3.2

2,70 - 1,8
2.20 -4.3
0.95 +5.5
1.60 + 45,4
4.00 + 14,6

2450.00
1700.00 -2.1
1.700,00

5,30 -
20.00 -130

231.01 -1,6
14.00-+166

1 100.00

Titulos Qtd. Abt. Mln. Med. M6x. Fech. Osc.
%

Loias Americ PN INT .... 200 680,00 880.00 880.00 880,00 880,00 +1.1Magneslla PNA 148,400 6,60 6,60 6.60 6,60 6,60 -2,9
Magneslla PPA C06 22.228.000 7.10 7.00 7.11 7,40 7,00 -1.4
Maio Gailo PP 552.400 0,31 0.31 0,31 0.31 0.31
Manah ON 215.400 12.50 12,50 12,50 12.50 1 2,50 /ManahPN 1.5COOOO 4.60 4,60 4,63 4.70 4.70
ManasaPN 6 400 200 2.30 2,30 2,50 2,50 2,50 + 8,0MangolslndlPN 40.100 34.00 34.00 34,00 34,00 34.00
ManneamannON 88 494 300 2,30 2,28 2,34 2,46 2.35 + 2.1Mannesmann PN 7,986.700 1,10 1.10 1.14 1,20 1,20 + 8,1Marcopolo ON INT 5 000 8 900,00 8.900,00 8.900.00 8 900,00 8 900.00 + 2.2Marcopolo PNB INT 700 7.000,00 7.000.00 7.000.00 7.000,00 7.000,00 + 7,6Marvin PN INT 1.000000 0,80 0,80 0,80 0,80 0.80 +5,2Mondos Jr PNA 700 32,00 31.00 31.57 32.00 31,00 IMendos Jr PNB 100 36,00 36,00 36,00 36.00 36,00 -
Merc S Paulo ON ED .... 15.600 33,00 33.00 33.00 33,00 33.00 + 3.1Merc S Paulo PN ED 434 300 30.00 30.00 31,17 32.00 31,95 + 6.5Mol Barbara PN 19 137.400 1.20 1,20 1,28 1,35 1,32 + 24,5Mel Duquo PN 30 000 24.90 24.90 25,00 25,00 25.00 IMel Gordau PN 100000 59,50 59,50 59,50 59.50 59,50 -0.0
Melal Leve PP C46 77.500 586.00 586,00 824,74 650.00 650.00 + 11,1Melal Leve PN 3.600 576,00 576,00 587.92 590.00 590.00 + 2,6MellsaPN 49 000 1,30 1,30 1.30 1.30 1,30
Minupar PN 100000 4.10 4,10 4,10 4,10 4,10
Ml Eletr Aut PN 345100 38,00 37.60 38,00 38,00 37,50 +7.1Molnho Flum ON 20.000 1580,00 1.580,00 1.580,00 1580,00 1580,00 +0,6Molnho Real ON 100 2 050.00 2.050.00 2.050.00 2.050.00 2.050.00Molnho Sant ON 200 2.150,00 2.150.00 2.175.00 2 199.99 2.199.99+12.8Molnho Sanl PN 1100 1 150.00 1.150,00 1.177,09 1.299,00 1 299.00+ 14.9Montreal PN 120 000 8.00 8,00 8.00 8,00 8,00 + 6.6MullorPN* 21 528 900 16,00 16,00 16.05 16.10 16.00 -5,8
Naclonal ON 42.500 215,00 215.00 215,00 215,00 215.00 + 2.3Nacional PN 39 500 225,00 225.00 225.00 225,00 225,00
Nakata PN 17 000 60.00 60,00 60,00 60.00 60.00 + 3.4Noroeslo PN 10 000 110.00 110,00 110,00 110.00 110,00
Odebrochl PN 100 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 7Olma PN 950 000 3,60 3,60 3,64 3,80 3.80 + 5.5Olvebra PN 1000 400 1,80 1.80 1.80 1.80 1.80 + 5,8Oxlteno PN 200.000 7,00 7,00 7,00 7.00 7.00 -
Panallanlica PP 100.000 7.60 7.60 7.60 7.60 7 60+ 134Papel Simao PN INT 5 155 000 32,00 32,00 32.53 33,00 3260 151Para Deminas PN 6 300 1.20 1,20 1 20 1.21 1 21 +100Paraibuna PN 2 495 700 3.60 3,60 4.05 4.25 4 25 ' 180Paranapanema PN 185016 200 28.50 26.51 28.05 29,50 27 00 4 5Paul Flu; OP C07 10 429 000 33,00 33,00 37,37 39.00 36 00 + 97PaulFLul0N 712 800 34,61 34.10 34.19 35.50 34 10 + 196Perd.gao PN' 327,727.300 380,00 370,00 380.07 384.00 370 CO -26Perdigao Agr PN 164 800 1.55 1.55 1.55 1,55 1.55 +1,9PetrobrasON 4000 5200,00 5200,00 5250.15 5320.00 5.310.00 +8.2Pelrobras PN 1 1B2800 10400.00 10.400,00 10.791.70 11.200,00 10,75000 +33Pol,enal'PN' 427 280 000 38,00 37.00 3 7,91 38,50 37 11 -23Peve Part ON INT 82 200 48.00 48,00 48 00 48.CO 48 00 + 3 1Pevo Predios PN 2 000 110,00 110.00 121.00 150 00 1 60,00 + 3&3P,rfl"'0N 192 700 35,00 32,00 34,85 35,00 34 00Pirc"'PN 282 100 36.00 32.00 35,07 36,00 36 00 + 00Pirelli Pneu ON 1700 23.50 23,50 23.50 23.50 23 50 -Pirelli PneuPN 392 900 20.00 19.50 19,75 21,00 19.SO 110Pohpropllon PN ,5 000 7.30 7.30 7.30 7,30 7 30 -Progresso PN' 1800 41X1 56,00 55,50 55.62 56,00 55 50 +4 7p'°m'PPA" 790000 85,00 85.00 85,00 85 00 85,00 I

Real ON 16500 240,00 240.00 240,00 240,00 240.00
RealpN 17000 179,99 175,00 176,17 179.99 175,00 -2.7Real Cons ON 300 165.01 165,01 165,01 165,01 165.01
Ronl Cons PNB 400 140.00 140.00 140,00 140,00 140,00
Real Cons PND 200 140.00 140.00 140,00 140.00 140,00 + 3.7Real Cons PNE 300 140,00 140,00 140,00 140,00 140.00 + 3.7Real ConsPNF 80 900 170 00 165.00 169 94 170.00 165.00 -2,9Real De inv ON 1500 281.00 281.00 281,00 281,00 281.00 +1,8Real Do Inv PN 100 280,00 280,00 280.00 280.00 280,00 -Roal Part ON 5 (00 165.00 165,00 165.00 165,00 165.00 +3.1Real Part PNA 200 140,00 140,00 140,00 140.00 140,00 -Real Pan PNB 100 140,00 140,00 140.00 140,00 140,00 -RecrusulPN 100 160,00 160,00 I6O.CO 160,00 160.00 + 6.6flelfiparPN 15297 900 0.70 0,70 0,72 0.72 0,71 +2,8Ren Hermann PN 2500 11000.00 11000.00 11100.00 11500 00 11500.00 4,1RnoemPP 31000 50.00 50.00 50.06 52,00 52.00+11,8
Rio Guahyba PN 20000 1,50 1,50 1.50 1,50 1.50 -PlPaM pN 51 300 361.00 360.00 363,90 372,00 372.00 + 3.3
Sadia Concor ON 1 705 200 25,00 25,00 25 00 25.00 25.00 -
Sadia Concor PN 54982500 I5.M 15,80 17 05 18.20 1 8 20+16.2Salgema PNB W4 900 4,00 4,00 4,16 4,30 4,30 + 7,5Samitn ON 1700 1 850,00 1.850,00 1 85000 1 850,00 1 850,00 -2,6
Samitri PN 135200 1.350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 +3.8
Schlcsser ON' 142000 801,01 800,01 800.01 800.01 800.01 -11.1
Scopus PN' 2000 380,00 380.00 380.00 380,00 380.00
Seg Al Bahia PN 900 1 500,00 1 500,00 1.500,00 1.500.00 1 500,00Sharp PN 10760 100 1.32 1.32 1.36 1.40 1.32 + 0.7SibraPNC' 950 000 335.00 335.00 335,00 335.00 335.00 +1,5
Sid Informal PN 84200 1.41 1.41 1,41 1,46 1.46 + 4,2
Sid Acooorte PNB 500 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 7
Sid Guana PN 23 100 42.50 42.50 42 4400 44.00 +4.7

TI,U|0S Qtd. Abt. Mln. M6d. M4«. Foch. Osc
% y

Sid.Rlogrand ON 38 500 39.00 39,00 39.00 39,00 39,00 +12,Sid Riogrand PN 12474 000 40,05 39,00 39,99 40.05 40.00. »Sllco PN 28.400 22.50 22.50 22,50 22.50 22,50
Simosc PN' 1COO.OOO 140.00 140.00 140,00 140,00 140,00 ,13,7,'Soula Cruz ON 36800 10.600,00 10 600,00 10.958,97 11200.00 11.000.00 + 5.7 ,Springor PP C06 2 500 16.00 16.00 16.00 16,00 16,00 /"Springer ON 12.000 7.50 7,50 7,50 7,50 7.50 ¦ ,1SudamorisON 225.100 32,00 32,00 32.11 32,60 32,00 ^
Suporgasbras ON 1190.600 1,35 1.35 1,35 1.35 1.35 + 3,8Suzano PP 166 000 5 950,00 5 870,00 5.912.92 5 950,01 5.900,00 "-0,8

¦TsKnFN 8890 000 2.30 2,20 2,27 2,36 2,20 '4,3
To! B Campo ON 191 1700 200,00 200.00 202,94 250,00 250.00 + 26.0Tel B Campo PN 191 12,600 205,00 205.00 228,41 250,00 230.00+$, jTolobahia ON 9 200 20,00 20.00 20.00 20.00 20,00 ', ITelebras ON 191 5493.900 38,00 38.00 38.58 39.00 38 22 + 0.5Tolebras PN INT 1.045.681.400 49.50 48,00 49,46 50,50 48,40 +0,4Telebras PN 2.000 000 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 f 3.6Telerj ON 191 10800 47,21 47,01 47,04 47,21 47.01+4.4Telerj PN 191 1.317800 80,00 75,60 93,52 100,00 76.10 -56^Telerj PN P9I 100 60,00 60,00 60,00 60.00 60.00 / <Tolesp ON 191 373000 235,00 235,00 238,24 241.00 241.00 +4.3Tolosp PN 191 4 244,200 391.00 380.00 390.51 400,00 380,01 -2,8Tolosp PN P91 5 300 350.01 350,01 350,01 350,01 350.01 +0.0TraloPN 4000 000 1,50 1.50 1,50 1.50 1,50 t"p:6Transbrasil PP C37 613 900 2,50 2.60 2.50 2,50 2.50Transbrasll PN 500 000 3,00 3,00 3,00 3.00 3.00Trombini PN 3515000 1.65 1,63 1,64 1.70 1.70 «TuPy™ 2MOOO 9.00 9.00 9,00 9,00 9.00 + 3.4
Ucar Carbon ON * 91763600 81,01 80,00 80.03 85.00 80.00 k>£UnibancoON 116 500 180.00 160.00 180,00 180,00 180,00 +
Unibanco PNA 792.400 190.00 185,00 188.18 190,00 186,00 '-2,1
Unibanco PNB 586.600 190,00 185,00 189,26 190.00 185,00 ¦&
Unlpar PNB 4.193 400 15.01 15,00 1 5,24 15.40 15,20 .t8;6
Usiminas PN "P91 5.130000000 710.00 680,00 691.13 720,00 690.00 +07

Vacchl PN 1,540 000 0,70 0.59 0.61 0.70 0.59 -14.4
ValoRDocePPCll 235500 191.00 191.00 193.20 195,00 191,05 +3.2
Vale R Doce ON INT 463 500 155,00 150,00 155,23 157,00 150.00 ; -
Vale R Doce PN INT 71 150 000 195,00 190.00 195,40 200,00 192,00 + 1,0Varlg ON 1100 655,00 655,00 655,00 655.00 655,00 , ,utVarigPN 369800 270,00 270,00 284,93 285.01 285,01 -3.3
Vldr Smarlna ON 3.CC0 5.400.00 5.400.00 5.400.00 5.4CO.OO 5.400,00 ' /
Wembley PP C07 110400 7,50 7.50 7.55 8.00 8.0) +23.0Whit Marlins ON 6381 200 36.00 35.00 35.90 36.01 35.50 +4.4
ZaniniPNA 300 7,02 7.02 7,02 7.02 7.02 + 02Zivi PP 'C49 250 000 66.00 66,00 66.00 66,00 0600+13,'/Zivi PN' 14035 000 75,01 64.01 74.22 77.00 75.00+ <7.1 ¦*

Concordatárias
Alipertl PP 1.000 150,00 150.00 150,00 150.00 150.00 /
C Fabrini PN 272.000 9.00 9,00 9.00 9.00 9,00 +Ç.8
Celul Irani ON * 3.100.000 400.00 400,00 403.23 420,00 420.00 + 7.6
Celul Irani PN 1.000.100 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
Cobrasma PN 600 40,00 40.00 40,00 40,00 40,00 , '(
Engesa PPA C02 47.000 3.60 1.70 2,51 3.60 2.70 + 5,8
Farol PN 317.300 1,01 1,00 1,02 1,30 1,00 -~l
Guararapes PN 26 600 391.00 390,00 392.26 410,00 410,00 +-24.2 _Jaragua Fabr PN 90200 75,00 75,00 75.00 75.00 75.00 -62*
Madeirit PN 160 000 1.6» 1.40 1,52 1.78 1.40 -6.6
Pérsico PN' 6000 200 195,00 195.00 200.00 210,00 210.00 + 93^
Trol PN' 900 5.00 5.00 5.00 5,00 5,00 - •

B Verolmo PN 191 5 000 3,50 3,50 3,50 3.50 3,50 7

Termo 30 dias

Abt. Min. M6d. Mâx. Fech. Osc. ^%
I Eletrobras PNB 191 . 150 000 468,46 468,46 468,46 468.47 468.47 . 0,0

Opções de compra
Tltuto V«nc. P. Qtd.. AIM. Mln. Mb. MM. Ult. Ok.
00 PN Abr 19000 500 000 28,00 2800 32,00 28,80 32 00 + 88 2BBPN *t» 200 DO 2300000 24.00 24,00 30,00 2922 3000 +285BESPN Abr 2000 200 000 1.40 140 1,40 110 1 40 ~/*\UG°N Abr 250,00 1950 000 80.40 80.40 M 40 80 40 80 40 +149 '•PETPN Abr 120000 1 000 3000 00 3000.00 30CO.OO 300)00 3000 00 + 20 jTELPN ASr 6500 79240000 7.50 6,30 7.70 7 26 6 60 -5> 1TEL™ Abr 7000 4669000CC 5 00 4 30 5,50 4 99 4 40 -63 iTELPN Abr 7500 12000 000 4 00 3 00 4,00 3 48 3 00 + 4*8 k!TELPN Abr 4500 122OCCOOO 19.10 IB 00 19 30 IE 69 18 00 -2> *¦USIPN- AS- 650,00 303000000 260 00 2S300 260 00 252 85 250 00 -5E f"S™- A=r 900.00 55000000 167 00 13500 175.00 144.01 13500 -100US1FN- AW 110000 WOO OCX) 50 00 MOO WOO SOCO 5000 -16«.-<-'

bolsa Siojje
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MERCADO INTERNACIONAL

fHSSl Credicard 
investe em Retomada 

economicavsemana em alta e com um increraento 00 TTOO ^Zf\ *11— ^ XXX W/ vl- wv W v/ llVy HX1 vCl-
U oq) JU milnoes • Desemprego cresce mas os EUA tem 164 mil novas vagas

"lalorfzaSrdeT^/fe fs°SariS sA° PAUL0 ~~A Credicard WASHINGTON - A taxa de:,'tnta]i7arL rr«'44 8 Kilhnpc rLic pretende ampliar em 1 milhao iHS£ desemprego nos Estados Unidos INDICADORES
Mw. n,» #. Mn nJ„ l!? nLimer° de portadores de seus car- subiu em fevereiro de 7,1% para

Rio o IBV subiu 3 5% ficando nos !.oes credlt0 no Brasi1 30 lonB° % Sm 7'3%'0 maior nivel em seisanose
"*'554307 Donte e o moSStn destc ano e fechar 1992 com um MM \V1 meio, mas no periodo foram cria- Bolsas
'"'cancou CrS SO R hilhnpc him inrrP tota'de W milhoes de clientes. Hfl das 164.000 novas vagas, contra c h i , _ fcanQOU Ln> 50,6 bllnoes (um mere- anrinrin fni IVitn nntnm pm Can BR ,,mn nm-Ha An MQ nnn »m in Fechamento Varisffio Racordade Racordede'mento de 42%). Em Sao Paulo, d""i" ri °S ? SB H$8 p l49,0!l0 emJdneiro' I alta am 91/921 baixaam9i/92|
indice Bovesna fechnn nnc I s u% Pa,ul° P°r Eduardo Bngagao, pre- HK. „ informou ontem o Departamento
"pontos, com alta de 1,2%, eo volume sidente da empresa, durante entre- ^Hpg| 0^.- (Ministerio) do Trabalha Econo- fiqu'io
'financeiro 

somou Cr$ 140,6 bilhoes. u„r. imP,renf Junt° com Alex Jj mistas ,acha™ 9ue a cna?ao das .(SHIM .?.?.•.??.?.-.?? ".146,91 20.858,30''No 
acumulado do mes o indice presidente da MasterCard, vagas e mais miportante que Nova torque¦'SENN anonta valori7icin'de S 70®/ com a qual mantem um acordo ^¦ijf J1 aumento do desemprego, embora .(P.°.wJ.?.n°.?.! 3»j2ip,.„ -0,61% 3.283,32 2.470,30

i IBVde8 91% eTlho^m Hp operacional desde 1987. Brigagao acreditem que os dois numeros es- Londre.
'182% Em fevereiro anenas Ida disse.que para isso ird investir US$ BF A tao supcrestimados. ft* !m1

ISS&SHJ sasfM-ss KJ¦^'¦rior ao 1GP-M, de 27,86%. d^eSS";CteagS .S'Sro™ ju?.'™. ¦*«*•- Um
I Turn noi « JAln. do acordo entre as duas empresas, Hart:5,2 milhoes de socios nomia registrou no mes passado 1—

«| uru t41 e UUiar SODe que vence em novembro. "Ha mui- algum progresso: aumento de 34,3 fon,e: R°"'°r
. As taxas de juros despencaram, tas questoes tecnicas sendo analisa- lecimentos. Alem disso, 20% dos para 34,7 no numero de horas tra- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ontem, confirmando a expectativa do da?\f 'ambem a conjuntura do cheques de viagem no mundo levam balhadas e crescimento do numero (VI06(didS(cot«p&o/d6lar) OuFO (US5/onca-trov), mercado de inflaijao mais baixa para P'"s > advertiu o presidente da a marca MasterCard. A economia de horas extras de 3,6 para 3,8 por i i i icstc nies. Os Certificados de Deposito MtisterCcird. De qualquer formu, brusileira, entretunto, e motivo de semana nas industrius de manufa- Ontem I Anterior! Ontem Anterior'Bancario 
(CDBs) foram negociados ele considera o Brasil entre as oito reflexao para Hart. Ele considera, tura. Mesmo que os novos empre-   

1.815% ao ano, com taxa over de Pra?as estrategicas para expansao por exemplo, a queda no valor me- gos na industria tenham sido su- "j  
nn'n5,3n,% e "m ganho efetivo de dos negocios e acha que o esfor<;o dio das transa?oes com cartao por perestimados, foi registrado um KSIS? ,«7n

*" 28,95 /o ao mes, A taxa dos Certifica- de Collor levara a bons resultados. parte dos brasileiros: em 1989 esse relativo crescimento tambem nos ..5?.?.U?. i*.????.. "dos de Deposito Interbancario "Ha tempos nao temos anali- valor por usuario, que era de US$ servigos, especialmente saude, i Fwn«> 5,6721 5,6721 .HSiK!" 350$,;
UfcT^S) com vencimento em 31 dias sado um cenario favoravel para 41 por mes, caiu para US$ 36 no transporte, finangas e ramo imo- Franco suipo 1,5145 1,5262 "••fechou a 1.850% ao ano, com taxa taxa de inflagao. Tudo indica que ano seguinte e em 1991 baixou biliario. I 

"Libra' 0,5822 0,5829 ,^?,5° 
. 350'20' '°Vej dl3,67n6% 6 rentabilidade efeti- no momento vivemos uma tenden- ainda mais- P^ra USS 31. Como "Tu(jo jsto indica um incre- Lira 1.249 25 i"'25725 Hongkong mes 350,85

."•SdJ no 1 wff* cia 
de q«eda", emendou Brigagao. caj portador de cartao compra mento na atividade economica", li=lil vigil'

fSiSido! rT6 n 
IU 

V Com 0advent0 doscart6es interna" PT-mes'.tHart ac,ha afirmou Allen Sinai, do Boston 
"coroa"8ueca 60M3 6 

0640chando a Cr$ 1.610 (compra) e a Cr$ cionais, o sistema Credicar/Master- 0 Pais nao csta mu,t0 fora da me" Co aue acrescentoir "A erono ••^rr— ——
" 
JSiT iasqo/nda 

m?nt®nd0 um Card tem contabilizado USS 10 mi- d,a m"ndiaL "N.os E.stados Uni- mia'esta se movimentando no sen- J™' -
•nipmn? mil! co* lh°cs mensais cm compras de do.s' 2'7 tran^°es sap feitas ao tido da recupera?ao". Bruce Stein- JurOS

SSr? H V (C°m" brasileiros no ex,erior e de metodc ",es por cada dono de cartao- berg, da Merrill Lynch, chega J»4. Emi8s5o Fecha Umanopra) e Cr$ 1.681,20 (venda). dessa quantia na mao inversa, ou "°Jca 1?cd,a "acl°nal Por transa" apostar: "A recessao seguramente WW. (90 diss) mento aTrl"
. ¦> seja, de estrangeiros que vein para ?ao esta em USS -8, mas deve terminou". Marlin Fitzwater, por- ? Pesoamwitino 0,9700 0,9700

BNDES vai a Justica paise usam o dinheiro tie phistico. recuperar-se no segundo seniestre, ta-voz da Casa Branca, comentou Pesouruguaio 2.650 2.650 
O Deolamento Juridico do RN Durante os "ltimos 1uatro a"^, fcchando ,com 

lgua,s US$ 31 do cm Oklahoma City, onde o presi- 
 »

DES enSontemcomuma netS disse Hart' a Am6rica Latina' TmV dente Bush estava "o campa-  •£$
representa para a MasterCard 3,5% Hart tambem mostrou interes" nha eleitoral, que os numeros „c.'..^P.e,r, «?%. 6.65%

do'i s ente a Siderhrl nm nmrpt do movimento. e o mercado que ^mantcr 0 f'slema de exclusi- mostravam a reversao das expec- . ,t n. .!"«>«!» ?.«% 6,94%

iff Si %Sk&£ commodities I 
"4. s£

pmpresario — | ^|

"SorSi 'i ,
. cenks a Siderbras. Os processos rasil somaram USS deu certo e se estabelece um siste- disse no Congresso que via "sinais 

AcOcar* n'd i«i' Pptr/ilAAtramnam em quatro varas civeis: 2'Z™rf 1uando J°madas as ma quc funcionaf nao ha motives de esperan^a" no horizonte eco- "J" "7 r®WO,e°
. _6 e a 3 de Sao Paulo e a 3J e a 10J helprimpCntoe ™|Sh 

" .m esta" para se terminar a exclusividade nomico. Estudos revelados depois (US»/barril)
..de Bras||ia. O BNDES clcseja, cas° S f' \< com as instutigoes financeiras". pelo governo mostraram que a in- -TSS?. !?.4

pedido seja acolhido, descolar os pro- r , ; . 0 mundo a Mas- Apesar dos estorvos tecnicos em dustria manufatureira e a constru- Sucodeiaranja Ontem Anteriw
cessos para a Justiga Federal, ja que tituipope ffnlnp^ -PS" torno da renovagao do contrato, ?ao civil, dois setores que no pas- ?.™:. .1.S55.

.-.fiomo uma empresa publica federal tUuigoes^linanceiras, que emitem as duas empresas acreditam que sado haviam tirado a economia da Londres 17.49 17.41
, temdireitoaesteforoespecial. •'•.o ™^"oeis de cartoes que sao assi'naturapodera,inclusive,seran- recessao,poderiamestariniciando FontmoPAtuhd^-md^ospor 

leeeoiuob por y,o munoes de estabe- tecipada para iunho deste ano. uma fase de recuneracao toneiadai-emcentavosdoddiarpor Fo",e: ftou,or' co(afiio do am cmr J libra ooso (Nova loraue) tlpo Brent para entrega em abrll

6 • Negócios e Finanças • sábado, 7/3/92
JORNAL DO BRASIL

MERCADO

Credicard investe em

92 US$ 50 milhões

Bolsas fecham em alta
As bolsas de valores fecharam a

^semana em alta e com um incremento
.de mais de 50% no volume de negó-' 
cios. No pregão nacional, o índice

,' SENN ficou nos 6.277 pontos, com
^valorização de 1,9%, e as operações
|totalizaram Cr$ 44,8 bilhões (mais
|51% que na véspera). Na Bolsa do
„ Rio, o 1BV subiu 3,5%, ficando nos',554.307 

pontos, e o movimento al-"cançou Cr$ 50,8 bilhões (um incre-' mento de 42%). Em São Paulo, o'índice Bovespa fechou nos 15.343
• pontos, com alta de 1,2%, e o volume
^financeiro somou Cr$ 140,6 bilhões.
,^0 acumulado do mês, o índice
,SENN aponta valorização de 5,79%,
,,Ò IBV de 8,91% e o Ibovespa de
5,82%. Em fevereiro, apenas 33 das
.112 ações negociadas na Bolsa do:'Rio apresentaram rentabilidade supe-

'¦rior ao 1GP-M, de 27,86%.'j •"

Juro cai e dólar sobe
...lf As taxas de juros despencaram,
^ ontem, confirmando a expectativa do'mercado de inflação mais baixa para'este 

mês. Os Certificados de Depósito
Bancário (CDBs) foram negociados a
1.815% ao ano, com taxa over de
36,53% e um ganho efetivo de'28,95% ao mês. A taxa dos Certifica-"dos de Depósito Interbancário
(CDIs) com vencimento em 31 dias-fechou a 1.850% ao ano, com taxa•over de 36,76% e rentabilidade efeti-•va de 29,14% ao mês. O dólar nego-•ciado no paralelo subiu 1,22%, fe-'chando a Cr$ 1.610 (compra) e a Cr$
1.650 (venda), ainda mantendo um

•deságio de 1,89% em relação ao co-
¦mercial, cotado a CrS 1.681,15 (com-
pra) e CrS 1.681,20 (venda).

BNDES vai à Justiça
O Departamento Jurídico do BN-

DES entrou ontem com uma petição
solicitando que o Banco seja declara-
do assistente da Siderbrás nos proces-
sos de execução em que o Banco Ge-
ral do Comércio, controlado pelo

empresário Sebastião Camargo, pe-
nhorou as ações da Companhia Side-

.rurgica de Tubarão (CST), perten-
centes á Siderbrás. Os processos
tramitam em quatro varas cíveis: a

¦26a e a 3a de São Paulo e a 3a e a 10a
de Brasília. O BNDES deseja, caso o
pedido seja acolhido, descolar os pro-
cessos para a Justiça Federal, já que
como uma empresa pública federal
tem direito a este foro especial.

SÃO PAULO — A Credicard
pretende ampliar em 1 milhão o
número de portadores de seus car-
tões de crédito no Brasil ao longo
deste ano e fechar 1992 com um
total de 5,2 milhões de clientes. O
anúncio foi feito ontem em São
Paulo por Eduardo Brigagão, pre-
sidente da empresa, durante entre-
vista á imprensa junto com Alex
Hart, presidente da MasterCard,
com a qual mantém um acordo
operacional desde 1987. Brigagão
disse que para isso irá investir USS
20 milhões em marketing e USS 30
milhões em tecnologia. A visita de
Hart tem como objetivo o início
de negociações para a renovação
do acordo entre as duas empresas,
que vence em novembro. "Há mui-
tas questões técnicas sendo analisa-
das, e também a conjuntura do
país", advertiu o presidente da
MasterCard. De qualquer forma,
ele considera o Brasil entre as oito
praças estratégicas para expansão
dos negócios e acha que o esforço
de Collor levará a bons resultados."Há tempos não temos anali-
sado um cenário favorável para a
taxa de inflação. Tudo indica que
no momento vivemos uma tendên-
cia de queda", emendou Brigagão.
Com o advento dos cartões interna-
cionais, o sistema Credicar/Master-
Card tem contabilizado USS 10 mi-
Ihões mensais em compras de
brasileiros no exterior e de metade
dessa quantia na mão inversa, ou
seja, de estrangeiros que vêm para o
país e usam o dinheiro de pliistico.
Durante os últimos quatro anos,
disse Hart, a América Latina, querepresenta para a MasterCard 3,5%
do movimento, é o mercado quemais cresceu. O Brasil, por isso, é
tido como a menina dos olhos de
Hart, representando sozinho 1 % do
faturamento global. Ao longo de
1991, informou, as transações rea-
lizadas 110 Brasil somaram USS
2,07 bilhões, quando somadas as
operações de mais de 200 mil esta-
belecimentos em todo o país.

Cautela — No mundo a Mas-
terCard está integrada a 29 mil ins-
tituições financeiras, que emitem
171,8 milhões de cartões que são
recebidos por 9,8 milhões de estabe-

Fechamento Variação Recorde de Recorde de
elta em 91/921 baixa em 91/92

Tóquio
(Nikkei)
Nova Iorque
(powJones)
Londres

Frankfurt
(DAX-30)
Hong Kong

Hart:5,2 milhões de sócios

lecimentos. Além disso, 20% dos
cheques de viagem no mundo levam
a marca MasterCard. A economia
brasileira, entretanto, é motivo de
reflexão para Hart. Ele considera,
por exemplo, a queda no valor mé-
dio das transações com cartão por
parte dos brasileiros: em 1989 esse
valor por usuário, que era de USS
41 por mês, caiu para USS 36 no
ano seguinte e em 1991 baixou
ainda mais, para USS 31. Como
cada portador de cartão compra
duas vezes por mês, Hart acha queo país não está muito fora da mé-
dia mundial. "Nos Estados Uni-
dos, 2,7 transações são feitas ao
mês por cada dono de cartão."
Hoje a média nacional por transa-
ção está em USS 28, mas deve
recuperar-se no segundo semestre,
fechando com iguais USS 31 do
ano passado.

Hart também mostrou interes-
se em manter o sistema de exclusi-
vidade com os bancos convenia-
dos. Isso também ocorre na
Argentina, explicou, e em várias
partes do mundo: "Na Europa so-
mos vinculados ao EuroCard.
Quando se acha um parceiro que
deu certo e se estabelece um siste-
ma que funciona, não há motivos
para se terminar a exclusividade
com as instutiçòes financeiras".
Apesar dos estorvos técnicos em
torno da renovação do contrato,
as duas empresas acreditam que a
assinatura poderá, inclusive, ser an-
tecipada para junho deste ano.

Fonte: Router

Nova Iorque
(Engelhard)
Londres
Paris
Zurique
Hong Kong

Fecha,
mento

Um ano
atrás

Fonte: AP (Nova Iorque)' um dólar cornara 0.5822 libra C. Paper
Eurodólar
Libor

Anterior Fonte. TI10 Wall Slreet Journal(04.03.921

Petróleo
(USt/barril)

Ontem Anterioi

Londres
Fonte: DP A (Londres);' em dólares portonelada:" em centavos do dólar porlibra poso (Nova loraue)

Fonte: Reuter; cotação do óleo crutipo Brent para entrega em abril

Bolsa de Mercadorias e Futuros
Volume Geral

Contrato*
em aberto . Numeral de I Contrato* Volumeneg6cio« [ negociadoa (Mil Cr») Part.

<%)
Ouro 165.985 926
índice 36,384 99.300.561

ss.1.?. 9« 10.880 125.037.775 J- Tf57 
'

„„S 0,00
j? lei127 17.646 186.706.645 17.27

i67.904.615 61,78

0Café 2.807
Câmbio  78.687

,DÍ BoiGordo  209 8
Total 441.798 2.603

...75.950 667.904.615
16 m3oo;;:;;;:;;;;;; M?...

J41..057 1.081.121.581 100,00

Ouro/disponível
, Valor da contnrto» aflOfl

; Vc«o | Contr [ Negócio»! Abert | Mínimo j Minimoj
cotacim xn oraintro» por gram»

Ult | Osc

565 18.700.00 18.600,00 8750.00 18.610,00

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
Valor do a>ntnrtot280g

Veto Exerc Contr Neg Abert
Cot»çín« tm OTOMlro» por grsnu

Min | Mix [ Ult

1&99&88 ?? 4.570.00 4.570.00 ' 4.57M0  4 570 00..Mr.?.? .?.?:SS9:9?. TM !.?.! moo woo
.?.?.®.00 1.924 42 50,00 35,00 5M0 4000

1.33.'. 47  180.00 14000 19000 140 00..Mr.?.?. !.?».«. so 6 'loo i.oo Too TS
•¦Mr.?.?, XM& if? 5,00 5 00 9 00 9 00••Mr.?.? .?.?:Sfi?.9. ,2,6, 875,00 875.00 98o'oo *980,00
...Mr.?.?. 24 °!!?,00 3S 2.534.00 2.521.00 2 m£oo 2 534 00

Mercado Futuro/Índice
Valor do contrato: Cr% 5,00 p/ponto*

Veto 1 Contr I Negócio» I Abert
Cotsçftoa em »wm»ro» do pontos

Mínimo I Máiimo Último I

Abr2 10.880

Mercado Futuro/Algodão
Vaiar do cMitntoi 880 itrobu Do. Cotaç6oa am ertutlroa por arroba

Mercado Futuro/Café ajustado
Valor do conb 100 sacai da 60kg liq. Cotam Cr$/por saca da OOkg lk|.

Mar2
Mai2

355
2.O23"

25
145

57;qo
63.50 ..57,0063.50 " 61,00

68.00
61,00
68.00 "

Mercado Futuro/Câmbio
Valor do contrato: US$ 5 mil Cotaç&aa am cruxairo» por dótar

Abr2
Wai2

14 268
3.378 ,92 .2.031,0035 2.490,00 , 2 025.00 ,2.031,00,,,, 2.025,00

,..2,487.00 2.495 00 2 487.00

Mercado Futuro/PI - Depósito Interfinanceiro de 1 diaValor do contrato: Cr* 100,00 p/ponto P.ü. ~ Cotaçlo am pontos da P.ü.
Abr2.
Mai2

73.595
2 355 .45462

80.500
63.900

80;470
63 850 .8055064.200 ' 80.530

64.170

Depósito Interfinanceiro de 30 dias

Mercado Futuro/Boi Gordo
Vstor do Contrato: 330 srroba* Ikjuidrc.

Ago2
Cotaçdas sm pontos por srrob»

22,70 23,00 22.70 "

Contribuições ao INSS
Competência: Fevereiro — Pagamento até 04/03, sem correção; até
u/l?l?ZVZrt0rem U«rdo die 04/03 e multipli^to pelaUfir do dia do pagamento; a pás 10/03 acrescentar multa e Juros.
Autdnomos, Empresfirioa e Facuitativos

Cla"* Fil'"itnMii,1'X' B'WIC'*) Aliquota (%) ApagarfCr*) ptnmininUi
At61 96.037,33 10 9,603 72 12

Mais del ate2 1 84.652,55 10 18.465]26 12
Mais de 2 ate 276.978,83 10 27.697^8 12
Mais de 3 ate 369.305,10 20 73.861,02 12
Mais de 4 ate 461.631,38 20 92.326^28 24
Mais de 6 ate 553.957,66 20 110.791,53 

 
36

Mais de 9 ate 12 646.283,93 20 129.256J9 36
Mais del 2 ate 17 738.610,21 20 147.722,04 60
Mais del7ate 22 830.936,48 20 166.187^30 60

...10 Maisde22anos 923.262,76 20 184.652,55 —"'

Assalariados, Dom6sticos e Trabalhadores Avulsos

S«l*riod«ConWbut9fc)(Cr$) Aliquota»(%)
ate 276.978,83 8
de 276.978,84 ate 461.631,38
de 461.631,39 ate 923.262,76 i"(j'

Obs: Percentuais incidentes de forma nao cumulativa.Contribuicao do empregador domfistico: 12% do saldrio pago, respeitandoo teto acima.
As contribuigoes da empresa, inclusive a rurai, nao estao sujeitas a iimitedo incidencia.

Impostos, taxas e índices
Outubro Novembro| Dezewbro] Janeiro | Fevereiro] Marpo |

U«if 8;892.59 10.262,73 12.593,51 15.649,07 19.552,69 24.200,65
Werj 13;248,00 1 5.866,66 

 
20!709,00 26.595,00 

33.371 
] 00 917,00

Ufini* 11-604.00 1 4.706,00 igii'lis'.M 25.866.66 29.862]00 371338,'00*
UPF 5.653,45 7.260,13 9.110,01 11.443,13

Imposto de Renda
Base de calculo(CrS) Aliquota I Parcela a deduzir I_J _% (CrS) |

IR na Fonte (Marco)
Baso de calcuio (CrS) Aliquota Parcela a deduzir

em Cr$
.. At6945:640'00 

isento

De 945.640,01 a 1.843.998,00 15% 141 846001 843.998.01 25 326.24eioO

Deduções

dLCrL3n7sfon^í^BÇ?,lS°frdTenden,e- b) Cr$ 945.640 (março) para aposenta
coníp?etar 65 Ínní ftll v Pd ra r-eserXa remunerada a partir do mês qu
sèntenca iurlirfií k • Pensa° alimentícia paga devido a acordo 01sentença juaicial. d) Contribuições para Previdencia Social.

Taxas Andima
Operaçôei entre
Inst. Financeiras

Ta«a Over'
(% a.m.)

Rent. Rent. Rem. Proj.
D»a(%) Sem.(%) Mes(%) Mes(%)

LBC/LFT/B BC 37,51 1,25 3,80 3,80 28,22
ADM (CDB? 37.44 1,25 

 
3.79 

 
3,79 28,16

Oil OVER 37.47 1,25 
 

3,80 
 

3.80 28,18
LFTE 37,38 1,27  3,84  3,84 28,61

MERCADO FUTURO
DE Dl P.U.em

CrS
Taxa 1Over "ent* Rent. Rent. Proj.

(% a.m.)| Dia.(%) Sem.(%) Mes(%) Mes(%)
010VERFUT.
BM&F Abril/92
BM&F Maio/92 80.530

64.170
36,31
36,19 1,21

1,21 27,30
25,49

A partir de 17/10/91, a Circular n12063 do Banco Central, permite a realização de operações compromissadas com pessoas lisicas e jurídicasnáo financeiras apenas com títulos públicos e prazo mínimo de 30 dias.

Indicador Preço CrS Var. Var. Var. Proj./Indico Dia(%) Sem[%] Mes(%) Mn(%)
T.R.D.
T.R.D. 09/03
UFIR Marco/9204/03
UFIR Diaria
UFIR Diaria 09/03

•• 1,121965 3,40 3,40 25,00
•• 1,121965 1,12 4,56 25,00

945,6400 0,99 2,99 2,99 21,71
964,3900 0,99 2,99 2,99 21,71
973,9100 0,99 0,99 4,01 21,70

I USS COMERCIA105/03
Compra
Venda 1.664,25

1.664,35 1,02 2.05 2,05
I USS COMERCIAL'

Compra
Venda 1.681,25

1.681,31 1,02
I USS TURISMO 05/03Compra

Venda

3,09 3,09
1.627,09
1.628,90 1,51 1,57

¦ USS PARALELO'
Compra
Venda

1,57
1.620,00
1.640,00 0,61

I USS BM&F-COMERCIAL
Abril/92
Maio/92

lOUROSPOT
SINO • Fec.'
BM&F-Fec.
BBF-Fec.

I OURO FUTURO
6BF Abril/92
IBV.RJ
IBOVESPA

2,50 2,50
2.025,00
2.487,00 24,16

22,81
18.610,00
18.610,00
18.610,00

0,49
0,49
0,49

0,49
0,49
0,49

0,49
0,49
0,49

22.900,00  .. .. 23,65
554.307
15.343

3,55
1,29

8,92
5,83

8,92
5,83

Fontr ANDIMA: Banco Central: BM&F; BBF; BVRJ; BOVESPA

Câmbio Turismo

Compra
(CrS)

Venda
(CrJ)

Escudo 10,50 11,50

.....P'lar 1.619,80 1.640,10
Franco Suico 1.020,00 1.073,00
Franco Frances 273,50 288,00
l»"« 11,50 12,50
tlbr» 2.670,00 2.808,00
Lira 1,20 1,30
Marco Alomao 931,00 979,00
P8S?la 14,50 16,00

Ouro
(Cr«-Hngot« por grama»)

Compra Venda

Banco do
Brasil
(250g) 18.600,00 18.610,00
Goldmine
(250g) 18.515,00 18.520,00
Ourinvest
(250g) 18.580,00 18.600,00
Safra
(1000g) 18.590,00 18.610,00
Bozano
Simonsen
(IQOOg) 18.600,00 18.610,00

Fonte: Secretaria de Receita Federal Fonte' Banco do BrasillANECC Fundidoras fornecedoras e custod/anles creden•ciados na Bolsa Mercantil e de Futuros.
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T anfa tem reajuste menor

Marcílio diz nos EUA que aumento seguirá projeções da inflação

Empresário aposta

no mercado externo

Teòdomiro Braga
Correspondente

NOVA IORQUE — Enquanto as
taxas da inflação não diminuírem
cfç forma mais significativa, o go-
verno irá reajustar as tarifas e pre-
ços dos serviços públicos abaixo do
índice do mês anterior, com base
nas projeções de inflação para o
mês em andamento, anunciou o mi-

; nistro Marcílio Marques Moreira
; em entrevista nessa cidade. Para
| este mês, revelou ele, a projeção do
; governo é de inflação de 21%, que
; foi o índice de aumento dos com-
: bustíveis e que também será apli-

cado nos reajustes dos outros pre-
-jjps e tarifas públicas.:' Sem citar nomes das empresas, o

: ministro confirmou o recebimento
: tio pedido de ajuda financeira da
i Vasp e da Transbrasil, mas assegu-
; rou que não há hipótese de o gover-
: no dar ajuda direta ou conceder
: empréstimos subsidiados às duas' cbmpanhias, como era feito no pas-

: sacio quando as empresas aéreas
cíifrentavam crises financeiras. A
posição do governo, segundo Mar-
cííio, será ajudar as companhias a"obter recursos no exterior, por

_ meio do lançamento de bônus no""mercado 
financeiro internacional.

Juros altos — "O critério se-
$â usado para que os preços públi-

cos não constituam fator de reali-
mentação inflacionária até que a

inflação mostre sinais mais claros
de queda e aí se poderá retomar
algum tipo de recomposição dos
preços", disse o ministro, que tam-
bém reafirmou a manutenção da
política de juros altos para pressio-
nar a desaceleração da inflação."Se for necesssário os juros conti-
nuarão altos, certamente acima da
inflação esperada pela sociedade,
não agressivamente altos, mas o
justo para que haja os controles dos
agregados monetários."

Ele atribuiu o aumento médio de
25% nos preços da carne ocorrido
nesta semana à lei de oferta e pro-
cura do mercado, lembrando que
os preços da carne ficaram estáveis
durante mais de um mês. A mar-
gem de manobra do governo nessa
área, justificou ele, localiza-se nos
preços do setor público. 

"Às vezes
há preços muito defasados e aí o
governo tem de olhar para a saúde
financeira das empresas e não pode
aumentar o déficit público, que
provoca inflação. Ao mesmo tem-
po, o governo não deve aumentar
os preços quando não é estritamen-
te necessário e por isso resolveu
recompor os preços de modo geral,
como fez com os combustíveis, com
base na inflação projetada para
março, que é em torno de 21%.

O ministro da Economia infor-
mou que o pedido de solicitação de
ajuda da Vasp e Transbrasil foi en-
caminhado pelo ministro da Aero-

ifwBr Jk

Marcílio: Previsão de
inflação de 21% este mês

náutica, brigadeiro Sócrates Mon-
teiro. Alegando que não gosta de
mencionar nomes de empresas que
solicitam ajuda ao governo, ele re-
cusou-se a identificar nominalmen-
te as companhias, referindo-se a
elas como "duas das três grandes
empresas aéras do país". 

"Estamos
estudando o assunto, mas as em-
presas sabem que o governo não
tem recursos abundantes para apli-
car, de modo que estamos prontos
para ajudá-las a procurar recursos
no mercado internacional para

amenizar a situação", afirmou
Marcílio, sugerindo que elas lan-
cem papéis vinculados às suas ven-
das futuras. Ele foi taxativo ao re-
chaçar a possibilidade da concessão
de empréstimos do governo às duas
companhias. "Assistência direta,
subsisídios, isso não haverá. Não
há nem maneira de fazê-lo", afir-
mou.

Contatos — Em seu último
dia de compromissos oficiais em
Nova Iorque, o ministro Marcílio
Moreira teve encontros com o ex-
secretário adjunto do Departamen-
to de Esetado para a América Lati-
na durante o governo Reagan,
Thomas Enders, o vice-presidente
do Bank of America, Peter McPer-
son, fez visitas de cortesia às reda-
ções da revista Business Week e o
The Wall Street Journal e no final
da tarde se reuniu com os dirigentes
das agências dos bancos brasileiros
em Nova Iorque. Ele também to-
mou o café da manhã com o ex-se-
cretário de Estado Henry Kissin-
ger. O encontro durou uma hora e
meia e deu seqüência à conversa so-
bre a evolução da situação interna-
cional que os dois tiveram no início
do ano em Davos, na Suíça, duran-
te a conferência sobre a economia
mundial, da qual Kissinger foi um
dos relatores.

Após passar uma semana e meia
em Nova Iorque, Marcílio retorna
domingo à noite ao Brasil.

SÃO PAULO — Os empresários
estão otimistas para 1992 porque
acreditam que estão preparados
para enfrentar a conjuntura eco-
nômica. Desde que não ocorram
mudanças nas regras do jogo. Eles
esperam aumentar suas vendas
principalmente através do cresci-
mento das exportações, não córi-
tam com um novo congelamento
de preços e apostam na diminui-
ção da interferência do Estado.
Essas são as conclusões do Ter-
mômetro Empresarial VI, elabo-
rado pela empresa de consultoria e
auditoria Arthur Andersen, ba-
seado nas respostas de 169 das 500
maiores empresas do país (140 pri-
vadas e 29 unidades agrícolas) que
entregaram seus questionários em
dezembro e janeiro."O otimismo dos empresários é
que eles se sentem mais ajustados
para essas regras do jogo do que
estavam em 1991. É claro que eles
acreditam que as regras não serão
modificadas para pior. Esperam
mudanças para melhor", explica o
consultor da Arthur Andersen,
Márcio Orlandi. Na pesquisa,
73% dos entrevistados deixaram
claro que pretendem voltar a ope-
rar apenas na sua atividade origi-
nal e vocacional, vendendo as ati-
vidades não rentáveis.

Exportações — Mesmo
sendo realizada antes do anúncio
do programa de incentivos às ex-
portações e da assinatura dos
acordos com o FMI e o Clube de

Paris, a pesquisa mostra que ps
empresários já esperavam que o
governo investisse fortemente em
exportações. Tanto que 69% dos
entrevistados declararam a intén-
ção de aumentar as exportações
da indústria c 68% declararam o
mesmo em relação às exportações
agrícolas. Pelo o que indica a pes-
quisa, a expectativa é dc cresci-
mento das vendas externas, já que
os empresários esperam a conti-
nuidade do processo recessivo cm
1992. E este incremento será leito
através de investimentos cm racio-
nalizaçào e modernização, com
aumento de produtividade."A idéia de que o aumento das
exportações elevará o nível de em-
prego é falsa e o governo já deve-
ria estar preocupado cm abrir
frentes de trabalho", analisa Òr-
landi, já que 27% dos entrevista-
dos da indústria declararam ter
intenções de demitir em 1992. "O
dado mais importante e preocu-
pante são os 35% que responde-
ram que talvez demitam."

As empresas estão numa luta
para obter mais eficiência c com-
petitividade, mas a maioria decla-
ra que já tem preço e qualidade
comparável no exterior. "Há aqui
um risco das empresas estarem
praticando dumping porque estão
exportando sem margem. E dum-
ping não é só ter preço mais baixo,
mas também ter um preço que não
remunera seus fatores de produ-
ção", explica Orlandi.

Empenho do governo para derrubar inflação

BRASÍLIA 
- No final da se-

mana passada, antes dc viajar
para os Estados Unidos, o ministro
da Economia, Marcílio Marques
Moreira, reuniu seus principais se-
cretários e pediu empenho para que
a inflação deste mês fique abaixo do
índice de fevereiro.

Para ele, caso não haja queda,
começará a se formar na sociedade
a idéia de que o custo de vida só
cairá através de algum novo choque
econômico. Ficou decidido que, pe-
lo menos por alguns meses, o gover-
no corrigirá os preços das principais
tarifas públicas abaixo da inflação
do mês anterior.

A idéia de corrigir tarifas abaixo
da inflação por algum tempo sinali-
zará o mercado dc que o governo
espera um indice menor, o que pode
reforçar na sociedade a opinião
de que a inflação teria entrado cm
ritmo decrescente.

Inflação menor — A secreta-
ria Nacional de Economia, Doro-
tíiea Werneck, fez uma análise do

que seus técnicos esperam para
março e concluiu que, mesmo sem
reajustes moderados nas tarifas, a
inllação deve oscilar de 20% a
23%."Não existem pressões inflacio-
nárias à vista", garantiu a secreta-
ria. Marcílio comentou que as tari-
fas terão a partir de agora um"comportamento 

passivo e não ati-
vo" na formação de preços.

Foi por isso que o Ministé-
rio da Economia decidiu aumentar
os combustíveis em média apenas
21% à zero hora de ontem, apesar
da inflação de fevereiro apontar pa-
ra pouco mais de 23%.

Cartas — Os aumentos con-
tinuarão sendo autorizados a cada
30 dias e tarifas de pouco peso in-
flacionário (como cartas) não serão
submetidas necessariamente á nova
orientação.

Os Ministérios da Economia e
da Infra-Estrutura estão terminan-
do um levantamento sobre quais
preços ou tarifas de estatais influem

AriováMo dos Santos —19/07/91

Dorothéa: Não existem
pressões inflacionárias

mais ou menos na inflação. Cada
estatal terá um tratamento diferen-
ciado, tanto nos seus preços e tari-
fas quanto nos salários de fun*
cionários, dependendo da
importância de cada um nos vá-
rios índices,

A decisão na área de tarifas será
acompanhada de intensas negocia-
ções da Secretaria Nacional de Eco-
nomia com setores oligopolistas (os
quais têm poder de impor preços),
que vêm aumentando preços acima
da inflação passada.

A secretária Dorothéa Werneck
se reúne na próxima semana com
dezenas de empresários e deixará
claro a disposição do governo de ir
á Justiça contra práticas de oligo-
pólio. Além de recorrer á legislação
contra abusos do poder econômico,
o Ministério da Economia vai redu-
zir o Imposto de Importação de al-
guns setores, como papelão, papéis
para embalagens e aço.

Mínimo 
poderá 

ter

um abono em abril
BRASÍLIA — O governo pode-

rá enviar ao Congresso uma pro-
posta de abono para o salário mi-
nimo em abril caso a votação da
nova não ocorra até a primeira
quinzena de abril. Desde janeiro o
mínimo não tem qualquer legisla-
ção e seu valor está congelado em
Cr$ 96.037,33. Cálculos do Minis-
tério da Economia mostram que
esse valor vai se reduzir a Cr$ 46
mil no fim de abril.

Os técnicos do governo não
acreditam numa votação rápida,
por se tratar de um assunto polc-
mico, num ano de eleições munici-
pais e que envolve milhões de bra-
sileiros. Assim, mesmo que o
governo encaminhe em duas se-
manas ao Congresso sua proposta
de lei, dificilmente o assunto será
votado em 20 dias.

O documento sobre salário mi-
nimo preparado por economistas

dos institutos de pesquisa de custo
de vida, encaminhado ontem ao
presidente Fernando Collor.
aponta a Previdência Social como
o maior empecilho para que o po-
der de compra do mínimo seja
recomposto. Toda vez que o salá-
rio aumenta, mesmo por uma pc-
quena antecipação, todas as apo-
sentadorias e pensões de I2.6
milhões de brasileiros são corrigi-
das imediatamente pela inflação
passada.

O documento apresenta várias
alternativas de aumento para o
salário mínimo c suas repercus-
sões econômicas, inclusive infla-
cionárias. Caberá ao presidente
Fernando Collor, depois de ouvir
os Ministérios da Economia, Trà-
balho, Justiça, Ação Social e os
líderes dos partidos que apoiam o
governo no Congresso, como será
a proposta do governo.

Santana defende as nacionais 
Revendas de carro

O E prefere que empresa brasileira vença concorrência da Petrobrás organizam boicote
O ministro da Infra-Estrutura,

João Santana, defendeu ontem a in-
dústria nacional na nova pré-qualifi-
cação para a concorrência das plata-
formas Enchova e Enchova Oeste,
cancelada devido ao sobrepreço nas
propostas da ordem de USS 150 mi-
Ihôes sobre as estimativas da Petro-
brás. Na semana passada o ministro
criticou o comportamento dos em-
presários mas ontem já apresentava
nova opinião sobre a concorrência.
As empresas estrangeiras podem en-
irar na licitação, más o ideal seria que
fosse de forma associada á indústria
nacional, disse ele. Os consórcios fo-
ram desclassificados e nova pré-qua-
li fica ção será realizada.

O ministro observou que é respon-
sabilidade da Petrobrás proteger seus
custos, mas argumentou que a indús-
tria nacional tem um vinculo muito
estreito com | estatal. Ele chegou
mesmo a afirmar que a Petrobrás é
responsável pela indústria nacional,
sendo sócia das empresas. "Ao fazer
uma abertura total, pode-se retirar
milhares de empregos no Brasil", jus-
ti ficou Santana. Ele citou como
exemplo de uma forma de licitação a
da plataforma do Campo de Marlim,"que está sendo construída pelo con-
sórcio Tenèngc Fells, em Cingapura.

Na reunião do conselho da Petro-
brás. anteontem, foi analisado o rela-
tório da comissão de licitação e os
diretores agora estão estudando o ca-
so. Uma conclusão, no entanto, só
deverá ser tomada dentro de 15 dias.
informou o presidente da Petrobrás,

João Santa na (E) visita a Plataforma Pargo I

Ernesto Weber. observando que a
empresa ainda tem um mês de prazo
para resolver esta questão sem afetar
o prazo para entrada em operação
das plataformas, no final de 1994. De
qualquer forma, disse ele. terá de ser

feito um cronograma para a monta-
gem das plataformas, de Enchova
juntamente com a de Albacora, pois
este trabalho é realizado com o auxí-
lio de um navio de apoio que vem do
Mar do Norte. Uma vez aqui, este

navio tem que fazer todo o serviço
para evitar nova viagem e aumento
de custos.

Weber revelou ainda que o relato-
rio sobre o acidente do navio Tlwo-
mana, que vazou 200 toneladas de
óleo na Bacia de Campos, em setem-
bro passado, apontou fadiga de ma-
terial na estrutura do navio. O relato-
rio estava pronto desde dezembro,
mas só agora o presidente da empresa
divulgou o resultado. O casco rom-
peu, provocando o vazamento. Com
26 anos, o Tlwomana é do armador
grego Spiros Polemis, o mesmo do
Alina F, que explodiu e naufragou no
Canal de São Sebastião, em São Pau-
lo, no mês de dezembro.

Pela primeira vez o ministro João
Santana visita uma plataforma de pe-
tróleo. Ele foi recebido, juntamente
com o secretário de Energia, Arman-
do Ribeiro, na plataforma do Pargo,
na Bacia de Campos, por toda a dire-
toria da Petrobrás. O diretor dc ex-
ploração e produção, Raul Mos-
mann, fez uma palestra sobre os
trabalhos da empresa. Mostrou que
as reservas atingem a 3,3 bilhões de
barris, e que os investimentos, que
chegaram ao máximo em 1982, atin-
gindo cerca de USS 5 bilhões, caíram
nos últimos anos. Para 1992, os in-
vestimentos previstos para explora-
ção e produção ficam em USS 2,1
bilhões. Desde que foi descoberto pe-
tróleo na Bacia de Campos, em 1974,
a Petrobrás já investiu USS 19 bilhões
na área.

Orçamento da Petrobrás não vai ter cortes
O ministro da Infra-Estrutura.

João Santana, almoça na segunda-
loira com o ministro da Economia.
Marcílio Marques Moreira e o prési-
dente da Petrobrás, Ernesto Weber.
para sacramentar, sem cortes, o orça-
mento do investimentos da estatal, de
L SS 2.9 bilhões, em 1992. Fica man-
lida. assim, a meta de produção de 1
milhão de barris diários de petróleo
em 1995. volume que chegou a Ner
ameaçado devido ao questionamento

do Ministério da Economia sobre a
capacidade financeira da estatal.

Em sua primeira visita a platafor-
mas de petróleo na Bacia de Campos,
o ministro João Santana declarou-se
um otimista e lembrou que com o
acerto do governo brasileiro com o
Clube de Paris abre-se a perspectiva
de captação de recursos no mercado
externo. Alem disso, observou, a po-
litica de internacionalização da Pe-
tròbhis é de atuação em várias fren- 21

tes. o que passa pela captação de
recursos.

Dentro da política definida pelo
ministro Marcílio, afirmou Santana,
está prevista a recuperação dos pre-
ços dós combustíveis até o primeirotrimestre de 1993. O aumento de on-
tem recuperou um pouco a defasa-
gem do preço do óleo diescl. pois
enquanto os derivados de petróleo
sofreram um reajusto médio do

o do óleo diesol cheeou á

29,4%. recuperando assim sete pon-
tos perante a inflação. Ele afirmou
que os aumentos serão graduais, re-
cuperando-sé o que for possível den-
tro do que a economia do país pernii-
tir. Não se pode recuperar preços
com impactos fortes, argumentou.
No caso das tarifas de energia clétri-
ca. a recuperação será realizada do
forma mais rápida, eliminando-se a
delásagem até o final do ano.

SÃO PAULO — As concessio-
nárias de automóveis de todo o
país estão em pé-de-guerra contra
as montadoras e poderão pôr em
prática, a partir desta terça-feira,
o locaute decidido dia 19 de feve-
reiro, durante reunião comandada
pela Federação Nacional dos Dis-
tribuidores de Veículos Automo-
tores (Fenabrave). Naquele en-
contro, cerca de empresários
definiram dia 10 deste mês como a
data-limite para que as montado-
ras reavaliassem suas políticas de
preços, prazos de pagamentos e
juros. Uma das principais reivin-
dicações era a de que as fábricas
dessem prazo de 90 dias para pa-
ganiento dos veículos. Segunda-
feira, os presidentes das associa-
ções de revendas têm reunião mar-
cada na Fenabrave. "A revolta é
muito grande", diz Alencar Burti,
presidente da entidade.

Inconformismo — Entre
as redes Volkswagen, Ford, Gene-
ral Motors e Fiat, os revendedores
da Volks são os mais inconforma-
dos. "O aumento médio de 22,3%
desta semana foi uma indecência",
diz Orlando Moura, presidente da
associação, que reúne os 750 dis-
tribuidores da marca. A rede da
Volks tem em estoque 12 mil veí-
culos, o equivalente a 19 dias de
vendas, e seus concessionários se
dizem traídos pela montadora. É
que depois da reunião de feverei-
ro, quando começaram as nego-
ciações, a Volks deu a seus reven-
dedores prazo de 45 dias de
pagamento para um lote de 4.500
automóveis. O beneficio, no en-
tanto, foi anulado com o aumento
desta semana.

Para Moura, o início do locau-
te na próxima terça-feira é prati-
camentc inevitável. Nesse dia, o
Conselho Administrtivo da Asso-
brav tomará uma decisão e as
concessionárias devem colocar em
funcionamento uma espécie do
bolsa informal de automóveis no-
vos. Com esse sistema, as revendas

que tiverem maior estoque atende-
rão às necessidades dc outras que
estiverem sem carros para oferecer
ao consumidor. O resultado será o
encalhe de veículos nos pátios das
montadoras.

Até o início da noite de ontem,
as negociações entre os 398 distri-
buidores da Ford c a fábrica não
haviam terminado. A última pro-
posta apresentada pela montadora
acenava com uma bonificação ide
USS 500 por cada automóvel
comprado pelas concessionárias;

A Fiat teve oito encontros com
os revendedores para debater; a
pauta de reivindicações. No últi-
mo, ontem á tarde, não se chegou
a um acordo sobre as condições de
pagamento para compra. Mas: a
montadora concordou cm rever
sua política de distribuição com o
objetivo de evitar que algumas lo-
jas fiquem superabastccidas e açu-
bem revendendo os automóveis ao
comércio paralelo. A Fiat também
ampliou o prazo de pagamento
para a compra dc peças.

As negociações também estão
em curso na GM, onde a situação
é menos tensa, apesar do aumento
médio de 13,5% informado du-
rante o Carnaval e do estoque de
10 mil veículos, suficiente para um
mês. Enquanto estuda os pleitos
dos revendedores, a companhia
concedeu prazo de 45 dias de pa-
gamento na compra de Monza.

I I Seis mil revendedores de carros
— usados do Estado de São Paulo

enviaram oficio ao presidente Fer-
nando Collor pedindo a liberação das
importações para carros usados. Eles
querem trazer para o Brasil automó-
veis de luxo, com dois a três anos de
uso e preços entre USS 12 mil e USS
15 mil. "A medida pode trazer mais
uma opção ao consumidor", diz Ave-
lino Augusto Teixeira, presidente da
Associação dos Revendedores de
Veículos Automotores do Estado de
São Paulo (Assovesp).
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PICAS

Supermercado — Neste final
de semana, entre as promoções
do supermercado Zona Sul es-
tao: leite em pó Gloria desnata-
do instantâneo a CrS 2.700;
queijo parmesão Miramar (50g)
a Cr$ 290 e requeijão Cremelino
a Cr$ 2.240. A partir de segun-
da-feira, na rede Pão de Açúcar,
200 produtos estarão em oferta:
leite Longa Vida CCPL a Cr$
790; arroz Tio João, a Cr$ 1.100
ó quilo; ricota Planalto, Cr$
3.000 o quilo; mozarela Planalto
a Cr$ 3.850 e Coca-Cola 2 litros
ã'Cr$ 1.990.
Shopping — A partir de hoje,
começam as liquidações de ve-
rão do Madureira Shopping,
Rio Sul e NorteShopping. Tam-
bém a Lojas Americanas coloca
l .ÓOO produtos em oferta, até o
dia 14 de março..
Ginástica — A academia Equi-
pe 1 (Tel: 267-4248) está dando
40% de desconto para os alunos
que renovarem, este mês, seus
contratos trimestrais, além de
vaga gratuita na garagem. Os
alunos que voltarem a freqiien-
tar | Equipe 1, depois das férias,
ganham um mês grátis.
Festa — Para quem precisa ofe-
recer um jantar e não pode fazer
grandes investimentos em lou-
ças, a Party Collection (Tel:
239-0185) aluga pratos, talheres,
bandejas e outros utensílios.

quitutes
Flávio Rodrigues — 26/4/90
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H A catarinense Kitty de Assis,
formada pela tradicional escola
francesa de culinária Cordon
Bleu, faz jantares de alto nível
na casa de seus clientes. Dentre
suas especialidades, a salada
yerde com gomos de abacate e
figo; a codorna recheada; a gali-
nha d'Angola com molho de
duas cervejas e arroz selvagem
do Canadá; camarões gigantes
de Santa Catarina. Versátil,
Kitty também tem uma linha de
ótimas refeições a preços acessí-
veis, com massas, terrines, mo-
lhos, pastas e pães próprios,
além de sobremesas como pavè
do Rei e a delícia de chocolate.
Ela pessoalmente prepara tudo
na casa do freguês, deixando a
cozinha limpa após o expedien-
te, com dois assistentes para
ajudar. Seus jantares atendem
de pedidos mínimos como só
entradas ou sobremesas ao má-
xiirío de festas completas para
50 pessoas. Tel.: 226-2197.
i A família Barsanti não está
mais no restaurante Villa D'Es-
te. Etto e Giovanni oarsanti de-
dicam-se agora a fazer massas
para vender, seja em grande
quantidade ou para pedidos in-
dividuais. São três tipos de ta-
lharim (fettucini, trenette e ba-
vette), branco, verde e paglia e
feno. Também spaghetti e pen-
ne. além dos recheados, como
ravioles de ricota, de carne e
panzerotti recheado de ricota,
espinafre e noz moscada. Entre-
ga em casa. preços a partir de
CrS 4.500 oquilo.Tel.: 342-1263.
ü Nesta época de crise, é bom
saber fazer seu próprio pão. Re-
gina Alvarez ensina a fazer pão
de aveia com ameixa, de germe
de trigo com passas, de milho
com castanha-do-pará. de mel
com castanhas e até o pãozinho
de queijo do lanchei Fala tam-
bém da história, significado e
simbojjfmo do pão, com aulas
práticas e direito a lanche coleti-
vo. As terças e sextas-feiras, de
14h ás I71i. na Rua Laurinda
Santos Lobo. 148. Santa Tereza,
Tel/ 265-9903 Por CrS h.OOO
(Danusia Bárbara)

Material de uso escolar

• As melhores ofertas de artigos para uma boa volta às aulas

Para as mães que não consegui-
ram esticar o orçamento para com-
prar os itens da lista escolar dos fi-
lhos, que precisam ir à escola já na
segunda-feira, a Prateleira traz uma
lista de preços para facilitar as com-
pras de última hora. Uma boa alter-
nativa são as lojas do início da Rua
Visconde de Pirajá, em Ipanema, que
para vencer a concorrência oferecem
bons preços.

Outra opção é a Mesbla do Pas-
seio, que oferece preços atraentes. A
lancheira Hello Kitty (grande) é ven-
dida por CrS 6.900 e a pequena dos
Simpsons a CrS 5.900. Os cadernos
Tilibra com capa do Garfield, Simp-
son ou Snoopy saem por CrS 3.700 e
o kit Faber Castell, com régua, apon-
tador, caneta, lápis preto e lápis bor-
racha custa CrS 2.550.

A Mesbla ainda oferece o minidi-
cionário Aurélio pelo preço promo-
cional de CrS 4.800. A lapiseira Paper
Mate (0,5mm) custa CrS 1.200, a ca-
neta Bic escrita fina CrS 690 e a
carteia com quatro lápis pretos a CrS
1.200. Para os baixinhos, há embala-
gem com 12 unidades de massa para
modelar, a CrS 2.200, e hidrográfica
Prestocolor (seis cores) a CrS 2.900.

Na Papelaria América (Visconde
de Pirajá 146) há vários itens em
promoção. O pacote de 500 folhas de
papel oficio sai por CrS 6.800, en-
quanto 100 folhas custam CrS 1.390.
O caderno para 10 matérias custa CrS
4.800 e o universitário, com 80 fo-
lhas, CrS 1.350. Por CrS 720 há pasta

Fotos Marco Antonlo Rezende
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Lancheiras e canetas hidrográficas em Ipanema

de cartolina plastificada e por CrS
590 o estojo de madeira.

Para a criança carregar tudo isso,
a papelaria oferece mochila emborra-
chada por CrS 7.800 e a pasta polion-
da (2cm) a CrS 1.850. As lancheiras
com garrafa térmica com estampas
da Xuxa, Hello Kitty, Mickey e Pate-
ta, Donald e Margarida estão custan-
do CrS 12.300. A Papelaria América
aceita todos os cartões de crédito. Ao
lado, a Lojas Brasileiras (Visconde de
Pirajá 138) está promovendo o bloco
de Chamequinho com 100 folhas por
CrS 1.100 e o caderno com oito maté-
rias a CrS 3.100.

Mesmo tendo acabado sua pro-
moção de artigos escolares esta sema-
na, a Casa Mattos (Visconde de Pira-
já 136) ainda oferece bons preços. O
fichário fantasia tamanho oficio sai
por CrS 11.500, o pacote de massa
para modelar Corfix com seis cores
por CrS 1.850, o gizão de cera Faber

Castell a CrS 4.800 e a embalagem de
pilot com 12 cores a CrS 6.200.

O caderno Souza Reis com 72 fo-
lhas custa CrS 1.700, enquanto o es-
tojo de madeira Faber Castell com 12
lápis de cor, um lápis preto, duas
canetas, régua, borracha, apontador
e giz, custa CrS 13.000. As lancheiras
Dermiwil com estampa dos Ursinhos
Carinhosos custam CrS 7.200 e as
com estampa das Tartarugas Ninjas
saem por CrS 14.500. Já as garrafas
térmicas avulsas Termolar variam de
CrS 7.900 a CrS 8.000.

Para os meninos maiores, que car-
regam mais coisas, a mochila Chal-
lenger (a CrS 20.000) é.uma opção. E
as meninas que ainda estão no jardim
de infância vão adorar a mochila Pia-
tivessal rosa, com ursinho, a CrS
20.050. O carrinho para transportar
malas e mochilas custa Cr$ 14.500. A
Casa Mattos aceita todos os cartões
de crédito, exceto Credicard e Bra-
desço, e dá desconto de 10% para o
aluno que levar a lista do colégio.

Divulgação

Lancheiras, cadernos e canetas podem ser encontrados a bons preços na Mesbla

Dedetização, um serviço caro

Preços variam de
acordo com o tipo
e tamanho do imóvel

Dedetização 
é uma das tarefas

que constam da agenda de
início de ano. Quem não está em dia
com os preços deste serviço certa-
mente levará um susto ao tomar
conhecimento dos valores. O jeito é
fazer uma pesquisa entre as ernpre-
sas e escolher pelo preço e tipo de
dedetização utilizado.

A Insetisan (Tel: 269-6969) está
com preços promocionais, por tem-
po indeterminado, para dedetização
com líquido contra baratas. Um
apartamento de sala, dois quartos e
um banheiro social, por exemplo,
está por CrS 82.400 (o preço de
tabela é CrS 103 mil). Por um três
quartos com dois banheiros sociais
é cobrado CrS 96.300 (o normal é
CrS 120.300). Os preços da oferta
valem também para pagamento em
cartão de crédito ou com cheque
pré-datado para 30 dias. Já para um
escritório com banheiro, o preço é
de CrS 59.300 á vista ou CrS 78.900
faturados em 30 dias.

(tazvzAtfbi)
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Na Insetfone (273-7373), a dede-
tização feita com líquido custa, pa-
ra um apartamento de dois quartos,
CrS 66.900. Para um apartamento
de três quartos, o preço é CrS
76.199. A empresa aceita cheque
pré-datado para 15 dias ou cartão
de crédito.

A Kioto (255-7731) utiliza uma
massa antialérgica contra baratas e
cobra por um apartamento de sala
e dois quartos CrS 64.860. Por um
apartamento de três quartos, o
preço sobe para CrS 86.480. Para o
escritório (uma sala e um banhei-
ro). o preço é CrS 54.050. A em-

presa aceita cheque pré-datado pa-
ra 20 dias.

Na Sanitas (220-0120), o cliente
pode escolher a forma de dedetiza-
ção — massa ou líquido. Um apar-
tamento de dois quartos está por
CrS 50.000. O preço aumenta para
CrS 60.000 no caso de três quartos.

Na Imuniservice (273-6878),
que utiliza líquido contra as bara-
tas, o custo do serviço é de CrS
65.000 (no caso de dois quartos)
ou CrS 75.000 (apartamento de
três quartos). Para o escritório, o
valor é de CrS 98.000.

Vale o aviso: a dedetização em
casas é bem mais cara. O preço
depende não só do número de cô-
modos, mas também da existência
de jardim, terraço, sótão e piscina,
entre outros itens. Outro lembrete:
as empresas fazem dedetização con-
tra cupins mediante orçamento. O
cliente liga para a empresa, marca a
hora e recebe o valor na visita do
funcionário.

As empresas oferecem garantia
pelo serviço, em geral de seis meses.
Durante este período, se o consumi-
dor notar o reaparecimento de ba-
ratas ou cupins, é só ligar e pedir
uma dedetização de reforço.

Opções em

cursos 
para

falar inglês
Março não é tempo de volta às

aulas apenas para as escolas e facul-
dades. As aulas de inglês são tam-
bém importantes para quem deseja
uma complementação cultural. Na
cidade, há diversos cursos desse idio-
ma. com preços e condições de paga-
mento variados.

Na Cultura Inglesa, o curso regu-
lar é dividido em três níveis: elemen-
tar. para pessoas até 18 anos. cuja
mensalidade custa em março CrS
152.962: básico, para adultos, a CrS
183.566: intermediário e avançado,
com preço de CrS 203.946. As aulas
duram lh40. duas vezes por semana;

Há também turmas de conversação,
com aulas de lh de duração, duas
vezes por semana. O preço é CrS
50.990. Detalhe importante: a Cul-
tura não cobra taxa de matricula.
Porém, assim como nos demais cur-
sos, as mensalidades são reajustadas
mês a mês. com base na inflação.

No Oxford, a mensalidade dos
cursos para crianças até 12 anos é de
CrS 42.460. O básico, para adoles-
centes, custa CrS 45.000. e o avança-
do, CrS 73.820. A mensalidade do
curso intensivo, com duas aulas se-
manais de 2h40, custa CrS 101.960.
E as turmas de conversação (duas
aulas de lh30) têm o preço de CrS
73,820. A matricula é de CrS 10.000.

Os cursos regulares do Ibeu (2h30
de aula por semana) custam, em mar-
ço, CrS 47.570, com matrícula de CrS
37.000. Já o acelerado (quatro aulas
semanais de duas horas) vale CrS
118.683. com matricula de CrS 92.310.
Para a conversação (2h. duas vezes

por semana), o preço é CrS 58.603
para a mensalidade de março e CrS
46.558 para a matrícula.

No Brasas, o pagamento integral
da matrícula (Cri 43.575) no ato da
inscrição acarreta um desconto de
30% nas mensalidades a partir de
abril. Para março, os preços são de
CrS 71.148 (crianças), CrS 87.150
(curso regular duas vezes por sema-
na) e CrS 130.200 (curso regular três
vezes por semana). Quem preferir
parcelar a matricula em três vezes
paga CrS 14.525 de matricula e men-
salidade de CrS 65.310 (crianças).
CrS 79.590 (regular duas vezes se-
manais) e CrS 119.385 (regular três
vezes).

Já no CCAA. os sete níveis do
curso regular variam de CrS 70 mil a
CrS 85 mil. Para as turmas de aper-
feiçoamento. com seis níveis, os va-
lores vão de CrS 85 mil a CrS 95 mil.
E os cursos para crianças oscilam
entre CrS 50 mil e CrS 60 mil

Preço da carne por kg (*) <cr»)

CicadeJ BeefShop| Alimentai Centab| Carrefour| S.Jorge|

Filé mignon 10.900 14.500 18.890 8.800
Alcatra 7.480 7.900 11.638 7.600
Contra-filé 5.900 7.900 11.402 7.600
Coxão mole ND 6.900 10.530 6.935
Lagarto Red. 6.500 5.100 10.315 6.400
Patinho ND 4.300 9.225 ND
Músculo (1") ND 3.600 ND 4.215
Molda (1") 4.900 6.900 10.374 4.865

7.100
6.500
6.100
5.100
4.900
4.800
3.400
4.800

7.000
5.400
5.400
4.380
3.300
4.380
2.900
2.900

(') Coleta de preços realizada em 5 de março na Clcade, Rua Gilberto Cardoso, s/nexterna 13 - Cobal, Leblon; Beef Shop, Rua Conde de Bernadotte, 26/A Leblon;Alimenta, Rua Conde de Bernadote, 26/I e J; Lojas Americanas (Centab), Rua dasLaranjeiras, 49; Carretour, Barra da Tijuca e Açougue São Jorc !, Rua Pereira Nunes,258, Tijuca.

Vantagens

das carnes

especiais
Para os apreciadores das chama-

das carnes nobres — com qualidade- um dos endereços mais tradicio-
nais do Rio de Janeiro se concentra
nas imediações da Cobal, no Le-
blon, bairro da Zona Sul carioca.
Em alguns casos, é mais vantajoso
fazer as compras nestes locais do
que nos tradicionais açougues. A
dona de casa Eurídice Macedo Li-
ma, que anteontem comprou três
quilos de alcatra a CrS 22.440 na
Cicade do Leblon, observou: "Es-
tou pagando um pouco mais caro,
mas em compensação não estou le-
vando para casa o mau humor de
açougueiros e muito menos gordu-
ras extras e contrapeso."

Em rela ;ão ao preço ela acertou
no alvo, a alcatra do Açougue São
Jorge, na Tijuca, bairro da Zona
Norte do Rio estava custando na
última quinta-feira CrS 5.400. Além
do Leblon. onde fica também o en-
dereço do Beef Shop (contrafilé a
CrS 7.900 ) e Alimentai outra espe-
cializada neste mercado de "exigei(U
tes", conforme observou a gerente
de vendas da loja, Cláudia Ribeiro,
as carnes com preparo especial tam-
bém podem ser encontradas na Lo-
jas Americanas e em alguns hiper-
mercados como o Paes Mendonça,
da Barra da Tijuca, e o Boulevard,
de Vila Isabel. Uma das maiores
fornecedoras para estes pontos de
venda é a Central de Abastecimento
Ltda, que processa os tradicionais
cortes da marca Centab.

Na Lojas Americanas da rua das
Laranjeiras por exemplo, o filé mig-
non estava custando CrS 8 mil, en-
quanto nos açougues o preço gira
em torno CrS 6 mil o quilo.

Preços nos supermercados «>$)
Mendonfa | Freeway | Carrefour j BonMarche|

Mercearia
Arroz Parboil.Princesa 5 kq  5.300 5.690 5.800 ND
Feiiao preto Biiu tipo 1 kq 1.230 ND ND ND
6leo desoja Liza 1.298 1.504 1 350 1.290
Sal Itakg ND 459 ND 

ND

F. de Trigo Dona Benta kg 420 864 490 ND
Apiicar Uniao kg 750 1.015 750 768
Mas^sebiscoitos
Massas Adria c/ovos 500 g 1.080 1.245 1.130 1,020
Talharim Frescarini 500 g 1.670 ND 1.792 ND
Pizza Terra Branca 120 g 1.980 ND 1.491 

2.125

Cream craker Piraque 645 653 608 649
Pao de forma Plus Vita 500 g 1.800 1.849 2.000 1.335
Biscoitos Divertidos 200 g 1.314 1.306 1.342 1.059
Enlatadoseconservas
Maionese Hellman's 500 g 2.790 3.067 2.790 2.470
Atum Coqueiro ralado 170 g 2.780 2.298 2.350 

ND

Azeitona Vega (verde) 500 g ND 4.876 ND 3.439
Catchup Peixe 400 g ND 3.054 2.190 ND
Creme de leite Nestle 2.190 2.594 2.190 1.789
LeiteMopa 1.842 2.234 l'l342 1.620
Carnes e laticinios
Alcatra kg 5.200 5.140 5.400 

4.950

File mignon kg 6.800 6.800 7.100 5.800
Frango cmgeleido Sadia kg 1.888 ND ND 1.499
Salame italiano Sadia kg 13.696 8.890 10.971 12.613
Requeijao P. de Caldas 250 g 1.700 ND 3.210 1.909
Queijo Regina tipo prato kg ND 10.159 8 496 ND
Manteiga Mimo 200 1.194 1.515 1250 Nd"
Leite Ninho instan. 400 g ND 4.141 4.100 

3.425

Nescauzinho 3 unidades ND 1.932 2.022 1.750
Bliss 3 unidades 2.425 3.029 ND 3.372
Limpeza
Sabaoemp60mo1kg 2.790 3.504 2.790 2.785
Sabao de coco CP 1 kg 1.880 3.120 2.784 ND
0?.!®.[9.®.[!!.®.9PP..^i!!,.!  559 529 ND
Bombril 499 616 450 463
Ajgua sanitaria Super Globo I ND 888 741 ND
Veja multiuso azul c/spray 3.169 4.175 ND ND
Higiene
Lux suave 130 g 590 774 507 ND
XampuColorama 500 ml 2.150 2.113 2.019 1.849
Sempre Livre Seca/Suave c/10 3.635 3.675 3.266 ND
Papel higienico Neve c/4 2.190 ND 2.488 1.900
Koiynos 90 g 990 1.041 908 849
Desodorante Moderato 85 ml 1.685 ND ND ND
Cotonetes Johnson (75) ND 2,245 1.812 2.100

Preços coletados ontem nos supermercados Paes Mendonça, Freeway e Carretour,da Barra da Tijuca, e Bon Marché, na Ilha do Governador.

Compras

exigem boa

pesquisa
Pesquisa de preços realizada pe-

Ia Prateleira em quatro supermerca-
dos apontou acentuadas diferenças
em preços para um mesmo produto.
Por exemplo: enquanto o salame
tipo italiano (Sadia) custa CrS
13.696 no Paes Mendonça da Barra
da Tijuca. pode ser encontrado a
CrS 8.890 em seu vizinho Freeway
— diferença de 54,06%.

Dois produtos praticamente do-
brarào seus preços na próxima se-
mana segundo informaram vende-
dores que faziam plantão na sala de
espera do Carrefour Os dois da
área de limpeza — o Bombril atual-

mente oscilando entre CrS 450 e
CrS 499, conforme constatação da
coleta de preços realizada ontem, e
o detergente ODD, de 500 ml, ainda
custando entre CrS 559 e CrS 529.
O consumidor que gosta de manter
sua despensa abastecida, deverá
prestar a máxima atenção neste
alerta, pois a virada de mês vem
significando no último semestre si-
nònimo de majoração.

A pesquisa constatou que de um
total de 41 produtos pesquisados, o
supermercado Bon Marché foi o
que apresentou o maior número de
itens (16) com preços inferiores aos
de seus concorrentes. Em contm-
partida, também foi o que apresen-
tou o maior nível de produtos não
disponíveis em suas prateleiras. O
Bon Marché foi seguido de perto
pelo Carrefour. com 11 itens a pre-
ços inferiores ao da concorrência.
Principalmente para produtos como
a pizza Terra Branca a CrS 1.491
Confira.

D
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Poucos paulistas desfilaram no enredo da Paulicéia

Evandro Teixeira

O trenzinho caipira da Estácío retorna à avenida

Jobim entre Dona Zica e Dona Neuma: amizade eterna

Os sete melhores desfiles deste Carnaval podem ser vistos outra vez, hoje à noite, na passarela da Marquês de Sapucaí
Os portões do

Sambódromo serão
abertos hoje, às I6h,
duas horas antes do
início do Desfile da
Campeãs. Os ingressos
para arquibancadas jáestão esgotados, mas,
até as 17h, os bilhetes
para as 640 cadeiras de
pista que restam para o espetáculo po-deni ser adquiridos na agência da Rua da
Alfândega do Banco Meridional. A
agência abre hoje, às 9h, somente para a
venda de ingressos. A Secretaria Munici-
pai de Transportes vai manter o esquema
de interdição ao trânsito do dia do desfi-
le oficial e o Metrô funcionará das 6h de
hoje até às 15h de amanhã.

Serão sete escolas a desfilar: a cam-
peã e a vice-campeã do Grupo 1 e as
cinco primeiro colocadas do Grupo Es-
pecial. As duas primeiras terão 80 minu-
tos para passar pela avenida e as demais,
90 minutos. Para evitar atrasos, a Liga
Independente das Escolas de Samba de-
cidiu que suspenderá o prêmio destinado
a cada agremiação que estourar o tempo.
Os prêmios serão calculados de acordo
com a arrecadação de hoje. A Unidos da
Ponte abrirá o desfile, que será encerrado
pela Estácio de Sá. Pelo horário oficial, a
Estácio entrará na Sapucaí às 2h40.

Como nos dias de carnaval, apenas a
pista do lado direito da Av. Presidente
Vargas, sentido Centro—Zona Norte, fi-
cará liberada ao trânsito. A interdição das
pistas do lado esquerdo está vigorando
desde a meia-noite de ontem. O Viaduto
São Sebastião, que liga o Catumbi ao
Santo Cristo, terá a pista junto ao Sambó-
dromo interditada, mas a de sentido con-
trário ficará liberada durante o desfile.

18h
19h20
20h40
22h10
23h40
1h10
2h40

Grande Rio
Portela
Salgueiro
Imperatriz
Mocidade
Estácio

Venda de ingressos

Setor | Preço (Cr$) | Unidades à venda

5 70 mil 240

6 30 mil 200

11 30 mil 200
Só há ingressos à venda para cadeiras de pista. Local de venda: Banco Meridional'agênciaAUandega, das 9li às 17h

Mangueira vai à Plataforma

Tom homenageia
mangueirenses
na churrascaria

O 
sexto lugar imposto pelos jura-
dos feriu feio a Magueira. Os

mangueirenses, porém, rasparam o
fundo do coração e comemoraram
Tom Jobim ontem pela última vez —
ao menos como enredo. Foi uma ho-
menagem do maestro à escola e um
encontro para selar de vez sua amizade
com a Estação Primeira. O almoço no
quintal postiço da casa de Tom, a
Churrascaria Plataforma, deu vazão às
últimas lamentações, a elogios reinei-
dentes a Jobim e até a um palpite do
compositor: fazer do amigo Chico
Buarque o enredo de um próximo car-
naval. Nada tão descabido, o convite
até já foi feito e, juram os mangueiren-
ses, Chico disse sim.

O julgamento feito do desfile da
Mangueira irou o morro, que agora
pressiona a diretoria para tirar a escola
da Liga Independente. Uma idéia que
só será discutida em assembléia dentro
de I5 dias mas que tem tudo para não
dar em nada. "Como fazer o carnaval
sem o dinheiro da Liga?", questiona o
presidente José Ananias. Tom também
não achou dos mais justos o resultado,
mas disse que, se convidado de novo,
desfilaria até morrer. "Com o Chico de
enredo, eu iria no chão, acompanhan-
do e tocando minha guitarra. Mas até
lá não vai dar maia tempo, já estarei
morto", brincou.

Com o trono de homenageado va-
go, Tom minimiza sua participação."Sou apenas um compositor que fez
um samba em 39. A Mangueira me
convidou e eu também fui homenagear
a escola. Pena que tem gente que não
quer nem que eu perca. Não tenho que
pedir desculpas, não estou sendo pro-

cessado, não sou mentiroso. Que as
pessoas não fiquem indignadas com
minha falta de trevas", desbafou o
maestro.

Os velhos amigos mangueirenses
não se cansam de cantar o samba ao
lado do compositor. Ontem teve vez
mais uma sinfonia em Tom maior.
Bom motivo para Jobim relembrar o
desfile. "Não via nenhum dos meus

amigos lá do alto. Só quem eu vi na
pista foi o Brizola correndo atrás do
carro. Via mesmo a arquibancada, per-tinho de mim. Aquelas pessoas com
aquelas caras cheias de energia paramim." Outros encontros virão e muito
ainda se terá para contar. "O Tom
disse que a amizade dele é para sempre
e eu acredito", conclui a antiga porta-bandeira, Mocinha.

MULHER,

MULHER.
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escolas voltam

Jorge Antonio Burros

Aos 70 anos da Semana de Arte Mo-
gema — que revolucionou a arte e a
cultura do país —, o enredo muliçéia
Desvairada — 70 mios de Modernismo, da
Estácio de Sá, que volta hoje à Passarela
do Samba, conseguiu o que o movimento
de 1922 ainda não tinha alcançado: atin-
gir a massa, através da lesta que conti-
nua sendo a expressão maior da cultura
popular brasileira. Mário de Andrade
não era muito chegado a samba, mas
Oswald de Andrade — onde quer que
esteja — certamente vibrou com o cama-
vai da Estácio. cheio da garra e da sim-

Paulistas não

prestigiam o

samba campeão

SÃO PAULO — Ninguém acredita-
va na vitória da Estácio de Sá. Nem os
paulistas, homenageados no enredo do
carnavalesco Mário Monteiro. Paulicéia
desvairada. 70 unos de Modernismo. No
desfile das campeãs, a escola trará pou-cos paulistas fantasiados em suas alas e
cantando os refrões do samba junto com
Dominguinhos do Estácio. Tal como
aconteceu no desfile de Carnaval. Bem
que o show num Osmar Santos e sua
mulher Rosa Maria tentaram arrebatar
corações acostumados com a garoa paraacompanhá-los na Marquês de Sapucaí.
Em vão. "Estava todo mundo compro-
metido com a Mangueira, Portela, Beija-
Flor", lembra Osmar. A solução foi ca-
riocar a ala reservada aos paulistas."Encontrei muita resistência. A Está-
cio era considerada uma escola peque-na", diz Osmar, mangueirense doente e
com seis anos de avenida. "Ninguém
levou fé, até o fim do desfile achávamos
que um terceiro lugar estaria ótimo",
revela. No melhor estilo da cidade-berço
do Modernismo, em vez da fantasia, os
paulistas preferiram as camisetas de mer-
chandising que davam acesso à boca-livre
dos camarotes.

Nem mesmo Osmar Santos confirma
sua presença hoje na passarela. "Vai de-
pender do horário, porque vou traba-
iliar", diz, fazendo jus á máxima São
Paulo não pode parar. Outro workaliolic,
que apenas assistiu ao desfile e já voltou
para São Paulo, o empresário Ângelo
Leuzzi, faz coro: "Fico aqui trabalhan-
do. 0 carnaval já acabou".

Até para o jlgurinista da Estácio de
Sá, Chico Spinoza. paulista, é difícil lem-
brar nomes de seus conterrâneos na esco-
Ia. "É. teve pouco paulista", lamenta. As
ausências serão mais numerosas hoje.
Além da dúvida de Osmar, o casal Hor-

As ao Sambódromo

Estácio leva

o modernismo

até as massas

tência e José Victor Oliva — ela, desta-
que da Beija-Flor e Tradição — estará
em Los Angeles. Uni sinônimo de São
Paulo compensará as ausências e repre-
sentará a cidade no Sambódromo: Chi-
quinho Scarpa. "Achei formidável o re-
s u 11 a d o e volto para o desfile das
campeãs", anuncia.

A veterana fotógrafa e socialite Linda
Conde, destaque da Beija-Flor. mesmo
irritada com o sétimo lugar de sua escola,
sequer deixou sua suite no Copacabana
Palace, e voltará ao Sambódromo paraaplaudir a campeã. "A Estácio teve um

pique bom. mas ninguém conhece o sam-
ba . diz. com a mágoa da derrota. "Can-
ta, duvido que você cante", desafia Lin-
da, na verdade uma dinamarquesa, "há
muitíssimos anos" em São Paulo. Sua
amiga Renata Fioravanti (ex-José Victor
Oliva) ficou mais satisfeita com o resul-
tado. Destaque da Mocidade. a segunda
colocada, ela estará de novo na avenida,
vestida de labareda no alto do carro dos
pesadelos. Mesmo assim. Renata resume
seu carnaval no Rio à passarela. "Vou.
desfilo e volto. Feijoada, nem pensar",diz.

palia que o brasileiro ainda preserva, a
despeito das crises.

Assim como o desfile das escolas de
samba foi transformado de legítima ma-
nifestação popular, vinda das favelas c
comunidades pobres, num dos eventos
mais disputados pela elite — e agora
ainda mais, pelos estrategistas de marlce-
ting de grandes empresas —, os carnava-
lescos da Estácio, Márcio Monteiro e
Chico Spinoza. fizeram mágica na aveni-
da, Eles traduziram em samba, poesia e
carnaval para o povo uma das mais belas
páginas da história da cultura nacional:
o movimento que teve início com o Ma-
nifeslo do Pau-Brasil, de Oswald de An-
drade, numa busca à valorização de ele-
méritos, e símbolos da cultura brasileira.

U enredo (mereceu nota 10) era con-
siderado elitista. Contar uma história
que ainda hoje não chegou bem aos bati-
cos escolares acabou sendo, porém, di-
vertida maneira de entoar o belíssimo
samba de Djalma Branco, Déo, Maneco

e Caruso. interpretado por Dòmingui-
nhos do Estácio. O pessoal do berço do
samba entendeu a lição antropofágica de
Oswald. O carnaval da Estácio consumiu
o melhor da cultura brasileira e devolveu
á galera o melhor da cultura popular. O
me dê, me dá colou.

Organizado em São Paulo — cujos
industriais sempre foram dublês de me-
cenas —, o movimento modernista reu-
niu o melhor no cenário das artes c da
intelligeiiízia nacionais deste século. Tar-
sila do Amaral, Di Cavalcanti, Victor
Brecheret, Anita Malfatti e Manuel Ban-
deira. Só para lembrar alguns. Em São
Paulo, o modernismo está à vista do
povo que passa pela estação República
do Metrô, onde fica a bela instalação de
Antonio Peticov, Tupy br mil Tupv, quehomenageia Oswald de Andrade. Na
Passarela foi diferente. A paulicéia —
considerada o túmulo do samba —, quem
diria, acabou virando enredo de escola
campeã no Rio.
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JORNAL DO BRASIL

Ponto a ponto
l lá uma semana o altíssimo poste queilüjjpina o mar para o surfe à noite no

Espaço Arpoador está com suas seis lu-
minárias queimadas.

Há uni ano uma equipe da Cedae reali-
zoa um conserto na Rua Apodi, em Bento
Ribeiro, e deixou o buraco aberto. Alguns
moradores estão despejando lixo e entu-
Ihqs no buraco.

Nem a Região Administrativa neni a
Operação Tu/hi buraco, da Secretaria
Municipal de Obras, tomou providências
para tapar as civicms da Rua Castro
Alves, no Méier.

Lm grupo de mendigos está ocupando a
Rua Paulo VI, no Flamengo. Eles se insta-
laram na calçada ao lado da Praça Sandro
Moreira, onde acendem fogueiras que es-
tão danificando as grades de uma nova
área de lazer, que sequer foi inaugurada.

O esgoto vaza há meses no estaciona-
mento da estação do Metrô de Maria da
Graça c a Cedae não toma qualquer
providência.

Moradores da Rua Cândido Mendes, na
Glória, também sofrem com o vazamento
de esgoto que alaga o trecho da rua pró\i-mo à Rua Hermenegildo de Barros.

Os buracos espalhados pela pista senti-
do Norte-Centro da Avenida Brasil, al-
tura nó número 500. estão provocanqomuitos acidentes;

Atenção CET: usuários do ponto de
ônibus da Rua São Ffôni'?»?co Xavier, na
Tijuca, próximo ao número 157. pedem a
instalação de uma placa. Muitos motoris-
tas não param no local e, interpelados,
insistem em di/er que no local não há
ponto de ônibus.
Reclamações para esla coluna pelo telelone5B5-J565. de segunda a sexta-leira. das 13h às15h.

Nova sinalização na Rio Branco
A partir de segunda-feira, a Avenida

Rio Branco começa a ficar de cara nova.
Além das arquibancadas e dos enfeites
carnavalescos que serão retirados pelaRiotur, a Diretoria do Sistema Viário
(DSV) pretende instalar as novas placasindicativas de trânsito, semelhantes às da
Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
O responsável pelo serviço, capitão Sa-

O dia da mulher
O Dia Internacional da Mulher, co-

memorado amanhã, vai movimentar o
bairro da Saúde. No seu dia, as mulheres
vão ás ruas para homenagear Rute de
Carvalho, líder comunitária que há mais
de 70 anos vive no bairro. O Centro de
Memória e Documentação Afro-Brasi-
leira da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Esportes programou várias
atividades e serão debatidos temas como
o desemprego e a esterilização feminina.

niuel Dionisio. da DSV. garantiu tam-
béni que a faixa que divide a pista seletj-
va dos ônibus vai receber tâchôes mais
altos, impedindo a passagem dos carros.
de passeio para as pistas da direita. O
policiamento no local também será in-
tensificado: cerca de 25 homens vão co-
brir toda a extensão da Rio Branco,
tentando agilizar o trânsito.

O lixo do samba
Bem que a Comlurb tentou, mas foi"uni fracasso a idéia dc coletar lixo rccj- *

clavel nos camarotes da Passarela dóSamba, hoi encontrado de tudo nas pe-
quenas caçambas destinadas só ao lixo-
seletivo — algumas transformadas atéem balde de gelo. A companhia, no en-
tanto, não desistiu é hoje. durante o des- •
file das campeãs, distribuirá novamenteos panfletos explicativos, pedindo que se I
faça a seleção. Na Sapucai trabalharão
630 garis e, antes do desfile, I20 homens
cuidarão da limpeza.

Leblon

Escolas municipais
Escolas estaduais 1
Escolas particulares ...7
Hospital 1
Linhas de ônibus
Restaurantes 51
Cinemas 2
Teatros

Éq Cidade o sábado, 7/3/92

Saúde tenta aumentar

controle sobre cólera

Chafariz andarilho está recuperado
¦ Depois dc seis meses escondi-
cio por tapumes, o Chafariz do
Monroef na Praça Mahatma Gand-
lii (Centro), perto do Obelisco, po-
de ser visto novamente. Ele ainda
esta em fase de testes — é ligado só
por alguns instantes—e continuará
assim até que o prefeito Marccllo
Alencar retorne dos Estados Uni-
dos para fazer a rcimiuguraçào. É o
maior chafariz da cidade c desde
1979 ocupa parte da área que abri-
gott o Palácio Monroe, sede do Se-

nado da República enquanto o Rio
foi Capital Federal. A prefeitura
não sabe informar precisamente,
mas talvez seja também o chafariz
que mais mudou de lugar. Em 1878,
quando chegou ao Brasil vindo da
Áustria, foi instalado na Praça 15,
onde permaneceu até o governo La-
ccrda. que decidiu transferi-lo para
a Praça da Bandeira, a fim dc não
sofrer danos com a construção do
Elevado da Avenida Pcrimetral. Ele
enfeitou a Praça da Bandeira até-

1979 e. contra a vontade dos mora-
dores, foi transferido para o Cen-
tro. Feito em gnaisse, bronze e már-
more de Garrara, tem grupos de
esculturas que são cópias das que
ornamentam os jardins do Palácio
de Versalhes, na França. A manu-
tenção tem de ser feita periódica-
mente — é o preço que paga por ser
um dos mais atraentes chafarizes da
cidade e. conseqüentemente, o mais
visado pelos vândalos.

Cadorna quer

mudar plantão

nos hospitais
O novo secretário estadual dc

Suúde, Luiz Orlando Cadorna, pre-
tende fazer um levantamento sobre a
área de saúde no estado c apresentar
ao,'governador Leonel Brizola um
cOltjunto dc propostas, na qual deve-
rã estar incluída a aplicação da Lei
1:854, dc sua autoria. A lei prevê que
ntíve especialidades médicas devem
estar presentes — sem especificar
quantos profissionais — cm cada
plantão hospitalar. Essa lei foi criti-
caçja pelo presidente do Conselho
Regional de Medicina (Cremcrj),
Laerte Vaz Melo, que a considera
inviável em razão do déficit de 40%
no quadro dos profissionais de saúde
no Estado.

Cadorna, que tomara posse quin-
ta-feira, admite que desconhece o
quadro real da área de saúde, mas
esçera pòr em prática sua lei: "As
dificuldades eu desconheço, porque
de fato não sei qual é a estrutura da
rede hospitalar estadual. Quando me
propus a fazer a lei, a fiz com espírito
péblico, dentro das exigências da Or-
gíifiização Mundial de Saúde. Mas
Vou fazer um estudo, porque a saúde
^prioritária cm qualquer lugar e vou
«ipresentar esse estudo ao governa-
dor, procurando a aplicação da lei.
Vou fazer a política do feijão com
arroz na saúde. Tecnologia fica paradòpois". declarou Cadorna.

Quando deputado estadual, o no-
vo secretário também propôs em ou-
tra lei a vacinação contra a rubéola
em todo o estado, para meninas de
até. 10 anos. Analisada pela comissão
permanente de imunizações da secre-
tària que agora ele assume, a propos-
ta foi rejeitada por dois motivos: não
é"prioritária e. se não for 100% efi-
caz. poderá fazer com que a doença
cresça entre as mulheres em idade
lértil. O novo secretário, entretanto,
acredita que também poderá colocar
tU| medida cm prática." ""Vou fazer uma avaliação profun-
4a dessas informações, que a pririci-
pio não considero reais. Tanto no
que diz respeito ao suposto déficit de
profissionais ria rede quanto â não
priorização da vacinação anti-rúbeo-
la nas meninas." Cadorna também
rebateu as criticas à sua nomeação,
feitas pelo deputado federal Sérgio
Arouca (PCB-RJ), que considerou
um desrespeito à população a nomea-
çào como resultado de um acordo
político. 

"E um ponto de vista do
professor Arouca. Mas, como profis-
sional de saúde, não posso me abster
nesse momento difícil pelo qual passa
a área de saúde", disse Cadorna.

Pela Cidade

Volta de viajantes 
preocupaVnltíl narir»/»oe rum nixln...» -i <<A volta dos cariocas que viajaram

no carnaval e prolongaram até este fim
de semana o descanso em cidades nor-
destinas que vêm registrando casos de
cólera está causando preocupação, no
Rio, entre as autoridades municipais e
estaduais ligadas á prevenção da docn-
ça. "Existe 

possibilidade grande de que
pessoas que foram para áreas endemi-
cas retornem com a cólera", afirmou
ontem o superintendente de saúde cole-
tiva da Secretaria de Saúde do estado,
Guilherme Franco Neto.

Na Secretaria Municipal dc Saúde, o
coordenador de vigilância epidemioló-
gica, Marcos Fonseca, manifestou a
mesma apreensão: "Nossa 

preocupaçãomaior, a partir do fim de semana, é a
volta ao Rio de quem estava em área de
risco." As autoridades sanitárias reco-
mendam a quem chegar do Nordeste c
tiver diarréia, dores musculares, cãibras
e abatimento, que procure um posto de
saúde."O 

que for manifestação dc diarréia
que fuja ao tradicional pode, a princí-

pio. ser cólera", explicou o superinten-
dente de saúde coletiva da secretaria
estadual. Franco Netlo disse que o Ira-
balho para evitar a disseminação do
vibriào colérico no Rio foi intensificado
nos principais pontos dc chegada â ci-
dade. Nos aeroportos e no porto, o
trabalho é feito pela Secrelaria Nacio-
nal de Vigilância Sanitária. Durante o
fim de semana, o Laboratório Noel Nu-
leis. do estado, fará plantão, para rece-
ber eventuais pedidos de exames enca-
minhados por postos de saúde e
hospitais.

O reaparecimento do vibriâo no
Grande Rio c considerado inevitável
por profissionais da área epidemiológi-
ca. Uma das preocupações é com os
portadores assintomáticos, que, mesmo
sem sinais da doença, podem causar'
contaminação dc alimentos, água e va-
sos sanitários. Exceto os três casos rc-
gistrados no fim dc 1991. contraídos
lora do Rio. o Noel Nutels não dia»-
nosticou portadores da cólera no esta-
do.

Um exemplo raro de idealismo

A Secretaria Municipal de Saúde
quer que as empresas dc ônibus inte-
restaduais colaborem para evitar quea cólera se dissemine 110 Rio. Em
reunião com gerentes das empresas,
na Rodoviária Novo Rio, ontem â
tarde, o coordenador de vigilância
epidemiológica da Secretaria Munici-
pai de Saúde, Marcos Fonseca, pro-
pôs que os passageiros do Norte e do
Nordeste sejam cadastrados, em fi-
chas distribuídas 110 local de eiríbar-
que. As fichas seriam devolvidas pe-los passageiros na Rodoviária Novo
Rio ou entregues ao motorista, em
caso de desembarque antes da chega-
da ao terminal.

Marcos Fonseca disse que essa é a
forma mais eficaz de prevenir a entra-
da da cólera pela Rodoviária Novo
Rio, onde desembarcam diariamente
mais de 500 pessoas provenientes do
Norte e do Nordeste, regiões em que,
desde janeiro, foram registrados mais
de 1.600 casos da doença. Das fichas,
constariam, além do nome do passa-
geiro, idade, lugares percorridas nos
últimos dias e local de estada no Rio.
Com isso, explicou Fonseca, um caso
de cólera entre os cadastrados permi-
tiria a prevenção da doença entre ou-
tros passageiros do mesmo ônibus,
que compartilharam alimentos, água
e banheiro.

"Se as empresas se sensibilizarem,
a gente passa a ter controle total",
disse o coordenador de vigilância epi-
demiológica da Secretaria de Saúde.
Ele reconheceu que a abordagem dos
ônibus que chegam do Norte e do
Nordeste â rodoviária, léita desde de-
zembro por funcionários da Codertc
treinados pela secretaria, deixa lacti-
nas 110 cadastramento. Alguns passa-
geiros desembarcam na Baixada Flu-
minense e outros não tem paciência
para responder a perguntas. "No 

que
se abre o bagageiro, ninguém quer
dar mais informação", contou Fonse-
ca.

Embora a proposta da secretaria
tenha sido aprovada por gerentes de
empresas como a ltapeiiiirim e São
Geraldo, concessionárias das linhas
entre cidades nordestinas e Ò Rio. a
distribuição das fichas depende das
diretorias. Como todas têm sede fora
do Rio, os gerentes só darão resposta
a Marcos Fonseca no dia 20. Antes
disso, o chefe de fiscalização da Co-
derte na Novo Rio e responsável pela
campanha na rodoviaria. Ronaldo
Faria, vai apresentar aos gerentes os
custos da impressão das fichas, que
deverá ser dividido entre as empre-
sas.

centro médico que
atenderá de graça

Tfc reocupada com os altos indi-
* ces de violência em Belford
Roxo — só este mês. houve cinco
assassinatos, dez agressões, três
estupros e dois acidentes de carro
com vítimas —, uma dentista nas-
cida e criada no distrito de Nova
Iguaçu (Baixada Fluminense) re-
solveu dar sua cota de contribui-
çào para melhorar o atendimento
de emergência na região. Depois
de três anos de esforços, quando
precisou vender seu carro e o tele-
fone, além de utilizar o dinheiro
guardado na caderneta de pou-
pança, dra. Ana Maria Dolavalle
construiu, sem qualquer ajuda
oficial, seu próprio centro médico.
O novo minipronto-socorro, no
bairro de Xavantes, desde ontem
atende gratuitamente a população
carente de Belford Roxo.

Para concretizar seu objetivo,
Ana Maria contou com a ajuda de
políticos, comerciantes e morado-
res: o farmacêutico Juarez Gomes
doou material (gaze, algodão, ál-
cool) e remédios; o dono do mer-
cado contribuiu com o material
de limpeza; e a comunidade aju-
dou na construção do prédio, de
dois andares. As duas ambulàn-
cias que estão à disposição dos
pacientes foram cedidas por um
vereador de Nova Iguaçu.

Ao final de três anos de muito
esforço, a população ganhou um
posto médico capaz de atender
cerca de 100 pessoas por dia, nos
setores de emergência em odonto-
logia. ginecologia e clínica geral.
Os 10 profissionais, todos do
Hospital da Posse, vão trabalhar
no Centro Médico de Belford Ro-
xo nas folgas de seus plantões na
rede estadual e sem ganhar salá-
rio. Apesar do trabalho voluntá-
rio, a dra. Ana Maria espera
a boa vontade dos empresários
para dar prosseguimento a seu
projeto: 

"Ainda 
precisamos, prin-

ci pá 1 mente, de um aparelho de
raios-x e da ajuda das pessoas",
disse ela.

A idéia da criação do centro
partiu da própria dentista. Com
passagem pela chefia do plantão
de sábado no Hospital da Posse,
onde está há dez anos, Ana Maria
assistiu à morte de vários pacien-
tes, muitos deles de Belford Roxo,
por falta de agilidade no atendi-
mento. Não é para menos: o Hos-
pitai Estadual da Posse está dis-
tante mais de 10 quilômetros do
bairro de Xavantes, por exemplo.
Apesar de os assessores da Secre-
taria Municipal de Nova Iguaçu
garantirem que existem 25 unida-
des de atendimento no distrito,
Belford Roxo (a população supe-
ra 180 mil pessoas) não tem se-
quer um pronto-socorro da rede
pública.Ontem mesmo, antes da inau-
guração, o aposentado Júlio dos
Santos esteve à porta do Centro
de Assistência Médico-social Dra.

Ana, para que sua filha Marta, de
14 anos, fosse atendida. Ele con-
tou que estivera no Posto de Saú-
de, no^ centro de Belford Roxo,
mas não conseguira que os médi-
cos examinassem a garota: "Na-
quela unidade ninguém quer tra-
balhar, ainda mais logo depois do
carnaval. Ainda bem que agora
temos este pronto-socorro gratui-
to", disse Júlio, que mora a dois
quarteirões do centro médico.

Ana Maria prometeu ainda,
para o futuro, a criação de um
setor de fisioterapia. Para chefiar
o setor, ela conta com uma profis-
sional, Virgínia Dolavalle, sua ir-
mã, que só espera a compra da
aparelhagem para começar o tra-
balho: "Nós trabalhamos muito
neste projeto, mas valeu a pena.
Não há nada mais gratificante do
que servir à população", concluiu
Ana Maria.
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Praias da ilha do Governador

Troféu Apoteose

O Será na segunda-feira a en-
trega do troféu Apoteose do Car-
naval aos vencedores deste ano,
em festa promovida no Seala, a

partir das 20h, pela prefeitura,
Riotur e a Kaiser. Além das eseo-
Ias vencedoras do Grupo Espe-
ciai, receberão também troféus a

Acadêmicos do Grande Rio (Gru-" po I), a Arrastão de Caseadura
. (Grupo II), a Vizinha Faladeira

(Grupo III) e a Acadêmicos de
Vigário Geral (Grupo de Acesso),
além de blocos, frevos, ranchos,' "grandes sociedades e coretos ven-

—.cedores dos concursos. O compo-
~sitor Braguinha terá direito a ho-
— menagem especial.

Condições das praias

(^) Próprias

Impróprias

Análises feitas pela Feema no períodode 28 de fevereiro a 6 de março.
Copacabana: própria, com exceção
dos trechos em frente às ruas Joaquim
Nabuco e Hilário de Gouveia.
Ipanema: própria, com exceção do tre-
cho em frente à Rua Henrique Òumont.
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Escola reformada nao tem aulas
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Crlstlana Isidoro

A professora Adriana Xavier, que não tem estabilidade, desistiu da greve na Cóeio Barcellos, mas somente seis alunos comparecem

B Ar-condicionado enguiçado leva vereadores a usarem cores fortes e até sandália franciscana

Juiz dá prazo para secretária explicar por que não cumpriu ordem de pagar a grevista
A secretária municipal de Educação,

Mariléa da Cruz, deve responder, no
prazo de 24 horas, a partir do recebi-
mento da citação, por que razão não
pagou o salário de fevereiro de 5.880
funcionários — entre professores e pes-soai de apoio —, que estão em greve há
quase um mês. A solicitação foi feita,
ontem, pelo juiz Moacir de Araújo Pes-
soa, da 9J Vara de Fazenda Pública.
Segundo Moacir Pessoa, o procedimen-to da secretária pode ser considerado
crime de desobediência, pois contrariou
a decisão judicial (despacho n° 75/92)
que garantia o pagamento dos salários

dos grevistas. Os crimes de desobediên-
cia podem levar á prisão.

Embora tenha preferido não falar
sobre o assunto, Mariléa da Cruz ins-
truiu seus assessores para que informas-
sem os termos da resposta que seria
elaborada para cumprir a exigência do
juiz. A secretaria vai alegar que não
cometeu nenhuma injustiça, punindoapenas os funcionários faltosos, identi-
ficados por relatórios diários enviados
por todas as diretorias de escolas. A
suspensão do pagamento, de acordo
com Mariléa, está previstà no Estatuto

do Funcionário Público, cm caso de
faltas consecutivas por mais de seis
dias.

Para os professores em greve, o fato
de Mariléa ter sido interpelada pelo juiz
pode dar fôlego novo â longa paralisa-
çào. Muitos professores, com medo de
ter o pagamento bloqueado, estavam
voltando às escolas. O índice de parali-
sação, que no início da greve era de
80%, segundo avaliação do Sepe (Sin-
dicato Estadual dos Profissionais de
Educação) caiu para 55%..Os professo-
res reivindicam aumento do piso sala-
rial de Cr$ 222 mil para Cr$ 387 mil. O

pessoal de apoio — que ganha menos
de um salário-mínimo — quer piso de
CrS 208 mil.

Ontem, a assembléia que lotou o
anfiteatro da Uerj (Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro) decidiu pela
continuação da greve, por tempo inde-
terminado. Os grevistas programaram
para terça-feira uma nova assembléia,
em frente ao Centro Administrativo
São Sebastião, na Cidade Nova, e um
protesto público, quarta-feira, ás lOh,
na inauguração do primeiro Ciac do
Rio de Janeiro, no Caju.

Passagem de ônibus no ;

Rio 
já está mais cara

O vice-presidente do Sindicato dos
Rodoviários do Rio, Sebastião Ataíde,
ameaçou ontem convocar a categoria
para uma greve na próxima semana,
porque apesar de o Sindicato das Em-
presas de Transporte de Passageiros do
Município ter acatado o aumento de
20% nas passagens de ônibus — a
partir de hoje, determinado pela Secre-
taria de Transportes—, não foi fecha-
do o acordo para o reajuste de 33%
nos salários dos rodoviários — outra
determinação da secretaria.

Um imprevisto impediu que fosse
publicada, ontem, no Diário Oficial do
Município a resolução da secretaria
que atrela o aumento das passagens

com o dos rodoviários. A resolução,
promete a secretaria, será publicada-segunda-feira. A passagem mais co-
mum no Rio sobe hoje de CrS 250 paraCrS 300. Ontem, Sebastião Ataíde disse
que a categoria continua aguardando
que os patrões cumpram a determina-
ção das autoridades, e advertiu que, cm
caso contrário, a categoria fará assem-'
bléia para votar uma greve. O assessor''
de Comunicação Social do Sindicato
das Empresas de Transporte de Passa:
geiros, Pedro Costa, disse que os em- í
presários se reunirão na segunda-feira
para discutir os gastos com o reajuste'
salarial dos rodoviários e com insu-"
mos.

Moda irreverente invade a Câmara

Escola

Professores em

greve só visitam
a Cócio Barcellos

Carla Rocha

epois de quase ir abaixo no ano
J J passado, a Escola Municipal Có-
cio Barcellos, em Copacabana, ressur-
giu das cinzas, com obras que custaram
CrS 35 milhões. Agora, nova em folha,
ela tem tudo que faltava, mas perdeu o
que tinha fartamente. Apenas meia dú-
zia dos 55 professores e poucos dos
1.116 alunos estão em aula. Lá, a greve
resiste a tudo. Nem a presença do pre-
feito Marcello Alencar, no dia da rei-
nauguração, marcando o inicio do ano
letivo, constrangeu os grevistas, que
não compareceram à vazia cerimônia,
para indignação das autoridades convi-
dadas. Nesta escola, tudo continua co-
mo há um mês. Professor, só de visita.

Todo dia, alguns professores vão
visitara escola. Eles apreciam as novas

reformada não tem aulas
instalações e se informam sobre as no-
vidades. Aula, nem pensar. A escola é a
mais legítima representante da greve,
que todos concordam estar localizada
na Zona Sul. "Os poucos que voltaram
a dar aulas estão com medo do blo-
queio de pagamento", admite a direto-
ra adjunta, Sônia Cunha, professora há
27 anos. Ela ganha cerca de CrS 340
mil, incluindo a gratificação de chefia,
e só não parou porque "não dá mesmo,
mas vontade não faltou".

Ela cumpre religiosamente a deter-
minação da prefeitura de manter a es-
cola aberta. Mas não adianta. Até os
alunos parecem ter aderido á greve,
criando uma cumplicidade que nem os
próprios professores conseguem que-
brar. "Eu liguei para todos eles avisan-
do que voltaria às aulas, mas só estão
vindo seis", diz a professora Adriana
Xavier, 25 anos, que desistiu da parali-
sação porque ainda não tem estabilida-
de e ficou com medo de perder o em-
prego. "Como ia sobreviver?", indaga,
apesar de receber parcos CrS 160 mil
líquidos mensais. Na escola, a decisão

de parar ou de voltar às aulas fica por
conta de cada professor. "Não faço
pressão, eles decidem com liberdade",
assegura a diretora-adjunta Sônia Cu-
nha.

A Cócio Barcellos é assim mesmo.
Por lá, paira uma pacata determinação.
Nem a fidelidade ideológica conseguiu
esfriar os ânimos para a greve. Alguns
professores pedetistas, mantendo a
coerência, foram prestigiar a visita do
prefeito Marcello Alencar no início da
greve, mas nem pegaram num giz. A
paralisação era geral. Uma professora
messiânica chegou a confeccionar um
arranjo de flores para ornamentar a
cerimônia no dia da reinauguração e
fez uma oração para que tudo corresse
bem, mas não apareceu.

Esse estilo de fazer greve não muda
o resultado final. Das 34 turmas, ape-
nas duas funcionam na parte da ma-
nhã. Das 17 salas, 15 ficam vazias. E
até detalhes da reforma aguardam
tranqüilamente a retomada das aulas
para voltar ao seu lugar. "Estes vasi-

nhos de violeta roxa estão aqui na
direção, mas eles, na verdade, enfeitam
a sala dos professores", diz a diretora-
adjunta, que cuida das plantas para
elas não morrerem. O resto da escola
também aguarda impecável a volta à
normalidade. Paredes limpíssimas, in-
filtrações vencidas, vidros recolocados,
teto reconstruído e todo o resto, que
estava a ponto de cair, na mais perfeita
ordem. "Até os móveis foram enverni-
zados", diz Sônia Cunha, que não es-
queceu um detalhe sequer.

Os pais, longe de assistir a tudo de
forma tão pacata, dão sugestões inusi-
tadas para por fim a greve. "A gente
podia fazer uma caixinha. Cada pai
dava um tanto para aumentar o salário
dos professores", sugere o guia turísti-
co Luís Cunha, que tirou os filhos,
Vítor, de 6 anos, e Luís Eduardo, 7
anos, da escola particular. Ele não po-
dia pagar CrS 160 mil mensais pelos
dois. "Eu bem que poderia dar uns CrS
30 mil", propõe. A professora Adriana
se despede da turma e torce o nariz. "A
solução não é por aí."

Trânsito em

São Cristóvão

será alterado
A Secretaria Municipal de Obras

deve iniciar segunda-feira as obras
que permitirão a interligação da ram-
pa de descida da Linha Vermelha na
Rua Francisco Eugênio com a Aveni-
da Francisco Bicalho, em São Cristo-
vão. Segundo o secretário, serão feitas
modificações na Francisco Bicalho,
para a separação dos fluxos de tráfego
em direção ao Centro.

De acordo com o projeto a ser exe-
cutado, os carros que saírem da Linha
Vermelha, em direção ao Centro, pas-sarão por uma abertura no canteiro
que separa as duas pistas de sentido
Rodoviária—Praça da Bandeira da
Avenida Francisco Bicalho. Assim, os
veículos poderão pegar a pista juntoao Canal do Mangue.

Outra obra prevista é a extensão
do canteiro divisório da Francisco Bi-
calho até as proximidades do Trevo
das Forças Armadas e do acesso ao
elevado da Avenida Paulo de Frontin.
O objetivo é evitar o tumulto causado
no tráfego pelo cruzamento dos veícu-
los que vão para o Centro com os que
seguem para a Zona Sul, via Túnel
Rebouças.

Também está prevista a constru-
ção, na Rua Francisco Eugênio, de
uma pista exclusiva para ônibus, ao
lado da rampa de descida da Linha
Vermelha. Por essa pista passarão os
ônibus que saem de São Cristóvão em
direção ao Centro e à Praça da Ban-
deira. Haverá um ponto em frente à
Estação Barão de Mauá.

Segundo Luiz Paulo Corrêa da
Rocha, também estão previstas alte-
rações nas agulhas das pistas da Ave-
nida Francisco Bicalho em direção ao
Centro. As agulhas ficam na altura da
sede do Departamento Geral de Vias
Urbanas (DGVU) e as modificações
serão feitas para direcionar melhor o
tráfego, no sentido do Túnel Rebou-
ças e da Praça da Bandeira.

Juíza manda

parar obras

no Leblon
A Procurado-

ria Geral do mu-
nicípio vai recor-
rer, no início da
próxima semana,
da liminar conce-
dida pela juíza
Salete Maccalóz,
da T Vara Fede-
ral, que susta as
obras de engor-
(lamento da Praia
do Leblon. Salete
Maccalóz conce-
deu liminar a
uma ação pro-
posta pelo Minis- 

~~ ' 
Luiz Paulo

tério Público fe-
deral e só no fim da semana passada a-
Procuradoria foi notificada de sua deci-
são. Além da suspensão das obras, a
juíza exigiu do município esclarecimcn-
tos sobre a falta do Relatório de Impac-
to Ambiental (Rima).

Ontem, o secretário municipal de
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente,
Luiz Paulo Corrêa da Rocha, disse que o
engordamento não terá impacto am-
biental negativo. Ele destacou que a
obra, aconselhada pela Coordenação
dos Programas de Pós-Graduação em
Engenharia (Coppe) da UFRJ (Univer*sidade Federal do Rio de Janeiro), só
tem pontos positivos, como a diminui-
ção dos efeitos das ressacas, que podemvir a afetar o calçadão e as pistas da
Avenida Delfim Moreira. Luiz Paulo
argumentou também que a praia voltará
a ter, em parte, o aspecto de 40 anos
atrás."A obra vai devolver a praia aos
banhistas, principalmente em dias de
maré alta. E um serviço que só tem
aspectos positivos, daí ser desnecessário
o Rima", comentou o secretário, acres-
centando: "O relatório só deve ser feito
quando pesam sobre uma obra aspectos
negativos e positivos. No caso do engor-
damento, só existem os positivos, já queos negativos estão representados na pró-
pria situação atual da praia." Segundo o
secretário, apesar de já ter aprovado
informalmente a obra, a Feema entrega
na terça-feira a licença correspondente.

Dia desses, a minissaia usada poruma assessora loura, jovem, pouco mais
de 30 anos. levou aò microfone da Cá-
mára a vereadora Neuza Amaral (PL)Ela cruzava as pernas de propósito,
provocando cantadas e atraindo os olha-
res masculinos", justifica Neuza, quepassou uma desçoni'j|pstura pública namoça. Na mesma libra, o vereador Ro-naldo Goftjlev.sk> (PMDB) aproveitou achance para brincar: "Afinal, senhor
presidente, onde está essa bendita fun-cionaria?" A sério. Gòmlevsk) di| que"Neuza é uma vereadora competente, e

Dos rabos de cavalo ao estilo 
'mauricinho'

nao deveria se preocupar com essas miu-de/as".
Para a vereadora, trata-se da morali-.zaçào do Legislativo. Ncu- za. que fezcarreira como atriz, jura que não ficou

careta. O ambiente artístico não tem
nada a ver com o político", justifica. Não
foi também, motivada "por ciúmes".

Aos 61 anos, e avó. ainda sou muito
gostosa", afirma.; Mas se a liberdade de
vestir das mulheres dá o que talar, para
os assessores nao há como fugir da vnmi-
sa Je foi\a do terno e gravata. Mesmo

assim, alguns são inconfundíveis, como
os do PI: quase todos usam brincos,
rabos de cavalo ou uma colorida calça
comprida jeans. mal disfarçada sob o
bhtzer.

Exímios observadores, da moda e dos
costumes do plenário, os mais de 50 as-
sessores parlamentares fizeram uma ciei-
çào para traçar o perfil psicológico e
escolher os campeões em dois estilos.
Na disputa pelo troféu Bermtrdào, de
mais sedutor, ganhou Ronaldo Gom-
levsky. seguido por Neuza Amaral e
Eliomar Coelho (PT). Quanto ao mais

Mauricinho, o vereador Nestor Rocha
(PDT) ganhou disparado, com Gom-
levsky em segundo e Fernando William
(PDT) em terceiro.

Nestor está sempre impecável dentro
de um terno azul marinho, feito no ai-
faiate Alberto Marques há dois anos, e
que hoje não custaria menos de CrS 350
mil. "Me considero um intelectual, não
perco tempo diante do armário escolhen-
do o que \ou \estir". di/ o vereador que
para provar mostra o puido da calça e
um discreto rasgào na manga da camisa.

Leve para casa

• Superespetáculo das Escolas

MANCHETE VÍDEO abre alas para o maior Carnaval do mundo. Uma.
festa onde a alegria e a sensualidade convivem com as tradições
culturais de sambistas, ritmistas e artesãos. São 60 minutos de
empolgação total, com o melhor do fantástico show do Samba.
Ligue-se nesta festa. Compre já o seu vídeo do Carnaval 92.

Narração em português ou inglês nos sistemas NTSC
ou Pal-G europeu. Preço: Cr$ 50.000,00 (cada)
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Assinatura Jornal do Brasil

Rio de Janeiro

Crisliane Ramalho

A irreverência carioca contagiou a Cà-
mara Municipal. Tudo começou com um
enguiço no ar-condicionádo, ainda na Lc-
gislatura passada. Com a desculpa do ca-
lor, o plenário começou a mudar de cara.
Primeiro timidamente e depois sem ne-
nhiim pudor, apareceram sandálias fran-
ciscanas. blusas esvoaçantes, camisas e
calças de tecidos finos e coloridos. Era a
revanche dos rebeldes, opositores do ter-
no-e-gravata, tornado obrigatório peloRegimento Interno. Até o fim do ano,
quando será renovada a Câmara, difícil-
mente se votará o fim da gravata. Na
prática, porem, ela é cada vez mais rara."O importante não é estar vestido a
caráter mas, sim. ter caráter", prega o líder
do PT, Chico Alencar. Devoto de São
Francisco de Assis, Chico é coerente: não
dispensa as sandálias franciscanas, que ao
pisarem o carpete do plenário horrorizam
gente como Wilson Leite Passos (PDS).
Impecável no terno — a gravata combina
com o lenço cuidadosamente colocado 110
bolso do paletó —, Passos, sempre queassume a presidência, aumenta o ar-condi-
cionado. para obrigar os colegas a "fica-
rem compostos".

Na passarela do plenário, revezam-se o
estilo guerillteiro de Emir Amed (PDT),
admirador de Filei Castro, com camisas
de tecido canui/lado, e o de Jorge Pereira
(PRN). que prefere as de seda. em cores
fortes. Há os que escolhem tons suaves,
como André Luiz (P I R), autor de liome-
nagem (medalha Pedro Ernesto) ao bichei-
ro Carlinlws Maracanã e adepto do terno
de linho branco com sapatos 11a mesma
cor. Também as vereadoras Bambina Buc-
ci (PMDB), umbandista, e Licia Ruça
Caniné (sem partido) não dispensam o
branco — sagrado ás sextas-feiras. "È o
dia 'consagrado a Oxalá", explica Ruça,
que é filha de Iansà.

A atriz e vereadora Neuza Amaral

André: jeans e rabo-de-cavalo

humor de cada um, a roupa nem sempre
segue o figurino ideológico dos políticos.Tradicionalmente unida nas votações, a
bancada do PT não combina na escolha
do que vestir. Chico c Guilherme Haeser
optam pela informalidade, mas Adilson
Pires e Eliomar Coelho sempre usam ter-
no-e-gravata."Comprei 

quatro ternos no início da
legislatura e vou usá-los até acabarem",
justifica Eliomar. Para comprar os ternos,
ele gastou parte do auxilio-paletó, equiva-
lente a um salário (CrS 5 milhões), recebi-
do no inicio e 110 fim do mandato. Gastar
dinheiro com isso é impensável para o
verde Alfredo Sirkis. Sempre com calça e

(PL) gosta de adereços exóticos como
grandes brincos em forma de conchas e
opta sempre por tecidos nobres, como
seda, muito coloridos, e scarpin — estilo
semelhante ao seguido pela ex-miss Lud-
mila Mayrink (PDT). Laura Carneiro
(PSDB) também gosta de bijuteria colori-
da. mas faz estilo mais casual, alternando
vestido de tecido leve, com calça comprida
e camiseta.

Dono de invejável coleção de gravatasde seda e sempre de terno, o presidente da
Câmara garante que não vai interferir no
jeito de cada 11111 se vestir. "Se eles própriosdesobedecem á lei. é porque ela está ultra-
passada . diz. Mas se é o espelho do

camisa bem cortadas, de cores sóbrias co-
mo marinho e caqui, em tecido leve, Sirkis
é autor de proposta para acabar com o
terno-e-gravata obrigatório."A gravata não confere dignidade a
quem não a tem", comenta Sirkis, que vê
no brasileiro a tendência a enxergar na
peça um simbolo de status. Motivo de
polêmica, para alguns ela é mais do queum acessório incômodo e ganha, às vezes,
peculiar função: expulsar vereador do pie-nário. "Outro dia, eu quis votar e não
podia porque não tinha gravata. Quem me
salvou foi o Sami. que acabou me dando
uma da sua coleção", lembra Chico Alen-
car, que até hoje a guarda com carinho.
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O calçadào próximo aos prédios da Avenida Atlântica é ocupado diariamente pelo comercio ambulante

A centenaria igrejinha de São Sebastião do Lumiar corre o risco de desabar a qualquer momento
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Cartas

Assembléia
O caderno Cidade cometeu um

equivoco, ao informar, em matéria in-
titulada PDT não tem mais maioria nas
comissões, publicada na página 3 de
sua edição de quinta-feira, que a Co-
missão de Constituição e Justiça da As-
sembléia Legislativa tem quatro depu-
tados "ligados" ao deputado José
Nader, presidente da Casa. Líder, des-
de o início do mandato, da bancada do
PSDB, Sérgio Cabral Filho comunica
ser sua indicação responsabilidade ex-
clusiva do partido e só ter compromis-
sos com as propostas do PSDB. O
deputado, portanto, não admite ter sua
imagem "ligada" a qualquer tipo de
chefia política. Sérgio Cabral Filho, de-
putado estadual, líder do PSDB, Rio
Violência

A cobertura dada dia 27 de feverei-
ro à passeata em Copacabana contra a
violência na cidade é bem uma conclu-
áão coerente e eficaz da série de repor-
tagens com que o JB pôs a nu um Rio
de Janeiro candidato a lugar privilegia-
do da delinqüência, da irresponsabili-
dade social e da agressão aos direitos
da pessoa humana. Coerência no senti-
do de que a comunidade quis dizer de
público o que pensava e o que sentia,
ao ver seu espaço físico, pessoal e so-
ciai, usado por hierarquias paralelas e
retalhado em feudos de legislação pró-
pria, que se regem por um absurdo e
criminoso estatuto ético. A passeata
respondeu à série de artigos, tal como a
cobertura do JB deu expressão à pas-seata. Esse diálogo espontâneo e desas-
sombrado da comunidade com a sua
imprensa revigora nossas expectativas
e objetivos de mudança. Além disso, há
que registrar a presença fundamental
do PDT na passeata, através de perso-
nalidades, emblemas e slogans da mais
alta representatividade. A voz do parti-
do do governador se juntou à voz da
comunidade e, em uníssono, as duas
responderam à violência, com o que se
definiu uma prioridade e se celebrou
um compromisso que teve a cidade e o
pais, telespectador, como testemunhas.
A comunidade deve aguardar, portan-to, que a adesão do Executivo flumi-
nense aos motivos de nosso pânico co-
letivo gere medidas de eficiência queoperacionalizem a repulsa ao crime gri-tada dia 26 de fevereiro, na Avenida
Atlântica, pelo PDT, a plenos pulmões.Essa eficácia na ação contra a violência
há de nos permitir, a nós, cariocas, de
imediato, pelo menos, o direito de dor-
mir e conseguir acordar. Paulo Manoel
Protásio, presidente da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro
Crianças

Quero chamar a atenção da opinião
pública para o lamentável desserviço
que o senhor Volmer do Nascimento,
coordenador-regional do Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de
Rua, tristemente amparado pelo se-
nhor Carlos Bezerra, presidente do
Instituto Brasileiro de Inovações de

Saúde Social, vem prestando à causa
da criança. Num momento de tanta
responsabilidade, em que a Câmara
dos Vereadores se prepara para votar o
substitutivo ao projeto que cria o Con-
selho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, este senhor utili-
za-se da credibilidade e, sobretudo, do
interesse do JORNAL DO BRASIL na
questão para dirigir-me acusações tão
vazias de conteúdo ético e técnico
quanto cheias de intenções condená-
veis. Em suma, alega que, ao apresen-
tar emendas propondo a alteração da
estrutura do conselho, eu teria rompi-
do acordo de manter-me fiel ao projeto
original (por sinal, de minha autoria), o
qual recebera apoio do doutor Siro
Darlan, juiz de Menores, e que minha
intenção seria colocar no conselho pes-
soas sem representatividade, ou seja,
indicações políticas num ano eleitoral.
E o senhor Carlos Bezerra, aludindo às
minhas emendas, defende a representa-
ção paritária, como se eu a tivesse vio-
lentado. Vejamos: 1) Não poderia ter
rompido acordo que jamais fiz. Minhas
emendas (diga-se, ao meu próprio pro-
jeto) são fruto do amadurecimento
da questão. 2) O doutor Siro Darlan
formalizou seu apoio ao meu trabalho
em correspondência a mim dirigida. 3)
Quanto à nova estrutura do conselho,
proposta por minhas emendas, qual-
quer alfabetizado em condições de en-
tender um texto de lei perceberá que ela
assegura não só a participação paritá-ria das entidades governamentais e
não-governamentais, como a mais alta
representatividade. Minha proposta é
bem nítida: o conselho será composto
por 20 membros. Os 10 representantes
do Poder Executivo municipal serão
nomeados, por força de lei, sem remu-
neração. E os 10 representantes das
entjdades não-governamentais serão
indicados, para nomeação obrigatória,
por uma assembléia geral das referidas
entidades, entre as quais, aliás, acham-
se as presididas pelos senhores Volmer
e Bezerra. O que não consigo incorpo-
rar â minha inteligência é a esqui-
sita idéia do senhor Bezerra de que a
gestão de um fundo e a formulação de
trabalhos tão sérios possam ser realiza-
dos por uma assembléia de mais de
1.000 (mil) pessoas. O senhor Volmer
devia saber que ano eleitoral é, para
quem trabalha todos os dias de todos
os anos, apenas mais um ano. Só queeleitoral. O que, contudo, não jus-
tifica pretensões eleitorais enrustidas,
muito menos quando põem em recesso
a inteligência e a competência que de-
vem presidir o trato de questão tão
fundamental quanto é a do menor.
Laura Carneiro, vereadora, Rio

Cartas para esta coluna devem trazer
assinatura, endereço e, se possível, tele-
fone para confirmação. Elas podem sair
na integra ou em parte e estão sujeitas a
nova redação, para maior clareza e
concisão.

Cursos

Arte
O Parthcnon Centro de Arte e Cul-

tina eslá com inscrições abertas paraos seguintes cursos de arte: pintura à
óleo e aquarela, gravura, escultura,
porcelana, desenho e modelo vivo, ar-
tesanafô, arqueologia brasileira, egip-
tologia e história da arte. Haverá tur-
mas especiais para pessoas acima de 50
anos. As matrículas custam CrS 15 mil
c podem ser feitas até o próximo dia
20. Informações nos tels.: 719-6285 e
257-7591.

Arte de se cuidar
Curso aberto a todos aqueles que se

cultivam e regam a vida ao se cuidar.
Não há pré-requisito. Inscrições aber-
ias na Rua Viúva Lacerda 213. Preço:
CrS 198 mil, Informações tel.: 246-
1556

Biodança
Amanhã, às I4h30, no Parque Laje,

encontro de biodança na natureza, quevisa à integração do homem à natureza
através de um dança que pretende res-
gata| a capacidade de amar e o senti-
riíento de profundo respeito pela vida.
O evento terá a duração de duas horas
e estará aberto a todas as pessoas in-
teressadas nas propostas e que chega-
rem pontualmente.

Minhocas
SS Húmus Comércio e Exportação

de Adubos Orgânicos promove todo o
primeiro sábado de cada mês, às 15
horas, curso teórico e prático sobre
criação de minhocas e fertilização na-
tural. Informações pelo têlf 264-0141.
O curso é grátis.
Gestalt

A Sociedade Sul-Americana de
Gestalt Terapia promove a partir deste
mês um curso de formação em gestalt-terapia com a duração de 18 meses e
uma carga horária de três horas sema-
nais. O preço é de CrS 75 mil, sem
pagamento de matrícula. Informações
110 tel.: 267-7643.
Vôlei

No learaí Praia Clube, na Praia de
lcarai. 85. Niterói, está funcionando
uma escoliniia de vôlei, onde são ensi-
nados os fundamentos do esporte. O
curso é aberto a crianças maiores de
oito anos e adolescentes. Diariamente,
das I6h as 20h30. O preço é CrS 13 mil.
Inloriiiações pelo tel.: 719J0730
Inglês

A Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj). abriu inscrições parao curso regular de inglês. As aulas
será! :is lclt,as 0 pintas-feiras (Sh às
9h30 e 9li40 às I jJlQ) e a tarde (I3h às
I4h30 e I4h40 às 16H10). Preço: CrS
24 mil de material didático e cinco
parcelas de CrS 55 mil. Pagamento á
Msta tem 35% de desconto. Informa-
ções nos tels.: 284-8332 (ramais 2^tn o'24l7)e 264-SI43.

Turismo
A Marc Apoio comunica que estão

abertas as inscrições para os cursos de
emissão internacional, agente de via-
gens, operação de excursões, guia local,
guia de excursão, guia ecológico e ani-
mação turística. Preços a partir de CrS
70 mil. Informações pelo tel. 263-9950
e 253-3649
Batik

No Museu do Ingá, Rua Presidente
Pedreira, 78, Ingá, Niterói, estão aber-
tas as inscrições para um curso de
batik, técnica primitiva de pintura em
tecidos originária das regiões africanas
e asiáticas. Duas vezes por semana.
Preço: CrS 50 mil, mais taxa de inseri-
ção. Informações pelo tel. 722-5493
Psicoterapia

O Serviço de Psicoterapia, Informa-
ção e Orientação Psicológica realizará
este mês os seguintes cursos: A Infância
e a Adolescência, O Normal e o Pato-
lógico, Orientação Vocacional, Técni-
cas de Recrutamento e Seleção, Psico-
diagnóstico, entre outros. A taxa de
matricula é de CrS 5 mil e os cursos
custam em média CrS 35 mil. Informa-
ções pelo tel. 594-0599
Jung

Eliana Zuckermann, psicoterapeuta
jungiana comunica que estão abertas
inscrições para o curso Introdução à
Teoria de C.G.Jung. Temas aborda-
dos: a relação Freud e Jung, incons-
ciente coletivo, arquétipos, tarot, entre
outros. Destina-se ao público em geral,não é necessário conhecimento de psi-cologia. Horário: 20h30. Uma vez porsemana durante oito meses. Preço: CrS
45 mil mensais. Informações pelo tel.
511-2442.
Italiano

O Instituto de Especialização Pro-
fissionai jnep, está com inscrições
abertas para o curso intensivo de italia-
no com a duração de 10 semanas, 3o e5° feiras, de 18h30 às 20h. com inicio
marcado para o dia 10 de março. Ocurso abrange gramática e conversação
e tem certificado ao término. Valor a
vista CrS 74 mil ou duas parcelas de
CrS 43 mil. Informações pelo tel.255-
0999.
Dança Espanhola

A Casa D'Espanha, Rua Vitorio
Costa. 254. está oferecendo um curso
de dança espanhola, de segunda a
quinta, de I5h30 às I9h30. O curso
destina-se a iniciantes e profissionais e
inclui plmenco, codificação, dança bo-
lera. danças regionais, técnicas de dan-
ça. escritura coreográfica, curso profis-sionalizante, história da dança
espanhola e maquilagem e vestuário
teatral. Matricula CrS 28 mil e mensali-
dades de CrS 28 mil.

Para publicação nesta coluna, c nfèçssú-
rio informar o preço dos cursos ou,
t/uundo for o caso. sc são gratuitos.
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Camelô volta

¦ Ambulantes não montam barracas

à Atlântica de dia

à noite nas feirinhas da Riotur por falta de turistas

A tigela Regina Cunha

O turista não quer mais circular à
noite pela Avenida Atlântica, nem
freqüentar uma das três Feiras No-
turnas Turísticas de Copacabana.
Mas, nem por isso, diminuiu o co-
mércio ambulante no calçadão junto
aos prédios da praia. Durante o dia,
os ambulantes que deveriam, à noite,
se juntar nas feirinhas organizadas
pela Riotur no canteiro central da
avenida, armam sem cerimônia suas
barracas na beira do calçadão. Para
desespero dos moradores, que temem
sua proliferação, como já aconteceu
nas ruas e avenidas internas do bair-
ro, eles vendem os mais variados pro-dutos, mas têm um só tipo de com-
prador: o turista."A noite, pouca gente quer se ar-
riscar a sair pelo calçadão. O jeito é
armar as barracas durante o dia,
aproveitando que a fiscalização rela-
xou", explicou uma ambulante quenão quis se identificar nem mostrar a
licença, mas garantiu que está com a
situação regularizada junto à prefei-
tura. Ela diz fazer parte de um grupo
que há seis anos trabalha numa das
esquinas mais famosas da Atlântica,
a da Rua Xavier da Silveira, em fren-
te ao numero 3.210, onde mora o
governador Leonel Brizola. Além de
permanentemente guardado por se-
guranças e pela PM, o prédio fica em
frente a um hotel cinco estrelas. E os
ambulantes adoram a proximidade
dos hotéis.

Nenhum ambulante da Atlântica
gosta de se identificar, mas todos se
queixam do fraco movimento do ve-
rão deste ano. "Os turistas bons não
apareceram, só veio pé-de-chinelo",
disse uma outra ambulante. Para
contrariá-la, no entanto, o americano
Dennis Kelly comprou em sua barra-
ca uma cacatua esculpida em dolomi-
ta. Deu uma nota de USS 20 e rece-
beu o troco de USS 11, em verdinltas
mesmo. Pequenos animais em pedra,bijuterias finas e pedras semiprecio-
sas despertam a curiosidade dos tu-
ristas, mas poucos, como Dennis,
compram. "Foi o verão mais fraco
dos últimos anos. Janeiro foi igual a
junho, que é o pior mês do turismo",
explicou Severino Barreto, dono de
um confecção que vende para os ca-
melôs vestidos, blusas e shorts de lan-
tejoulas."Bom comprador é o italiano",
reconhece a ambulante, que vende
pedras e já desistiu da feirinha notur-
na. apesar da segurança ostensiva da

Sonho é fazer um
Fotos de Paulo Nicolella

centro cultural

para a comunidade

Octávio Guedes

ansados de dividir um mesmo sa-
lão para realizar velórios, aulas

de caratê e animados bailes de forró, os
moradores de Lumiar, quinto distrito
de Friburgo, na Região Serrana, lança-
ram há dois meses uma cruzada pararecuperar a centenária igrejinha São
Sebastião de Lumiar, abandonada des-
de 1986 e que corre o risco de desabar.
O objetivo é transformar o templo num
centro cultural, desafogando o salão da
Sociedade Musical Eutherpe Lumia-
rense, na entrada da vila, onde são
realizados todas festas da comunidade."Este salão é pau para toda obra,
pois é único espaço cultural que dispo-
mos. Aqui são realizadas festas de bati-
zado, bailes, cursos e até velórios",
constata o presidente da banda, Sérgio
Dutra Marçal. "Muitas vezes acaba
um velório e temos que arrumar o sa-
lão rapidamente, pois os alunos da au-
Ia de caratê já estão chegando", conta
Sérgio.

Com a recuperação da igrejinha, os
moradores de Lumiar esperam se ver
livre deste problema. "Além de preser-var um marco histórico, nossa luta tem
o objetivo dé dar a Lumiar um espaço
cultural. A igreja poderá servir de pai-co para peças de teatro, bazares e até
festas de casamento, sonha o comer-
ciante Derci Klein, 27 anos, um dos
líderes do movimento Pró-Memória
Lumiar.

O abandono da igreja se agravou
há seis anos, quando a Arquidiocese de
Friburgo decidiu construir um templo
moderno e "mais bonito" ao lado do
antigo prédio. Logo no início da obra
houve muita polêmica, pois os operá-
rios arrancaram o piso de madeira da
centenária igrejinha para fazer as cai-
xas de concreto das bases do novo
templo.

Durante a construção, surgiu a no-
tícia de que o velho prédio seria demo-
lido. "Fizemos um barulho muito
grande e impedimos que isto aconte-
cesse", orgulha-se Derci Klein. Em ja-neiro do ano passado, a obra ficou
pronta e os ânimos se acirraram. Como
os prédios ficam distantes 12 metros, as
comparações são inevitáveis. "Esta no-
va igreja é um caixote horrível. Com o
dinheiro gasto na construção poderiamter reformado a antiga", opina o publi-citário Marco de Azevedo Pinta, 42
anos, dono de uma pousada em Lu-
miar.

Com o passar do tempo, os defen-
sores da igreja perceberam que não

Polícia Militar no calçadão. Segundo
ela, o turista americano fez um ótimo
negócio pagando os USS 9 (cerca de
CrS 15 mil, ao câmbio paralelo) pelacacatua. "Na loja ele pagaria USS 30
(cerca de CrS 50 mil)", justifica. Den-
nis Kelly não se queixa da violência
nem tem medo de assaltos durante o
dia. Mas, â noite, só sai em grupo.Freqüentador assíduo das barracas
<!e CiHRelâsjiaA^ântica — "gosto de
fazer comprasènqüãntõ~passcio"—,
Dennis mora no Bronx, em Nova
Iorque. "Copacabana e o Bronx são
iguais em matéria de violência. Mas
estou adorando o Brasil, apesar de, à
noite, ter muitos ladrões", diz Den-
nis, que pretende voltar ano que vem.

Se pudesse, o engenheiro Alberto
Magalhães não veria os ambulantes
na porta de seu prédio, no início da
Avenida Atlântica. Mesmo reconhe-
ccndo que os camelôs precisam tra-
balhar e que não incomodam tanto
—"eles não sujam a calçada nem fa-
zem tumulto" —, Alberto teme que o
que ele chama de praga prolifere pela
avenida mais famosa da orla maríti-
ma do Rio. "Isso 

já aconteceu na
Avenida Copacabana e na Barata Ri-
beiro", lembrou o engenheiro.

O porteiro Carlos Alberto Olivei-
ra, do edifício Avenida Atlântica, na
esquina com a Rua Hilário de Gou-
veia, diz que os moradores só saem de
carro e não reclamam dos seis ambu-
lantes que montaram suas barracas
na calçada. "Os moradores se quei-
xam mais dos pivetes".

Toalhas e camisetas com estampas
de pontos turísticos do Rio, biquínis
de lycra, sandálias de borracha, cami-
sas da Seleção Brasileira, artigos de
couro, sobras de artigos do carnaval
— os produtos oferecidos pelos ca-
melôs não deixam dúvidas de que seu
consumidor principal é mesmo o tu-
rista.

O turista também é o alvo da loja
From Rio. na Atlântica, entre as ruas
Duvivier e Rodolfo Dantas, a poucos
metros do hotel Copacabana Palace.
A vendedora Cláudia de Almeida não
reclama. "A mercadoria deles é de
qualidade inferior e, por isso, mais
barata. O turista que procura quali-
dade não se incomoda de pagar aqui
na loja CrS 19.500 por uma camiseta.
Mas o turista mais pobre compra no
ambulante e paga no máximo CrS 6
mil por uma camiseta de qualidade
inferior", explica Cláudia.

Polícia e fiscal

melhoram a orla::
"Está ruim até para nós", sc queixa a

vendedora ambulante, referindo-se à fáí-
ta de segurança na Avenida Atlântica,
um problema que afastou o turista e
prejudicou seu negócio. Mas turistas,Jco-
merciantes e ambulantes são unânimes
em reconhecer que o policiamento ostèn-
sivo na Atlântica e a presença dos-35
fiscais do Tourist Beach Service, da Rio-
tur. têm contribuído para dar mais tran-
qüilidade à orla. "Camelô não e conv-a
gente", avisa o fiscal Mauro Santos. .

João Ricardo Santos, outro desses
fiscais, diz que está cansado de explicar
aos moradores de Copacabana que está
ali para orientar o turista e isto inclui
grilos de "Watch out!", quando um la-
drào ou pivete se aproxima de um deles."Somos moradores de Copacabana e jáconhecemos os assaltantes. Quando eles
começam a rondar um turista, avisamos
que estamos por perto. Não andamos'
armados, mas, se precisar, damos uns
cascudos", explicou Ricardo. Nas ruas
desde junho do ano passado, os fiscais da
Riotur são identificados por um colete
preto. "Alguns moradores chegam a per-
guntar a que horas nós vamos passar
pelos prédios. Os idosos, então, costu-
mam pegar carona no nosso passeio",comentou Ricardo.

Desejo de rever

a banda passar
Além da restauração da igreja, os

moradores de Lumiar querem revitali-
zar a Sociedade Musical Eutherpe Lu-
miarense, fundada há 101 anos mas
que não se apresenta desde a década de
70, por falta de músicos e instrumen-
tos. "Na minha infância, aqui em Lu-
miar, só existiam duas diversões: fute-
boi e música. Hoje, com a TV, a
criançada não quer mais saber de
aprender a tocar um instrumento", la-
menta Ersílio Fernandes da Costa, de
61 anos, um dos mais antigos morado-
res de Lumiar.

Ersílio era o saxofonista da banda,
da qual seu pai, Manoel Fernandes da
Costa, foi presidente.Eleito presidente da sociedade há
um ano, o comerciante Sérgio Dutra
Marçal conseguiu recuperar dois clari-
netes e um saxofone e reuniu um grupode 10 crianças, entre 10 e 15 anos, parafazer a banda renascer. Aos sábados,
as crianças têm aulas de música, mas o
presidente da sociedade não sabe quan-do a banda voltará a se apresentar. "O
secretario de Educação de Friburgo es-
tá estudando a doação de instrumentos
para Lumiar. Vamos tentar correr com
este processo, para que as crianças não
se desestimulem", planeja Sérgio.

Para Ersílio, que também é juiz de
paz, Lumiar ficou mais triste com o fim
da banda.

bastava lutar apenas contra sua demo-
lição; era necessário recuperar o pré-dio, para evitar que ele desabasse. Há
um ano ninguém consegue entrar na
igreja. Os operários pregaram trancas
de madeira nas portas pelo lado de
dentro e desceram por uma janela pró-xima da torre do sino. Por uma fresta
da porta de madeira, entretanto, é pos-sível observar que o templo está toma-
do por mato e serve de depósito para o
material que sobrou da obra, princi-
palmente tábuas de madeira. As pilas-tras estão tomadas por infiltrações."Nosso objetivo é chamar atenção
para o problema. Depois disto, vamos

levantar recursos para restaurar a igre-
ja", planeja Derci Klein que imprimiu
adesivos mostrando a igrejinha amea-
çada e os dizeres "Lumiar - Pró-Me-
mória". Os adesivos estão sendo vendi-
dos a CrS 500 e o movimento começa a
fazer camisetas com o mesmo desenho."O dinheiro conseguido nesta primeiraetapa será utilizado na divulgação de
nossa luta", explicou Derci. Dentro de
alguns meses, quando a campanha ti-
ver fortalecida, os moradores de Lu-
miar vão se queixar ao bispo de Fri-
burgo, Dom Clemente Isnar. "Vamos
conversar sobre a recuperação do pré-dio", explicou.

m
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As noiicias cm tonio de Maria Elisa B" pKS0 * p no calWdao de Copacabana, perto do local onde A vam, que esta usando a cadeira da 9 tambeindeticienteJoi7itima de iurto 

1 v
mobilizaram onlcm dc hiaiiha promoto- ¦ 
res e procuradores, que em diversos tele- ¦ 

"J ^ • "¦

iiPiSi Ladroes nao respeitam d<
da. no minimo, com 90 dias de suspen- .
sao. "E a imagem de todos os promolo- PivGtCS VClldefll nos 

~ nc2ros' aparentando 7 e 10 cola de samba Tupi de Bras de Pina,
res que esta em jogo. ainda que Maria anos — freqiientam aqueie trecho da do Grupo 2. Cansada, dormiu na casa
Elisa nao esteja cnvolvida em atos de ITlCIldlgO Cddeird P™'a' gaHhando refrigerantes e san- da irma, onde ficou ate quinta-feira.
coiiupgao. mas apenas cm amizade com , , dutches dos vendedores. "A intengao Com os amigos Margarida e Jose Go-
bicheiros". resumiu urn promotor. UG FOudS FOUuddd deles era s° brincar. Os pivetes maio- mes, e o namorado, Sergio Letra, foi a

Na 2a. Auditoria Militar compa- res e que venderam a cadeira ao men- praia, por||olta de 12h. "Quando 
quis

nheiros de Maria Elisa Hingst dizem Vera Costa Barros digo doente, que fazponto proximo a ir embora, nao achei a cadcira. Nunca
que sen suposto envolvimento com ~ uma lojade jeans , disse a vendedora. poderia pensar que ela fosse rouba-
banqueiros do bicho se resume a uma T\ oismeninosderua furtaram na n^rfoyr ^a'lema! 

^onijalves, da da",disse.
amizade surgida na epoca em que ela U tarde de quinta-feira a cadeira P (Copacabana), deu prazo de para /\vanj a cacjejra nj0 g ape.auiou nutria comarca da Regiao dos de rodas de Avani Gama Filho, 33 a * nas um meio de locomo?ao. "E meuLagos.yticCapildGuimardesexplora anos. Com um casal de amigos e SSSI'nstrumento de trabalho. Sou profes-pomosdogo. namorado Avani estava na praia ^ 0m dcletive coJm'enlou que 0 sora primariamas nunca me dcram

Mais ta,de. ainda segundo.os co egas, hav a de.xado a cadeira na area, en- poiicial e |oca]izar 0 maleria, 
Mfur(a. um emprego. Vendo sorvetes de frutas

Ua terra aceito scr jurada no desfile das costada ao calgadao da Avenida do fjcara numdilema1 "Tera que obri- que faC° em casa c- Para aumentar oescolasde samba por vaidade. DaTijuca, Allantica. na altura da Rua Republica gar o mendigo a sair da cadeira dci- orgamento, sou manicure", contou.Maria Elisa mudou para Piratininga (Ni- do Peru, Posto 2. Uma vendedora de xancio o coitado de novo do chao " A1^m de descansar, ela aproveitou aterqi), onde o Eont raven tor Anisio refrigerantes, que prcferiu nao se paralitica desde crianca em conse- esluda em Copacabana para verificar
t„1'''!!0. R ° '?"! 

i N'!°P°I,S> identificar, contou que os meninos qiiencia de uma menineite Avani mo- pre?os de cadeiras de rodas. "As no-tun. casa de vcraneio, local turnbem Ire- usorani a cadeira como brinouedo d i 1 • vas cstao custando entre CrS 800 mil p
|uemado 

pelo Cap,® GutnvrKs Jdo pelo cal?adao Stt ToSlXcLSiTS
os sobre r0t0S' aPfrentando mais idade' PeSa" de um derrame, tambem' usa cadeira e na,°, Pude comprar", disse Avani,

com a cupula da ®itnVenrfo N ra«S leade,ra e a ^P^saram para um de rodas. Foi Daurea quem emprcs- 1ue ha 1uatro all0S espera receber a
curadoria Geral de Justif hi um proces- 85J iW"!! 

lr°CaKdC l°U -SUa Caddra para 3 filha relornar' Pfns5° d° pi"' caminhoneiro- Ela so"
so interno. arquivado. envolvendo a titu- uoiares ^rj J.-ou, ao cambio de onibus, do apartamento da irma nna com a chance de ser chamada
lar da 2'1 Auditoria Militar, Nelma para e oje um san uicie. mais velha, em Copacabana, para ca- para o Programa do Fauslao e conse-

I rindade. e Maria Elisa. auialmente tra- Segundo a barraqueira, os meni- sa. Avani desfilou terija-feira pela es- guir uma cadeira nova,
balhando na mcsma auditoria.

O diretor da Policia Federal, Romeu fuwa, mostrou pela primeira vez a imprensa os arquivos do Dops —* —* ««»« uu niui, win iiiuuua vciiiu>.

Opaisagista vdi coordenar o servigo de equipe de botanicos
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Ò paisagista vai coordenar o serviço de uma equipe de botânicos
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Comissão vai

apurar ação

de promotora

Fotos de Isabela

Carrinho tíca preso a poste no calçadao de Copacabana, perto do local onde A vani, que está usando a cadeira da mãe, tambenfdelíciente! 1'oi vitima de furto

Alcyr Cavalcanti
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Seqüestrado na

Penha um filho

de quitandeiro

Burle Marx coordena

a reforma do Aterro
A exuberante flor branca da swards-

tlia, árvore frondosa da família das legu-
mináceas, poderá crescer lado a lado
com as curupitas e clúsias que enfeitam
1.200.000 metros quadrados do maior
parque à beira-mar da América Latina— o Aterro do Flamengo. Esta é apenas
uma das idéias do paisagista Roberto
Burle Marx, que concordou ontem cm
coordenar o trabalho de cadastramento
das cerca de 17 mil árvores de 300 espé-
cies existentes no parque.

O objetivo da Associação de Mora-
dores do Flamengo (Flama) e do Rotary
Club, responsáveis pelo Projeto Árvore
Viva, é identificar todas as árvores até
maio, antes da Rio-92. Uma equipe de
botânicos, chefiada pelo professor Luiz
Emygdio de Mello Filho, iniciou o levan-
fomento de campo em janeiro. Na próxi-ma terça-feira, às lOh, todos estarão no
parque, acompanhados de Burle Marx."Vou tentar fazer uma lista das priorida-

des c dar preferência a espécies ainda não
plantadas na área","disse ontem o paisa-
gista.

O Projeto Árvore Viva prevê três ela-
pas: o cadastramento. orçado em CrS 10
milhões; que, segundo o presidente do
Rotary. Moisés Henrique de Andrade,
poderão ser financiados pela Pètrobrás: a
informatização do Centro de Memória
Roberto Burle Marx. orçada em USS 12
mil (CrS 20,4 milhões); e a publicação de
um livro sobre o parque e a cidade,
financiado pelo Fórum Global da ONU
como um presente ao Rio por sediar a
Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente c Desenvolvimento.

Ontem, os botânicos foram ao escrito-
rio de Burle Marx. em Laranjeiras, paraconhecer o projeto do parque, inaugurado
em 21 de abril de 65. Segundo Burle Marx,
as espécies foram escolhidas com base ha
resistência, por ser o terreno muito próxi-mo ao mar, com muitos ventos.

Alcyr Cavalcanti

Ladrões presos
Luís Carlos da Silva, o Paulisti-

alia, 27 anos. foi preso ontem à tarde
na esquina da Avenida Rio Branco
com Rua São José, no Centro, por
policiais do serviço reservado do 5U
BPM (Harmonia), após roubar CrS
80 mil de Antônio Gonçalves Vieira,
54 anos. O sargento Arnaldo Vargas
e o soldado Jorge, destacados para
evitar assaltos nos bancos, foram
alertados quando os dois homens,
que fugiram, encurralaram a vitima,
simulando um tropeção no passeio.
Além de Ptinlistiiilia. foram presos
Raimundo Vilariano de Vasconcelos,
37 anos. morador em Santa Teresa, e
Jose Luis de Souza, 30 anos, de Ara-
çuaí (MG), também por roubos.

Banco assaltado
Quatro homens assaltaram, ontem

de manhã, o Banco Itaú. agência da
Estrada do Galeão, 944, Ilha do Go-
vernador, de onde roubaram CrS
6,143 milhões. Eles renderam os se-
guranças, apanharam todo o dinheiro
dos caixas e fugiram de táxi para o
Morro do Boogie-Woggie (Ilha do
Governador). Outra agência do Ban-
co Itaú, na Pontifícia Universidade
Católica (Rua Marquês de São Vi-
cente, Gávea), quase foi assaltada por
quatro homens, que fugiram com o
alarme acionado por um vigilante. O
bando fugiu para o Morro do Vidigal
(Gávea), onde a policia deu halida,
sem resultado.
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Marcos Vinícius de Souza Muna. de
11 anos. filho do quitandeiro portuguêsRui de Souza Muna. foi seqüestrado na
manhã de ontem perto do estabeleci-
ménto do pai. na Avenida Nossa Se-
nliora da Penha 216. Penha, por dois
líomens c uma mulher que ocupavam
um táxi Gol. Após imobilizar o menino
çqm uma grayala, os homens impedi-
ram. com unia toalha, que ele grilasse e
o levaram no carro em direção ao Lar-
go da Penha] Até a noite de ontem, os
seqüestradores não tinham estabelecido
o resgate para a família.

Riu tem há mais de 20 anos a Qui-
landa e Mercearia Ameac. na Avenida
Nossa Senhora da Penha, em frente á
subida do Morro do Cruzeiro. Ele disse
que nunca foi assaltado e que seus três
filhos lorani criados brincando com
meninos do morro, com quem estudam
ha Escola Nossa Senhora da Penha,
onde Marcos Vinícius cursa a 4a série
do 1" Grau.

Ontem. Rui estava na quitanda com
o filho mais velho. Paulo Roberto, de
12 anos. quando Marcos Vinícius che-
gou. Pouco depois Marcos tomou o
caminho de casa. na Rua Artur Inibas-
sai 201. quando foi atacado pelo se-
qüestradores. Rui c sua mulher, Maria
da Conceição, só deram por falta do
garoto quase meia hora depois, avisa-
tios por uma vizinha que afirma ler
visto o seqüestro.

A policia suspeita que os seqüestra-
dores sejam moradores das proximida-
des. que teriam Rui Marques como um
homem rico. já que sua casa, de dois
pavimentos. é uma das mais vistosas da
Rua Artur Imbássai. O comerciante
afirma que, ao contrário, sua situação é
draniatica. pois esta se desquilando da
mulher e os poucos bens da família já
foram divididos entre os filhos. O se-
qiiestrò foi comunicado pela 27a DP
(Vila Cosmos) á Divisão Anti-Seqiies-
tro (DAS)

RuiMiiiui. com dois 11 Ilios co
retraiu ilo seqüestrado

Carreta tomba

e sua carga

é saqueada
Uma carreta da empresa Sul-Frio,

com 40 toneladas de sardinhas, tombou
ao amanhecer de ontem na rodovia Ni-
terói-Manilha, altura do Barreto, em
Niterói, interrompendo por mais de ho-
ra e meia — das 5h40 às 7h 15 — o
tráfego para Niterói e provocando um
congestionamento de seis quilômetros
na estrada. Parte da carga foi saqueada
por moradores das proximidades e mo-
toristas. No acidente ficaram feridos o
motorista Daniel de Sousa, 25 anos, e
sua companheira Andréa Maria Mar-
ques. 28.

Com escoriações leves, eles foram le-
vados ao Hospital Universitário Anto-
nio Pedro. Daniel contou aos patrulhei-
ros rodoviários que no inicio da
madrugada saíra de um frigorífico de
Bonsucesso com destino a Fortaleza
(CE). "Na saída da curva, uma lomba-
da fez o caminhão dar um salto e sair
do controle", afirmou ele. O veiculo
derrubou cerca de 300 metros da mure-
ta divisória J tombou na outra pista.

Bombeiros do Quartel de Niterói fo-
ram ao local, onde apagaram um prin-
cipio de incêndio na cabine, evitando
que o acidente fosse mais grave, pois
mil litros de combustível vazaram para
o asfalto. O tráfego na pista sentido
Manijha-Niterói. onde ficou tombado o
caminhão, somente foi liberado depois
que os bombeiros serraram um dos ei-
xos do veículo.

Durante a interrupção 110 tráfego,
os veículos procedentes de Manilha fo-
ram des\ iados para a Alameda São
Boaventura; 110 bairro do Barreto, o
que provocou congestionamento em di-
versas ruas. com reflexos até os acessos
da Ponte Rio-Niterói

O procurador geral de Justiça do Es-
tado, Antônio Carlos Bíscaia, nomeou
ontem os três procuradores da comissão
que vai apurara participação da promo-
fora Maria Elisa Proença Hingst como
jurada do desfile das escolas de samba do
Grupo Especial. Os procuradores Hamil-
toii Carvalhilo. Gastào Lobão Costa
Araújo e Evangelina Fontella Spinella
Iniciam os trabalhos segunda-leira.

Maria Elisa integra o Ministério Pú-
blico, que move processo contra 14 ban-
Bueiros do jogo do bicho que estariam
envolvidos em mais de 100 homicídios.
Como julgadora do quesito Comissão de
1- rente, a promotora recebeu honorários
da Liga Independente das Escolas de
Samba, instituição que congrega os ban-
queiras presidentes de escolas de samba.
;Maria Elisa também apareceu "na 

televi-
são,, confraternizando com o contraven-
lor Ailton Guimarães Jorge, o Capitão
Gaimaràes. Sua conduta foi considerada
incompatível com o cargo de promotora
pela Procuradoria Geral de Justiça.

As noticias cm torno de Maria Elisa
mobilizaram ontem de manhã promoto-res c procuradores, que em diversos telc-
lonemas concordaram que uma pressãodeve ser feita sobre a comissão instituída
ontem, para que a promotora seja puni-
da. no mínimo, com 90 dias de suspen-
são. "É a imagem de todos os promoto-
res que está em jogo, ainda que Maria
Elisa não esteja envolvida em atos de
corrupção, mas apenas em amizade com
bicheiros", resumiu um promotor.

Na 2a. Auditoria Militar, compa-
nheiros de Maria Elisa Hingst dizem
que seu suposto envolvimento com
banqueiros do bicho se resume a uma
amizade surgida na época em que ela
atuou numa comarca da Região dos
Lagos, onde Capitão Guimarães explora
pontos do bicho.

Arquivos do Dops no

Estado serão abertos
Toda a história de perseguições à pes-soas com ideologias consideradas sub-

versivas pelos regimes de exceção, guar-dada nos arquivos secretos do antigo
Departamento de Ordem Política e So-
ciai (Dops), na Polícia Federal, passaramontem para o governo do Estado do Rio.
O diretor-geral da Polícia Federal, Ro-
meu Tuma, e o superintendente no Rio,
Edson Oliveira, reuniram-se ontem à tar-
de com o vice-governador Nilo Batista e
decidiram que será publicada no Diário
Oficial do Poder Executivo uma resolu-
ção estadual, estabelecendo as condições
para se ter acesso aos 50 mil prontuáriosdo Dops. que serão levados para o Ar-
quivo Público.

O Dops. criado no tempo em que o
Rio de Janeiro era capital federal, estava
subordinado ao Departamento Federal
de Segurança Pública. Quando a capital
foi transferida para Brasília, ele passouao governo do estado e atuou durante os
períodos de ditadura militar. Com o fim
do departamento no início dos anos 80,
todos os arquivos foram transferidos pa-ra uma sala 110 segundo andar da sede da
Superintendência da Policia Federal no
Rio. O delegado Romeu Tuma informou
que os arquivos "serão de muita valia
para historiadores e familiares de presos
políticos de outras épocas". Segundo ele,"os arquivos estão sendo entregues ao
governo totalmente na integra, seguindo
determinação do Ministério da Justiça".

Pela primeira vez, Tuma levou a 1111-
prensa para conhecer a sala com cerca de
200 metros quadrados que guarda todo
os arquivos do Dops. Uma placa na
porta diz que a área é secreta e |o acesSg
é permitido apenas a pessoas que traba-
lliam na área", segundo o artigo N2.
decreto 79.099, de 6 de janeiro de 1977.
Ao lado dessa porta, há uma prateleira
com cerca de 2 mil liuos considerados

durante muitos anos como subversivos.
São exemplares proibidos pelos governos
ou que os agentes do Dops apreenderam
em casas de pessoas com ideologias con-
sideradas esquerdistas nos anos da re-
pressão.

Há livros sobre Mao Tsé-tung, Lenin,
comunismo 110 Brasil, política e religião.
Títulos como Anatomia de uma revolti-
Cão. de Paul M. Sweezy, Pequena Enci-
dopédiá ile Moral e Civismo, editada pelaCampanha Nacional de Material de E11-
sino, do M EC, Cite Gaerara na Bolívia,
de Nelson Werneck Sodré. O ano verme-
llio, de Moniz Bandeira, Karl Marx e os
marxistas, de Iring Fetscher, Marx e En-
gels, obras escolhidas, Economia, Política
e Filosofia, de Karl Marx, O capital es-
trangeiro no Brasil, de Geraldo Banas,
entre outros.

O diretor-geral da Policia Federal fo-
lheou os arquivos dos anos 20 a 40 e
enconirou o projeto da Constituição da
República Comunista do Brasil, de 1926.
11111 exemplar do jornal A classe operária,
de 1" de maio de 1925, fotos do líder
comunista Luis Carlos Prestes, pedidosde visto para passaportes de Prestes e de
sua mulher Olga Benário. que usavam os
nomes falsos de Antônio Vilar e Maria
Berger. Há até a foto do cachorro de
Prestes. Príncipe, tirada em 1935. Há
anotações e fotos sobre um espião nazis-
ta identificado como Johanne Siegfried
Becker ou Siegued Becker. O arquivo é
ocupado principalmente por dezenas de
armários com fichas nominais. Bem pra-
teleiras estão várias pastas com os se-
guintes índices: comunismo, mandados
de prisão, delcarações de presos, lideres
estudantis (UNLl, sindicâncias. Depar-
lamento Geral de Investigações, cheias
de recortes de jornais, fotografias e de-
poimeiitos.

Mais tarde, ainda segundo os colegas,
ela teria aceito ser jurada 110 desfile das
escolas de samba por vaidade. Da Tijuca.
Maria Elisa mudou para Piratininga (Ni-
teròi). onde o eontraventor Ánisio
Abraão David. o Anísio de Nilópolis,
tem casa de veraneio, local também Ire-
qüenlado pelo Capitão Gaimaràes. A
panir dessa época, aumentaram os boa-
los sobre o envolvimento da promotoracom a cúpula da contravenção. Na Pio-
curadoria Geral de Justiça há um proces-so interno, arquivado, envolvendo a titu-
lar da 2a Auditoria Militar, Nelma

I rindade. e Maria Elisa, atualmente Ira-
balhando na mesma auditoria.

Ladrões não respeitam deficientes e

Mãe dcorrentd d

poste cdrrínho do

filho de 2 anos

"P revenida, a dona de casa Maí-
sa Guimarães Novaes, 32

anos, todas as manhãs acorrenta o
carrinho de bebê de seu filho Hei-
tor, 2 anos, no poste de um dos
sinais da Avenida Atlântica, próxi-mo ao ponto onde foi roubada a
cadeira de rodas de Avanir. "Faço
isso há seis anos, desde quando nas-
ceu meu primeiro filho. Márcio.
Depois, o carrinho passou para o
Gustavo, de 4 anos, e agora está
com o caçula", contou Maísa,
acrescentando que a violência nas
ruas do bairro cresce a cada dia."Onde 

já se viu, agora roubam até
cadeira de rodas!", comentou, in-
dignada.

A vendedora de sanduíches e re-
frigerantes Margarida Santos, 42

anos, lembrou que, há cerca de dois
meses, o carrinho de supermercado
que usava para transportar os cas-
cos de bebidas foi furtado durante a
madrugada. "Comprei o carrinho
num dia. A noite, prendi junto ao
meu trailer. De manhã, não havia
nada, levaram até a corrente e o
cadeado", disse a vendedora, quenão registrou o caso na delegacia.

O chefe do Setor de Investiga-
ções Gerais da 12° DP (Copacaba-
na), inspetor Nilton Pardal, a 11 r-
mo 11 que o furto da cadeira de
rodas é "inédito" na área de atua-
ção da delegacia, onde normalmen-
te ocorrem muitos arrombamentos
de veículos, para roubo de toca-fi-
tas. e assaltos a pedestres e estabelc-
cimentos comerciais. O inspetor
acredita que os menores pretendiam
apenas brincar com a cadeira. No
entanto, ele não afastou a hipótese
de os meninos terem agido sob "en-
comenda", orientados por ladrões
maiores de idade.

bebês

nos — negros, aparentando 7 e 10
anos — freqüentam aquele trecho da
praia, ganhando refrigerantes e san-
duíches dos vendedores. "A intenção
deles era só brincar. Os pivetes maio-
res é que venderam a cadeira ao men-
digo doente, que faz ponto próximo a
uma loja de jeans", disse a vendedora.
O delegado Waldemar Gonçalves, da
12° DP (Copacabana), deu prazo de
20 dias para "esclarecer a autoria do
revoltante crime, assim como recupe-
rara res furtiva", ou seja, a cadeira de
rodas. Um detetive comentou que o
policial que localizar o material furta-
do ficará num dilema: "Terá que obri-
gar o mendigo a sair da cadeira, dei-
xando o coitado de novo do chão."

Paralítica desde criança, em conse-
qiiência de uma meningite, Avani mo-
ra em Realengo com cinco irmãs e a
mãe, Dáurea Silva Gama, que, vítima
de um derrame, também usa cadeira
de rodas. Foi Dáurea quem empres-
tou sua cadeira para a filha retornar,
de ônibus, do apartamento da irmã
mais velha, em Copacabana, para ca-
sa. Avani desfilou terça-feira pela es-

cola de samba Tupi de Brás de Pina,
do Grupo 2. Cansada, dormiu na casa
da irmã, onde ficou até quinta-feira.Com os amigos Margarida e José Go-
mes, e o namorado, Sérgio Letra, foi à
praia, por volta de 12h. "Quando 

quisir embora, não achei a cadeira. Nunca
poderia pensar que ela fosse rouba-
da", disse.

Para Avani, a cadeira não é ape-
nas um meio de locomoção. "É meu
instrumento de trabalho. Sou profes-
sora primária, mas nunca me deram
um emprego. Vendo sorvetes de frutas
que faço em casa e, para aumentar o
orçamento, sou manicure", contou.
Além de descansar, ela aproveitou a
estada em Copacabana para verificar
preços de cadeiras de rodas. "As no-
vas estão custando entre CrS 800 mil e
CrS 1 milhão. Eu só tinha CrS 200 mil
e não pude comprar", disse Avani,
que há quatro anos espera receber a
pensão do pai, caminhoneiro. Ela so-
nha com a chance de ser chamada
para o Programa do Faustão e conse-
guir uma cadeira nova.

Pivetes vendem a

mendigo cddeird

deroddsroubddd

Vera Costa Barros

ois meninos de rua furtaram na
J J tarde de quinta-feira a cadeira
de rodas de Avani Gama Filho, 33
anos. Com um casal de amigos e o
namorado, Avani estava 11a praia e
havia deixado a cadeira na areia, en-
costada ao calçadão da Avenida
Atlântica, na altura da Rua República
do Peru, Posto 2. Uma vendedora de
refrigerantes, que preferiu não se
identificar, contou que os meninos
usaram a cadeira como brinquedo,
passeando pelo calçadão. Outros ga-
rotos, aparentando mais idade, pega-
ram a cadeira e a repassaram para um
mendigo paraplégico, em troca de
dois dólares (CrS 3.280, ao câmbio
paralelo) e um sanduíche.

Segundo a barraqueira, os meni-
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mobilizaram ontem de manhii promoto- _
que em tele- "M

foncnias concordaram que uma pressao I fjk ffldeve ser feita sobre a comissiio instituida BB 1 1
onlem, para que a promotora seja puni-
da, no minimo, com 90 dias de suspen-
siio. "E a imagem de todos os promoto-
res que esta em jogo, ainda que Maria
Elisa nao esteja envolvida em atos de
corrupsiio, mas apenas em amizade com .
bicheiros", resumiu um promotor.

Na 2a. Auditoria Militar, compa-
nheiros de Maria Elisa Hingst dizem
que seu suposto envolvimento com ,banqueiros do bicho se resume a uma
amizade surgida na epoca em que ela
atuou numa comarca da Regiao dos
Lagos, onde Capitao Guimaraes explora
pontos do bicho.

Mais tarde, ainda segundo os colegas,
ela teria aceito ser jurada no desfile das
escolas de samba por vaidade. Da Tijuca,
Maria Elisa rnudou para Piratininga (Ni-
teroi), onde o contraventor Anisio
Abraao David, o Anisio de Nilopolis,
tem casa de veraneio, local tambem fre-
qiientado pelo Capitao Guimaraes. A
partir dessa epoca, aumentaram os boa-
tos sobre o envolvimento da promotora
com a cupula da contravenijao. Na Pro-
curadoria Geral de Justiga ha um proces-
so interno, arquivado, envolvendo a titu-

Auditoria Militar,
Trindade, e Maria Elisa, atualmente tra- Segundo a barraqueira, os meni-

O diretor Federal, Tuma, vez os arquivos do Dops

RuiM
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Carrinho fica preso a poste no calçadão de Copacabana, perto do local onde À vani, que está usando a cadeira da mãe, também deficiente. To!vítima de furto

Alcyr Cavalcanti

O paisagista vai coordenar o serviço de uma equipe de botânicos

Comissão vai

apurar ação

de promotora
. O procurador geral de Justiça do Es-
tado, Antônio Carlos Biscaia, nomeou
ontem os três procuradores da comissão
que vai apurar a participação da promo-
tora Maria Elisa Proença Hingst como
jurada do desfile das escolas de samba do
Grupo Especial, Os procuradores Hamil-
ton Carvalhito, Gastão Lobão Costa
Araújo e Evangelina Fontella Spinella
iniciam os trabalhos segunda-feira. '

Maria Elisa integra o Ministério Pú-
blico, que move processo contra 14 ban-
queiros do jogo do bicho que estariam
envolvidos em mais de 100 homicídios.
Como julgadora do quesito Comissão de
Fren|e, a promotora recebeu honorários
da Liga independente das Escolas de
Samba, instituição que congrega os ban-
queiros presidentes de escolas de samba,
Maria Elisa também apareceu na televi-
são confraternizando com o contraven-
tor Ailton Guimarães Jorge, o Capitão
Guimarães. Sua conduta foi considerada
incompatível com o cargo de promotora
pela Procuradoria Geral de Justiça.

-As notícias em torno de Maria Elisa
mobilizaram ontem de manhã promoto-
res e procuradores, que em diversos tele-
fonemas concordaram que uma pressão
deve ser feita sobre a comissão instituída
ontem, para que a promotora seja puni-
da, no_ mínimo, com 90 dias de suspen-
são. "É a imagem de todos os promoto-
res que está em jogo, ainda que Maria
Elisa não esteja envolvida em atos de
corrupção, mas apenas em amizade com
bicheiros", resumiu um promotor.

Na 2a. Auditoria Militar, compa-
nhejros de Maria Elisa Hingst dizem
que seu suposto envolvimento com
banqueiros do bicho se resume a uma
amizade surgida na época em que ela
atuou numa comarca da Região dos
Lagos, onde Capitão Guimarães explora
pontos do bicho.

Mais tarde, ainda segundo os colegas,
ela teria aceito ser jurada no desfile das
escolas de samba por vaidade. Da Tijuca,
Maria Elisa mudou para Piratininga (Ni-
terói), onde o contraventor Anísio
Abraão David, o Anisio de Nilópolis,
tem casa de veraneio, local também fre-
qüentado pelo Capitão Guimarães. A
partir dessa época, aumentaram os boa-
tos sobre o envolvimento da promotora
com a cúpula da contravenção. Na Pro-
curadoria Geral de Justiça há um proces-
so interno, arquivado, envolvendo a titu-
lar da 2a Auditoria Militar, Nelma
Trindade, e Maria Elisa, atualmente tra-
balhando na mesma auditoria.

Seqüestrado na

Penha um filho

de quitandeiro
Marcos Vinícius de Souza Muna, de

11 aiios, filho do quitandeiro português
Rui de Souza Muna, foi seqüestrado na
manhã de ontem perto do estabeleci-
mento do pai, na Avenida Nossa Se-
nhora da Penha 216, Penha, por dois
homens e uma mulher que ocupavam
um táxi Gol. Após imobilizar o menino
com uma gravata, os homens impedi-
ram, com uma toalha, que ele gritasse e
o levaram no carro em direção ao Lar-
go da Penha. Até a noite de ontem, os
seqüestradores não tinham estabelecido
ò resgate para a família.

Rui tem há mais de 20 anos a Qui-
(anda e Mercearia Ameac, na Avenida
Nossa Senhora da Penha, em frente à
subida do Morro do Cruzeiro. Ele disse
que nunca foi assaltado e que seus três
filhos foram criados brincando com
meninos do morro, com quem estudam
na Escola Nossa Senhora da Penha,
onde Marcos Vinícius cursa a 4a série
do l" Grau.

Ontem, Rui estava na quitanda com
o filho mais velho, Paulo Roberto, de
12 anos, quando Marcos Vinícius che-
gou. Pouco depois Marcos tomou o
caminho de casa, na Rua Artur lmbas-
saí 201, quando foi atacado pelo se-
qüestradores. Rui e sua mulher, Maria
da Conceição, só deram por falta do
garoto quase meia hora depois, avisa-
dos por uma vizinha que afirma ter
visto o seqüestro.

A polícia suspeita que os seqüestra-
dores sejam moradores das proximida-
des. que teriam Rui Marques como um
homem rico, já que sua casa, de dois
pavimentos, é uma das mais vistosas da
Rua Artur lmbassai. O comerciante
afirma que, ao contrário, sua situação é
dramática, pois está se desquitando da
mulher c os poucos bens da família já
foram divididos entre os filhos. O se-
qüestro foi comunicado pela 27a DP
(Vila Cosmos) à Divisão Anti-Seqües-
tro (DAS).
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O diretor da Policia Federal, Romeu fuma, mostrou pela primeira vezà rmpKt^^sar^Jvot'dõ*Dops

Arquivos do Dops no

Estado serão abertos

Rui Muna. com dois tillios e o
retrato do seqüestrado

Toda a história de perseguições a pes-soas com ideologias consideradas sub-
versivas pelos regimes de exceção, guar-dada nos arquivos secretos do antigo
Departamento de Ordem Política e So-
ciai (Dops), na Polícia Federal, passouontem para o governo do Estado do Rio.
O diretor-geral da Polícia Federal, Ro-
meu Tuma, e o superintendente no Rio,
Edson Oliveira, reuniram-se ontem à tar-
de com o vice-governador Nilo Batista e
decidiram que será publicada no Diário
Oficial do Poder Executivo uma resolu-
çào estadual, estabelecendo as condições
para se ter acesso aos 50 mil prontuáriosdo Dops, que serão levados para o Ar-
quivo Público.

O Dops, criado no tempo em que o
Rio de Janeiro era capital federal, estava
subordinado ao Departamento Federal
de Segurança Pública. Quando a capital
foi transferida para Brasília, ele passouao governo do estado e atuou durante os
períodos de ditadura militar. Com o fim
do departamento no início dos anos 80,
todos os arquivos foram transferidos pa-ra uma sala no segundo andar da sede da
Superintendência da Polícia Federal no
Rio. O delegado Romeu Tuma informou
que os arquivos "serão de muita valia
para historiadores e familiares de presos
políticos de outras épocas". Segundo ele,"os arquivos estão sendo entregues ao
governo totalmente na integra, seguindo
determinação do Ministério da Justiça".

Pela primeira vez, Tuma levou a im-
prensa para conhecer a sala com cerca de
200 metros quadrados que guarda todo
os arquivos do Dops. Uma placa na
porta diz que a área é secreta e "o acesso
é permitido apenas a pessoas que traba-
lham na área", segundo o artigo 82.
decreto 79.099, de 6 de janeiro de 1977.
Ao lado dessa porta, há uma prateleira
com cerca de 2 mil livros considerados

durante muitos anos como subversivos.
São exemplares proibidos pelos governos
ou que os agentes do Dops apreenderam
em casas de pessoas com ideologias con-
sideradas esquerdistas nos anos da re-
pressão.

Há livros sobre Mao Tsé-tung, Lenin,
comunismo no Brasil, política e religião.
Títulos como Anatomia de uma revolu-
ção, de Paul M. Sweezy, Pequena Enci-
clppêdia de Moral e Civismo, editada pelaCampanha Nacional de Material de En-
sino, do MEC, Clw Guevara na Bolívia,
de Nelson Werneck Sodré, O ano verme-
llio, de Moniz Bandeira, Karl Marx e os
marxistas, de iring Fetscher, Marx e En-
gels, obras escolhidas, Economia, Poliiica
e Filosofia, de Karl Marx, O capital es-
trangeiro no Brasil, de Geraldo Banas,
entre outros.

O diretor-geral da Polícia Federal fo-
lheou os arquivos dos anos 20 a 40 e
encontrou o projeto da Constituição da
República Comunista do Brasil, de 1926,
um exemplar do jornal A classe operária,
de 1° de maio de 1925, fotos do líder
comunista Luís Carlos Prestes, pedidosde visto para passaportes de Prestes e de
sua mulher Olga Benário, que usavam os
nomes falsos de Antônio Vilar e Maria
Berger. Há até a foto do cachorro de
Prestes, Príncipe, tirada em 1935. Há
anotações e fotos sobre tini espião nazis-
ta identificado como Johanne Siegfried
Becker ou Siegued Becker. O arquivo é
ocupado principalmente por dezenas de
armários com fichas nominais. E em pra-
teleiras estão várias pastas com os se-
guintes índices: comunismo, mandados
de prisão, delcarações de presos, líderes
estudantis (UNE), sindicâncias, Depar-
lamento Geral de Investigações, cheias
de recortes de jornais, fotografias e de-
poimenios.

Advogado de

contraventor

agora é réu
O juiz Paulo de Tarso Neves, da 33a

Vara Criminal, aceitou denúncia do Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro contra
o promotor aposentado e advogado The-
místocles Faria Lima, que defendeu o
contraventor Valdemir Paes Garcia, o
Maninho, acusado da tentativa de homi-
cidio que deixou paralítico Carlos Gus-
tavo Pinto Moreira, o Grelha. Antes de
se aposentar como promotor, Themísto-
eles. que agora é réu e será interrogado
dia 19, havia atuado na acusação contra
Maninho.

A denúncia foi feita pela procurado-ra Laise Elen Macedo, que acusa o
advogado de ter cometido crime de ter-
giversação, por atuar como acusador e
defensor num mesmo processo. O Códi-
go Penal estabelece como crime a atua-
ção de um mesmo advogado em partes
contrárias, simultanea ou sucessivamen-
te. O lato de o juiz Paulo de Tarso
ter aceito a denúncia do Ministério Pú-
blico significa que o processo penal foi
efetivamente iniciado e o ex-promotor
pode ter sua aposentadoria cassada, ca-
so venha a ser condenado.

Acionado, ontem, pelo procurador-
geral da Justiça, Antônio Carlos Bis-
caia, o promotor Sérgio Ulhoa Pimentel
encaminhará à Justiça uma segunda de-
núncia contra o advogado Themístocles
Faria Lima, pelo mesmo crime. Ele tam-
bem atuou em lados opostos no caso de
Valdir Ferreira, o Oréllünha, acusado de
assassinar o empresário Joseh Santos
Durães. dono das lojas Rei das Tintas. A
atuação de Themístocles Faria Lima
também está sendo examinada pela Or-
dem dos Advogados do Brasil. Seção
Rio de Janeiro, que zela pela disciplina
dos advogados e pode punir prollssio-
nais com penas que vão da simples ad-
verténciá à cassação do reeistro.

Ladrões presos
Luís Carlos da Silva, o Pauljsii-

mu, 27 anos, foi preso ontem à tarde
na esquina da Avenida Rio Branco
com Rua São José, no Centro, por
policiais do serviço reservado do 5o
BPM (Harmonia), após roubar CrS
80 mil de Antônio Gonçalves Vieira,
54 anos. O sargento Arnaldo Vargas
e o soldado Jorge, destacados para
evitar assaltos nos bancos, foram
alertados quando os dois homens,
que fugiram, encurralaram a vítima,
simulando um tropeçâo no passeio.
Além de Paulistinlia. foram presos
Raimundo Vilariano de Vasconcelos,
37 anos, morador em Santa Teresa, e
José Luis de Souza. 30 anos. de Ara-
çuai (MG), também por roubos.

Banco assaltado
Quatro homens assaltaram, ontem

de manhã, o Banco Itaú. agência da
Estrada do Galeão. 944, Ilha do Go-
vemador. de onde roubaram CrS
6,143 milhões. Eles renderam os se-
guranças, apanharam todo o dinheiro
dos caixas e fugiram de táxi para o
Morro do Boògie-Woggie (Ilha do
Governador). Outra agência do Ban-
co Itaú, na Pontifícia Universidade
Católica (Rua Marquês de São Vi-
cente, Gávea), quase foi assaltada por
quatro homens, que fugiram com o
alarme acionado por um vigilante. O
bando fugiu para o Morro do Vidigal
(Gávea), onde a policia deu batida,
sem resultado.
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Ladrões não respeitam deficientes e bebês

Burle Marx coordena

a reforma do Aterro

nos — negros, aparentando 7 e 10
anos — freqüentam aquele trecho da
praia, ganhando refrigerantes e san-
duiches dos vendedores. "A intenção
deles era só brincar. Os pivetes maio-
res é que venderam a cadeira ao men-
digo doente, que faz ponto próximo a
uma loja de jeans", disse a vendedora.
O delegado Waldemar Gonçalves, da
12° DP (Copacabana), deu prazo de
20 dias para "esclarecer a autoria do
revoltante crime, assim como recupe-
rar a res furtiva", ou seja, a cadeira de
rodas. Um detetive comentou que o
policial que localizar o material furta-
do ficará num dilema: "Terá que obri-
gar o mendigo a sair da cadeira, dei-
xando o coitado de novo do chão."

Paralítica desde criança, em conse-
qüência de uma meningite, Avani mo-
ra em Realengo com cinco irmãs e a
mãe, Dáurea Silva Gama, que, vítima
de um derrame, também usa cadeira
de rodas. Foi Dáurea quem empres-
tou sua cadeira para a filha retornar,
de ônibus, do apartamento da irmã
mais velha, em Copacabana, para ca-
sa. Avani desfilou terça-feira pela es-

cola de samba Tupi de Brás de Pina,
do Grupo 2. Cansada, dormiu na casa
da irmã, onde ficou até quinta-feira.
Com os amigos Margarida e José Go-
mes, e o namorado, Sérgio Letra, foi á
praia, por volta de 12h. "Quando 

quisir embora, não achei a cadeira. Nunca
poderia pensar que ela fosse rouba-
da", disse.

Para Avani, a cadeira não é ape-
nas um meio de locomoção. "É meu
instrumento de trabalho. Sou profes-
sora primária, mas nunca me deram
um emprego. Vendo sorvetes de frutas
que faço em casa e, para aumentar o
orçamento, sou manicure", contou.
Além de descansar, ela aproveitou a
estada em Copacabana para verificar
preços de cadeiras de rodas. "As no-
vas estão custando entre CrS 800 mil e
CrS 1 milhão. Eu só tinha Cr$ 200 mil
e não pude comprar", disse Avani,
que há quatro anos espera receber a
pensão do pai, caminhoneiro. Ela so-
nha com a chance de ser chamada
para o Programa do Faustào e conse-
guir uma cadeira nova.

Mãe acorrenta a

poste carrinho do

filho de 2 anos

TJ revenida, a dona de casa Maí-
X7 sa Guimarães Novaes, 32
anos, todas as manhãs acorrenta o
carrinho de bebê de seu filho Hei-
tor, 2 anos, no poste de um dos
sinais da Avenida Atlântica, próxi-
mo ao ponto onde foi roubada a
cadeira de rodas de Avanir. "Faço
isso há seis anos, desde quando nas-
ceu meu primeiro filho, Márcio.
Depois, o carrinho passou para o
Gustavo, de 4 anos, e agora está
com o caçula", contou Matsa,
acrescentando que a violência nas
ruas do bairro cresce a cada dia."Onde 

já se viu, agora roubam até
cadeira de rodas!", comentou, in-
dignada.

A vendedora de sanduíches e re-
frigerantes Margarida Santos, 42

anos, lembrou que, há cerca de dois
meses, o carrinho de supermercado
que usava para transportar os cas-
cos de bebidas foi furtado durante a
madrugada. "Comprei o carrinho
num dia. À noite, prendi junto ao
meu trailer. De manhã, não havia
nada, levaram até a corrente e o
cadeado", disse a vendedora, quenão registrou o caso na delegacia.

O chefe do Setor de Investiga-
ções Gerais da 12" DP (Copacaba-
na), inspetor Nilton Pardal, afir-
mou que o furto da cadeira de
rodas é "inédito" ria área de atua-
ção da delegacia, onde nòrmalmen-
te ocorrem muitos arrombamentos
de veículos, para roubo de toca-fi-
tas, e assaltos a pedestres e estabele-
cimentos comerciais. O inspetor
acredita que os menores pretendiam
apenas brincar com a cadeira. No
entanto, ele não afastou a hipótese
de os meninos terem agido sob "en-
comenda", orientados por ladrões
maiores de idade.

Pivetes vendem a

mendigo cadeira

de rodas roubada

Vera Costa Barros

A exuberante flor branca da swards-
tlia, árvore frondosa da família das legu-
mináceas, poderá crescer lado a lado
com as curupitas e clúsias que enfeitam
1.200.000 metros quadrados do maior
parque à beira-mar da América Latina— o Aterro do Flamengo. Esta é apenas
uma das idéias do paisagista Roberto
Burle Marx, que concordou ontem em
coordenar o trabalho de cadastramento
das cerca de 17 mil árvores de 300 espé-
cies existentes no parque.

O objetivo da Associação de Mora-
dores do Flamengo (Flama) e do Rotary
Club, responsáveis pelo Projeto Árvore
Viva, é identificar todas as árvores até
maio, antes da Rio-92. Uma equipe de
botânicos, chefiada pelo professor Luiz
Emygdio de Mello Filho, iniciou o levan-
tamento de campo em janeiro. Na próxi-
ma terça-feira, ás lOh, todos estarão no
parque, acompanhados de Burle Marx."Vou tentar fazer uma lista das priorida-

TX ois meninos de rua furtaram na
U tarde de quinta-feira a cadeira
de rodas de Avani Gama Filho, 33
anos. Com um casal de amigos e o
namorado, Avani estava na praia e
havia deixado a cadeira na areia, en-
costada ao calçadão da Avenida
Atlântica, na altura da Rua República
do Peru, Posto 2. Uma vendedora de
refrigerantes, que preferiu não se
identificar, contou que os meninos
usaram a cadeira como brinquedo,
passeando pelo calçadão. Outros ga-
rotos, aparentando mais idade, pega-ram a cadeira e a repassaram para um
mendigo paraplégico, em troca de
dois dólares (CrS 3.280, ao câmbio
paralelo) e um sanduíche.

Segundo a barraqueira, os meni-

des e dar preferência a espécies ainda não
plantadas na área", disse ontem o paisa-
gista.

O Projeto Árvore Viva prevê três ela-
pas: o cadastramento, orçado em CrS 10
milhões, que, segundo o presidente do
Rotary. Moisés Henrique de Andrade,
poderão ser financiados pela Petrobrás: a
informatização do Centro de Memória
Roberto Burle Marx. orçada cm USS 12
mil (CrS 20,4 milhões); e a publicação de
um livro sobre o parque e a cidade,
financiado pelo Fórum Global da ONU
como um presente ao Rio por sediár a
Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Ontem, os botânicos foram ao escrito-
rio de Burle Marx, em Laranjeiras, paraconhecer o projeto do parque, inaugurado
em 21 de abril de 65. Segundo Burle Marx,
as espécies foram escolhidas com base na
resistência, por ser o terreno muito próxi-mo ao mar, com muitos ventos.

D
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To ta linen te
Castelinh o

Remodelada, a Lapa está se tornando um centro gerador de cultura

6 o Cidade o sábado, 7/3/92

Luiz Carlos David
Cleusa Maria

Monique e
sua filha
Bárbara, de
nove meses,
curtem a
paisagem da
Lagoa

Castelinho é o
mais belo prédio

De mudança da Lagoa para o Fia-
mengo, Monique Evans tornou-se
atenta observadora da nova paisagem
que terá à sua volta. E descobriu em
seu futuro bairro o mais belo prédio da
cidade que, em sua opinião, é o velho
Castelinho do Flamengo. Projetado
pelo arquiteto Francisco dos Santos, o
castelinho foi construído no começo
deste século para abrigar a familia do
empresário Joaquim da Silva Cardoso.
A construção, em estilo eclético, mistu-
rando uma torre gótica com elementos
neoclássicos e detalhes barrocos, teve
um passado de festas e luxo. Em 1964,
com a morte do senador Mendonça
Martins, então seu proprietário, o pré-
dio se tornou peça de um arrastado
inventário que durou lü anos. En-
quanto isso, os salões e quartos do
castelinho foram invadidos por mendi-
gos. sujeira, lixo e abandono. Em 1975
quase loi demolido para ceder espaço
às obras de alargamento da Rua Dois
de Dezembro, mas acabou sendo salvo
pelos protestos dos moradores do Fia-
mengo. Mas mesmo depois de tomba-
do. em 1983. continuou sem destino
certo. Ora séria o Centro Cultural
Oduvaldo Vianna. ora abrigaria a bi-
blioteca particular do acadêmico Afrâ-
nio Coutinho. Não aconteceu nem
uma coisa nem outra. No Castelinho
do Fiamengo. agora totalmente restau-
rado. funcionará uma moderna \ideo-
teca.

Quando era uma foliã-mirim. Monique
Evans costumava ser fotografada pelos pais.com a fantasia de cada ano. na Praça General
Osório. Alguns anos depois, saindo da adoles-
cência, ela passeava todos os fins de semana
pela feiras liippies de domingo, reduto do
ipWiemismt) no final da década de 60. como
disse o escritor Fernando Sabino. Hoje. essas
imagens ficaram na memória e cederam lugar
aos buracos do Metrô.

A Feira Art I — ou o que restou da feira
liippie — continua resistindo às obras públi-cas. mas já não c mais o império dos vestidos
indianos: das blusas de sarja bordada; dos
almoládôes de couro rústico; dos banquinhos
de madeira tosca e muito menos o reduto da

vanguarda que sonhava com a paz e o amor.
Mais de 20 anos após o apogeu, a feira virou
apenas comércio de porcelanas pintadas, pai-sagetis a óleo e bijuterias. A praça, por pouco,não virou, toda ela, um canteiro de obras.

Pior que isso, a General Osório quasedesapareceu e se tornou um estacionamento.
Em 1985. quando completou 68 anos. a Praça
General Osório passou por uma reforma ge-
ral. recebeu piso de pedra portuguesa, novos
bancos e teve restaurado o Chafariz das Sara-
curas (construído em 1799 e que pertenceu ao
Convento da Ajuda, demolido onde hoje exis-
te a Cinelândia). Mas, mesmo antes da chega-
da das máquinas do Metrô, a praça já estava
outra vez entregue ao lixo e descaso.

CANTO DO RIO

Monique Evans

¦ A madrinha da bateria da Estácio passeia na Rua da Alfândega eé fã da Vieira Souto

A escola de samba Estácio de
"¦ Sá, além do título de cam-
peã, consquistado pela primeira
vez neste carnaval, ganhou
também um talismã. A modelo
Monique Evans, que emprestou
encanto e beleza ao desfile, es-
treando à frente da bateria, deu
sorte aos sambistas do Morro
de São Carlos e se consagrou
como pé-quente. Com quase
uma década de passarela do
samba, 35 anos de idade e dois
filhos, ela é o que se pode
chamar de uma versão moder-
na da Garota de Ipanema,
bairro onde nasceu e se criou.
No território de areias ainda
limpas, que se estendia da pe-
dra do Arpoador ao Pier de
Ipanema, Monique viveu ce-
nas inesquecíveis em sua vida,
como a comemoração do final
da guerra do Vietnã: "Saí distri-
buindo margaridas para o po-
vo." Ela, que foi a primeira
modelo a ostentar a faixa de
rainha da bateria — passou
quatro anos na Mocidade e ou-
tros quatro na São Clemente —,

diz que falta fantasia e sobra
baixaria no carnaval carioca.

A mais linda paisagem — "A da Lagoa. Dá
para ver o Cristo, os morros, tudo. Foi porisso que vim morar aqui."
Bairro — "Ipanema. Nasci e me criei lá."
Rua — "Avenida Vieira Souto. Não porque
eu queira morar lá, mas porque curti muito
ali, no Arpoador, no Pier, onde comemorei o
fim da guerra do Vietnã, entregando margari-
das ao povo."
Dica para turista — "Ele nunca vai a Santa
Tereza e eu acho o máximo. De lá se vê a
cidade toda, a vista é demais."
Off-Rio — "Lugares que não tenham muita
gente, para eu esquecer que sou Monique.
Gosto de ir para o Nordeste de carro, procu-rando praias desertas, até a Ilha do Caju.
entre Piauí e Maranhão, da familia do José,
meu marido."
Pôr-do-sol — "No Arpoador, sem dúvida, não
como é hoje, mas como era antigamente."
A melhor praia — "A reserva, no Recreio dos
Bandeirantes."
Estação do ano — Verão.
Hora do dia — "De noite, quando chego da
ginástica, lá pelas lüh e posso ver TV com a
família."
Programa de indio — "Ir para a Região dos
Lagos em feriado e esbarrar nas mesmas pes-
soas com quem esbarro no Rio."
O prédio mais bonito — "Castelinho da Praia do
Flamengo, bairro para onde vamos nos mu-
dar."
Monumento — "O Cristo, quando não pi-
cham."
Onde o Rio é mais charmoso — "Eu gosto

muito da Lapa, acho um charme. Quando eu
tiver um restaurante vai ser lá."
Carnaval dos carnavais — "Tão emocionante
como este de agora só o do Ziriguidum, em
85, na Padre Miguel."
Nostalgia — "Aqueles bailes de carnaval queminha mãe me levava, onde se jogava lança
perfume e não se cheirava, onde se bebia e não
se brigava e, principalmente, por meu pai queeslava junto."
Rio chique — "O chique do Rio é essa coisa
natural, de balneário."
Onde andar — "Onde eu mais ando é no
Centro, na Rua da Afândega, no meio do
povão do Saara. É lá que estudo estilismo e
faço pesquisa de tecidos."
Quem fa/, falta na cidade — "Simão Azulay
(criador da Yes, Brasil), que era a cara do Rio
e faz falta em qualquer lugar."
Restaurante — "Mariu's. Não existe igual."
Teatro — "João Caetano é o máximo. Claro
que o Teatro Municipal é lindo, mas quasenão tem nada para se ver."
Praça — "A General Osório é linda aos do-
mingos. quando tem Feira Hippie que escon-
de os estragos do metrô."
Cinema — "O que eu mais gostava era o Rian.
Gosto dos cinemas grandes, como eram anti-
gamente, para ver filmes como Wooilstock,
que vi umas 500 vezes."
Videoclube—"Eu não tenho tempo de assistir a
vídeo. Quando alugo é na Cobal de Botafogo."
Salão de beleza — Maison Monique Evans.
Butique — "Há dois anos, só uso minha grife.Fora isso, gosto da Anonimato e da Conipany."
Feira — "Cobal de Botafogo. A banca do

Josemar Ferrari — 5/12/91

O renascimento do charme
tradicionais do Rio, reduto dos antigos caba-
rés e de figuras lendárias, como Madame Sa-
tâ. Mas a boêmia carioca, que dava vida ás
madrugadas da Lapa, ainda não conseguiu
ressuscitar entre as esquinas e ruelas de sobra-
dos antigos. Hoje, a noite termina cedo no
Largo da Lapa. Pelos seus bares já não circu-
Iam intelectuais, políticos, artistas, gigolôs.
valentões e polacas, que freqüentavam o bair-
ro na década de 30. Dificilmente, numa ronda
pela Lapa. alguém esbarrara em figuras do
porte do pintor Di Cavalcanti ou dos compo-
sitores Noel Rosa e Villa-Lobos. Mas. com
certeza, encontrará a atmosfera e o charme
que ainda hoje encantam cariocas, como Mo-
niqüe Evans.

O
do Flamengo vai

abrigar moderna videoteca

JORNAL DO BRASIL

O pedaço mais charmoso do Rio. aos
olhos de Monique Evans, vive um momento
de renascimento depois da debandada dos
malandros e da invasão de travestis e mendi-
gos. A Lapa. que nasceu entre a igreja de
Nossa Senhora do Carmo da Lapa e o con-
vento das carmelitas descalças, hoje remode-
lada. tenta encontrar uma nova vocação: ser
um centro gerador de cultura na cidade. No
largo se concentram, além da Escola Nacional
de Música e da Sala Cecília Meireles, o Circo
Voador, o Shopping Cultural Fundição Pro-
grosso, a casa de shows Asa Branca e uni
anfiteatro aos pes dos Arcos. Ano passado,uma grande queima de fogos e um show
comandado por Moreira da Sii\a comemora-
ram a nova face de um dos pontos mais

Dão manda as compras até em minha casa."
Supermercado — "Carrefour, que é mais ba-
rato e tem tudo."
Melhor papo — "Mauro da Company; a Ki-
ka, minha gerente; a lnês da Anonimato;
minha mãe e José Reinaldo, coreógrafo, parasaber das fofocas."
Rio que funciona — "A cobrança de impostos,
dos bancos."
Rio que não funciona — "Nada do que prome-tem que vai funcionar."
O rei do Rio — Mauro Taubman, da Company.
A rainha do Rio — Xuxa.
Lixo — "O asfalto das ruas de Botafogo,
sempre esburacadas acabando com meus
pneus e destruindo meu carro."
Luxo — "A iluminação das praias, à noite."
Escola — "Lógico que é a Estácio de Sá. Lá
estavam as pessoas mais transadas do Rio,
nos ensaios, antes mesmo do campeonato."
Passista — "A madrinha da bateria da Vira-
douro, Patrícia."
O que falta ao carnaval — "Fantasias, em
todos os sentidos."
O que sobra no carnaval — "Baixaria e pre-
conceitos, em todos os sentidos."
O Rio que dá samba — "A pobreza, a miséria,
a fome do Rio, isso infelizmente dá samba."
Sábado na cidade — "Tomar sorvete em al-
gum lugar calmo ou água de coco de madru-
gada na praia."
Domingo na cidade — "Assistir aos esportes na
TV. E um cineminha de tarde com a família."

A bela do Rio — "A liberdade que a gentedeveria tere não tem. A Monique Evans hoje
é o que a sociedade quer que ela seja."
A fera do Rio — "A imprensa que faz uma
pessoa, mas acaba com ela quando quer. Princi-
palmente, a imprensa do Rio, que não perdoa."
Quem deveria morar 11a cidade — "A Brigitte
Bardot para ir á praia comigo. Acho que ia
adorar."
Quem não faria falta à cidade — "Aquelas
pessoas que acabam com a praia. Acho chi-
quérrimo a forofa, desde que não deixem
latas, lixo e ossinho de galinha na areia."
Um personagem da história carioca — "Vini-
cius de Moraes e Leila Diniz."
Rio que espanta — "O da saída da praia aos
domingos e dos arrastões."
Rio que seduz — "O da praia de Copacabana,
à noite. E o da Marquês de Sapucai, 110
carnaval."
Cartão-postal — "O nascer do sol na Lagoa.
O amanhecer da minha janela é o máximo,
principalmente quando estou com insônia."
Um slogan para o Rio — Verde, sol, mar...
Arrastão — não corra
Sorria. Você está 110 Rio.
Canto do Rio — "Tem que ser a Lagoa. Dá
para todos os bairros que eu adoro. Leblon,
Ipanema, Jardim Botânico, que eu amo. E é
onde você pode fazer tudo, desde praticar
esporte até curar uma fossa olhando para
aquele visual."

General Osório mudou muito

Passeio Público
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Vista da Ilha da Boa Viagem, na Bala de Guanabara, uma das aquarelas ineditas do tenente da marinha britanica Robert Pearce, agora editadas em livro primoroso
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Assinatura Jornal do Brasil
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acervo de imagens da expedição do
príncipe Maximiliano de Wied, por
exemplo, é impressionante. Há be-
Ias reproduções do acervo da expe-
dição de Spix e Martius e gravuras
assinadas por nomes como Debret
e Rugendas. E há, por fim, fotogra-
fias brasileiras da segunda metade
do século 19, entre elas preciosida-
des como a imagem de um chefe
índio do Amazonas fotografado em
estúdio por Marc Ferrez.

As imagens do catálogo, porém,
nada ficam a dever à parte de texto.
Cada peça tem uma nota, escrita por
Suzanne Koppel, com um histórico,
a descrição detalhada do local de
origem e edição dos livros raros e das
séries de gravuras. O mesmo se repete
na parte do acervo dedicada a ma-
nuscritos e impressos de músicas, dis-
criminados por ordem alfabética pe-
los nomes dos compositores. Há
também alguns índices preciosos, co-
mo o de locais de impressão (com a
descrição das principais editoras e
tipografias, século por século), e o
índice das estampas reunidas nesta
brasiliana. A contar por este catáío-
go, o trabalho de garimpagem que,
por 30 anos, formou este acervo pri-
ma pelo refinamento e pelo detalhis-
mo. "A Biblioteca brasiliana da Boscli
foi adquirindo no tempo tal escala e
importância que se colocou acima do
nível da inveja e passou a ser objeto
de admiração irrestrita", comenta Jo-
sé Mindlin, conhecido por ser um dos
maiores bibliófilos brasileiros. Com
uma apresentação dessas, pode-se di-
zer que a Bosch colecionou, na Ale-
manha, um acervo sobre história do
Brasil que dificilmente se conseguiria
reunir aqui. Como se vê, o pais ainda
está longe de resgatar os documentos
fundamentais de sua própria história.

JB

Assinatura

Salvador

Aquarelas

do tenente

inglês

^^livreiro Walter Geyerhahn.
da Livraria Kosmos. morreu
sem ver a edição impecável de
uma de suas últimas descober-
tas: um caderno de esboços e
aquarelas do tenente Robert
Pearce. um obscuro oficial da
Corveta Favorite, que perambu-
lou por Recife. Salvador e Rio
de Janeiro entre 1819 e 1820.
As vistas do litoral brasileiro
(que na época incluía o Uru-
gúai, então Província Cisplati-
na), pertencentes ao coleciona-
dor Odilon Ribeiro Coutinho.
mereceram belíssimas reprodu-
ções no catálogo patrocinado
pelo Banco da Bahia para servir
de brinde de final de ano, que
agora chega a algumas livra-
rias — além da Kosmos (que
coordenou a edição), a Timbre,
a Taurus e a Dazibao — ao
custo de Cr$ 95 mil.

O trabalho do tenente Robert
Pearce permitiu à marinha bri-
tânica o acesso a um importante
acervo de reconhecimento da
costa atlântica americana. Ao
longo dos últimos três anos de
atividade da Corveta Favorite.
Pearce embarcou numa longa
viagem entre portos ingleses, a
costa atlântica brasileira e o
continente africano, até o Cabo
da Boa Esperança, produzindo
um álbum de 217 páginas nume-
radas, das quais 52 se referem
ao Brasil. A edição da Livraria
Kosmos das Aquarelas de Ro-
bert Pearce traz 15 reprodu-
ções deste álbum, com introdu-
ção e comentários assinados por
Max Justo Guedes, diretor do
Serviço de Documentação Geral
da Marinha Brasileira. Entre as
aquarelas reproduzidas, estão
uma vista da entrada da Baía de
Guanabara, outra de Recife,
outra das proximidades do Por-
to de Montevidéu e um belo
panorama de Salvador, com
uma seqüência de cinco aqual
relas que se complementam.
Trata-se de um acervo iconográ-
fico inédito, que permaneceu até
hoje ignorado pela maioria dos
pesquisadores brasileiros do sé-
culo passado. (M.M.)

Imagens e documen-
tos inéditos revêem a
história do país

/w
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/ ^ Livraria Kosmos está lan-
r\ çando dois presentes para

X JL leitores refinados. O pri-
meiro é a Biblioteca brasiliana da
Robert Bosch GlmiH. o catálogo de
uma das mais importantes coleções já
reunidas de textos e imagens sobre o
Brasil. São apenas 200 exemplares
impressos em Hamburgo numa edi-
ção luxuosa, por CrS 255 mil. O
outro é o álbum de Aquarelas do
Tenente Robert Pearce, um acervo
inédito de imagens da costa brasileira
do século passado, ao preço de CrS
95 mil (leia matéria ao lado).

A Biblioteca brasiliana foi sendo
adquirida sistematicamente ao lon-
go de mais de 30 anos. por enco-
menda da empresa alemã Bosch,
com o auxílio de Fritz Eggert, um
antiquário de Stuttgart, morto em
1981. e sua colaboradora, Susanne
Koppel. As peças do acervo se en-
eontram na Alemanha e o catálogo
só agora mereceu publicação em
português, por iniciativa da Livra-
ria Kosmos, numa de suas raras
incursões como editora. A edição
da brasiliana, com apresentação do
empresário José Mindlin, é deslum-
brante, sobretudo pelo alto investi-
mento num trabalho que difícil-
mente poderia atrair o interesse de
editoras comerciais. "Os coleciona-
dores brasileiros nos procuravam
perguntando pelo catalogo desta
brasiliana, que havia sido editado
em alemão", conta Margaret Car-
doso, da Livraria Kosmos. "A dire-
toria resolveu então pedir o patro-
cinio da Bosch para publicar uma
tradução brasileira, que ficou a car-
go de Rosemárie Horeh. da USP."

Depois de obter o aval da Bosch
para a empreitada, a Kosmos viabi-
lizou a publicação com uma gráfica
de Hamburgo, tornando realidade
um projeto editorial impecável."Era a única forma de tornar aces-
sível aos brasileiros um acervo se-
diado na matriz da empresa Bosch,
em Sttutgart. É tão amplo o espec-
tro desta brasiliana que as informa-
ções contidas no livro interessam a
estudiosos de história, literatura,
música, biologia, zoologia, geogra-
fia e até medicina.

A coleção percorre três períodos
históricos. O primeiro corpits brasi-
lianum vai de 1492 (data do desem-
barque de Colombo) a 1565 e inclui
desde primeiras edições das cartas
de Cristóvão Colombo e Américo
Vespucio até manuais de navegação
e geografia do século 16 e um vasto
material de iconografia produzido
por André Thevet e Jean de Léry,
os dois geógrafos do almirante Vil-

legagnon, o francês que invadiu a
Baía da Guanabara. Deste período,
a Biblioteca brasiliana Bosch exibe
mapas das terras brasileiras então
conhecidas extraídas de uma rarís-
sima Geograpliia de Claudius Ptole-
maeus, de 1525, e ilustrações de
uma Cosmographia de Jerónimo
Girava, de 1556. Na coleção, en-
contram-se uma edição rara do re-
lato de viagem de 1557 de Hans
Staden, o primeiro alemão a pe-
rambular por terras brasileiras, e
um dos mais antigos relatos da di-
versidade dos costumes na Améri-
ca, de 1564, com gravuras sobre a
gente local — o "brasileiro" e a"brasileira".

A segunda parte dos documen-
tos vai de 1630 a 1654, período em
que o geógrafo Georg Markgraf e o
médico Wilhelm Pies trabalharam
para o conde Maurício de Nassau,
nos anos da ocupação holandesa
em Pernambuco. Há belas reprodu-

ções dos mapas das capitanias here-
ditárias do Brasil colonial incluídos
no Atlas de Joannes Blaeu, editado
em 15 volumes entre 1648 e 1664. O
mapa da capitania de Pernambuco,
por exemplo, é desenhado em pers-
pectiva dupla: a vista geral da costa
marítima e o perfil de um engenho
de açúcar, com escravos negros. Há
também uma das primeiras biogra-
fias do padre Antonio Vieira, escri-
ta por André de Barros, ilustrada
com gravuras de Cario Grandi.

O terceiro corpits brasilianum é
dedicado ao século 19, sobretudo
ao material coletado pelas expedi-
ções estrangeiras que percorreram
o Brasil na primeira metade do sé-
culo. O catálogo traz muitas repro-
duções de gravuras e desenhos, co-
menta as pesquisas de Alexander
von Humboldt e exibe vários ma-
pas antigos, que permitem acompa-
nhar as mudanças das fronteiras
brasileiras do século 16 ao 19. O

mrmm
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Inaugurate da Casa 
——— - - 'Novica' 

de volta JORNAL DO BRASIL

da Gavea Maltr d de 
tf0^^aetan0 em °bra!r 

 | esta Wcadapara o dia 12 de HA CEM ANOS
Sera aberta no dia 20 a Casa da Gavea, aspecto sujo e com &' ag0St0' no Teatr0 v!lla-Lobos< a estreia 

ccntro cultural criado por nove atores— falhas na numera^ao K de The sound of music—A noviga rebel- Olieixa
Jose Wilker, Paulo Betti, Cristina Pereira, das cadeiras, o Tea- . i' ' £JBS^Wr'' </e, o musical de Richard Rodgers . . , , , .. . ..
Antonio Grassi, Eliane Giardini, Miriam tro Jo^o Caetano L Oscar Hammerstein II, que teve uma Ao subdelegado do . districto de Santa
Brum, Vera Fajardo, Rafael Ponzi e Gui- predsa de reformas. .•? |fe .jJajiMMB outra versao brasileira em 1962, com *ita queixou-se hontem Francisco Liden
lherme Abraao — voltado para a elabora- I I f titulo de Musica divina musica. Agora de ter sldo r.ou^^°de cluantia P°uco ma!s
?ao e rcflexao do espetaculo. Localizada CntefoTo estt ^ com dire?ao de Ticiana Studart, que °" menos-de 8.000$, representada em di-
na Praga Santos Dumont, 116, a Casa nao raes o teafro dg-Pra- L procura completar as cotas de patroci- nheiro e em titulos.
apresentara encenajoes, mas servira de « Tiradentes estara iMgf ¦ mo e comeca os ensaios em maio, •. Coincide esta queixa com a pnsao que ha
local para ensaio, de encontro da classe fechado para obrns *X M „ovica reueue tem anenas definida dias fol reallzada- as 2 horas da manha, de
artistica,deespagoparaleiturasdetextos, derecup£a«ao das" MfeR*fgg } >] 

SS' Emilio Her8;'8e e ^ Francisco Bellard, que
=£ ImMo dtSdM fiSS MM PI interpretara Maria. Ao todo, o eienco «nhao em seu poder valores aria procedencia
ainda oficina para reciclagemde material. lhagem de torn e de Teatro em reform* : sera formado por 19 atores e musicos. nao souberao de prompto exphcar.

Apesar de estar ligada ao teatro, por diregao musical e assinada por David Maria da Fonte?
vocagao de seus socios, a Casa da Gavea ™ ditetor intOTad^ ~ pwisando no J Tygel. A policia tomou conta de Guilherinina
atendera a outras areas, tanto que comega H1993,"cMak ptoJS m aro tie 

" 
ft? ^nenCenar A 6pera Mas este nao e o unico projeto da Rosa da Fonseca, que, ante-hontem, arma-

as suas ativ.dades com um seminano so- comemoragfies do 180* aJrfven&o da <m <k WMMS** §111ediretora Ticiana Studart. Em iunho, ela da de uma faca'ferio Pelas costas Joacluim
brc Etica, no dia 24, com a participagao espetaculou,isauguradaem 1813pomoRome' Stecflmh^iamteatrositoutrosestados,co- ,. , , / . MartinsFerreira.de Marilena Chaui, Gerd Borheim, Anto- de Teatro Sdo Mo. Chediak 6 ambidoso nos «oo Sao Pedro,de Porto Alegre, e o Gualta, de f 

estre,a no tsPa?0 Liultural 
7.rgl° 

TOrt0 A nossa interrogagao no titulo da noti-
nio Candido, Maria Rita Khel e Jose pianos de celebragSo da data. Pretendeconvidar „ Curitiba, para troca deestxticulos. 0 anjo negro, de Nelson Rodngues, com ciaauerdizeraueMariada
Americo Peganha. m, i -CJH Dora Pelegrino. Fonte so atacava de (rente.
„ , , . ^  w—i Para outra vez que a Guilhermina seja
Decio fle Almeida Sk. mais ao menos no modo de usar

Prado ? Depois do grupo portugu&s A Barraca, o pega: Luar em preto e branco, que estreia ^Cd'
0criticn e nrofessnr Drcio He AlmpiHa brasileiro Companhia do Gesto faz adaptagSo ainda este mes no Teatro Hilton, em Sao I WW' DesabamentO

Prado SbnsiiSSo da E teatral de 0 baile, filme de Ettore Seola. Com Paulo. Sobre a parede do predio n.13 da rua da
;Z;3TSS:5o! ««• «»«•.,o 

nMlisumShakcSDeare 0mi Aif rs™*parede*
prcpara edigao espccial sobrc o teatro baile, com diregao de Dkio Lima, percorrera ... . . ... . , _. predio contiguo de n. 15.
brasileiro contemporaneo. A revista pre- 50 anosda HistoriacontemporSneado Brasii. n 

rc ur^.' c°I"e?aosensaios e lca'° ¦ Nao houve, felizmente, desastre a la-
tpnrlp ntmvpc rip rnntrihnir3n rip rritims p - 11 para estreia ainda este semestre em Sao aiw mentar, a nao ser ficarem levemente eri-

SS ?E 
aT-FffBamiia'aulor pa"'»- 

%!r JBp *»»»«««, »m mm. *.
n m ntn'ii Hn tpntm n ipinnni da Pe?a Gente finissima, nao conseguiu ence- I ,•< -/rPflK, obrasgaoatial do teatro nacional. 

_ na-la, decidiu publicar o texto em livro, ilus- ? A serpente, de Nelson Rodrigues, com dire- V'-kMti-- ,# f v u . 4 ..Decio prepara ainda para publicagao d' f 
** ' 

sg0 de Antonio Abujamra, volta, a partir de W mMMM |» Fallecimento repeiitmo
este ano, livro sobre a h.stona do teatro 

J.ado He^deSa ClkS ^-felra, ao Teatlo de Arena. V< 
A bordo do Wet« Mla»ia falle"

brasileiro desdc as suas ongens ate 1908. ainge o eienco aesta loto teatro. Llaudio rjj. ®V£.. ceu hontem o portuguez Manoel da Silva,
| uma contribuigao fundamental para a Marzo Ewerton de Castro, Mariana de Mo- n Est^ previst0 para juih0i 0 inicio da tem. • ¦ passageiro daquelle paquete.rarefeita bibliografia sobre a historia do raes e Thales Pan Chacon. porada carioca de Senhorita Julia, de Strind- » % 

O 
cadaver foi removido para o nccrote-tcatro brasileiro, escrita por uma dos mais ? Lauro Cesar Muniz esta comemorando os berg, diregao de William Pereira, com An- jj§jf rj0) on(]e f0j examinado pelo Dr. Moraes ecompctcntcs analistas de teatro. seus 30 anos como autor teatral com nova drea Beltrao e Joao Mayer. Zeze Polessa como Maria Bri'to.

I HOROSCOPO HZ ICRUZADAS.—— Carlos da Silva
ARIES • 21/03 a 20/4 TOURO • 21/04 a 20/05 GfiMEOS • 21/05 a 20/06 CANCER • 21/06 a 21/07 P |2|3|4|5|ai7|4|9Ho|A lua passeia em Momento delicado e Disparates ou desni-| /£ ) Necessidade de se -nAries e intensifica adverso para fazer pJn <^==s!Ti veis socials e admi- //"J J/J dedicar a assuntossua forma de sentir, Im;5i  vista grossa a cuida- A—' J_ nistrativos sSo nnln- /i bem especificos que T5 {n^3 HH —
pensar e agir ressaltando uma necessida- dos e detalhes, sobretudo na esfera dos cados em exame publico neste momenta, garantam a melhoria das suas condigSes de |H__ ^JHde interna de se fortalecer e atacar de negbcios, satide e reiacionamentos. Nati- Estados emocionais mais extremistas tra- trabalho e moradia. Momenta de impulsivi- 14 15
frente desafios incomodos. Impulsos infan- vos de 11 a 16/5 precisam reconstruir sua zem voracidade e exageros na forma de dade e de grande excitagao, podendo mu-tis. Mercurio I he da impeto. auto-estima e evitar m&s a?6es. expressar suas opinides e desejos.. dar de Snimo Vcirias vezes. Faga pesquisas. 17 10

SO ^
LEAP • 22/07 a 22/08 VIRGEM• 23/08 a 22/09 LIBRA* 23/09a22/10 ESCORPIAO• 23/10 a 21/11 " 

H
Nati vos de 30/7 a 5/8  Tempo ideal paraj ? iy*  Dificuldade em apro- ii—Momenta polemico e i<^-> —~?TI 28 ¦¦ IhI" 28e de 13 a 19/8 preci- v5- \ ^ reavaliar seus Olti- -- veitar plenamente // j \ Si ;\ que traz & tona uma yj
sam ter o m^ximo de  V//f n-^ mos seis meses el^~^ situagoes que pare- fv y\ s6rie de rBUBlannas, ^ I |Hsensatez e forga interior a fim de evitar iniciar um novo ciclo que tenha como prer- ciam ser ideais para o seu desenvolvimen- e sentimentos que estavam escondidos 32 HHtconflitos intimos ou problemas cronicos de rogativa maxima recuperar a sua esponta- to e estabilidade material e afetiva. Capaci- dentro de voce. £ no piano dos relaciona- ———  HB
relacionamento ou de adaptagao. Demais: neidade no relaclonamento e avivar a sua dade de inserir muito idealismo e mentos que voc§ poder& enfrentar momen- horizontais— 1— surdezincompieia: 11 — aqueieDia bom para inovagoes. capacidade de ser util no mundo. criatividade nas suas tarefas di&rias. tos de grande ansiedade e indecisao. que imagina; 12—Sinai, geraimente em lorma de cruz,

que marca a ultima lauda ou a ultima prova de um
, trabalho tipografico; 13 — cesto cilindrico que os indi-

«. __ __ _  genas trazem cis'costas, suspenso por uma embi-SAGITARIO • 22/11 a 21/12  CAPRICORNIO • 22/12 a 20/01  AQUARIO • 21/01 a 19/02  PEIXES • 20/02 a 20/03 ra passada a volta da cabepa, e que serve para trans-
1° decanato: Fase de No momenta 6 preci- ^1 Situagoes perturba- — TendSncia a SG valo- porte, usado na Amazdnia para transportar mandioca;
agilidade mental e fi- so saber que as coi- j doras, mas que po- <f 1 \ rizar e querer o me- 14-agourento.abominSvei; 16-raizgregaquesugere
sica tornando-o mais rm. sas simples no fundo r V riom 5»r n nlvn nara I ^ Ihor mr? si PnrAm a IdSIa de ponta; 17 - compilaqao desenvolvlda pela

„ „ ¦' | ^ \uein ser o pivo para U—t—F—=?*=£ inor para SI. h-orem V {^l atlvldade de processar dados e que pode ser utilizadafalante, automotivado e articulado. Evite sao as mais importantes e por isto vale a decisoes e conscientizagoes imprescindi- nSo crie tensoes ou situagoes que pode- em computadores de muitos tipos diierontes; 18 —ser o dono da verdade e pense antes de pena se despojar de excessos, pudores e veis para o momenta podem ser vividas riam ser evitadas ao querer impor seus eiemento de composi?ao que exprime a id6ia de la-faiar ou decidir. Demais: Fase favor^vel apegos que dificultam o seu entrosamento sobretudo no campo amoroso e em relagSo argumentos aos outros. Um pouco de auto- ca, reaina; 20 — eiemento de composipao latino que
para novos contatos. consigo e com os outros. & satide, amigos e grupos. Modere. crftica anula perdas e danos. expressa a id&ia de boca. 21 - apresentar um carter,r umaqualidade;23 — tercelra pessoa da trindade chine-

sa dos deuses da felicidade (personifica a longevidade);

armadilha 

para capar aves; 24 — que fala pouco; silen-
ATT i T\ Tl T lij Tf A ciosa; 26 — planta da famllla das labiadas, espfecie de
III A I K 1 H |l jenlpi; 27 — esp6cie de pombo bravo; 29 — penetrarV r\.U illil 11 \7 no Intlmo, na alma (de algu6m); 30 — caule caracteriza-

do por n6s bem marcados e entre n6s distlntos, peculiarA famllia das gramlneas, quase sempre fistuloso (pi.);
GARFIELD IIM nA\/IQ tcmnoAC palhacomprlda.de que se tiraram os grSos e que serve
rr- rn 1 — UMV'5. Aa LUBttAa  VERiSSIMO paracobrirashabltafaespobresnoscampos(pi.);32 —

imWi\ r Jfe "''IH pertencente ou relatlvo 4 (amllia de planlas florileras,
jon. & A MIWHA §MA'S tJUM FIAWO, da ordem das santalales, que engloba arbustos e Srvo-

^/TnZbccdcvl". ^ „ Ctsftel,. M rzJ | V ^|f||-|A W|HH|H| A^IMi JH res dotadas de (lores diclamideas, hermafroditas e
O ^rn^' 8 / sy2r*J / ffl SUS otJS- B _ ' _ JM actlnomortas, e Iruto drupSceo, sendo v&rias parasitas

Mir/ TUJf/ K eotwcZB w^aluzia amen,,. MM Ik de raizes de outras 4rvores, havendo umas 250 esp6-
-Y^Sffy 1 'MM _ VtlKlHA \ZlGA ^ lHDl^»^HH9Wnk^ cies tropicals, bem representadas no Brasii.

VERTICAIS — 1 — parte do elxo do embriao ou da
: Pf «\jH' fl- i CVTJkJ a jy f I ^llmiSa(||llM||^^^|^^3H^^W piantula germlnante que se acha abaixo da insergSo
ff y' fl ::- s^ MM ' ¦¦ r WmWM dos cot'l^dones' parte do caullculo ou eixo de uma

\jjtf If} [J jW R P|^ ML f? {? J jNynffljl^R f? UiMQ n //plantinha espermatbllta, situada abaixo do ponto de>1 ^ MJy {/ L-—^ ipFj tj' Insergao dos cotll^dones; 2 — de que n3o hd mem6-
1 i)m por causa de sua extraordin^ria antiguidade; —

'9 JTM PAVfe 11 lb eiemento de propulsSo dos barcos a vapor; 4 — neste
_ ano; 5 - que produz destruipao ou desagregapao de

O MENINO MALUQ.UINHO ZIRALDO O CONDOMINIO LAERTE c6iuia; 6 — imposto gravoso ou pesado, encargo ou
FIKMLMEMTE'. 1 IS-01,MAE' 7 II II 7 GREVE1  /fAHErX^^T^ ruiM-ru.i1, 

-| obrlgapSo pesada, de cumprlmento dilicll ou desagra-
AOOCAQUE /T»,  <p\ y- y ( tira ...TRES N. I RJM-FUM I Pyw-ftz/w... dSvel;7 — candeeiro ou lanterna, em embarcapao, para

vsSbvfoNtALlJ-/ A : f Lk ( •-} \l V /A^r) V Bl'Ct'L . QJDAEClUHCS:   FO/Vl-Flirft... lluminap§o e transmiss§o de sinais; aqueie que, em
Q.UINHO VAI ,y f-Js?j^\ ^ f f\_ Y, //! ^Wffl-R"ri.„ nrrs/v*' casas de jogo ou cassinos, joga com dlnheiro da casa,
WC <OSSE6Q ) Cj^wVs  J f/ /  7 I ] VPUm-fW> " Jtil llnglndo-se de frequentador como os outros; 8 — (ant.)AQJJTeM y plfMi® V a ' [ (n ) f I J PA/ J f I 1/ i W\T_ tenda, considerada como lar; 9 — sem afeto; 10 —
(L' v* \\\ M / \ \\ (l~ 1 jM  //j La —/ I >. j ViM»ai trave comprida erlpada de puas de terro, usada como

\J IA J ( ^ \ \ O -W-vQ / \ r delesa entre os antigos romanos; 15 — espfecie do
¦ -j /'j vrrpA f ^ ¦: v , I \1 J. ^^Uf/A/V / \ [7_J/ /y/A^y anllbio vermllorme; 16 — lacilito os meios de. removo
rj II t\\H TTTT /¦ U*T I J^rTs1 S ^ —I os obs,aculos venpo as diliculdades de; apiano. nive-

S3» I'Shl I \ III 11J ~~—^l|l|] '*" Tin. \ i1/1 — I" lo; 19 — que nao tem pernas; individuo que sofre de
CT^j jl j \ ' I! ' \ \ MLv JjS&Zy I /\l / ® falta ou mutilapao das pernas; 22 — onomatopSia do
«ii I 111 1 tiaP I  I / ruldo de 4rvore que tomba; 25 — aparepa com frequ6n-

cla; 28 — o prolongamento da moldura superior doO JVIAGO DE ID PARKFR F HART T»T? ATvrTTTiC! breque; 31 — grupo de dlaletos romances das provin-
tSr.ee** MB, |r»Ldli  

— PARK£BiHABT PEANUTS ^  CHARLES M.SCHULZ ceEl,-

S ^GGACMVEL V 
^ mEWTE cec- g i flfETiTE | j 

• 
j TFi?nn nlPiruPnfSt /o WBEUD DELA FICOU ) ANUIDADKDO ClRCULO ENIGMlSTlCO CARIOCA'ffvL LqO  si M V J { AMI&A^PRKISA DE TENDO DIFiCULDADES lyPRESO NO FICHARtOy O n» 170 d* CHARADISMO i CRUZADISMO, refe-

M>? lA Z7^v-}J ^ 
' 

775 life '> AcJUDA. MBftl ftrr.* ^ lJ <l fante a Janeiro da 1092, Infori.ia que a anuldade de"/ yThftfe©? i/iP iI ^ ^ '—  - ——2iriJT5P?\rjEMAS DE 5 y a»llla9»o ao ClRCULO EHIQMiSTICO CARIOCA 6
I 1 TB RELAClOMAM£NTO.^|| d. Cr$ 20.000,00 para o ano de 1992, contando' /vi HQh ifllUHK iS^S^ / "com a compreensfiD do todoi para que esta revis-

; : I J >1*^ a-^O^w^T*' j9BH>Pj I wH^hT^ ^ /ftf;.la continue a ser editada com a rogularldade que
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~ LOQOQRIFO(uilllzapSodasletrasdoconcelto)
 It-it \ / N conduta sem MANCHA (5.9.1.9.7)
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s/o" ca 4. Quando o aol nasce no LESTE, vou para a FREN-*¦ — — ^ TE da ambarcaffio para contemplar a Obra deFRANK E ERNEST THAVES BELINDA  DEAN YOUNG E STAN.DRAKE D*u-3"2 CELLV-CEC-T„uca"^1 FOR bra&ileirq pode yi.I„„n,,nlOT^6ESHDON0II,ER?ANTEHIOR
rT ENTRAR DIRETO. MENOS OS HORIZONTAS||champanhes; h,c; Iniomo; olhal; pa;
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"V-ll VERTICAIS — choradeira; hilida; acha; pilhantes; an;

f^L?ilp •"> ^ -i V \ nit; 
ho: emporcalha; soar; achina; olho: ce; talhar; na;

CHARADAS METAMORFOSEADAS: 1. encamisado/
interno/interno; 5. xanto/canto; CHARADA APOCOPA-

!j Corraspondtacj.^™ Ru. dpaa Palme  apto.
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Inauguração da Casa

da Gávea
Será aberta no dia 20 a Casa da Gávea,

centro cultural criado por nove atores —
José Wilker, Paulo Betti, Cristina Pereira,
Antonio Grassi, Eliane Giardini, Míriam
Brum, Vera Fajardo, Rafael Ponzi e Gui-
lherme Abraão — voltado para a elabora-
çào e reflexão do espetáculo. Localizada
na Praça Santos Dumont, 116, a Casa não
apresentará encenações, mas servirá de
local para ensaio, de encontro da classe
artística, de espaço para leituras de textos,
seminários e conferências, além de estar
aparelhada para exibição de vídeos. Há
ainda oficina para reciclagem de material.

Apesar de estar ligada ao teatro, por
vocação de seus sócios, a Casa da Gávea
atenderá a outras áreas, tanto que começa
as suas atividades com um seminário so-
bre Ética, no dia 24, com a participação
de Marilena Chauí, Gerd Borheim, Antô-
nio Cândido, Maria Rita Khel e José
Américo Peçanha.

Décio de Almeida

Prado
O crítico e professor Décio de Almeida

Prado, responsável pela edição da revista
cultural da Universidade de São Paulo,
prepara edição especial sobre o teatro
brasileiro contemporâneo. A revista pre-
tende, através de contribuição de críticos e
ensaístas, fazer uma radiografia da situa-
çào atual do teatro nacional.

Décio prepara ainda, para publicação
este ano, livro sobre a história do teatro
brasileiro desde as suas origens até 1908.
É uma contribuição fundamental para a
rarefeita bibliografia sobre a história do
teatro brasileiro, escrita por uma dos mais
competentes analistas de teatro.

JORNAL DO BRASIL'Noviça' 
de volta

Já está marcada para o dia 12 de
agosto, no Teatro Villa-Lobos, a estréia
de The sound of music — A noviça rebel-
de, o musical de Richard Rodgers e
Oscar Hammerstein II, que teve uma
outra versão brasileira em 1962, com o
título de Música divina música. Agora
com direção de Ticiana Studart, que
procura completar as cotas de patrocí-
nio e começa os ensaios em maio, A
noviça rebelde tem apenas definida a
participação da atriz Zezé Polessa, que
interpretará Maria. Ao todo, o elenco
será formado por 19 atores e músicos. A
direção musical é assinada por David
Tygel.

Mas este não é o único projeto da
diretora Ticiana Studart. Em junho, ela
estréia no Espaço Cultural Sérgio Porto
O anjo negro, de Nelson Rodrigues, com
Dora Pelegrino.

HÁ CEM ANOS

Queixa
Ao subdelegado do 2o districto de Santa

Rita queixou-se hontem Francisco Liden
de ter sido roubado de quantia pouco mais
ou menos-de 8.000$, representada em di-
nheiro e em títulos.

Coincide esta queixa com a prisão que ha
dias foi realizada, ás 2 horas da manhã, cie
Emilio Hergage e de Francisco Bellard, que
tinhão em seu poder valores cuja procedencia
não souberão de prompto explicar.
"Maria da Fonte?"

A policia tomou conta de Guilhennina
Rosa da Fonseca, que, ante-hontem, arma-
da de uma faca, ferio pelas costas Joaquim
Martins Ferreira.

A nossa interrogação no título da noti-
cia quer dizer que Maria da
Fonte só atacava de frente.

Para outra vez que a Guilhermina seja
mais corajosa, ao menos no modo de usar
da faca.

Desabamento
Sobre a parede do prédio n. 13 da rua da
Ajuda desabou ante-hontem a parede do
prédio contíguo de n.15.

Não houve, felizmente, desastre a la-
mentar, a não ser ficarem levemente feri-
dos o contra-mestre e um trabalhador das
obras.

Fallecimento repentino
A bordo do paquete inglez Brittania falle-
ceu hontem o portuguez Manoel da Silva,
passageiro daquelle paquete.

O cadaver foi removido para o necrote-
rio, onde foi examinado pelo Dr. Moraes e
Brito.

Depois do grupo português A Barraca, o
brasileiro Companhia do Gesto faz adaptação
teatral de O baile, filme de Ettore Scola. Com
estréia marcada para o segundo semestre, O
baile, com direção de Dácio Lima, percorrerá
50 anos da História contemporânea do Brasil.

É a crise. Como Francisco Barreira, autor
da peça Gente finíssima, não conseguiu ence-
ná-la, decidiu publicar o texto em livro, ilus-
trado com fotos. O cineasta David Neves
dirige o elenco desta foto-teatro: Cláudio
Marzo, Ewerton de Castro, Mariana de Mo-
raes e Thales Pan Chacon.

Lauro César Muniz está comemorando os
seus 30 anos como autor teatral com nova

peça: Luar em preto e branco, que estréia
ainda este mês no Teatro Hilton, em São
Paulo.

Mais um Shakespeare. O encenador
Márcio Aurélio começa os ensaios de Ricardo
II para estréia ainda este semestre em São
Paulo.

A serpente, de Nelson Rodrigues, com dire-
ção de Antonio Abujamra, volta, a partir de
quarta-feira, ao Teatro de Arena.

Está previsto para julho, o início da tem-
porada carioca de Senhorita Júlia, de Strind-
berg, direção de William Pereira, com An-
dréa Beltrão e João Mayer. Zezé Polessa como Maria

Carlos Magno Carlos da Silva
ÁRIES» 21/03 a 20/4
A lua passeia pr" ~ >^...7 "~Z7Áries e intensifica a
sua forma de sentir, «iiiiif 
pensar e agir ressaltando uma necessida-
de interna de se fortalecer e atacar de
frente desafios incômodos. Impulsos infan-
tis. Mercúrio lhe dá ímpeto.

GÊMEOS • 21/05 a 20/06
Disparates ou desni-| /C )veis sociais e admi- J/*Jnistrativos são coin-lw
cados em exame público neste momento.
Estados emocionais mais extremistas tra-
zem voracidade e exageros na forma de
expressar suas opiniões e desejos..

TOURO • 21/04 a 20/05
Momento delicado e
adverso para fazer --—
vista grossa a cuida- \kJ I
dos e detalhes, sobretudo na esfera dos
negócios, saúde e relacionamentos. Nati-
vos de 11 a 16/5 precisam reconstruir sua
auto-estima e evitar más ações.

CÂNCER • 21/06 a 21/07
Necessidade de se
dedicar a assuntos
bem específicos que
garantam a melhoria das suas condições de
trabalho e moradia. Momento de impulsivi-
dade e de grande excitação, podendo mu-
dar de ânimo várias vezes. Faça pesquisas.

LEÃO* 22/07 a 22/08
Nativos de 30/7 a 5/8 
e de 13 a 19/8 preci- \
sam ter o máximo de
sensatez e força interior a fim de evitar
conflitos íntimos ou problemas crônicos de
relacionamento ou de adaptação. Demais:
Dia bom para inovações.

VIRGEM • 23/08 a 22/09
Tempo ideal paral/ ,yreavaliar seus últi-
mos seis meses
iniciar um novo ciclo que tenha como prer-rogativa máxima recuperar a sua esponta-
neidade no relacionamento e avivar a sua
capacidade de ser útil no mundo.

LIBRA* 23/09a22/10
Dificuldade em apro- -.p
veltar plenamente /' JN *N
situações que pare- fv y
ciam ser ideais para o seu desenvolvimen-
to e estabilidade material e afetiva. Capaci-
dade de inserir muito idealismo e
criatividade rias suas tarefas diárias.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Momento polêmico e
que traz à tona uma wZ ^—yl
série de reuelaçõBs.rS-?,--*»^ —^ I
e sentimentos que estavam escondidos
dentro de você. É no plano dos relaciona-
mentos que você poderá enfrentar momen-
tos de grande ansiedade e indecisão.

HORIZONTAIS— 1 — surdez incompleta: 11 — aquele
que Imagina; 12— sinal, geralmente em lorma de cruz,
que marca a última lauda ou a última prova de um
trabalho tipográfico; 13 — cesto cilíndrico que os indl-
ganas trazem às costas, suspenso por uma embl-
ra passada à volta da cabeça, e que serve para trans-
porte, usado na Amazônia para transportar mandioca;
14- agourento, abominável; 16— raiz grega que sugere
a Idéia de ponta; 17 — compilação desenvolvida pelaatividade de processar dados e que pode ser utilizada
em computadores de muitos tipos diferentes; 18 —
elemento de composição que exprime a idéia de la-
ca, resina; 20 — elemento de composição latino queexpressa a idéia de boca; 21 — apresentar um caráter,
uma qualidade; 23 — terceira pessoa da trindade chine-
sa dos deuses da felicidade (personifica a longevidade);
armadilha para caçar aves; 24 — que fala pouco; silen-
ciosa; 26 — planta da família das labiadas, espécie de
jenipl; 27 — espécie de pombo bravo; 29 — penetrarno Intimo, na alma (de alguém); 30 — caule caracteriza-
do por nós bem marcados e entre nós distintos, peculiará família das gramlneas, quase sempre listuloso (pl.);
palha comprida, de que se tiraram os grãos e que serve
para cobrir as habitações pobres nos campos (pl.); 32 —
pertencente ou relativo à família de planlas florlleras,
da ordem das santalales, que engloba arbustos e árvo-
res dotadas de flores diclamideas, hermafroditas e
actlnomorfas, e fruto drupáceo, sendo várias parasitasde raízes de outras árvores, havendo umas 250 espé-
cies tropicais, bem representadas no Brasil.VKRTICAIS — 1 — parte do eixo do embrião ou da
plântula germlnante que se acha abaixo da inserção
dos cotilédones; parte do caullculo ou eixo de uma
plantinha espermatófita, situada abaixo do ponto de
inserção dos cotilédones; 2 — de que não há memó-
ria por causa de sua extraordinária antigüidade; 3 —
elemento de propulsão dos barcos a vapor; 4 — neste
ano; 5 - que produz destruição ou desagregação de
célula; 6 — imposto gravoso ou pesado, encargo ou
obrigação pesada, de cumprimento difícil ou desagra-
dável; 7 — candeeiro ou lanterna, em embarcação, paraIluminação e transmissão de sinais; aquele que, em
casas de jogo ou cassinos, joga com dinheiro da casa,
fingindo-se de freqüentador como os outros; 8 — (ant.)tenda, considerada como lar; 9 — sem afeto; 10 —
trave comprida erlçada de puas de ferro, usada como
defesa entre os antigos romanos; 15 — espécie do
anfibio vermiforme; 16 — facilito os meios de, removo
os obstáculos a, venço as dificuldades de; aplano, nive-
Io; 19 — que não tem pernas; indivíduo que sofre de
falta ou mutilação das pernas; 22 — onomatopéia do
ruído de árvore que tomba; 25 — apareça com freqüên-
cia; 28 — o prolongamento da moldura superior do
breque; 31 — grupo de dialetos romances das provin-cias meridionais da França. Colaboração de CELLY —
CEC — Tijucs.

ANUIDADE DO CÍRCULO ENIGMÍSTICO CARIOCA
O n* 170 de CHARADISMO E CRUZADISMO, rofe-
rente a Janeiro de 1002, infori.ia que a anuidade de
•flllaçto ao CÍRCULO ENIQMiSTICO CARIOCA é
da CrS 20.000,00 para o ano de 1092, contando"oom a compreensão de todos para que esta revis-
ta continue a ser editada com a regularidade quefoi mantida ati agora".

LOOOQRIFO (utilização das letras do conceito)1. O Dr. Jairo deslancha,
Já era tão admirado,
Conduta sem MANCHA (5.9.1.9.7)É de fato um PREDESTINADO. (6.7.1.7.8.9)Como ALTER-EQO a sensatez,
Uma PORÇÃO de entretenimento (1.9.3.4)Deslumbramento, AVIDEZ. (10.2.8.4)Agradecemos seus PASSATEMPOS.FREI IGNACIO — CEC — Jacarepaguá
CHARADA POR PERMUTAÇÃO (letras do conceito)
2. Nio é nada HIGIÊNICA a VESTIMENTA daquela
PETULANTE eoroto. 5L, SL

CHICO SILVA —Niterói
CHARADAS AFERÉTICAS (supressão da sílaba ini-

ciai)3. MINÚCIAS são MINÚCIAS e nem sempre ajudam
a compreender o todo. 4-3

ARGOS — CEC — Brasília
4. Quando o sol nasce no LESTE, vou para a FREN-
TE da embarcaçfio para contemplar a Obra de
Deus. 3-2 CELLY — CEC — Ti|uca

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — champanhes; hic; iniomo; olhai; pa;riacho; cor; ad; halter; daninha; cp; antolhar; ir; ae; hilo;rir; soalha; amor; croas.
VERTICAIS — choradeira; hilida; acha; pilhantes; an;nit; ho; emporcalha; soar; achina; olho; ce; talhar; na;
proas; hilo; rim; ro; oc.
CHARADAS METAMORFOSEADAS: 1. encamisado/
encaminhada; 2. mago/pago; 3. algemas/algumas; 4.interno/inferno; 5. xanto/canto; CHARADA APOCOPA-DAi 6. fabulaçào/fabula.
Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57 apto.4 Botafogo CEP 22.270.

SAGITÁRIO» 22/11 a21/12
1o decanato: Fase de —\WT~V
agilidade mental e fí- 
sica tornando-o mais \L
falante, automotivado e articulado. Evite
ser o dono da verdade e pense antes de
falar ou decidir. Demais: Fase favorável
para novos contatos.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/01
No momento é preci-
so saber que as coi- ]sas simples no fundo W ^
são as mais importantes e por isto vale a
pena se despojar de excessos, pudores e
apegos que dificultam o seu entrosamento
consigo e com os outros.

AQUÁRIO • 21/01 a 19/02
Situações perturba- —--i
doras, mas que po- jdem ser o pivô para n v 1&-.
decisões e conscientizações imprescindí-
veis para o momento podem ser vividas
sobretudo no campo amoroso e em relação
à saúde, amigos e grupos. Modere.

PEIXES • 20/02 a 20/03
Tendência a se valo-
rizar e querer o me-
lhor para si. P^óm ^
não crie tensões ou situações que pode-
riam ser evitadas ao querer impor seus
argumentos aos outros. Um pouco de auto-
crítica anula perdas e danos.

JIM DAVIS VERÍSSIMO
f7VcnrT\ /yfisn n*, 1E AGORAi MAIS (JI\A CA-
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ftuem e quem Mais una. ¦>¦¦¦ Vida, curt a,Um documento prcparado pdo ministerio da Eco- T Begunclo fontes bem informa- OK c.
nomia, com o balan^o dos investimentos estrangciros clas, no proximo consist6rio, cuja M ^ W J | JT • 

Oliver 
||ane, qui; aprovcitando o l^amcnto de

fcitos no Brasil cm 1991, esta eirculando por alguns data o Papa Joao Paulo II anun- -M ¦¦ ¦ M ¦ ¦¦IB ¦ sou filrne JFK esteve rccentcniontc no Rio cstudando
gabinetcs do Planalto. Clai'a ate 0 flnal do ano- 0 Brasil m. M J I I 1 1 a real,za?iao (le "nla nova prodiipao sol>re Getulio

Revcla que na Dole position cstao os Estados ganharaum novo cardeal. BhI m—dk Jk mm mm Vargas^ ainda nao deridiu sc toca on nao o projeto
Unidos, com investimentos totais dc 10,6 bilhoes de ? Sue J31!1, Sei\f° 3Ue ——— """"" I , .
dolarcs ao loneo do ano passado. indica, D. Luciano Mendes de Al- Fotos de Ronaldo Zanon • dividido entre dots outros roteiros.

Pcla ordem, vem Alemanha Ocidental (4,5 bilhoes mel^a' bfisp° ^ariana 0 atual —G«sM0 • Um .sobre Lyita Peron, a ser rodado na Argentina,
de dolarcs), Japao (3,4 bilhocs), Suica (2.8 bilhoes). President* da CNBB' 'I' I'lliVM1 I1 1 Veiga e outro sobre Mao-Tsc-Tung, a sc.- filmado na China.
Gra-Bretanha (2,6 bilhocs) e Canada (2,1 bilhocs). e Gloria * *

*** oem ense Portela • Tudo mdica que a ideia de filmar a vida de Vargas
Na lanterna, fechando a raia dos investidores • A Vasp nao tern pianos, apesar da ainda em aobe mcsn'° ind° para o fundo da gaveta.

estrangciros, aparcce a ex-Uniao Sovicticu. crise, dc reduzir o numero de seus WlCt ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Com 4 milhoes de dolarcs. vdos para o exterior. *fT&M'^Bj^^^^B^Mcar7iaval

 L&ES-gHSfe: Qw"fiM Pareoduro

...Quem dan$a Susto £=rl€x« 1 MS IJZXfc
Sco Brasil nao abriro • Muitos conheci- semcstre duas vezes por semana para N X f / #5 que ja estava se putada Sanda Caval-

olho. a Argentina aca- „i?L ?„!?"„ Seul e outras duas para Bruxelas. t\ ,,-jfPidespedindo dos canti ameafou o partido
bard passando dfrente Mi n |! g&* /////' amigos para mu- demudar-separaoPLe,
na dispula por uma vaga tro da cidade en- SeiXl Viagem I «Syd3f 75$ V/ dar-se de armas peia nova legenda, dis-
na representafdo junto "" • 

n nice ttnmar FrnnrfUtti arram P 9 & ' 1M' Z. (Mm-. bagagens para No- putar a prefeilura do
aOCDE. gasgaram ontem • O vice Itamar Franco esta arrasa- . «%' va Iorque. deu ftio

n.MMM. per-xerife Romeu SSSl° * I? J«B8ljjjfeaUjgSt» J Beceteu uma «,MM Anmml Mo.

Juma acompanha- • Motivo: problemas de saMe na fa- MHHHHPllBHfl proposta miliona- future rival nas ur-
de elite formado pelos do do superinten- * ^\"^SSal riadp uma nova pa- nas, Sandra Cavalcanti
paises mats ricos do dente da Policia ¦¦¦ rifilB naoinnal Hp tp esta pensando em dispu-mundo, esta a um passo p d j d R{ d "Rnrffl -vi Vfl ' flMi feo,a ff'°nal 

de te; tar o cargo pclo propriade chegar a conclusao de . vi, ' , JTLULlcl-V IVd levisao, ,
que a economia argenti- 'ega-do Edson de • No show que estreard no dia 12 no Organizaqoes Mar- . ' . c"
na estd muito mais orga- Oliveira. Imperator ao lado dos fllhos Nana tinez, com sede no . r!'"'nizada do que a do Bra- • So relaxaram Danilo, Dorival Caymmi mostrard Parana que a fez comoeleitoradodividido"Ml quando viram os miislca ln6dita Para falar de Teresa, l«j$* s 

JJ|H balancar em pro-Brizola c contra-
Se bobear, o Brasil dois sentar-se e pe- que compos em homenagem a Jorge " (f*\ ' • A rede comecara Br'sola-

da»va. dir oalmopo. Amado e que fara parte da trilha so- *' ' fWW /MWi a nnprar nn fim rtn ***nora da minissSrie Teresa Batista, que '" J {%.. a.operar no nm ao
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ÜVIais ulixi
iáegundo fontes bem Informa-

das, no próximo consistório, cuja
data o Papa João Paulo II anun-
ciará até o final do ano, o Brasil
ganhará um novo cardeal.

Que deverá ser, ao que tudo
indica, D. Luciano Mendes de Al-
meida, bispo de Mariana e atual
presidente da CNBB.

Huem e quem
Um documento preparado pelo ministério da Eeo-

nomia, com o balanço dos investimentos estrangeiros
feitos no Brasil cm 1991, está circulando por alguns
gabinetes do Planalto.

Revela que na pole position estão os Estados
Unidos, com investimentos totais dc 10,6 bilhões de
dólares ao longo do ano passado.Pela ordem, vêm Alemanha Ocidental (4,5 bilhões
de dólares), Japão (3,4 bilhões), Suiça (2,8 bilhões),
Grã-Bretanha (2,6 bilhões) e Canadá (2,1 bilhões).

* * *
Na lanterna, fechando a raia dos investidores

estrangeiros, aparece a ex-União Soviética.
Com 4 milhões de dólares.

Vida, curta,
Oliver Stone, que aproveitando o lançamento de

seu filme JFIv esteve recentemente no Rio estudando
a realização de uma nova produção sobre Getúlio
Vargas, ainda não decidiu se toca ou não o projeto
para a frente.

Está dividido entre dois outros roteiros.
Um sobre Evita Péron, a ser rodado na Argentina,

e outro sobre Mao-Tsc-Tung, a ser filmado na China.* * *
Tudo indica que a idéia de filmar a vida de Vargas

acabe mesmo indo para o fundo da gaveta.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Fotos de Ronaldo Zanon
iGastão
Veiga e

\e Gloria
\ Portela
| ainda em
\clima de
I carnaval

Sem crise
A Vasp não tem planos, apesar dacrise, de reduzir o número de seusvãos para o exterior.
Ao contrário, vai aumentá-los.
Além das atuais quatro freqiiên-

cias semanais para os Estados Uni-
dos, uma para Aruba e três diárias
para Buenos Aires, a empresa prepa-ra-se para voar ainda neste primeirosemestre duas vezes por semana paraSeul e outras duas para Bruxelas.

A apresentadora
Valéria Monteiro,
que já estava se
despedindo dos
amigos para mu-
dar-se de armas e
bagagens para No-
va Iorque, deu
meia-trava em seus
projetos.

Recebeu uma
proposta milioná-
ria de uma nova ca-
deia nacional de te-
1 e v i s ã o, a
Organizações Mar-
tinez, com sede no
Paraná, que a fez
balançar.

A rede começará
a operar no fim do
mês, possivelmen-
te já com Valéria
no vídeo.

* * *
No Rio, a OM-TV

ocupará o Canal 9,
atualmente arren-
dado para a MTV.

.Quem dança
Se o Brasil não abrir o

olho, a Argentina aca-
bará passando à frente
na disputa por uma vaga
na representação junto
àOCDE.

A direção da Organi-
sação de Cooperação pa-
rá o Desenvolvimento
Econômico, que é o clube
de elite formado pelos
países mais ricos do
mundo, está a um passo
de chegar d conclusão de
que a economia argenti-
na está muito mais orga-
nizada do que a do Bra-¦m

Se bobear, o Brasil
dança.

Não foi só para en-
quadrar o PFL que a de-
putada Sanda Cavai-
canti ameaçou o partido
de mudar-se para o PL e,
pela nova legenda, dis-
putar a prefeitura do
Rio.

De olho nos índices do
candidato Amaral Neto,
seu futuro rival nas ur-
nas, Sandra Cavalcanti
está pensando em dispu-
tar o cargo pelo próprio
PFL, certa de que have-
rá um segundo turno,
com o eleitorado dividido
em pró-Brizola e contra-
Brizola.

* * *
A deputada está con-

vencida de que na falta
de um nome de consenso,
o candidato do PDT d
prefeitura do Rio acaba-
rá, segundo sua opinião,
sendo mesmo o do gover-
nador Leonel Brizola.

Muitos conheci-
dos clientes do
Grill One, no cen-
tro da cidade, en-
gasgaram ontem
quando viram en-
trar no salão o su-
per-xerife Romeu
Tuma acompanha-
do do superinten-
dente da Polícia
Federal do Rio, de-
legado Edson de
Oliveira.

Só relaxaram
quando viram os
dois sentar-se e pe-
dir o almoço.

Sem viagem
O vice Itamar Franco estd arrasa-

do.
Foi obrigado a adiar a visita ofi-

ciai que faria a partir de hoje a Seul,
Coréia do Sul.

Motivo: problemas de saúde na fa-
milia.

Roda-viva
No show que estreará no dia 12 no

Imperator ao lado dos filhos Nana e
Danilo, Dorival Caymmi mostrará a
música inédita Para falar de Teresa,
que compôs em homenagem a Jorge
Amado e que fará parte da trilha so-
nora da minissérie Teresa Batista, que
a TV Globo exibirá em abril.

Vestida por Guilherme Guimarães e
tendo entre os padrinhos o senador e
Sra. José Sarney, casam-se dia 25, na
Igreja de Nossa Senhora de Fátima,
em São Paulo, Maria Clara Bordon e
Carlos Alberto Machline.

O embaixador da França e Sra.
Jean-Bernard Ouvrieu passarão o fim
de semana em Alagoas.

A fazenda Sant'Anna do Sr. Geral-
do Sá, no Vale das Videiras, servirá
de décor hoje para um concurso hí-
pico com 70 concorrentes que dispu-
tarão a Taça Santarém, oferecida porOlavo Monteiro de Carvalho.

Silvinha e Hélio Fraga Júnior che-
garão amanhã de temporada em Nova
Iorque.

Nasceu em Brasília, Boberta, filha
de Ruth e José de Anchieta Helcias.

Termina neste fim de semana a bo-
nita exposição Deoo 92, que reúne tra-
balhos de mais de 20 arquitetos e de-
coradores do Rio.

O embaixador e Sra. Eduardo Ho-'
sannah foram homenageados ontem
com um jantar oferecido pelo embai-
xador doublé de poeta e Sra. Sérgio
Bath.

Nélida Pifion voará no dia 16 para
Miami, onde participará de um semi-
nário na universidade local sobre sua
própria obra.

De volta de Paris, chegarão ao Rio
na segunda-feira o Dr. Ivo Pitanguy e
a filha Gisela.

Ana
Cristina
Alvese

Joaquim
Álvaro

Monteiro de
Carvalho
feitos um

para o outro

• Jantavam na quarta-feira no Antiquarius, olho no
olho, tipo feitos um para o outro, a apresentadora
Marilia Gabriela e o diretor Paulo Ubiratan.

Em temporada de fé-
rias no Brasil, ojornalis-
ta Sebastião Nery, adido
cultural junto d embai-
xada em Paris, está de
queixo caído.

Descobriu que um
Santana zero quilômetro
estd custando, pela tabe-
la, Cr$85 milhões.

Por muito menos, se-
gundo ele, comprou em
Paris um Mercedes Benz
zerinho, estalando de
novo.

Um e outro
Agora que saiu do noticiário diá-

rio, o ex-ministro Alceni Guerra jávoltou a ler os jornais todas as ma-
nhãs.

Anda escandalizado com o affair
Magri.

Os tietes da novela Pc-
dra sobre pedra serão brin-
dados num dos próximos
capítulos com uma si-
tuação hilária.

O deputado Ivonaldo
Pontes, vivido por Marco
Nanini, levará uma surra
da mulher Rosemary"(Elizângela).

Daquelas de toalha
molhada.

* * *
Qualquer semelhança

com a vida real é mera
coincidência.

O governador do Amazonas,
Gilberto Mestrinho, tem um mo-
do todo peculiar de se referir à
Eco-92, que acontecerá no Rio em
junho.

Rock in Rio III.

Estremecimento
Prometem endurecer as relações

entre Brasil e Portugal, apesar dos
fortes laços que durante séculos uni-
ram os dois paises.

A disposição do presidente Collor
de cancelar a visita que faria em abril
a Lisboa é apenas o começo.

Muito mais cedo do que se espera o
governo brasileiro deverá retribuir
com a mesma moeda o tratamento
que anda sendo dispensando aos pro-fissionais brasileiros em Portugal.

O embaixador Affonso Celso de
Ouro-Preto abriu os salões da sede da
representação diplomática do Brasil
em Estocolmo no inicio da semana
recebendo para um jantar em home-
nagem a Zélia Cardoso de Mello e
Chico Anysio.

A ex-ministra, que passou quatro
dias na capital sueca, falou no de-
partamento latino-americano da
universidade local sobre economia
brasileira.

Desabafo
• Do vice-presidente da Motion Pictures, Harry Sto
ne, depois de constatar, desanimado, que quase nin
guém apareceu ontem nos escritórios do Rio paretrabalhar:
— Eu ser a único brasileira que trabalha hoje!

• A Chrysler, que nuo anda bem das pernas nem nos
Estados Unidos, andou sondando muito discretamente nomes passado a possibilidade de voltar a produzir automóveis
no Brasil. Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter

ito» LuizXa-» 1~» «—» Eça
„CARLÍNHOS VERGUEIRO interpreta

NELSON CAVAQUINHO & ADONIRAN BARBOSAoio Pessoa 86-4 • Tc 1.1 2S9-1041

CRISTOVÀO BASTOS & MARCO PEREIRA
i interpretam ARY BARROSO A NOEL ROSA um lig¦v»» pelo» telefone*: 541-9046 / 546-0867 «fflfflWUMV

AuBar
No 1 ° andar do PLATAFORMA I, con-
tinua fazendo carreira o super musical
folclórico VAI, BRASIL! com mais de
160 artistas em cena. Espetáculo ma-
gistral que pode (e deve) ser visto por
brasileiros e turistas estrangeiros. No
térreo, a churrascaria "vip" apresenta
show de carnes nobres e macias. To-
das as variedades, sempre no ponto
exigido. Recomendo, no cardápio vas-
to. as trutas, de criação própria, com
guarnicão, a Cr$ 8.250,00. Adalberto
Ferreira, 32. Tel. 274-4022.

RIO
JAZZ
CLUB

RIO
JAZZ
CLUB

"UN 
CHANT DAMOUR À PIAF" MO

com CRISTINA SANTOS BELLSUMervm pelos telefone*: 541-9046 / 546-0867 8C0TCBWHEW
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"Do Medieval
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ONDE AOS SÁBADOS SE REVIVE O PASSADO

FORMAÇAO DE ATOR -1 ANO
Incluído Dublagem Profissional

(3 a 6 meses)
ESCOtA DE TEATRO DIRCEU DE MATTOSRua Barão de Petrópolis, 897Alto do Rio Comprido/Sta Teresa

Tapetes, Arte Sacra, Pratarias, Marfins, Cristais,
Porcelanas, peças Art Nouveau e Àrt Decô,

bric a brac e ricos objetos de arte.
ARTE É INVESTIMENTO

venha reviver o passado

1° Concerto

Quadro Cervantes
7 e 8 março às 17 horas

Patrocínio

todos os domingos das 10 às 19 h. naHORÁRIO-') às 18 h
Praça Mal. Âncora, nas proximidades

do Restaurante Albamar. Assinatura
CRIAÇÃO

$ssociacào Ütoileita íie &ntiquàrio2

mÚTUR
% baÒcodobrasuAssociação IBrasileita De $ntiquàrio£

Recife

Assinatura Jornal do Brasil
Vitória

estacionamento amplo e gratuito.

Importados 
para quem 

tem

super bom 
gosto.

Cerveja Budweiser lata
Cerveja Heineken laia
Cerveja Kvvik Belga lata
Cerveja Haake Beck s/álcool lata
Biscoito Barilla 350g
Massa Barilla....(a partir de)
Molho Divella Tomate Pelatti
Azeite Galo 500ml

Atum Dada Equatoriano  2.500,
Leite Zero/Total l.OOOml  690,
Tônica Schweppes 250ml  640.
Croassant Salgado - unidade  190,
Pipoca Orville Butter Salt Free  5.750,
Pipoca Orville Butter Redenbachers  5.750,
Pipoca Orville Butter No Cholesterol  5.750,

Aberta aos domingos das 9:00 às 20:00hs
Av. Bartolomeu Mitre, 705 - Leblon - Tfl:274-3329,

SS
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iNDicAgoES Para o Oscar

MELHOR FILME
MELHOR ATOR MELHOR DIRETOR
Warren Beatty Barry Levinson

VAN GOGH (\/an Gogh), de Maurice Pialat. ComJacques Dutronc, Alexandra London, Gerard Setye Bernard Le Coq. Estação Cinema-1 (Av. PradoJúnior. 281 — 541-2189): 16h, 18h45, 21 h30.(10anos).
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Um gângster que sonhava
O cinema americano está repleto
de sonhadores tio bem. Desde os
ficeionados personagens de
Frank Capra ao apologéíieo Tuc-
ker, de Franeis Coppola, incluin-
do o promotor Jim Garrison, em
JFK, sonhar pode não fazer mui-
to bem à saúde, mas sempre fez
bem a Hollywood. Bugsy, de
Barry Levinson, que disparou na
corrida ao Oscar deste ano com
10 indicações, também ê a apoio*
gia de um sonhador. Mas um
sonhador do mal, pelo menos
quanto aos métodos de chegar lá.
Rugsy, o triunfo de Warren
Beatty cinqucntão, que batalhou
alguns anos para filmar a história
deste gângster fascinado por ci-
nema, tem pré-estréia hoje â
meia-noite no Art-Copacabana e
Art-Fashion Mall 2. Benjamin
fíugsy Siegel chega às telas em
reconstituição de época impecà-
vei, narrativa fluente e diálogos Warren Beatty: produtorexcelentes, impregnados dc hu- e protagonista OO filmemor — raro no gênero. O filme
mostra os últimos anos do gângs- cahpm mio 1É>Í ,„„,rler em Los Angeles onde vive f . q q Cr t?nsformar o
tempestuoso rdnfance com a atriz ti h™ 

"m Para,sorda {^aü-Virgínia Hill (Annette Bening, in- Ô Í h. r j .. clcnco de apoio é um show àjusiumente fora da corrida ao Os- parte em Bugsy, com Ben Kings-ear). Apesar de violento, Bugsy lcy, Harvcy Keitel e Joe Manteg-vira cordemnho na rédea curta na. O filme entra em cartaz noimposta por Virgínia. E mete na dia 13. (Susana Schild)

I

<>a In* muiirrvH ahtnis do tiiivu cinema fruncéae • explobão de seu mui» jmrin talento.O resultadu è um grande filme, com momentos incsqueciwia"Krtnoe Suir"

Gerard Miciiel Philippe
Depardieu Blanc Noiret
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FRANKIE & JOHNNY (Frankie & Johnny). de
Garry Marshall. Com Al Pacino, Michelle Pfeiffer,
Hector Elizondo e Nathan Lane. Metro Boavista
(Rua do Passeio, 62 — 240-1291): 13h30,

*r 
show

ROBERTO CARLOS/CORAÇÃO — 5», às21h30; 6a e sáb., às 22h30; dom., às 21 h, Cane-cão, Av. Venceslau Braz, 215 (295-3044). 5a edom., a Cr$ 25.000 (mesa central/frisa), Cr$20.000 (mesa lateral/mezzanino) e Cr$ 15.000
(arquibancada): 6-' esáb., CrS 30.000 (mesa cen-trai/frisa), CrS 25.000 (mesa lateral) e CrS 15.000
(arquibancada). Até amanhã.

ELYMAR SANTOS/SER FELIZ — 6» e sáb.. às22h; dom., às 20h30. Imperator, Rua Dias daCruz, 170 (592-7733). 6° e sáb., CrS 14.000
(camarote), CrS 13.000 (setor A e B especial), CrS12.000 (setor B e C especial) e CrS 11.000 (setorC); dom., a CrS 13.000 (camarote), CrS 12.000
(setor A e B especial), CrS 11.000 (setor B e Cespecial) e CrS 10.000 (setor C). Até amanhã.

GARGANTA PROFUNDA/OUTROS CARNA-VAIS — 5», às 19h; 6=, às 12h30 e 19h; sáb , às21 h, dom., às 20h. Teatro João Theotônio, Ruada Assembléia, 10 (224-8622). CrS 3.000 (às12h30), CrS 5.000 (5», 6» e dom.) e CrS 6.000
(sáb.). Até amanhã.

CLAUDIA RAIA/NÃO FUJA DA RAIA-Textode Silvio de Abreu. Coreografia de Olenka Raia.Direção de Jorge Fernando. Atores convidados:Eduardo Martini e Rubem Gabira e bailarinos.Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187 (220-8394/240-2526). De 4a a 6a e dom., às 19h; sáb.,às 21 h. CrS 8.000 (4» e 5»), CrS 10.000 (6J edom.) e CrS 12.000 (sáb). Duração: 1 h40.
CAUBY PEIXOTO — As 24h. Un-deux-trois, Av.Bartolomeu Mitre, 112 (239-0198). Couvert aCr$ 10.000. Último dia.
EDUARDO CONDE — As 22h30. LAtelier, RuaGarcia D'Avila, 129 (259-8344). Couvert a CrS10.000.

MEU PRIMEIRO AMOR (My girl), de Howard
Zieff. Com Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Ma-
caulay Culkin e Anna Chlumsky. Novo Jóia (Av.Copacabana, 680): 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).

VINÍCIUS CANTUARIA - Apresentação docantor e compositor. De 4» a sáb., ás 23h. Torrede Babel, Rua Visconde de Pirajá, 128/A (267-9136). Couvert a CrS 4.000 (4» e 5»): CrS 5.000
(6» e sáb.) e consumação a CrS 3.000 (4" e 5a):Cr$ 4.000 (6a e sáb.). Último dia.

CRISTINA SANTOS — Un chant d'Amour à Piai— Participação de Orlando Silveira (acordeon) eLeandro Braga (piano). De 6» a dom., às 19h, RioJazz Club, Rua Gustavo Sampaio, s/n° (541 -
9046). Couvert a CrS 6.000 (6» e dom.): CrS8.000 (sáb.) e consumação a CrS 3.000 (6a edom.); CrS 4.000 (sáb.). Até dia 29 de março.

LENY ANDRADE — A cantora se apresentaacompanhada de banda. De 5a a sáb., ás 23h.Club 205, Av. 28 de setembro, 205 (204-2727).Couvert a CrS 5.000 (5a); CrS 8.000 (6a e sáb.).Até dia 14 de março.
FÁTIMA GUEDES/GRANDE TEMPO — De 4aa dom., às 23h. Vinícius, Rua Vinícius de Morais,39 (267-5757). Couvert a CrS 8.000 (4a, 5a edom.) e CrS 11.000 (6» e sáb.).
LEILA PINHEIRO/OUTRAS CARAS — De 4a asáb., às 23h. Dom., às 20h. Jazzmania, Av. Rai-nha Elizabeth, 769 (227-2447). Couvert a CrS8.000 (4a, 5a e dom.); CrS 10.000 (6a e sáb.) econsumação a CrS 5.000. Até dia 15 de março.
CARLINHOS VERQUEIRO — HomenageandoNélson Cavaquinho e Adoniran Barbosa. De 5a asáb., às 23h. Au Bar, Av. Epitácio Pessoa, 864(259-1041). Couvert a CrS 7.000 (5a); CrS 9.000(6a esáb.). Último dia.
NÓ EM PINGO D'ÁGUA — Apresentação do
grupo. 6» e sáb., às 23h. Gula bar, Av. DelfinMoreira, 630 (259-5212). Couvert a Cr$ 5.000 econsumação a CrS 2.500. Até dia 14 de marco.

CRISTÓVÃO BASTOS 8< MARCO PEREIRA— Show instrumental, interpretando Noel Rosa eAry Barroso. De 5a a sáb., às 23h. Música paradançar, a cargo do DJ Paulo Futura, antes edepois do show. Rio Jazz Club, Rua GustavoSampaio, s/n° (541 -9046). Couvert a CrS 8.000
(5a); Cr$ 10.000 (6a e sáb.) e consumação a CrS4.000 (5a); CrS 5.000 (6a e sáb ). Até dia 14 demarço.
GOLDEN BOYS — Apresentação do quarteto. De

4a a sáb., às 23h. People, Av. Bartolomeu Mitre,
370 (294-0547). Couvert a CrS 7.000 (4a); CrS
8.000 (5a); CrS 9.000 (6a e sáb.) e consumação a
CrS 4.000 (4a e 5a) e CrS 5.000 (6a e sáb.).
Último dia.

I HUMOR
NERSO DA CAPITINGA/RASGANDO OVERBO — Show do humorista Pedro Bismarck.
Textos de Pedro Bismarck, Lúcia Martins e Toni-
nho Dutra. De 5a a sáb., às 21 h; dom., às 20h.
Teatro Glória, Rua do Russel, 632 (245-5527).CrS CrS 8.000.

GERALDO ALVES/UMA PALAVRA DE OTI-MISMO:SOCORRO! — De Geraldo Alves. 6a esáb., às 21h30; dom., às 20h. Teatro do Ibam,Largo do Ibam, 1 (266-6622). CrS 5.000.
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Homem sai da clínica de tratamento de distúrbiosmentais e encontra outro que acaba de sair da
penitenciária e juntos planejam um golpe, quandoum deles é confundido com milionário desapare-cido. EUA/1991.

MENTES QUE BRILHAM (Litt/e man Tate), deJodie Foster. Com Jodie Foster, Adam Hann-Byrd, Dianne Wiest e Harry Connick Jr. Veneza
(Av. Pasteur, 184 — 295-8349); de 2a a 6a, ás16h, 17h50,19h40, 21h30. Sáb. e dom., a partirdas 14h10. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, 422— 264-5246), Center (Rua Coronel Moreira Cé-sar, 265 — 711-6909): 15h30. 17h20, 19h10,21 h. (Livre).

Menino superdotado tenta se adaptar ao cotidiano,mas sua vida é marcada pela relação entre duasmulheres — sua mãe e a psicóloga infantil — quedivergem quanto à sua educação. EUA/1991.
NÃO MATARAS (Krótki film o zabijaniu), deKrzysztof Kieslowski. Com Miroslaw Baka, JackKrzystof Globisz e Peter Jan Tesarz. Studio-Cate-te (Rua do Catete, 228 — 205-7194): 14h50,16h30,18h10,19h50, 21h30. (Manos).
Jovem desempregado assassina um motorista detáxi e é levado à justiça, onde será defendido porum advogado recém-formado que tenta a todocusto livrá-lo da pena de morte. Polônia/1988.
EDUARDO II (EdwardII), de Derek Jarman. ComSteve Waddington, Andrew Tiernan, Nigel Terry eTilda Swinton. Estação Botafogo/Sala 3 (RuaVoluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 15h20,17h, 18h40,20h20,22h. (14 anos).
O rei da Inglaterra, Eduardo II, assume o trono etraz do exilio um plebeu a quem cobre de títulos e
propriedades, renegando a esposa e atraindo a irados nobres e do clero. Baseado na peça de Chris-topher Marlowe. Inglaterra/1991.

Menina hipocondríaca vive numa funerária juntocom o pai viúvo e a avó esclerosada e tem apenas
um amigo, um garoto tímido que a ajuda a superar
os problemas. EUA/1991.

THELMA & LOUISE (Tlielma & Louise), de Ri-
dley Scott. Com Susan Sarandon, Geena Davis,
Harvey Keitel e Michael Madsen. Art-Fashion
Mall2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de
2a a 6a, às 17h, 19h20, 21h40. Sáb. e dom., a
partir das 14h40. Largo do Machado 2 (Largo do
Machado, 29 - 205-6842): 14H40,17h, 19h20,21h40. (14 anos).

I R E AP RE SENTAÇÃO
A CASA DA RÚSSIA (The Rússia house), deFred Schepisi. Com Sean Connery, Michelle

Pfeiffer, Roy Scheider e James Fox. Niterói Shop-
ping 2 (Rua da Conceição, 188/324 — 717-
9655): 14h30,16h40.18h50, 21 h. (Livre).

A LENDA DO SANTO BEBERRAO (La leggen-da dei Santo Benvitore), de Ermano Olmi. ComRutger Hauer, Anthony Quayle e Sandrine Du-mas. Club Cinema-1 (Rua Coronel Moreira César,211/153 — 714-3227 —Niterói): 14h30.16h40
18h50,21 h. (10anos).

ZOO — UM Z E DOIS ZEROS (A zed and twonoughts), de Peter Greenaway. Com Brian Dea-
con, Eric Deacon e Andréa Ferreol. Arte-Uff (RuaMiguel de Frias, 9 — 717-8080 — Niterói):
16h40,18h50, 21 h. (10anos).

OLIVER E SEUS COMPANHEIROS (Oliver &company), desenho animado de George Scribner.Dublado em português. Ricamar (Av. Copacaba-na, 360 — 237-9932): 15h, 16h20. (Livre).
LADRÕES DE SABONETE (Ladri disaponette),de Maurizio Nichetti. Com Maurizio Nichetti, Ca-terina Syíos Labini, Federico Rizzi e Matteo Au-
guardi. Centro Cultural Banco do Brasil (Rua 1ode Março, 66): 16h30. Até dia 15. Entrada francacom distribuição de senhas 30 minutos antes dasessão. (Livre).

A GATA BORRALHEIRA (Cinderella), desenhoanimado de Walt Disney. Estação Museu da Re-
pública (Rua do Catete, 153-245-5477): de4aa 6a, às 16h. Sáb. e dom., às 11 h, 16h. Atéamanhã. (Livre).

NOUVELLE VAGUE (Nouvelle vague), de Jean-
Luc Godard. Com Alain Delon, Domiziana Gior-
dano, Roland Amstutz e Laurence Cote. Estação
Museu da República (Rua do Catete, 153 —
245-5477): 18h. Até amanhã. (12 anos).

JESUS DE MONTREAL (Jesus de Montreal), deDenys Arcand. Com Lothaire Bluteau, CatherineWilkening, Remy Girard e Johanne-Marie Trem-blay. Estação Museu da República (Rua do Cate-te, 153 — 245-5477): 20h. Até amanhã. (12anos).
NOITES COM SOL (II sole anche di notte), dePaolo e Vittorio Taviani. Com Julian Sands, Char-
lotte Gainsbourg, Nastassja Kinski e Margarita
Lozano. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica,
63 - 267-7295): 16h, 18h. 20h, 22h Até ama-nhã. (Livre).

A BELA E A FERA (La belle et Ia bète), de JeanCocteau. Com Jean Marais, Josette Day, Mila
Parély e Mareei André. Estação Botafogo/Sala 2
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112):
19h30, 21h30.

UMA NOITE NA ÓPERA (A night at the opera).de Sam Wood. Com Groucho, Harpo e ChicoMarx, Margareth Dumont e Kitty Carlisle. Ópera-1
(Praia de Botafogo, 340 — 552-4945), Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610): 14h30,16h. (Livre).

O EXTERMINADOR DO FUTURO 2 — O JUL-GAMENTO FINAL (Terminator 2 — Judgementday), de James Cameron. Com Arnold Schwarze-

negger. Linda Hamilton, Edward Furlong e Robert
Patrick. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via
11, 2.150 — 325-0746). Art-Madureira 2 (Shop-
ping Center de Madureira — 390-1827): 15h45,
18h15, 20h45. (12 anos).

A FAMÍLIA ADDAMS (The Addams family). do
Barry Sonnenfeld. Com Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloyd o Christina Ricci.'Rica-
mar (Av. Copacabana, 360 — 237-9932): 17h50,
19h40, 21 h30. (Livre).

SWITCH — TROCARAM MEU SEXO
(Switch), de Blake Edwards. Com Ellen Barkin,
Jimmy Smits, Jobeth Williams e Lorraine Btacco.
Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros, 1,426— 274-7999): 20h, 22h. Até dia 12. (12 anos)

O PESTINHA 2 (Problem cliild 2), de Brian Lu
vant. Com John Ritter, Michael Oliver, Jack War-
den e Laraine Newman. Star-São Gonçalo (Rua
Dr. Nilo Peçanha, 56/70 — 713-4048): 15h30,
17h10. 18h50, 20h30. (Livre).

EXTRA
TERRA DA DISCÓRDIA (The lield), du Jim

Sheridan. Com Richard Harris, John Hurt, Tom
Berenger e Brenda Fricker. Hoje, à meia-noite, no
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63. (Li-vre).

A obsessão de um fazendeiro irlandês, que prelen-de comprar as terras de uma viúva, e acaba em
confronto com um americano, que tem o mesmo
propósito. O filme valeu a Richard Harris uma
indicação para o Oscar. Inglaterra/1990.

¦ ii
A ESCOLHA DO PÚBLICO - Hoje: Socorro!
(Helpl), de Richard Lester. Com Paul McCartney,
John Lennon, Ringo Starr, George Harrison e
Eleanor Bron. Complemento: Paradoxos em estilorock (Pardoski v stile rok), de Nikolai Evliuchin.
Cinemateca do MAM (Av. Infante D. Henrique,
85-210-2188): 16h30. (Livre).

Os Beatles são perseguidos pelos seguidores de
uma seita oriental, que pretendem recuperar um
anel que está em poder de Ringo Starr. Inglaterra/
1965.

A ESCOLHA DO PÚBLICO — Hoje: Providence
(Providence), de Alain Resnais. Com Dirk.Bogar-
de, Ellen Burstyn, John Gielgud e David Warner.
Complemento: O regresso (Vozvracheinie). deVladimir Tarassov. Cinemateca do MAM'(AÚ: In-fante D. Henrique, 85 — 210-2188): 18h30 (18anos).

Em sua mansão — Providence — escritor septua-
genário rememora os fantasmas de sua vida, da
sua obra e da doença que o consome. França/
1978.

MEMÓRIAS DO CARNAVAL — Hoje: Natal daPortela (Brasileiro), de Paulo Cezar Sarraceni.Com Milton Gonçalves, Almir Guineto, GrandeOtelo e Zezé Motta. Museu da Imagem e do Som
(Praça Rui Barbosa, 1): 16h30,18h30. • • •

A história de Natal da Portela, conhecido bicheiroe benemérito da Escola de Samba Portela, emMadureira. Produção de 1988.

H PRÉ-ESTRÉIA
BUGSY (Bugsy), de Barry Levinson. Com WarrenBeatty, Annette Bening, Harvey Keitel e BenKingsley. Hoje, á meia-noite, no Art-Copacabana.Av. Copacabana, 759 e Art-Fashion Mall 2, Estra-dada Gávea, 899. (12 anos).
Chefe mafioso vai para Hollywood tratar du negócios, mas apaixona-se por uma atriz e não medeesforços nem riscos para realizar o sonho deconstruir um fantástico hotel no deserto de LasVegas. EUA/1991.

Divulgação/ Eugênio_Neto

CRIANÇA
ALI BABA E OS 40 LADRÕES — Direção deWolf Maia. Teatro Galeria, Rua Senador Verguei-ro, 93 (225-8846). Sáb., às 17h e dom., às 16h.Cr$ 5.000. Em todos os espetáculos será sorteadoum baú recheado de prêmios. Ingressos a domici-lio pelo tel. 502-5787.
APENAS UM CONTO DE FADAS — Direçãode Fernando Carrera. Teatro Vanucci, Rua Mar-
quês de S. Vicenle, 52, Gávea (239-8545). Sáb.,dom. e feriados, ás 17h30, CrS 5.000. Quemtrouxer 1kg de alimento não perecível pagará CrS3.500. Em benefício do Lar de Frei Luís.

AS AVENTURAS DOS TRÊS PORQUINHOSTexto e direção de Brigitte Blair. Teatro BrigitteBlair, Rua Miguel Lemos, 51 (521 -2955). Sáb.,dom. e feriados às 18h. CrS 3.000.
A CASA DE CHOCOLATE— Direção e adapta-

Ção de Vivien Rocha. Teatro de Bolso AurimarRocha, Av. Ataulfo de Paiva, 269, Leblon (294-1998). Sáb. e dom., às 18h. CrS 4.000.
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto e dire-
ção de Brigitte Blair. Teatro Brigitte Blair, RuaMiguel Lemos, 51 (521-2955). Sáb., dom. e fe-riados, ás 17h. Cr$ 3.000.

CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO QUENÃO ERA MAU — Texto e direção de JoãoSoncini e Dylmo Elias. Teatro Monte Sinai. RuaSão Francisco Xavier, 104 (248-8448). Sáb., ás17h e dom., ás 16h. CrS 3.000. Sócios têm 50% dedesconto. Sorteio de ingressos para o FamilyShow.
CHAPEUZINHO VERMELHO — De Maria ClaraMachado. Direção de Limachen Cheren. TeatroTereza Rachel, Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). Sáb. e dom., às 17h. CrS 3.000. Crianças
que levarem o desenho de Chapeuzinho Verme-llw terão desconto de CrS SOO. Até amanhã.

FURRECA, A ESTÓRIA DE UM PALHAÇOQUE ERA TRISTE — Direção de Wagner Rotta.Teatro do Grajaú Tênis Club, Av. Eng. Richard, 83Grajaú (577-2365). Sáb. e dom., às 15h. Cr$1.500.
A GATA BORRALHEIRA IN COMÉDIA — DeAlexandre Mendonça. Direção de Luís Carlos Pa-lumbo. Sáb. e dom., às 17h30. Teatro César Fabri,do Grajaú Tênis Clube. Av. Engenheiro Richard,83 (577-2365). CrS 3.000 e CrS 2.500 (sócios ecrianças que levarem o desenho de um sapati-nho).
HISTÓRIA DE TONY E CLÔVIS — Direção deCarlos Augusto Nazareth. Sesc Madureira. RuaEwbank da Câmara, 90 (350-9433). Sáb. e dom,
às 17h. Estréia hoje.

O MENINO MALUQUINHO — Musical infantilde Ziraldo. Direção de Cléo Buzatto. Teatro Ame-rica. Rua Campos Salles, 118 (234-2068). Sáb. edom., As 18h. CrS 3.500.

A casa de chocolate está
no Teatro Aurimar Rocha

MINHA FAVELA QUERIDA - Direção de JoséFacury Heluy. Espaço II do Teatro Villa-Lobos.Av. Princesa Isabel, 440 Sáb. ás 17h30 e 21 h;dom., ás 17h e 19h30. CrS 5.000. Crianças até 10anos pagam CrS 2.500. Promoção: sorteio de umfim de semana num apart-hotel em Cabo Frio.
PINÓQUIO — Direção de Lucy Cosia TeatroIracema de Alencar, Rua Retiro dos Artistas? 571(392-2807). Sáb. e dom., às 10h. CrS 1.200
REBECA, A BRUXINHA ENCANTADA — Texto e direção de Limachem Cherem. Teatro Posto6. Rua Francisco Sá, 51 (287-7496). Sáb. e dom .às 17h30. CrS 3.000. A criança que levar o dese-nho de uma bruxa paga CrS 2.500REINVENTANDO — Direção de Waldecyr Rosas.Teatro da XXIV R.A (em frente ao Casashoping)Sáh o dom.,ás 17h30. CrS 2.000O SEGREDO BEM GUARDADO — Adaptação deMárcia Frederico. Paço Imperial. Praça XV, 48(232-7762). Sáb. e dom., ás 17h. CrS 3.000.Levando um brinquedo o ingresso sai por CrS
A VACA LELÉ — Musical infantil de RonaldoCiambroni. Direção de Neuza Maria FaroteatroPrincesa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 (275-3346). Sáb. e dom., às 17b. CrS 3.000

PROCURA-SE UM AMIGO — Show musicalinfanto juvenil, sob a direção de Kátia D Angelo.Teatro Barra Shopping. Sáb. e dom. às 16h. CrS3.500.

livro. Baseado na obra do Stophon King. Oscar demelhor atriz (Kathy Bates). EUA/1990.
A FÚRIA DO JUSTICEIRO (Stone cold). deCraig R. Baxley. Com Brian Bosworth, LanceHenriksen, William Forsythe e Arabella HolzbogOdeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-38T))Niterói (Rua Visconde do Rio Branco, 375 —
719-9322): 13h40, 15h30, 17h20, 19h10, 21h.Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Barra-1 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487): 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30. Ame-rica (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246),Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 j
450-1338), Norte Shopping 2 (Av. Suburbana, i5.474 — 592-9430), Art-Méier (Rua Silva Rabe- «« \Io, 20-249-4544), Olaria (Rua Uranos, 1.474 f||||fl-230-2666): 15h30,17h20,19h10, 21 h. Cam-
po Grande (Rua Campo Grande, 880 — 394-4452): 15h, 16h50, 18h40, 20h30. Opera-1
(Praia de Botafogo, 340 — 552-4945): 17h40,19h20,21h. (12 anos).

Policial é recrutado pelo FBI para infiltrar-se numa WmÈígangue e, com a ajuda de uma muiher que aceitatestemunhar, consegue acabar com a quadril liaEUA/1991.

I CONTINUAÇÃO
A ERA DE URANUS (Uranus), de Claude Berri.

Com Philippe Noiret, Gérard Depardieu, Jean-
Pierre Marielle e Michel Blanc. Art-Fashion Mall
1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2a a
6a, ás 16h15,18h10, 20h05, 22h. Sáb. e dom., a
partir das 14h20. Estação Paissandu (Rua Sena-
dor Vergueiro, 35 - 265-4653): 16h, 18h, 20h,
22h. (Livre).Numa província francesa, depois da ocupação,
seus habitantes discutem a participação de cada
um durante a guerra, quem foi colaboracionista
ou quem foi da resistência. França/1990.

O SEGREDO DO QUARTO BRANCO (Whiteroom), de Patrizia Rozema. Com Maurice Godin,
Kate Nelligan, Sheila McCarthy e Margot Kidder.
Estação Botafogo/Sala 1 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 537-1112): 16h, 18h, 20h, 22h. (14anos).

Moderno conto de fadas sobre um homem sonha-dor, que pretende tornar-se escritor, e seu envol-vimento com três estranhas mulheres. Canadá/1991.
ARMADILHAS DO PODER (To forget Paler-mo), de Francesco Rosi. Com James Belushi,Mimi Rogers, Vittorio Gassman e Joss Ackland.Star-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502/C —
256-4588): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).Italo-americano, candidato à prefeitura de NovaIorque, vai passar a lua-de-mel em Palermo, ondedescobre a realidade siciliana e o poder do crimeorganizado. Baseado no livro de Edmonde Char-les-Roux. ltália/França/1991.

BILLY BATHGATE —O MUNDO A SEUS PÉS
(Billy Bathgate), de Robert Benton. Com DustinHoffman, Bruce Willis, Nicole Kidman e LorenDean. Roxy-3 (Av. Copacabana, 945 — 236-6245): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. NorteShopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430), CentraI (Rua Visconde do Rio Branco,455 - 717-0367): 15h, 17h, 19h, 21 h. (12anos).

Durante a Depressão, garoto decide melhorar devida juntando-se à quadrilha de um poderosogângster, onde começa como moleque de reca-dos e acaba como homem de confiança. Baseado
no livro de E.L. Doctorow. EUA/1991.

UM SEM JUlZO, OUTRO SEM RAZÃO (Ano-ther you), de Maurice Phillips. Com Gene Wilder,
Richard Pryor, Mercedes Ruehl e Stephen Lang.
Art-Casashopping I (Av. Alvorada, Via 11, 2.150— 325-0746): 15h30,17h20, 19h10, 21 h. Nite-
rói Shopping / (Rua da Conceição, 188/324 —
717-9655): 15h, 16h50,18h40,20h30. (Livre).

15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Barra-2 (Av. dasAméricas, 4.666 — 325-6487): 15h30, 17h30,19h30, 21 h30. Tijuca-2 (Rua Conde de Bonfim,422 — 264-5246), Icaraí (Praia de Icaraí, 161 —
717-0121): 15h, 17h, 19h, 21 h. Condor Copaca-bana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610), Largo do Machado 1 (Largo do Machado,
29 — 205-6842), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Pai-va, 391 -239-5048): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(Livre).

Cozinheiro e garçonete conhecem-se numa lan-chonete de Nova Iorque e descobrem que, juntos,podem viver uma verdadeira história de amor.EUA/1991.
JFK — A PERGUNTA QUE NAO QUER CA-LAR (JFK), de Oliver Stone. Com Kevin Costner,Joe Pesei, Gary Oldman e Sissy Spacek. Roxy-1

(Av. Copacabana, 945 — 236-6245), Leblon-t
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 14h15,17h30, 20h45. Tijuca-Palace 1 (Rua Conde deBonfim, 214 — 228-4610): 17h30, 20h40. (12anos).

Baseado em fatos reais, o filme aborda a obsessão
de um promotor de justiça, que pretende desven-dar a verdade sobre o assassinato do presidenteJohn Kennedy, não satisfeito com os resultados
confusos da Comissão Warren. EUA/1991.

A VIAGEM DA ESPERANÇA (Reise der holf-
nung), de Xavier Koller. Com Necmettin Cobano-
glu, Nur Surer, Emin Sivas e Yaman Okay. Stu-
dio-Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (Li-vre).

A desesperada luta pela sobrevivência de umafamília que deixa a aldeia nas montanhas da
Turquia em direção à rica Suíça. Oscar de melhor
filme estrangeiro e Leopardo de bronze no Festi-
vai de Locarno. Sulça/1990.

B A R B R A Streisand ? NICK NOITE
o Príncipe das Marés

12 ANOS

Os últimos meses de vida do pintor Van Gogh, suacorrespondência com o irmão, suas constantesviagens e sua morte em Auvers-sur-Oise, em1890. França/1991.
VIVO OU MORTO (Dead or ative), de JohnGuillermin. Com Kris Kristofferson, Mark Moses,Scotl Wilson e Jennifer Snyder. Palicio-2 (Ruado Passeio. 40 — 240-6541): 13h40. 15h30.17h20, 19h10. 21 h. Madureira-3 (Rua João Vi-cente, 15— 593-2146): 15h30. 17h20, 19h10,21h. (10anos).
Western. Pai e filho — um cowboy e o outroadvogado — juntam-se para resgatar duas jovensseqüestradas por bando de fanáticos religiososEUA/1989.
O AMADOR (Amator), de Krzysztol Kieslowski.Com Jerzy Stuhr, Malgorzata Zabkowska e EwaPokas. Centro Cultural Banco do Brasil (Rua 1"de Março, 66): 18h30. Com legendas em espa-nhol. Entrada franca com distribuição de senhas30 minutos antes da sessão. Até dia 15.
Critica aos mecanismos de repressão da liberdadena Polônia, através da história de um operário queé obrigado a se transformar em cineasta oficialPolônia/1979.
O PRÍNCIPE DAS MARÉS (The prince oftides),de Barbra Streisand. Com Barbra Streisand, NickNoite, Blythe Danner e Kate Nelligan. Art-Copa-cabana (Av. Copacabana, 759 — 235-4895),Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 14h45,17h10,19h35, 22h. Art-Fas-hion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2a a 6". às 16h40, 19h05, 21h30. Sáb.e dom., a partir das 14h15. Art-Casashopping 2(Av. Alvorada, Via 11. 2.150 — 325-0746):16h10, 18h35, 21 h. Art-Ti/uca (Rua Conde deBonfim, 406 — 254-9578), Art-Madureira 1(Shopping Center de Madureira — 390-1827):14h, 16h25, 18h50, 21 h15. São Luiz-I (Rua doCalete, 307 — 285 -2296): 14h30,16h50.19h10,21 h30. Star-lpanema (Rua Visconde de Pirajá,371 — 521-4690): 14h30, 17h, 19h30. 22h.Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370-254-8975). Windsor (Rua Coronel Moreira César. 26— 717-6289 — Niterói): 14h. 16h20. 18h40,21 h. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-3135),Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628): 14h15,16h30,18h45, 21 h. (12 anos).
Professor desempregado e recém-divorciado en-contra a psiquiatra de sua irmã e ambos iniciamum doloroso processo de auto-conhecimento ediscussão do passado. Baseado no livro de PatConroy. EUA/1991.
LOUCA OBSESSÃO (Misery), de Rob Reiner.
Com James Caan. Kathy Bates, Richard Farns-worth e Lauren Bacall. Roxy-2 (Av. Copacabana,
945 — 236-6245), São Luiz-2 (Rua do Catete,
307 — 285-2296), Rio-Sul (Rua Marquês de SãoVicente, 52 — 274-4532), Barra-3 (Av. das Amé-ricas, 4.666 — 325-6487), Carioca (Rua Conde
de Bonfim, 338 — 228-8178): 15h30, 17h30,19h30, 21h30. Palácio-1 (Rua do Passeio. 40 —
240-6541): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30.
2th30. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 — 450-1338): 15h, 17h, 19h, 21 h. (12 anos).

Escritor de best-sellers sofre acidente de carro e ésalvo por uma mulher, mas logo descobre quetornou-se refém de uma fã psicótica que o obriga
a escrever um novo final para seu mais recente

HMii.ll

ELiO

1

I

9

B



-JORNAL DO BRASIL

HUM ^

MIEIRO

TELEVISÃO

CARLOS MHLÍDE ALMEIDAI OS FILMES/
O OUTRO LADO DO AMOR

. TV S — 13h30
Comédia dramática. (Jealousy) de Jeffrev

,,J$lpom. Com Angie Dickinson, Paul MichaeiGÍi-
ser, Julie Philips, France Nuyen e Richard Mulli-
gan. Produção americana (TV) de 83. Cor (93min).
Trcs histórias independentes e um tema comum:u mulher e sua relação com o ciumc. No primeiroepisódio, dona (Dickinson) teme que sua filhaadolescente lhe roube o namorado. No segundo,uma fulana (Dickinson) superdimensiona a dedi-cação do marido para com a arara de estimação.
No último, cantora çojmtry (Dickinson) faz detudo um pouco para se livrar das correntes doamante possessivo e dar mais atenção à carreira.Tem a cx-police wonian Angie Dickinson emtripla atuação. Bloom também escreveu o rotei-ro. Os menos exigentes podem encontrar algumadiversão. ?
CLEÓPATRA
TV Globo — 21 h35

Épico. (Cleopatra) de Joseph L. Mankiewicz.
Com Elizabeth Taylor, Ricliard Burlou, Rex Har-
rispn, Roddy McDowall, Pamela Brown, Martin
Landau, Micliael Hordern, Kennelh Haigli, An-
dreu' Keir e Hwne Cronyn. Produção americana
de 63. Cor (194 min).
Herdeira (Taylor) do trono egípcio é expulsa do
reino pelo irmão. No exílio, seduz imperador
(Harrison) romano, que lhe devolve o poder per-didó. Com o assassinato do soberano, a imperatriz
corre para os braços de graduado militar (Burton),causando alguns transtornos na vida política c
social de ambos os reinos. Milionária (US$ 35
milhões) superprodução dos estúdios da Twen-
ticth Century Fox, remake do clássico e também
grandioso filme de Cecil B. de Mille, produzidochi 34. A versão para o cinema, com pouco mais
de quatro horas de duração, ganhou os Oscars de
fotografia, figurinos, direção de arte e efeitos espe-
ciais. Mas tanto o descomunal esforço de Mankie-
wiez (A malvada) na coordenação quanto o portedo elenco não salvaram a produção do fiasco na
bilheteria! Não deixa de ser um grande espetáculo.
Em todos os sentidos. ? ?
o Homem do terno cinzento
TVE — 22h

Drama. (The mau in the gray flannel suii) de
Nunnally Johnson. Com Gregory Peck, Jennifer
Jones, Frederic March, Marisa Pavan e Ann Har-
ding. Produção americana de 56. Cor (152 min).

B CANAL2-TVEducativa
EXECUÇÃO DO HINO NACIONALREENCONTRO — Religioso com oPastor Fanini
REALIDADE — Programa para ido-sos. Com Jalusa Barcelos
FRANCE EXPRESS — Revista deatualidades francesas. Com Kátia Cha-lita
IMAGENS DA ITÁLIA — Revista deatualidades italianas. Com Marina Co-lassanti
IN ITALIANO — Curso de italianoALLES GUTE — Curso do alemãoI LOVE YOU — Curso de inglês. ComMárcia Kriengel
EDUCAÇÃO EM REVISTA - Dedi-cado aos professores de 1o grau. ComVera Barroso
O MUNDO DA CIÊNCIA - Docu-mentárlo
GLOBO CIÊNCIA — DocumentárioGLOBO ECOLOGIA — Documentá-

13h30 NAÇÕES UNIDAS-Informativo daONU. Com Vera Barroso14h GLUB GLUB — Desenhos
14h30 CANTA CONTO-Infantil. Com BiaBedran
15h RATIM BUM-Infantil
15h30 O MUNDO DA LUA — Novela16h CAMPEONATO DE FUTEBOL

ALEMÃO
18h MPB — Musical. Hoje: Adriana Cfflcanhoto
19h PLANETA VIDA/360 GRAUS —

Documentário da BBC de Londres.Hoje: Equador
19h30 VITRINE—Informaçãoe humor20h30 LANTERNA MÃGICA - Vídeos.documentários e curtas-metragens
22h SÉTIMA ARTE — Filme: O homemdo terno cinzento
0h30 JAZZ BRASIL — Musical. Hoje: Ni-valdo Ornellas
1h30 HINO NACIONAL BRASILEIRO

Telefone da emissora: 292-0012

Elizabeth Taylor,nõaugelaforma, em OeopalSK feito

CANAL 4 — TV Globo
TELECURSO 2° GRAU — Educati- 17h55

6h50
7h10

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente

Militar da reserva e executivo (Peck) da Madison
Avenue trabalha numa emissora de TV escreven-
do discursos para o chefe. Mas a tão aguardada
promoção pode atrapalhar seus planos de uma
vida doméstica mais sossegada. O romance de
Sloan Wilson ganhou uma interpretação eficien-
te, em roteiro assinado pelo próprio Nunnaly
Johnson (autor do texto de Vinhas da irá). Para
completar o quadro, tem Bernard Herrmann na
trilha sonora. ? ?
PRESA DO SILÊNCIO
TV Globo — 0h50
¦ Drama. (Trapped in silence) de Michaei Tuch-
ner. Com Marslia Mason, Kiefer Sutherland, Ron
Silver, John Malioney, Stephen Pearlman, Ron
Silvei¦ e Amy Wright. Produção americana (TV)de 86. Cor (104 min).
Rapaz (Sutherland) sadio, boa pinta, de família
classe média, de repente deixa de falar, em mudez
de fundo psicológico. Não demora muito o garo-to está sendo tratado pela psicóloga (Mason) de
plantão, aquela profissional cabeça, determinada,
simpática mesmo, disposta a desbloquear o garo-to. A esforçada Marsha Mason contracena com o

13h
13h25

14h40

16h

filho de Donald Sutherland em draminha cheio
de psicologismos. Tuchner é diretor inglês derazoável quilometragem na TV. ?
NA ÉPOCA DO RAGTIME
TV Globo — 2h35
¦ Drama musicado. (Ragtime) de Milos For-
man. Com James Cagney, Elizabeth McGoven,
Donald 0'Connor, Ho w ar d E. Rollins Jr. e Mary
Steenburgen. Produção americana de 81. Cor
(155 min).
Na Nova Iorque de 1906, jovem (Rollins) músico
negro entra em confronto com chefe dos bom-
beiros (McMillan) branco. A rivalidade vira es-
topim de uma crise racial muito maior, envol-
vendo toda a cidade no clima de tensão. Longa,
caprichada e às vezes tediosa adaptação do ro-
mance semi-ficcional de E.L. Doctorow. O dire-
tor Milos Forman (Amadeus, Estranho no ninho)
transformou o calhamaço em pulsante mosaico
dos conflitos raciais do início do século. Como
atração extra, tem o veterano tough guy James
Cagney em seu último trabalho para o cinema, -m .
após 20 anos de abstenção. Apesar do méritos, I P A ]\í A T 1resultou em fracasso de bilheteria. ?? ¦liARALl

UM NOVO TEMPO 18h50
MENINO, QUEM FOI TEU MES-TRE? 19h45
GLOBO COMUNIDADE 20h
XOU DA XUXA - Infantil 20h35
GLOBO ESPORTE — Noticiário es-
portivo 21 h35
JORNAL HOJE — Noticiário 0h50
ESPORTE ESPETACULAR - Re-vista esportiva 2h35
DESFILE DAS ESCOLAS DESAMBA CAMPEÃS - Melhores Bh10momentos
CAMPEONATO BRASILEIRO 5h35
Jogo: Santos x Flamengo

FELICIDADE — Novela de ManoelCarlos
PERIGOSAS PERUAS - Novela deCarlos Lombardi e Lauro César MunizRJ TV — Noticiário local
JORNAL NACIONAL— NoticiárioPEDRA SOBRE PEDRA - Novelade Aguinaldo Silva
SUPERCINE — Filme: Cleopatra
SESSÃO DE GALA — Filme: Presado silêncio
CORUJÃO I — Filme: Na época doragtime
SUPER GATAS — Seriado: Aquele
que não conquistei
O PODEROSO BENSON — Seria-do: O show beneficente

Telefonada emissora: 529-2857

I CANAL6-TVManchete
7h30 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
8h COMETA ALEGRIA—Desenhos
12h MASKMAN— Seriado
12h25 MANCHETE ESPORTIVA - Noti-

ciário esportivo
12h45 EDIÇÃO DA TARDE — Noticiário
13h20 SESSÃO SUPER-HERÔIS-Dese-

nhos
14h ACREDITE SE QUISER — Docu-

mentário

15h MILK SHAKE — Musical. Com An-
gélica16h CINEMANIA — Informativo sobre ci-nema. Com Wilson Cunha17h DESFILE DE FANTASIAS CAM-PEÃS

18h JORNAL DA MANCHETE — Non-ciário
19h DESFILE DE ESCOLAS DE SAM-BA CAMPEÃS

Telefone da emissora: 285-0033

TV Bandeirantes

TESPÍÍUHFM
8h30 CAMPEONATO DE SNOOKER
9h30 ESPN OUTDOORS
10h DESAFIO ESPORTIVO COM RON

, FRANKLIN
Í|j3lL JIMMYHOUSTON OUTDOORS11h30 PESCANDO COM JERRY MC-KINNIS

12h FUTEBOL INGLÊS
14h ROADRACING
14h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO: BIGSOUTH
16h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
18h30 ESQUI NA NEVE
19h30 GOLFE: GTE WEST 2° RODADA21 h EUROPEAN WHITEWATER RAF-TING
21h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
23h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
1h30 MOTOWORLD
2h RODEIO: NATIONALS FINALS 91

1SÜPERCANAL
4h FUTEBOL ESPANHOL
bh BASQUETE UNIVERSITÁRIO
6h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO

¦htshfi
7h30 TELEGIORNALE
8h DOCUMENTÁRIO
10h INFANTIL
11h MÚSICA ITALIANA
12h VARIEDADES
14h CINEMA
15h INFANTIL
16h MÚSICA CLÁSSICA
17h VARIEDADES
18h MÚSICA ITALIANA
19h RAI AO VIVO
20h VIDEOCOMIC
20h30 TELEGIORNALE
21 L'ALBERTO AZURRO
23h CINEMA
0h VARIEDADES
2h MÚSICA ITALIANA

4h
6h

SHOWS
ENTREVISTAS

¦ CNNSHF5
5h WORLD BUSINESS THIS WEEK5h30 HEADLINE NEWS UPDATE7h LARRY KING
8h HEADLINE NEWS UPDATE8h30 INTERNATIONAL CORRESPON-

DENTS
9h HEADLINE NEWS UPDATE10h NEWS UPDATE/THE BIG STORY10h30 HEADLINE NEWS UPDATE11h HEALTH WEEK
11 h30 MONEYWEEK
12li SCIENCE & TECHNOLOGY WEEK12h30 STYLE WITH ELSA KLENSCH13h SHOWBIZ THIS WEEK13h30 HEADLINE NEWS UPDATE14h30 EVANS &NOVAK
15h WORLD BUSINESS THIS WEEK15h30 NEWSMAKER SATURDAY

(O Supercanal funciona po, assinaturas, nas ondas UHF e SHF. Contatos pelo telefone: 203-1225)

16h HEALTHWEEK
16h30 STYLE WITH ELSA KLENSCH17h YOUR MONEY
17h30 INTERNATIONAL CORRESPON-

DENTS
18h HEADLINE NEWS UPDATE18h30 FUTURE WATCH
19h HEADLINE NEWS UPDATE19h30 NEWSMAKER SATURDAY20h HEADLINES NEWS UPDATE20h30 PINNACLE
21 h THE BIG STORY
21 h30 HEADLINE NEWS UPDATE23h SHOWBIZ THIS WEEK23h30 HEADLINE NEWS UPDATE0h CNN WORLD NEWS
1h THE CAPITAL GANG
1 h30 HEADLINE NEWS UPDATE3h30 MONEYLINE
4h CNN WORLDWIDE UPDATE4h30 HEADLINE NEWS UPDATE5h HEADLINE NEWS
5h30 THE BIG STORY

6h30
7h
7h30
8h30
9h
9h30
10h
10h30
11 h
12h

PROGRAMA EDUCATIVO
BOA VONTADE — Religioso
PALAVRA DE FÉ— Religioso
PARE E PENSE
INFORME IMOBILIÁRIO — ComRenato Flinkas
NITERÓI EM REVISTA — Com Eli-zabeth Wagner
CÂMERA ABERTA— NoticiárioTV PETRÔPOLIS — Jornalismo
ZÁCCARO — Musical
CLUBE DO BOLINHA — Varieda-des. Apresentação de Edson Curi

18h55 JORNAL DO RIO — Noticiário local19h20 JORNAL BANDEIRANTES — Noti-ciário nacional e internacional
20tl FAIXA NOBRE DO ESPORTE —

Jogo: Tottenham Hotspur X Leeds22h JACQUES COUSTEAU — 60 Ml-NUTOS — Documentário
23h HOLLYWOOD IN CONCERT —

Musical. Hoje: Prince
Oh SUCESSO/NEGÓCIOS — Entrevis-

tas com João Dória Jr. Hoje: Dupont
1h VALE TUDO — Esportivo com Lúcia-

no do Valle
Telefone da erriissora: 642-2132

I CANAL 9 IV Corcovado/MTV

RADIO

JORNAL DO BRASIL

I AM 940 KHzESTÉREO
JBI Jornal do Brasil informa — As 8h3012h30. 18h30e 23h30.
Repórter JB — Informativo às horas cortas.
0 melhor do Brasil — Das 11 h às 12h30.
Jazz Brasil — As 17h. Apresentação de CelioAlzer.
Panorama do disco — Das 19h ás 20h.
Jó Soares rhythm and blues — As 20h

Arte final 3 em 1 — As 22h. Produção deDavid Trompowski. Apresentação de Lúcia-no Durso
Lotação esgotada — Das 23h50 à 0h30.
Noturno — De 0h30 à 1 h56.

I FM ESTÉREO 99,7 MHz
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):Orfeo e Euridice. de Gluck (Fischer Dieskau. Ja-novilz, Moser, Coro e Orq. Bach Munique. KarlRichter - AAD ¦ 29:05, 31:44 e 34:07); Sonataem mi menor. op. 7, de Grieg (Larrocha - AAD -17:45); Suite n° 3. cm Ré maior, de Bach (OFMarlboro. Casais • AAD ¦ 21:47); Prelúdio n° I eEstudo n- I. de Villa-Lobos (Eduardo Abreu -

AAD - 6:00); Pavana. do Fauré (Fil. LondresHerrmann - AAD - 8:00); Funerais, n" 7 dasHarmonias poéticas e religiosas, de Liszt (Horo-witz - Grav. aprx. 1940 ¦ ADD - 9:08); Printemps.de Debussy (New Phil., Boulez - AAD - 16:00);Concerto grosso em Fà maior. op. 6-9, de Corellí(Gracis - AAD - 10:02); Sonata n° 35. em Dómaior, de Haydn (Eschenbach - AAD - 12:35);Quatro Interlúdios marítimos, de Peter Grímes, deBenjamin Britten (Phil. Giulini - AAD -17:14).

I CIDADE —102,9 MHz
Amnésia (1« edição) — As 6h.
Cara de pau (1" edição) — As 10h
Amnésia (2" edição) — As 12h

Só se for dance — As 13h
Cara de pau (2» edição) — As 16h
Sucesso da cidade — As 18h.
Toque de recolher — As 24h

¦ FM 105-11)5,1 MHz
Desperta Rio —As 5h.
Bom dia alegria — As 9h.
Vale a pena ouvir de novo — As 12h.
De coração pra coração (2» edição) -13h.
Paquera na 106 — As 17h.
105 na madrugada — As 24h.

7h30
8h

8h15
8h30
9h

11 h
11 h30

12h

12h30
13h

UM NOVO TEMPO — Educativo 15h30
POSSO CRER NO AMANHA -
Religioso 16h
ESCOLA BÍBLICA NO AR — Reli- 17h
gioso
RENASCER — Religioso 17h30
DA CIDADE AO SERTÃO — Musi- 18h
cal 18h30
PROGRAMA SIDNEY DOMIN-
GU ES —Entrevistas 19h30
EM TEMPO — Agenda de moda, ci- 21h30
nema e teatro. Com Roberto Milost
BIG VID — Os hits de todos os tem- 22h
pos
SEMANA ROCK — Retrospectiva ^
semanal. Com Zeca Camargo 2h
TOP 20 BRASIL — Parada nacional.
Com Astrid Fontenelle 2h30

CINE MTV — Notícias de cinema.Com Cristiane Couto
YOI MTV RAPS — O melhor do rapSEMANA ROCK — Retrospectiva
semanal
REGGAE MTV — Parada reggae
OMBAK — Noticiário esportivo
TOP 10 USA — Parada americana.Apresentação de Cuca
VÍDEOS — Clips musicais
SEMANA ROCK — Retrospectiva
semanal. Com Zeca Camargo
DANCE MTV — Clips musicais
121— Músicas de vanguarda
SATURDAY NIGHT LIVE — Humo-
ristico americano
VÍDEO MUSIC — Clips musicais

Telefone da emissora: 580-1536

¦ CANAL 11 — TV S

- As

S' TEATRO
ALGEMAS DO 0DIO — De Terrel Anthony.Direção de José Wilker. Com Otávio Augusto,Miguel Falabetla e outros. Teatro Vannucci. RuaMarquês de São Vicente. 52 (274-7246) De 4-' a6\ às 21 h30; sáb., às 20h e 22hs e dom , às19h30. C;S 8 000 (4-, 5-' e dom.) e CrS 10.000(61 e sá1).). té dia 29 de março.
O ALIENISTA — De Machado de Assis Adapta-çào musical de Cláudio 8c alho Direção de AlmirTelles Com o Grupo Sarça de Horeb TeatroCaciida Becker. Rua do Catete, 338 (265-9933).' Dé-.J-' a sáb.. às 21 h; dom., ás 19h. CtS 4.000 eCrS 5 000 (sáb ). Até dia 29 de março
ANTlGONA — De Sófocles Tradução de Márioda Gama Kury. Direção de Moacyr Góes. ComMariera Severo, ítalo Rossi e outros. Teatro Nel-son Rodrigues. Av Chile, 230 (262-0.-;42). 4> edum . ás 19h: 5 ' a sáb. ás 21 h. CrS 7.000 (4" e5 ) CrS 8 000 (6- e dom.) e CtS 10 000 (sábferiados e véspera de feriados) CrS 5 000 (classede 4" a 6-1). Ingressos a domicilio pelos telefones622-2858 e 719-5816 Duração 1h20. O espeta-culo começa rigorosamente no horário. Não serápermitida a entrada após o inicio.

ASTRO POR UM DIA — Texto e direção deJoão Bethencourt. Com Carvalhinho. Elizányela eoutros Teatro da Praia, Rua Francisco Sá 88(267-7749) De 4- a 6". ás 21h; Sáb. ás 20h e22h; dom . ás 20h CtS 6 000 (de 4- e 5>) e CrS8 000 (6J a dom ) Duração 1h30
BLUE JEANS De Zeno Wilde e WandcrleyBragança Direção e adaptação de Wolf MayaCom Maurício Mattar Alexandre Frota e grandeelenco Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro 93(225-8846) De 4" a 6'. ás 21 h: sáb .'as 20h e"22ffè dom ás 19h e 21 h CrS 10000. Duração:' 1H25 Não é permitida a entrada após o inicio doesoetáculo ingressos a domicilio pelo tel 502¦5787
Musical que enfoca a prostituição masculina esuas histórias contadas através de um grupo derapazes
O DESCARRILHAMENTO Texto e direção deHumberto J Sant Ana Com os alunos do CursoLivre de Interpretação Templo Glauber Rua So--rocaba. 190 (246 8829) 6» e sáb. ás 21 h; dom .às 20h CrS 3 000 Até dia 22 de março.
O DUPLO Texto e direção de Domingos de..QJjvtíira^ Com Glória Menezes, Tarcísio Meira etdney Giovenaz/i Teatro dos Quatro Rua Mar-

quês de Sáo Vicente, 52/2° (274-9895). De 4 ' asáb., ás 21 h30. dom., ás 19h. CrS 10.000 (de 4" a6- e dom.) e CtS 12.000 (sáb., feriado e vésperade feriado). Musica ao vivo com a pianista MariaAlice Saraiva 1h antes do espetáculo.
Ator vive atormentado por sua decadência física eum casamento falido com uma grande atriz.
FAMlLIA QUASE FAMÍLIA — Texto e direção*de José Maria Rodrigues. Com Sandra Helena.Ana Débora e Milton Corrêa e Castro CentroCultural Noel Rosa, Rua 28 de Setembro, 109(248-0247). Sáb., ás 21 h e dom., ás 20h. CrS3 000. Duração: 1 h. Até dia 31 de maio.
A neurose da cidade grande e problemas financei-ros da classe média abordados com bom humor.
OS FILHOS DO PRÓXIMO — Texto e direçãode Gaspar Filho. Com José Luiz Perez, MartaBulcão e outros. Teatro do Planetário da Gávea,Av. Padre Leonel Franca, 240 (274-0096). Sáb.,ás 21 h e dom., às 20h. CrS 5 000 e CrS 3.000(classe). Até amanhã.
FULANINHA 8. D. COISA - De Noemi Man-nho. Diteçáo de Marco Nanini. Com Bia Nunnes.Thais Portinho e Luís Carlos Buruca. Teatro Posto6. Rua Francisco Sá, 51 (287-7496) De 5" asáb.. ás 21 h30, dom , às 19h30 CrS 4.000 (5-),CrS 5 000 (6") e CrS 6 000 (sáb. e dom ). Aosdomingos, jovens até 21 anos e maiores de 60anos pagam CrS 3.500.
O univetso de uma dona de casa classe média esua empregada interiorana.
O HOMEM NAO DEU CERTO. MAMÃE — DeCláudia Alencar. Celso Luis Paulini e Wanda Fa-bian Diteção de Cláudia Alencar Com TeresaTeller, Sheila Aragão e outros. Casa de CulturaLaura Alvim, Av Vieira Souto, 176 (247-6946).6*' » sáb., às 21 h; dom., ás 19h. CrS 5 000 Duração: 50m.
Três estranhas histórias de familias brasileiras con-tadas com ironia, humor e um certo cinismo.OS INIMIGOS NÃO MANDAM FLORES — DePedro Bloch. Direção de Carlos Alberto ComCarlos Alberto e Priscila Camargo Teatro Barras-hopptw.Ávidas Américas. 4 666 (325-4898)
H mS I onk £ 6" ^ 21 h' Sáb áS 20h e 22,1 e
ÍoòooS 8000 <5" 6'ed°->ec,s

As típicas situações rios conflitos conjugais abordadas, em alguns quadros com bom humorSHIRLEY VALENTINE De VV,IIV Russel Direçao de Euclvdes Marinho Com Renata Son.ihTeatro Clara Nunes Rua Marquês de Sáo Vicente

Divulga.çã0/ ^U9a Melgar
52 (274-9696). De 5» a sáb., ás 21 h; dom., às20h. 5J. matinê às 17h. CrS 15.000. (sáb.), Nãosera permitida a entrada após o início do espetá-culo. Ingressos a domicilio pelo tel. 622-2858.Até 15 de março.

Uma dona de casa descobre aos 42 anos que omundo é bem maior que os limites de sua casa.LEMBRANÇAS DE OUTRAS VIDAS — DeAdalla Barbosa, Marilia Danny e Renato Prieto,Direção de Renato Prieto. Com Marilia Danny,Luciano Pereira e Angela Brito. Teatro da UFFRua Miguel de Frias, 9 (717-8080 r.300). De 5» asáb , às 21 h; dom., às 19h. CrS 8.000. Classe,menores de 12 anos e maiores de 60 pagam CrS6.000.
MEUS MENINOS DOURADOS - De Antôniouna. Com Roberto Marconi. Lula Medeiros eoutros. Teatro Gomaguinha. do Centro de ArtesCalouste Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito. 125
Í-1 5"' 6a 0 dom" às 19h: sàb- ás 20h-CrS 3.000 (5-) e CrS 4.000 (de 6" a dom.). Até 29de março.

A VIDA COMO ELA ê — Crônica jornalística deNelson Rodrigues. Direção de Luiz Arthur Nunes.Com Ivo Fernandes, Shimon, Maria Esmeralda eoutros. Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guanabara.17 (240-4879). 4J a 6d, às 19h; sáb., às 21 h edom,, às 20h. Preço promocional: CrS 3.000. Du-ração: 1 h40. Até 26 de março.

6h30
7h

7h30
9h
10h30

12h30
13h
13h30

15h30
16h30
17h
17h30

EDUCATIVO
JORNAL DO SBT— Reprise do jor-nal da noite
SESSÃO DESENHO — Desenhos
SESSÃO DESENHO — Desenhos
SHOW MARAVILHA — Infantil.
Com Mara Maravilha
CHAPOLIN — Seriado infantil
CHAVES — Seriado infantil
CINEMA EM CASA — Filme: O ou-tro lado do amor
PROGRAMA LIVRE — Musical eentrevistas. Com Sérgio Groisman
SESSÃO DESENHO — Desenhos
DO RÉ Ml — Infantil
CHAPOLIN —Seriado

18h CHAVES - Seriado
18h35 AQUI AGORA — Jornalístico
19h42 ECONOMIA POPULAR — Informe

econômico
19h45 TJ BRASIL—Noticiário
20h30 CARROSSEL—Novela mexicana
21 h AM BIÇÃO — Novela mexicana
21h40 SIMPLESMENTE MARIA — Nove-Ia mexicana
22h30 SABADÂO SERTANEJO — Musi-cal
23h30 LUTA LIVRE — Esportivo
0h30 COMANDO DA MADRUGADA —

Reportagens. Com Goulart de Andra-de
Telefona da emissora: 580-0313

¦ canal 13-TV Rio
7h
7h20
7h50
8h30
9h30
10h
11 h
11 h55" 12h
12h30
16h30

UM NOVO TEMPO
INSTANTE BRASILEIRO
CLIPS VARIADOS
COMBATE
INSTANTE BRASILEIRO
CLIPTV
GUERRILHEIROS — Seriado
INSTANTE BRASILEIRO
CLIPS
RIO URGENTE — Noticiário
RIO SHOW — Musical. Com ElianaPittman

17h30 REPÓRTER RIO —Noticiário
18h CLIPTV
19h COMBATE
20h INSTANTE BRASILEIRO
20h10 SÃO FRANCISCO URGENTE
21h10 INSTANTE BRASILEIRO
21 h20 KUNG FU —Seriado
22h50 INSTANTE BRASILEIRO
23h REPÓRTER RIO
23h30 OS MELHORES CLIPS
Oh NA CORDA BAMBA-Seriado
1h RIO URGENTE

Telefone da emissora: 293-0012

wH

Miguel Falabella está no
elenco de Algemas do ódio UZ10S

VÍDEO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —As 10h30 O império contra-ataca, dublado emportuguês As 16h, 19h: Grupo Corpo: Missa doorfanato. As 17h. 20h: Toshiko Akiyoshi: Myelegy Hoie. no CCBB, Rua 1" de Março, 66.Entrada franca com distribuição de senhas 30minutos antes da sessão.
VlDEO-ROCK — Exibição de Twenty years ofrock androll II Hoje. âs 18h, 20h, 22h, no CentroCultural Cândido Mendes. Rua Joana Angélica.63
MOSTRA COMPOSITORES - Exibição de vi-deo com Dor, Caymmi Ho|e. às 16h30, 18h30. naSala Janete Clan do MIS. Praça Rui Barbosa 1MOSTRA COMPOSITORES Exibição de vi-deo com Joyce Hoje, ás 16h30. 18h30, na SalaChacrinha do MIS. Praça Ru. Barbosa 1

CINEMA NO MUSEU — Exibição de Sempre umshow — Chiquinha Gonzaga Hoje. às 16h, noMuseu do Folclore. Rua do Catete, 181. Entradafranca.

CLÁSSICO
QUADRO CERVANTES Recital do quartetode música antiga na Série Grandes Concertos —Do Medieval ao Clássico. Sáb e dom., ás 17h.Teatro II. do Centro Cultural Banco do Brasil. RuaPrimeiro de Março. 66 (216 0423) CrS 2 000

- A programação publicada no Roteiro está sujei-ta a alterações de última hora E aconselhávelconfirmar horários e programas por telefone.

B CANAL 10/54 ¦ TV B
8h O DESPERTAR DA FÉ — Religioso8h30 MIX 30 — O ritmo da imagem e dosom
9h ELIPSE — Musical
10h AUTOMOBILE — Esportes de velo-cidade
11 h METAMORPHOSE — Documentá-

rio
12h ESTAÇÃO CIÊNCIA —Cientifico
12h30 GLOBO CIÊNCIA-Científico
1 3h GLOBO ECOLOGIA
13h30 NAÇÕES UNIDAS — Informativo

sobre a ONU
14h NAS ONDAS DO ROCK
15h30 O MUNDO DA LUA —Seriado
16h FUTEBOL EM BÜZIOS — Ao vivo18h MPB — Musical nacional

Telefone da emissora: (0246) 23-1502

íílts^fadelT'nen,a 3 pr09,arçâ° da TV BÚ"0S' às sextas na ,ev'st3 »wam e aos
o Caderno B. Os programas só podem ser captados na Armação de Búzios Cabo FrioArraial do Cabo, São Pedro da Aldeia. Macaê e Rio das Ostras)

19h

19h30
20h
20h30
21 h
21 h30
22h
23h30
Oh

0h30

1 h30
2h
3h
3h30

RETROSPECTIVA REGIÃO DOSLAGOS
NAUTNEWS — Esportes náuticosPLANETA VIDA — Ecolòçjico
ECOLOGIANDO
GLOBO ECOLOGIA
REDE BRASIL NOITE — NoticiárioA SÉTIMA ARTE
PLANETA VIDA — Ecologiando
RETROSPECTIVA REGIÃO DOSLAGOS
AUTOMOBILE — Esportes de velo-cidade
GLOBO ECOLOGIA — EcológicoJAZZ BRASIL— Musical
MIX 30
BOA NOITE REGIÃO DOS LAGOS



Obra-prima sobre urn homem banal

•w- J SUSANASCHILD sorvida pelo ator Jacques Dutronc de Tim pouWforma admiravel. Uma dor que nao se UIIl LdlllOI
manifesta por palavras, ou por exibi-

W AN GOGH, de Maurice Pialat, goes de acesso de loucura. Ate a ore- < GU6 COnVCtlCC
nuo ^ um fi'me sobre o "louco lha 

cortada nao merece mais que uma
I que libertoua cor", ou sobre insinuacjao. Mas a dor do pintor esta COTTIO DltltOT

pintor revolucionario que tingiu o ceu sempre la, na expressao corporal tor- ' K
e iluminou campos de trigo como nin- turada, no olhar vago, no vinco do Alexandra A escolha de Jadques
guem fizera entao. Tampouco London Outronc jjara 

de

^MpK^'pfe

sobre um homem "que nao sabia que parccia cxccssiva. Dcpoi?
\r /-i t » • • CIO 6 oestds pessoas, do mcsmo ,1lilt hp nrnnIn nnrpmera Van Gogh e nem sabia que lria tempo tao pr6ximas como inatin- do 

mnu.. pronto, porcm,

^o'^iiU^poder^as^sUr^™ m^fihne Os puristas poderao reclamar jBBr >; um ponto: Jacques Du-
cheio de beleza e misterio, em cartaz ^Snffdo^nm^x^X'vha6 3m ^"SiBIL . . vSJoogWomcJra?S>°
no Estagao Cinema I. apresentado com excesso de vita- mo o Van Gosh de Pialat

A vida de Van Gogh ja rendeu l|dade. 
Temos uma hipotetica re- Vb . v ^ 

^ 
b -R.V a .¦

diricida por Vincente Minelli em (Alexandra 
London, excelente), e ^sP^|||f - jsfado com Fran?oise Hardy

1956 com Kirk Douglas caprichando envolvimento 
com a prostituta Cathy H J? v 

^i'it wilt f (-itc hojc) c popuhrissimo
como o pintor atormentado.^ Van ^c^r'irm^'^o (Bem^d°e ^q) |jgft 9Hh|^ cm|eu^pais por musicas_

deste filme, como da maioria das revi- pouco pinta, e a maioria de seus qua- « Viy 1 dor Dronssioirfl in™soes postumas de genios incompreen- Hros fiea embaixn ria can™ nn dp .JR^ oJM | 5HBH1 : a°r pro issiondi, irreveren-
didos nris reahilitadns nnr sunernrn- ? emodixo da CJtTld ou de . J|^M| CEMPJ*!® te, ex-alcoolatra. Dutroncciidos mas reabilitados por superpro- volta para a parede. Nao faltam, 1P^1P% ¦ JV *BkW" ( g.dugoes. O maldito Pialat, autor de Verd-ide Pirn-is -m-s mnrrhnmh •» -.n* < < a J&gtL-- , VHHH1B 

estreou no cincma nos anos
filmes dificeis e as vezes impossiveis verdaae, 

tarpas aos nun enemas e aos jjddHH|Hw£ Atuou em 23 I dings,
como Loillou e Sob 0 sol de Sata, fi?mp°anre<!pnta H^lnmh^tm^lmn0 ill 1 MMB| WM§^* 11K1S ™ destacou cm P°11"
cometeu desta vez a ousadia de retra- «>me apresema deslumprantes aimo- C°S 0 ""P'"'"""L' '' """"'
tar Van Gogh como um homem co- ^" tIf',!, h™t (,de 

/^ndrz?i Zu^ki), Um
, , , cia em um cabaret pansiense, onae JSmi bnnaea nos dots (de C audcmum, banal, um artista sem impor- um dos personagens 6 Toulouse Lau ™ Lclouch) e Salve se quernt- ncia na epoca em que viveu. tree. JfflP 

||. puder— a vida (de Jean-Os letreiros miciais correm sobre fg, i nC Gnd-irHl
uma tela sendopintada com umazul Dtretor rigoroso, e adepto de um * 

8ft
luminoso. E das raras referencias as tempo real de representa?ao que po- M 00 

^515c. ?- anos.
cores do pintor, que no comeco do der*i cansar os espectadores mais an- deques u rone passou
Slme chega de trem a cidadela de siosos' pialat consegue a proeza de em retuo espiutua na Cor-

Auvers-sur-Oise, onde viveu seus tres realizar um grande filme sobre um --f | coollsmo^Seu retorno° co-
ult'mos meses. Depois de se alojar em personagem engrandecido pela bana- m 0 y a n Gogh I'o i
uma pensao, Vincent Van Gogh con- lidade com que e representado. WS SHft apoicoiico. Concorrcnteao
sulta, por indicagao do irmao Theo, morte de Van Gogh e radicalmente Cesar de melhor ator. foi o
medico Gachet (Gerard Sety), que lhe despojada de glamuriza<?ao, e tem me- unieo a faturar uma das 11
pergunta sobre dores de cabega. "Ela aos importancia do que a topada da ' indicagocs do filme. Tao la-
vai e volta, mas esta sempre la. E uma dona da pensao. Ela, afinal, tinha conico quanto seu persona-
dor surda, que nunca vai embora." uma existencia mais legitimada que gem, Dutronc. 48 anos, rc-
Seu corpo curvado, ao longo de quase do pintor. Tinha morrido Van Gogh. ... velou a unica condi^ao
tre« horas, nao deixara de confirmar, Mas ninguem sabia disso. Muito me- 1 . - 
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"':^nd^ novo 

/^<? ^ J s' do»^9d«lnocenle» Meditsn6ne° 
I'cheeoe Esiovaquia) |?JFK-APeffluntaquenOoOuefCalar OTheOX(Suecia) si

_. l< DAIetaooFefa ? Raise the Red Lantern (Hong Kong) i IM 11 bem por suas tentativas desesperadas de T 1 t 1 ' = § it*\ I (~\P* rapida modernizagao", acreseenta Fer- I AfT) Q / | Q ^CT/^l01^ M&HORAIOR MELHOR AM «.
L/lllCll vlv nanda Torres, que laz o papel de uma *1 lXCXvi-d vulvidl CNICKNOITE L JODIE FOSTER I Ihilariante reporter idealista, militante de Is (0 Principe das Mares) (0 SI»nclo doi Inocentes) |i

J _1 carterinha, que tem um torrencial caso de 1 / , 11* *) I -o ^^ 8ETTE MIDLER ^ .

V1Q3 CI amor 
com o empresario-indio. O idilio /i/^C trpl^b^ipC Jl D^WUIIANS QGHnW I I1UU viv/ perturbado pelo surgimento de uma espo- UviJ LJL vKJVlviJ • S (OPescadordellusfies) (Thelmaeloulse) | I

#  mJ" sa, que todos supunham faleeida, a atriz h 0 ANTHONY HOPKINS ? SUSAN SARANDON I I
D^O nil Marisa 

Orth, e vira um affaire national, ~ CARL0SHELi DE tora de fiegao-cientifica e la pIKkn"15®' t»
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sorvida pelo ator Jacques Dutronc de
forma admirável. Uma dor que não se
manifesta por palavras, ou por exibi-
ções de acesso de loucura. Até a ore-
lha cortada não merece mais que uma
insinuação. Mas a dor do pintor está
sempre lá, na expressão corporal tor-
turada, no olhar vago, no vinco do
rosto.

O olhar de Pialat não se detém
apenas sobre Van Gogh, e é distribuí-
do pelas pessoas que o cercam. Como
escreveu o jornal Liberation, Pialat fez
um filme da cozinha. Ele se detém
sobre serviçais, empregados, as donas
da pensão com grande compaixaõ. E
em muitos momentos, Van Gogh pa-
rece apenas o observador deste mun-
do e destas pessoas, ao mesmo
tempo tão próximds como inatin- a
giveis. jj

Os puristas poderão reclamar J|
de que este Van Gogh terminal é J
apresentado com excesso de vita- j||
lidade. Temos uma hipotética re- '
lação do pintor com a impetuosa
e jovem filha do médico, Marguerite
(Alexandra London, excelente), e o
envolvimento com a prostituta Cathy
(Elza Zylbestein). Até a relação com o
protetor irmão Theo (Bernard le Coq)
é dessacralizada no filme. Van Gogh
pouco pinta, e a maioria de seus qua-
dros fica embdixo da cama ou de
volta para a parede. Não faltam, é
verdade, farpas aos marchands e aos
críticos de arte. Em compensação, o
filme apresenta deslumbrantes almo-
ços na relva, e uma magistral seqüên-
cia em um cabaret parisiense, onde
um dos personagens é Toulouse Lau-
trec.

Diretor rigoroso, e adepto de um
tempo real de representação que po-
derá cansar os espectadores mais an-
siosos, Pialat consegue a proeza de
realizar um grande filme sobre um
personagem engrandecido pela bana-
lidade com que é representado. A
morte de Van Gogh é radicalmente
despojada de glamurização, e tem me-
nos importância do que a topada da
dona da pensão. Ela, afinal, tinha
uma existência mais legitimada que a
do pintor. Tinha morrido Van Gogh.
Mas ninguém sabia disso. Muito me-
nos ele.

SUSANA SCHILD
Um cantor

que convence

como pintor
A escolha de Jacques

Dutronc para o papel de
Van Gogh foi recebida com
espanto pela comunidade
cinematográfica francesa.
Apesar de habituada ao gê-
nio difícil e, muitas vezes,
intratável do diretor Mau-
ricc Pialat, a decisão de co-
locar no papel do pintor
holandês um astro da can-
ção francesa dos anos 60
parecia excessiva. Depois
do filme pronto, porém,
mesmo as críticas mais reti-
gentes concordavam cm
um ponto: Jacques Du-
trone estava perfeito como
Van Gogh. Pelo menos, co-
mo o Van Gogh de Pialat.

No Brasil, apenas os
nostálgicos mais aplicados
lembrarão de Dutronc, ca-
sado com Françoise Hardy
(até hoje), c popularissimo
cm seu país por músicas
como Et moi, et moi et moi
e Paris s'éveille. Provoca^
dor profissional, irreveren-
te, ex-alcóolatra, Dutronc
estreou no cinema nos anos
70. Atuou em 23 filmes,
mas se destacou em pou-
cos: O importante e amar
(de Andrzej Zulawski), Um
brinde a nós dois (de Claude
Lelouch) e Salve-se quem
puder — a vida (de Jean-
Luc Godard).

Boa parle dos anos 80
Jacques Dutronc passou
em retiro espiritual na Cór-
sega, lutando contra o al-
coolismo. Seu retorno, co-
mo -Van Gogh, foi
apoteótico. Concorrente ao
César de melhor ator, foi o
único a faturar uma das 11
indicações do filme. Tão la-
cônico quanto seu persona-
gem, Dutronc, 48 anos, re-
velou a única condição
imposta para aceitar o pa-
pel: não representar Van
Gogh. E precisava? (S.S.)

1/ AN GOGH, de Maurice Pialat,
W não é um filme sobre o "louco
f que libertou a cor", ou sobre o

pintor revolucionário que tingiu o céu
e iluminou campos de trigo como nin-
guém fizera até então. Tampouco é
um filme sobre um mártir do próprio
psiquismo e que utilizou a pintura
como única e provisória possibilidade
de sobrevivência. Também não é um
filme sobre o reconhecimento tardio
de um artista genial, incompreendido
em sua época, e que ao se suicidar aos
37 anos, em 1890, vendera apenas um
quadro. Este Van Gogh è um filme
sobre um homem "que não sabia que
era Van Gogh e nem sabia que iria
morrer", nas palavras do diretor.
Quem aceitar esta desdramatização
do mito poderá assistir a um filme
cheio de beleza e mistério, em cartaz
no Estação Cinema I.

A vida de Van Gogh já rendeu
várias adaptações para a tela. A mais
popular é Sede de viver (Lust for life),
dirigida por Vincente Minelli em
1956, com Kirk Douglas caprichando
como o pintor atormentado. Van
Gogh vai na direção oposta não só
deste filme, como da maioria das revi-
sões póstumas de gênios incompreen-
didos mas reabilitados por superpro-
duçòes. O maldito Pialat, autor de
filmes difíceis, e ás vezes impossíveis,
como Lottlou e Sob o sol de Satã,
cometeu desta vez a ousadia de retra-
tar Van Gogh como um homem co-
mum, banal, um artista sem impor-
tAncia na época em que viveu.

Os letreiros iniciais correm sobre
uma tela sendo pintada com um azul
luminoso. É das raras referências às
cores do pintor, que no começo do
filme chega de trem à cidadela de
Auvers-sur-Oise, onde viveu seus três
últimos meses. Depois de se alojar em
uma pensão, Vincent Van Gogh con-
sulta, por indicação do irmão Theo, o
médico Gachet (Gerard Sety), que lhe
pergunta sobre dores de cabeça. "Ela
vai e volta, mas está sempre lá. É uma
dor surdd, que nunca vai embora."
Seu corpo curvado, ao longo de quase
três horas, não deixará de confirmar,
em nenhum momento, esta dor, ab-

Alexandra
Londone

Jacques Dutronc
no filme

premiado de
Maurice Pialat

¦ Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente
São Paulo — Luiz C. dos Santos
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José Mayer (E), André KlotzeI e Fernanda forres: novo filme A série Jornada nas estrelas inspira fas

bém por suas tentativas desesperadas de
rápida modernização", acrescenta Fer-
nanda Torres, que láz o papel de uma
hilariante repórter idealista, militante de
carterinha, que tem um torrencial caso de
amor com o empresário-índio. O idilio é
perturbado pelo surgimento de uma espo-
sa, que todos supunham falecida, a atriz
Marisa Orth, e vira um ajfaire nacional,
com o empresário recuperando sua ances-
trai memória e passando a falar em tupi-
guarani. "O estereótipo de folhetim televi-
sivo é apenas uma referência, um ponto de
partida para o filme, que é uma comédia
bem dinâmica", antecipa André KlotzeI.

Com um custo não divulgado, mas que
deve ser comparável ao orçamento médio
de um longa-metragem brasileiro — entre
US$ 500 mil e US$ 1 milhão —, Capitalis-
mo selvagem, além da dupla Fernanda
Torres e José Mayer, tem em seu elenco
mais dez atores, entre eles. Marcelo Tas (o
performático Ernesto Varela). Vera Holtz
e Adilson Barros (o caipira de A marvada
carne), e uma equipe técnica de 37 pes-
soas. A fotografia e a câmera do filme são
do expert Pedro Farkas, e a produção do
carioca Flávio Tambelini, junto com a
produtora Superfilmes, que tem como só-
cios o próprio André KlotzeI e Pedro
Farkas, mais o fotógrafo José Roberto
Eliezer e a produtora Zita Carvalhos!!
Todos participam do filme sob a forma de
uma cooperativa.

As filmagens de Capitalismo selvagem,
que tem locações em São Paulo e Brasília,
começaram há uma semana, com cenas
filmadas na siderúrgica Cosipa, em Cuba-
tão. um cenário blad rminer paulista, e na
redação da revista Nova, da Editora Abril.
Nos próximos dez dias, o filme estará sendo
rodado numa mansão do chique Jardim
Europa, em São Paulo. As filmagens deve-
rão durar oito semanas c Capitalismo selva-
gem estará pronto cm setembro, calcula o
diretor André KlotzeI. O filme já tem exibi-
ção garantida na Áustria, Alemanha e Sui-
ça, graças á participação, no empreendi-
mento. da TV alemã ZDF. que. fez uma
pré-compra do longa-metragem. No Brasil,
Klotez não tem idéia de quando o Capita-
Usino selvagem chegará às telas. Por en-
quanto, ele so está na* rua;,.

tora de ficção-científica e lã
da série, chega ao Brasil sob
o rigoroso controle de qua-lidade dos admiradores bra-
sileiros, sempre cautelosos
com a terminologia trekki-
niana. A tradutora, Lilian
de Oliveira, é trekker de car-
teirinha. E é a garantia de
que os mais exigentes não
encontrarão as deturpações
que pulalam em dublagens
na TV e legendas nos cine-
mas.

A terra desconhecida, o
livro, só chegará às livrarias
nas próximas semanas. Na
tarde de lançamento no
Além da Imaginação estará
disponível ao preço promo-cional de Cr$ 13.475. O
Centro Criativo oferece,
ainda, exibição de docu-
mentários sobre a série pro-duzidos pela MTV america-
na e inéditos no Brasil,
clipes de episódios da Nova
geração ainda não exibidos
pela Manchete, e larta cx-
posição de pôsteres, minia-
turas. uniformes, e outras
publicações sobre Jornadas
nas estrelas. Estarão tam-
bém à venda, também com
preços promocionais, dois
outros livros da /rcA-biblio-
teca: O portal do tempo (CrS
13.950), de A.C.Chrispin,
continuação de um dos epi-
sódios do terceiro ano da
série clássica, e O efeito en-
tropia (CrS 14.900), de Von-
da Mclntyre. renomada es-
critora de ficção cientifica,
ganhadora de prêmios co-
mo o Hugo e o Nèbulo.
honras máximas no gênero.

CARLOS HELI DE
ALMEIDA

\J S vizinhos do prédio já
perceberam o movimento.
Isolados ou cm grupos, trek-
kers c trekkies — estudiosos
e entusiastas da série Jorna-
da nas estrelas — fizeram do
Centro Criativo Além da
Imaginação, no Plaza Shop-
ping de Niterói, uma de suas
mais importantes bases. A
agitação cultural é intensa:
hoje, a partir das I6h. o clu-
be de ficção-científica abri-
gará o lançamento do livro
A terra desconhecida (edito-
ra Aleph), de Jeanne M. Dil-
lard, que inspirou o filme
Jornada nas estrelas VI — A
terra desconhecida (Star
Trek VI — The underscovery
countrv), de Nicholas Me-
yer, o último da série para
cinema. Mas não será uma
tarde de autógrafos (sem au-
tógrafos) comum. Dezenas
de fãs comparecerão a cará-
ter, ou seja, com uniformes
da Frota Estelar e orelhas à
Spock, para prestigiar ses-
sões de vídeo e uma mesa de
debates.

Será uma "quase pré-
convocação para o lança-
rriento do filme no Rio, que
acontece em abril", avisa
Cristina Nastasi, editora-
chefe do fanzine do JET-
COM (Jornada nas Estrelas
Terminal de Comunica-
ções). comitê de divulgação
e promoção de eventos rela-
cionados á série criada por
Getie Roddenbery. O livro
de Jeanne M Dillard, escri-

ROBERTO COMODO

k/ÃO PAULO — Com um titulo mais
do que apropriado para os tempos que
correm, Capitalismo selvagem, o cineasta
paulista André KlotzeI, diretor do pre-
miadissimo A marvada carne, de 1986,
esta rodando, em São Paulo, o seu segun-
do longa-metragem, estrelado pela mesma
atriz de seu filme de estréia, Fernanda
Torres. Ao lado das recém-iniciadas fil-
magem de Alma gêmea, alma corsária, do
também paulista Carlos Rcichenbach, Ca-
pitalismo selvagem, com o apoio de quatro
fontes de financiamento — a TV alemã
estatal ZDF. o ministério de Relações Ex-
teriores da França, a secretaria estadual
de Cultura de São Paulo e a Lei Mendon-
ça. de incentivos culturais no município de
São Paulo —, é um dos poucos, e anima-
dores, sinais de vida do desaparecido cine-
ma nacional.

A idéia de Capitalismo selvagem —
"uma comédia para sorrir, mas não para
gargalhar", explica o diretor André KlotzeI,
37 anos. desde os 18 fazendo cinema —,
surgiu na moderna Tóquio, no Japão, ru-
minada num jantar com Fernanda Torres.
Depois de exibir A marvada carne no Festi-
\al de Cinema de Tóquio, diretor e atriz
começaram a pensar num roteiro sobre o
distante e selvagem Brasil. "O filme é ba-
seado um pouco nas estruturas folhetines-
cas das nossas telenovelas", diz André. Ca-
pitalismo selvagem conta a história de um
grande empresário de mineração, vivido
pelo ator José Mayer, que desconhece sua
verdadeira origem — ele è um índio, um"capitalista silvicola, e não sabe disso."O roteiro e a cara do pais. não só pelaviia própria natureza selvagem, mas iam-

Moving Pictures JORNAL DO BRASIL 5

Cidade:

¦ 
Os sorteados desta semana
na promoção Oscar-92,

que ganharam camisetas dos fil-
mes Bugsy e O príncipe das marés,
são Marcos Luiz dos Santos, da
Barra da Tijuca, Maria Apalino
P., do Grajaú, Angélica Vitorio
Mathias, da Cidade Nova, e Pau-
lo Coutinho, da Tijuca. Eles de-
vem buscar seus prêmios (duas
camisetas, uma de cada filme) no
JORNAL DO BRASIL (Av. Bra-
sil, 500, 8° andar, sala 827, Supe-

rintendência de Marketing) na se-
gunda (9), das llh às 19h, com a
identidade. O sorteio das duas
passagens Rio-Londres-Rio com
hospedagem de quatro dias na
capital inglesa será no dia 2 de
abril. Para concorrer, basta depo-
sitar até o dia 29 de março o
cupom acima (que sai às sextas e
sábados no Caderno B) nas urnas
que estão dentro dos cinemas do
circuito Art Films. Não são acei-
tas fotocópias.

6 o sábado, 7/3/92   JORNAL DO BRASIL 1
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A DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
E 0 DESRESPEITO A TODAS AS FORMAS DE VIDA
SÃO PREOCUPAÇÕES CONSTANTES DO HOMEM.

Desmond Morris aponta, como causa deste

processo>, o rompimento de um contrato

que remonta a nossas origens pré-históricas:

O CONTRATO ANIMAL

DESMOND MORRISAact+OtVCMXHiJ
O

CONTRATO
ANIMAL

Sa o boroam ida for oqacr

Ao subjugar os outros animais e relegá-los
a uma condição inferior, afastamo-nos da ver-
dade básica de que o ser humano também faz par-
te desta complexa rede biológica que foi rompida
e vem causando danos irreparáveis à vida animal.
Em dez mil anos, reduzimos os territórios e a exis-
tência de outras espécies em proporções tais que
somente uma mudança radical no comportamen-
to humano pode reverter este quadro.

Este é o desafio lançado por Desmond Mor-
ris — autor também de O Macaco Nu — nesta
abordagem histórica, profunda e rebeladora, so-
bre nossas relações com os animais.

À venda nas principais
livrarias ou pelo telefone
580-5182
Mais um lançamento
de categoria da
EDITORA RECORD

RECORD
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Conflito

antigo
Há mais dc um milênio

a balança (le Marte ora
favorece os franceses, ora
os seus vizinhos da outra
margem do Reno. É dessa
oscilação (jue trata o
historiador George Duby
[foto] em seu livro mais
recente. Le dimariche de
Bouvines, a sair pela Paz e
Terra.

Bouvines, no caso, é o
local onde, em 2-1 de julhode 1214, os francos bateram
os germânicos, em batalha
decisiva para a situação
política daquele momento
da Idade Média. O estudo
de Duby terá lançamento
na Bienal de São Paulo.

Aliás
Também Jorgo Zahar

incluirá brevemente em
seu catálogo, pela segunda
vez, o nome de George
Duby, de quem publicará A
história continua. Vem a
ser um depoimento, na
primeira pessoa, sobre as
opções e os métodos do
autor, com uma
contestação fina! da tese
de que a História
terminou. Traduzido porClóvis Marques!' o livro
está a caminho do prelo.

Recorde

cia Record
Desafiando a crise, a

Rccord lançará este mês um
total dc 34 litulos novos,
entre os quais best sellers de
Danielle Steel (O brilho da
estrela) e de Frcdcrick
Forsyth (O manipulatlor),
além de uma antologia de
contos clássicos japoneses.
Será um recorde. No ano
passado, a media mensal de
lançamentos da Record
ficou na casa dos 25 títulos.

Meio

de campo
No Brasil, a critica lite-

rária pula diretamente das
páginas dos jornais, queacompanham o ritmo dos
lançamentos, para as revis-
tas acadêmicas que não têm
nenhum compromisso com
o movimento editorial. Fal-
ta aqui o degrau interme-
diário de revistas como Le
magasine literaire ou The
New York Review of Books,
nas quais a crítica, sem ig-
norar a dinâmica do merca-
do livreiro, pode exercer-se
com menores restrições de
tempo e espaço.

Um pouco do vazio exis-
tente nesse meio de campo
será preenchido, em breve,
pelo Caderno Edusp de
Leitura, um tabloide men-
sal a ser publicado pela
Editora da Universidade de
São Paulo e destinado a
abordar o livro sob todos os
seus aspectos culturais,
mercadológicos e técnicos,
mas com ênfase no ensaio
critico sobre as obras de
lançamento recente.

Endereço
Um bom endereço para o

brasileiro que vai a Buenos
Aires com a intenção de
adquirir novidades literárias é a
Livraria Joyce, Proust & Co.,
na Tucumán 1545. Rosei
Albero, o livreiro, foi por
muitos anos o dono da
Multimedia, livraria
importadora que funcionava
no centro do Rio, ao lado do
Mercado das Flores. Albero
teve de mudar-se para a
Argentina, mas nada o alegra
tanto quanto receber um
brasileiro, nem que seja só paraconversar ou dar uma
informação.

Sabor e arte
Maria José de Queiroz

[foto], uma ensaísta queanda sempre atrás do
inusitado (é autora de
Literatura encarcerada e
Literatura alucinada), pôs
ponto final em seu novo
livro. Trata-se de um
estudo sobre a
gastronomia na literatura
de ficção brasileira e
estrangeira.
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Do cinza

para o negro
pesar de impronunciáveis, os nomes dos escrito-
res suecos Per Wahllõõ e Maj Sjõwall [foto] torna-

ram-se populares, em meio mundo, nos anos 60 e 70.
Casados em 1958, os dois entraram para a literatura como
editores dc uma revista de poesia e contos. Pouco depois
ele passou a escrever roteiros para rádio, televisão e cinema.
No início dos 60, descobriram o veio da ficção detetivesca e,
influenciados por Georges Simenon, criaram a quatro mãos a
figura de Martin Beck, comissário da polida de Estocolmo,
inteligente e honesto, porém cético, desencantado com a
política e sempre azedado pelas futilidades da mulher e as
agressões dos filhos adolescentes.

O ciclo de Beck estendeu-se por 10 volumes, dois deles
publicados no Brasil pela Nórdica, Roseanna e Massacre
em Estocolmo, este filmado em Hollywood com o título de
Massacre em São Francisco. Wallõõ morreu no início dos
70, e com ele Martin Beck. Deprimida, Maj Sjõwall
mergulhou em um silêncio-de 15 anos, só recentemente
quebrado graças ao encontro de um novo parceiro, o
neozelandês Thomas Ross. Juntos, eles escreveram A
mulher que parecia com Greta Garbo, um policial mais
para o noir e menos para o gris, como eram os do falecido
Maigret sueco. Apesar da tonalidade mais carregada, o
público alegrou-se com a "ressurreição" de Maj. O ro-
mance tornou-se um sucesso de livraria e já está em
tradução para várias línguas.

Em pesetas
A Universidade de

Salamanca concederá
este ano o Prêmio
Rainha Sofia de Poesia
Iberoamcricana, no
valor de seis milhões de
pesetas. O prêmio será
dado pelo conjunto da
obra de um autor vivo,
que haja contribuído,
em medida relevante,
para o enriquecimento
do patrimônio cultural
comum da Espanha e da
Iberoamérica.

Os candidatos
podem ser apresentados
por academias,
universidades ou
instituições culturais. As
propostas deverão ser
enviadas até 31 de
março ao Serviço de
Relações Internacionais
da Universidade de
Salamanca, Pátio de
Escuelas 2 (37008),
telefone (923) 29.4400.

Radicais de

Deus
A Siciliano vai lançar em abril um

dos livros que no ano passado
alcançaram maior repercussão na
França: A revanche de Deus, do
sociólogo e jornalista Gilles Kepel. Ele
mostra que, nos últimos anos, todo
evento político de peso registrado nos
EUA. Europa, Oriente Médio, norte
da África e sul da Ásia foi
manipulado, nos bastidores, por
grupos religiosos radicais, cristãos,
judaicos ou muçulmanos.

Vem aí pela Companhia das Letras
novo livro do historiador inglês Robin
Lane Fox, A versão não autorizada,
um estudo sobre o que é fato e o que
ficção na Bíblia. Fox, que, segundo
suas próprias palavras, não acredita
em Deus mas acredita na Bíblia,
publicou anteriormente, com muito
sucesso, um livro sobre Cristãos e
pagãos.

Painel baiano
Katia de Queirós

Matoso, que há anos
trocou Salvador por
Paris, virá ao Brasil
em agosto, para o
lançamento de seu
novo livro, A Bahia
no século XIX.
durante a Bienal de
São Paulo. Adaptação
da tese com que
conquistou uma
cadeira de história na
Sorbonne, A Bahia no
século XIX é um largo

painel (construído em
boa parte com
materiais extraídos de
fontes primárias) da
vida econômica,
política e religiosa na
antiga capital do pais.
O livro da
historiadora baiana
trará o selo da Nova
Fronteíx-a e. no
prefácio, a assinatura
de Maria Yedda
Linhares.

É de 100 mil volumes o acervo da
biblioteca do Centro Cultural do Banco
do Brasil, no Rio. Dela fazem parte uma
seção de obras raras e outra de periódicos,
abertas ao público seis dias por semana.

: ¦ A Universidade Federal do Rio Grande
i do Norte abre concurso nacional de textos
? teatrais (para público adulto ou infantil)
j: sobre o tema Descobrimento da América: a
história que não foi contudo.

O prêmio para cada categoria será de
! 13 salários mínimos e os originais deverão
ser entregues até 31 de maio próximo.
Maiores informações
pelo telefone (084)
231.1266.

Integrante do
célebre Grupo 47, que
redirecionou a
literatura alemã logo
após a II Guerra
Mundial, a
romancista e poetisa
Use Aichinger [foto]
está recebendo várias homenagens pelos
seus 70 anos.

í ¦ Ilse estreou em 1948 com o romance A
esperança maior, uma das obras de ficção
mais originais entre as muitas que foram
escritas sobre a perseguição nazista aos
judeus. Por ela recebeu vários prêmios.
• Vai de vento em popa a editora Feliniana,
inaugurada em Milão no final do ano passado
e dedicada exclusivamente aos gatos. Já lançou
vários títulos, dos quais dois fizeram bastante
successo.

São eies: A importância de se chamar Oscar,
uma coletânea de frases de Oscar Wiide sobre
os felinos; e As considerações filosóficas do gato
Murr, de HoíFmann, escritor do romantismo
alemão.

A quarta onda, estudo de Lenilson Silva
sobre os efeitos da informatização (Record), é
indicado em cursos da UFRJ e da USP.

Com as palavras The end ilustrando a capa,
circula em Londres o número de despedida de
Marxism today, durante anos a mais
prestigiada publicação da intelectualidade de
esquerda na Inglaterra.

Em terceira edição no Brasil, acaba de ser
traduzida no México a História da literatura
hispano-americana, da escritora brasileira Bella
lozef, professora da UFRJ.

Mario Pontes

f T| ' Editores-assiatentes:
meias Wilson Coutinho IrfÉiíwt?1WoSlrfc Redator: Colaboradora: Diagramador: Capa:T. I V n o s Humberto Werxieck Marcelo Delia Nina Ivana Bentes Antomnho de Paula Xiberati(São Paulo)

I
Idéias/LIV RO 7 3/92 ? JORNAL DO BRASIL



essao

a sua casa para ocupar o seu tempo e a sua cons- da recessao. Imagine que inventaram uma recessao so
ciencia com baboseiras enquanto trocam-se entre para manter o lucro ou uma tal de divida externa, mais
eles os dinheiros e os destinos de toda uma popula- do que paga ao longo dos quinhentos anos em quegao parada no tempo. sem consultar-nos fomos descobertos pelos corsariosOcupam o nosso tempo, xmpedem-nos de pensar . do Rei. E tome de pilhagem. Pilharam e continuam aP,"t^Urm 
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fromessa Pilhar enquanto a populate se espreme a ver comoagao auto-suficiente de um planeta em es- uma s6 pessoa e capaz de comover e induzir multidoescombros se detxa mampular como um imenso audi- ao choro, ao ris0) ao rebo]ado e a ) ar seus trocadostono de sainhas e botinhas douradas; impedem-nps na maquina multimilionaria de fazer doido. Nao e aate de consumir por conta propna. Milhoes sao ^ outros mas sgo pQUCOS muJto pQUCOS>
poucos mesmo.

Fagam o que sua me$tra
molho e

-4, lem
contra a sedugao? Abso-

lutamente. Mas sedugao

¦ 

pode ser ampla, geral e irres-
trita. Em nosso maravilhoso
pais nao e justo fazer da sedu¬
gao uma via unilateral para
impedir que cada um faga seu
proprio jogo. So vale o mono-
polio. Nao vale seduzir, so va¬
le ser seduzido e de preferen-
cia pagando caro o
masoquismo nao diretamente
—, porque o espetaculo e gra¬
tis para se ver, descontado o
consumismo induzido e a
crescentemente crescente tan-
fa eletrica estatal em pleno
combate a inflagao... estatal.

Durma-se com um barulho
desses. Durma-se e sonhe-se
com ela. Nao vale a namora-
da, a mulher, a vizinha, a co-
lega de turma, a companheira
de trabalho, nao vale. E mais
que tudo, o notavel fenomeno
conseguiu alugar ate a crian-
gada, transcender os limites
do tempo, da idade, da classe,
do credo e da cor. Ainda bem
que televisao e colorida, e as-
sim o brilho brilha mais e o
encantamento tambem.

Tudo estaria no melhor
dos mundos, no primeiro ou
no terceiro, se fossemos to-
dos ativos e passivos na se¬
dugao. Mas nao e. Isto e ape-
nas um faz-de-conta
monumental que, no caso da
moga, se exerce em todo o
seu esplendor. Nao importa

que nos nao sejamos, ou que
l| as nossas criangas nao sejam

"UmmS&mF'' como ela. Depois de despoja-rem-nos de tudo ainda recla-
mam da violencia, da miseria

e do analfabetismo que se multiplicam evidente-
mente em relagao direta a expropriagao do traba-

A bela musa da recessão

Uma análise do fenômeno Xuxa e da colonização eletrônica do país

X uxa
comanda
um imenso
auditório de
sainhas e
botinhas
douradas

Eu e Xuxa, de Gilberto Felisberto Vasconcellos.
Leia Mais, 126.,Cr$ 9.000,00

Sérgio Santeiro

? Sérgio Santeiro é cineasta
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o lançar-se com ousadia e rigor na discussão
do que cerca a notória figura e fenômeno da

comunicação no Brasil, a rainha dos baixinhos, Xuxa
Meneghel, Gilberto Vasconcellos segue na estrada de
tematizar, tematizando-se, o
papel do intelectual e do pensa-
mento no país, como em seus
outros trabalhos desde A ideo-
logia curupira, com que se ini-
ciou nos idos de 1970, abor-
dando o nacionalismo
integralista dos anos 30.

Agora estamos em plenos
noventa. O fim da ditadura mi-
litar, como se sabe, não signifi-
cou o acabar dos privilégios,
cartéis e monopólios impostos
pelo autoritarismo. Foram-se
os anéis e ficaram os dedos a
espremer os pescoços e os cin-
tos dos brasileiros para agradar
e engordar a ínfima elite e seus
patrões multinacionais.

Liberto o corpo da tortura
explícita, resta o pensamento
aprisionado ante as telinhas da
TV, incapaz de resolver as ne-
cessidades do seu dia-a-dia por-
que empurrado no processo de
projeção em massa de 130 mi-
lhões de pessoas na meia dúzia
ou uma dúzia de estrelas per-
mitidas porque não são e nem
querem ser mais que peões na
concentração das mentes que
mascara a concentração da
renda que engendra o monopo-
lismo capitalista que nos obri-
gam a viver.

Libertar-se. E para isto ou-
sar, trilhar um caminho que
desmantele o engodo e denun-
cie a farsa, é necessário, mas é
arriscado. Arriscar-se a cantar
no caos a música que de todas é
a única que não querem ouvir
os donos do poder, do sistema
e da mídia. Isto é o que faz
Gilberto Vasconcellos neste seu
novo trabalho. Vai buscar suas
notas em poderosas centrais do
pensamento brasileiro. Mestres
como Câmara Cascudo, Glau-
ber Rocha, Darcy Ribeiro,
Cláudio Abramo, entre outros, que têm em comum a
ousadia de pensarem por conta própria, são alguns
dos principais oráculos que Gilberto buscou muitas
vezes de viva voz na tradição oral que justamente
reivindica. Algo como um antídoto face à tirania
monopolista eletrônica colonizada.

Um país de imensas reservas materiais e morais
como a de um povo que a tudo resiste não pode ficar
atado ao saiote tal um burro à cenoura. É preciso
viver o sublimado, é preciso afrontar a parede pisca-
pisca que botaram no lugar da janela. O que se passa
na TV não está lá, o que está lá é a licença de invadir

da recessão. Imagine que inventaram uma recessão só
para manter o lucro ou uma tal de dívida externa, mais
do que paga ao longo dos quinhentos anos em que
sem consultar-nos fomos descobertos pelos corsários

, do Rei. E tome de pilhagem. Pilharam e continuam a
pilhar enquanto a população se espreme a ver como
uma só pessoa é capaz de comover e induzir multidões
ao choro, ao riso, ao rebolado e a pingar seus trocados
na máquina multimilionária de fazer doido. Não é a
única, outros há, mas são poucos, muito poucos,

poucos mesmo.
Façam o que sua mestra

mandar, com muito molho e
muita sedução. Alguém tem
algo contra a sedução? Abso-
lutamente. Mas a sedução só
pode ser ampla, geral e irres-
trita. Em nosso maravilhoso
país não é justo fazer da sedu-
ção uma via unilateral para
impedir que cada um faça seu
próprio jogo. Só vale o mono-
pólio. Não vale seduzir, só va-
le ser seduzido e de preferên-
cia pagando caro o
masoquismo não diretamente
—, porque o espetáculo é grá-
tis para se ver, descontado o
consumismo induzido e a
crescentemente crescente tari-
fa elétrica estatal em pleno
combate à inflação... estatal.

Durma-se com um barulho
desses. Durma-se e sonhe-se
com ela. Não vale a namora-
da, a mulher, a vizinha, a co-
lega de turma, a companheira
de trabalho, não vale. E mais
que tudo, o notável fenômeno
conseguiu alugar até a crian-
çada, transcender os limites
do tempo, da idade, da classe,
do credo e da cor. Ainda bem
que televisão é colorida, e as-
sim o brilho brilha mais e o
encantamento também.

Tudo estaria no melhor
dos mundos, no primeiro ou
no terceiro, se fôssemos to-
dos ativos e passivos na se-
dução. Mas não é. Isto é ape-
nas um faz-de-conta
monumental que, no caso da
moça, se exerce em todo o
seu esplendor. Não importa
que nós não sejamos, ou que
as nossas crianças não sejam
como ela. Depois de despoja-
rem-nos de tudo ainda recla-
mam da violência, da miséria

e do analfabetismo que se multiplicam evidente-
mente em relação direta à expropriação do traba-
lho, do lazer e agora também da fantasia infantil.

Este sesquipedal blefe de sublimação é que vem
analisado em livre viagem do pensamento por Gil-
berto Vasconcellos. Não é a moça, somos nós.
Sem precisar licença para concordar ou discordar,
já que o pensamento de Gilberto não é monopolis-
ta, a sua investida contra o vento dos moinhos
pode ajudar a cada um de nós a buscar seu pensa-
mento próprio na estrada da vida, o que segura-
mente não é pouco.

a sua casa para ocupar o seu tempo e a sua cons-
ciência com baboseiras enquanto trocam-se entre
eles os dinheiros e os destinos de toda uma popula-
ção parada no tempo.

Ocupam o nosso tempo, impedem-nos de pensar
por conta própria. Quem diria que a única promessa
de civilização auto-suficiente de um planeta em es-
combros se deixa manipular como um imenso audi-
tório de sainhas e botinhas douradas; impedem-nos
até de consumir por conta própria. Milhões são

confrontados em plena miséria com a obrigação de
alimentar seus filhos somente com os produtos li-
cenciados pela licenciosidade com que o poder trata
seus eleitores. Entre outras formas não menos per-
versas é assim que retribuem os nossos votos, muitos
deles certamente capturados através do mesmo jogo
de invasão caseira.

A questão não é se a moça tem ou não tem o
direito, que por sinal milhões não têm, de sobreviver
com o esforço do seu trabalho. Nem eu nem certa-
mente o autor temos nada contra a minha, a sua, a
nossa favorita do atribulado momento em que este
capitalismo decadente nos atola. Afinal, ela é a musa



ROMANCE

Beirute à italiana

intriga e violência jogam o leitor no meio da guerra civil libanesa

Inshallah: como Deus quiser, de Oríana Fallací. Tradu-
ção de Mário Fondelli. Best Seller, 646 pp. Crê 44.600,00.

/VVy Reis

Melodramática, 
agressiva, arrebatada, impie-

dosa, irascível, emotiva, pretensiosa, ten-
denciosa, resistente, fria, teimosa. Podemos usar
estes adjetivos tanto para definir a jornalista e
escritora italiana Oriana Fallaci, 60 anos, quanto
para definir o "espírito" da cidade que essa fio-
rentina residente em Nova Iorque escolheu para
cenário de seu novo romance histórico, Inshallah:
como Deus quiser: a cidade libanesa de Beirute,
a ex-"Côte D'Azur" da Ásia Menor, a mundana"Suíça do Oriente Médio" nos anos 50 e 60, onde
playboys como o cristão Amin Gemayel e o druso
Walid Jumblatt faziam pegas de carros Porsche e
Ferrari; onde bilionários como seus pais ganha-
vam rios de dinheiro com o "contrabando, o
tráfico de haxixe e a especulação imobiliária", e
onde os palestinos de Arafat e Abu Nidal foram-
se instalar para preparar a guerra contra Israel
pela pátria com a qual tanto sonham. A Beirute
que, sempre segundo Oriana, depois da chegada
dos palestinos, das facções muçulmanas radicais,
da conseqüente intromissão israelense e da expio-
são da luta pelo poder local entre muçulmanos,
drusos e cristãos, se transformou num amontoado
de escombros, num imenso campo de batalha
onde cada grupelho tem motivos para odiar, tru-
cidar, vingar, matar e morrer. O inferno.

Inshallah: como Deus quiser é um pretensio-
so, e por vezes
envolvente, ti- Arquivo
jolaço de 646
páginas que
tenta mostrar
um retrato de-
talhado dessa
verdadeira Ba-
bel de crenças e
exércitos em
que se transfor-
mou a estraté-
gica cidade li-
to râ nea da
antiga Fenícia,
cabeça-de-pon-
te indispensável
na-briga entre a
OLP, a Síria,.
Israel, Jordâ-
nia, e útil aos
interesses hege-
mônicos dos mullahs e aiatolás iranianos. A mais
feroz e perigosa casa-da-mãe-joana existente no
Planeta. O livro dá ligeiras pinceladas no passado
do Líbano e de Beirute para preparar o teatro de
operações do enredo em si: antes da desastrada
invasão palestina, Beirute abrigava cristãos maro-
nitas, muçulmanos sunitas, xntas, os falangistas
de Pierre Gemayel e seus filhos Bachir e Amin, os
drusos de Gamai e seu filho Walid Jumblatt e
outros grupelhos étnico-religiosos que conviviam
em clima cie tensa mas eficaz tolerancia. Porém,
no início dos anos 70, segundo Oriana Fal-
laci. com a entrada dos palestinos, que com o

? A'ey Reiv c poeta
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Oriana Fallaci faz um
retrato da verdadeira
Babel de crenças e de
exércitos no Líbano

dinheiro de seus ílnan-
ciadores começaram a
comprar meia cidade e a
construir verdadeiras
fortificações, abrigos
subterrâneos e tudo, a
aparente calmaria foi
para o beleléu (palavra
muito usada na tradu-
ção) e Beirute literal-
mente pegou fogo. Até
que um armistício deter-
minou a retirada dos
exércitos palestino e is-
raelense e a formação de
um governo liderado pe-
los Gemayel. Alguns pa-
lestinos, principalmente
velhos, mulheres e crian-
ças, ficaram nos campos
de Sabra, Chatila e
Bourj el Barajni, e aí
começa a história de es-
caramuças e tiroteios
que todos conhecem.

Oriana Fallaci diz ter
levado cinco anos pes-
quisando a realidade lo-
cal e os meandros da po-
lítica do Oriente Médio
para escrever este livro.
A história começa com
os atentados suicidas de
outubro de 1983 às bases americana e francesa de
uma Beirute já então dividida em Oriental e Oci-
dental (uma Berlim infinitamente mais sangren-
ta), cristã e muçulmana, onde uma Força Multi-
nacional de Paz enviada pela ONU fazia o papel
de "rede" no mortífero pingue-pongue das fac-
ções.

Os personagens principais têm, quase todos,
nomes de guerra como Condor, o general-coman-
dante dos 1.200 maròs, bersaglieri, carabinieri e
mçursori que compunham o contingente italiano.
Condor é um general orgulhoso, respeitado e
severo que conduz a tropa com espartana dedica-
ção e precisa freqüentemente dos conselhos do
coronel Charlie-um, oficial de serviço de inteli-
gência que sonha ser um segundo Lawrence da
Arábia e prefere a astúcia, a espionagem, a diplo-
macia e os acordes secretos ao convencional e
primitivo uso da força.

Há muitos outros personagens interessantes e
trágicos neste livro que fez sucesso na Europa, em
1990, guando foi lançado. Há até um grupo de
cinco freiras que dividem as instalações de um
convento com os solda-
dos italianos e acabam 
envolvidas em casos de
amor "platônicos" com
cinco oficiais. Há tam-
bém outras histórias pa-
ralelas que beiram a pie-
guice, como a amizade
entre o fuzileiro Rambo
e a menina Leyda, cópia
fiel de sua falecida irmã-
zinha Mariuccia. Há o
destemido garoto Mao-
mé, sobrevivente dos

Arquivo

Palestinos e israelenses se desafiam numa história que parece ter
sido escrita para ser levada às telas do cinema

massacres de Sabra e Chatila (quando palestinos
de todos os sexos e idades foram trucidados pelos
falangistas sob os olhos distraídos dos israelenses
e a impotência das forças de paz). Há casais como
o feioso Rocco e a gordinha muçulmana Imaan,
que vivem um amor inesquecível çntre um tiroteio
e outro. E há também os oficiais Aguia-um, Açor,
o bravo Sandokan com sua mania de falar inglês e
de ridicularizar o pai pacifista, o infalível Açúcar,
que monta um "museu" com as armas que encon-
tra depois das batalhas e neutraliza bombas sem
medo de errar. E há Pistóia, Gino, Ferrucio...

Como leitura despretensiosa, passatempo e até
como fonte de alguns conhecimentos sobre o
Oriente Médio, Inshallah: como Deus quiser é
um bom livro. Fica-se íntimo, por exemplo, da
geografia urbana de Beirute e de alguns nomes de
equipamentos bélicos, como o fuzil soviético Ka-
lashnikov, preferido por nove entre 10 guerrilhei-ros ao redor do mundo por ser leve, eficiente e, há
até bem pouco tempo (quando existia a União
Soviética), vendido a preço de banana aos inimi-
gos do "imperialismo'. Ou as granadas Rpg8, os

fuzis italianos M12 (Pa-
rabélum, com balas de 9
milímetros), os fuzis
americanos Ml6, leves
como suas balas 5,56,
que estouram dentro do
corpo atingido, depois
de passearem dentro de-
le, ou ainda os tanques
Ml 13 e os aviões de car-
ga C-130... Você tam-
bém fica sabendo que,
segundo Oriana, tudo>
pode ser trocado por ha-

Como uma leitura
despretensiosa, passatempo

e até como fonte de
conhecimento sobre o

Oriente Médio, é um bom
livro
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em pauta transcende tais querelas circunstanciais
A Filosofia exige andamento vivace...

Variemos, portanto, de contexto e certamente
universidade ja nao nos aparecera como a unica

a mais prestigiosa das agendas voltadas a
produgao das razoes de Estado. Entre nos, porexemplo, a filosofia academica veste-se cada mais
com o traje elegante dos diplomatas, conferindo
ao ensaismo de divulgagao ares de filosofia.

Quanto ao estilo, nao e somente a obscurida-
de que cumpre o papel de encobrir a dieta'de
pensamento. O proprio Wittgenstein — queapontava a Schopenhauer e Kierkegaard como
os fllosofos que mais admirava — nunca foi,
como se sabe, um modelo de clareza. E, inver-
samente, o discurso escandido das dissertates
universitarias reclama para si o nome do quemais lhe falta:

y-i ' ^x^g^V'rs ^

^chopen^au^r ^£)J, um fildsofo-artista como
Wittgenstein (A), dirige imprecagdes a Hegel (E)

xixe (derivado de opio) em Beirute, desde barrasde chocolate ate favores sexuais, e que qualquerum vende a droga, desde criangas ate prostitutasoujoalheiros.
0 problema deste livro e outro: quando nao hacenas de combate ou a descrigao inspirada dosmomentos que antecedem as batalhas, nas quaisUnana Fallaci consegue prender o leitor comouma aranha prende uma mosca em sua teia, o quesobra sao arroubos depieguice, chavoes politico-ldeologicos e humamsticos, psicologismos de pro-rundidade duvidosa e uma verborragia que, fosseeste livro uma reportagem para jornal (guardandoas devidas proposes estflisticas e de tamanho),sofrena um corte no mmimo pela metade nas

excessivas 646 paginas, pelas maos de um efi-cientee corajoso copidesque (revisor, no jargao
jornalistico). 6

Corajoso porque nao e nada facil corrigir aramosa narcisisia e excentrica Oriana. A traduto-
ra e assessora de imprensa da editora Record, EliaEdel, que o diga. Em 1981, Elia traduziu Umhomem, livro de Oriana sobre o lider oposicionista
grego Alekos Panagoulis, condenado a morte peladitadura do coronel George Papadopoulos (a
quern Pana-
goulis tentou
assassinar em I-
1968). Um de- r% ' v 11 -
talhe curioso: Oriana rallaci

qSndoPani- dizter levado
goulis foi li- cinco anos
bertado (anis- • ,
tiado), Oriana pesquisando OS

tFrev?stafoioe? meandros politicos
contrariando' do Oriente Medio
todas as nor-
mas de qual-

Arquivo

xixe (derivado de ópio) em Beirute, desde barrasde chocolate até favores sexuais, e que qualquerum vende a droga, desde crianças ate prostitutasoujoalheiros.
O problema deste livro é outro: quando não hácenas de combate ou a descrição inspirada dosmomentos que antecedem as batalhas, nas quaisUnana Fallaci consegue prender o leitor comouma aranha prende uma mosca em sua teia, o quesobra sao arroubos de pieguice, chavões político-ídeolojgicos e humanísticos, psicologismos de pro-rundidade duvidosa e uma verborragia que, fosseeste livro uma reportagem para jornal (guardandoas devidas proporções estilísticas e de tamanho),sofreria um corte no mínimo pela metade nas

excessivas 646 páginas, pelas mãos de um efi-ciente e corajoso copidesque (revisor, no jargão
jornalístico). 6

Corajoso porque não é nada fácil corrigir afamosa narcisista e excêntrica Oriana. A tramito-
ra e assessora de imprensa da editora Record, EliaEdel, que o diga. Em 1981, Elia traduziu Umhomem livro de Oriana sobre o líder oposicionista
grego Alekos Panagoulis, condenado a morte peladitadura do coronel George Papadopoulos (a
quem Pana-
goulis tentou
assassinar em
1968). Um de-
talhe curioso:
em 1973,
quando Pana-

oulis foi li-
ertado (anis-

tiado), Oriana
Fallaci foi en-
trevistá-lo e,
contrariando
todas as nor-
mas de qual-
quer manual
jornalístico, apaixonou-se. Os dois viveram um
caso de amor intenso até Io de maio de 1976
quando Alekos morreu num desastre automobi-
listico em Atenas.

No caso Panagoulis, a apaixonada e teimosa
Oriana se recursou, ao contrário da própria fa-
mília do morto, a aceitar a tese de Acidente"
naquele Io de maio, preferindo em Um homem le-
vantar suspeitas sobre um possível atentado. Na-da ficou provado e a família Panagoulis encerrou
o assunto. Mas Oriana é assim mesmo: toma
partido, se entrega a sua aguçada interpretação
dos fatos e ai de quem ouse discordar. Defende
suas teses com os mesmos dentes com que o
guerrilheiro Bilal, de Inshallah, defendeu a torre
conquistada inutilmente aos cristãos. Porém, ao
contrário do obcecado gari-terrorista, Oriana ob-tem sucesso com sua literatura melodramática econvencional, seus romances baseados em fatos
histoncos. Ihshallah, por sinal, vai virar filme, o
que parece ter sido a intenção da autora desde o
inicio: basta ler os diálogos detalhados com astraduções imediatas das expressões em árabe
francês ou inglês, ou nos dialetos do populachoitaliano do interior — um recurso às vezes irritan-te e penoso pois a autora se alonga demais em
algumas passagens. Nas cenas de ação, por outro
lado, tudo é descrito com detalhes aos quais só
faltam os "fade in", "close", "travellings" e "pia-
no americano" dos roteiros cinematográficos. O
produtor de cinema Franco Cristaldi ja comprou
os direitos de filmagem da história e, em breve,
poderemos dar de cara com Inshallah na "Tela
Quente" ou numa minissérie qualquer. Humanis-
mos à parte, Oriana, como Beirute, sabe misturar
idealismo, convicções e dinheiro com maestria. O
mundo é dos atrevidos e dos espertos. ||
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Oriana Fallaci
diz ter levado

cinco anos

pesquisando os
meandros políticos
do Oriente Médio

F I LOS O FIA

O 
filósofo 

como artista

Schopenhauer critica o pensamento de cátedra em nome da invenção

Sobre a filosofia universitária, de Schopenhauer. Tra-duçao de Maria Lúcia Cacciola e Márcio Suzuki.Ed Polis 118 dCr$ 5.000,00. '

Alex Varella

Diz 

o francês Bouveresse que os filósofos
devem ser compreendidos segundo sua
maior ou menor relação com a arte e aciência. De um lado, Husserl e Russel, filósofos— cientistas; de outro, Wittgenstein e Kierke-

gaard, filósofos-artistas. Mas, ao contrário do
que deixa supor o professor da Sorbonne, a
qualidade artística de um filósofo não residesimplesmente nos achados "poéticos" de sua
prosa, mas no lugar que em seu pensamentoocupam os interesses estéticos.

Assim, por exemplo, o valor artístico dafilosofia de um Witt-
genstein não provém da
excelência do seu verbo,
mas do lugar germinal
que, entre suas proposi-
ções, ocupa a afirma-
ção do místico — "o
indizível existe, é indu-
bitável" —, indizibili-
dade que Kant justa-
mente considera como
o núcleo essencial das
idéias estéticas que des-
tarte opõe às intelec-
tuais ou discursivas.

Também Schope-
nhauer é geralmente re-
conhecido como grande
escritor. Só que — à di-
ferença de Wittgenstein
— incumbiu-se ele pró-
prio de afirmar explici-
tamente o caráter artísti-
co da Filosofia e de sua
filosofia em particular.

Filosofia como arte é
a concepção filosófica
que se funda e se ali-
menta dos processos es-
téticos tradicionais:
concede primado à in-
tuição — a razão ê fe-minina, diz Schope-
nhauer: só dá quando recebe — e reclama oconcreto e o vivido na base da reflexão, ao
mesmo tempo que não abre mão de criatividade
e invenção. Por aí se vê o quanto exclui e seafasta da filosofia dos professores.

Com efeito, a filosofia de cátedra acolhe e
adota o procedimento inverso: confortavelmen-
te instalada no topo do sistema — de onde
presumivelmente tudo se vê —, dele deduz omundo... como representação. Acresce que éuma filosofia de epígonos, isto é, não é filosofia.E tudo isso, diz Schopenhauer, no interesse deservir ao Estado e à religião que lhe serve.

Neste ponto é preciso que o leitor se mantenha
atento para não trocar o principal pelo acessório.
Pois, se é certo que Schopenhauer dirige suas
imprecações à Hegel e Fichte, ou melhor, a "he-
gelianos" e "fichtianos", a importância da obra

? Alex Varella é poeta e professor de filosofia
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em pauta transcende tais querelas circunstanciais
A Filosofia exige andamento vivace...

Variemos, portanto, de contexto e certamente
a universidade já não nos aparecerá como a única
nem a mais prestigiosa das agências voltadas à
produção das razões de Estado. Entre nós, porexemplo, a filosofia acadêmica veste-se cada mais
com o traje elegante dos diplomatas, conferindo
ao ensaísmo de divulgação ares de filosofia.

Quanto ao estilo, não é somente a obscurida-
de que cumpre o papel de encobrir a dieta*de
pensamento. O próprio Wittgenstein — queapontava a Schopenhauer e Kierkegaard como
os filósofos que mais admirava — nunca foi,
como se sabe, um modelo de clareza. E, inver-
samente, o discurso escandido das dissertações
universitárias reclama para si o nome do quemais lhe falta: tese.

A esse respeito, Schopenhauer — que como
tantos outros criadores viu fecharem-se ante sias portas da universidade — adverte: mesmo seescreveres uma obra-prima, eles a recusarão senão estiver de acordo com a norma convencio-
nal, para que possam torná-la objeto de suaconferência de cátedra e também dela viver. Enuma fórmula exorcista, repetindo a exclama-
ção dos rituais dionisíacos:

nada disso concerne a Dionísio.
Só quem pensa para si mesmo pode pensarpara o outro", ensina o filósofo alemão. A filoso-fia nao é uma questão de títulos e, por outrolado, a educação de escravos não pode convir aum homem livre que, pelo contrário, só reconhe-ce iguais entre os diferentes, semelhantes na dife-rença. Até que, de tão variada convivência umdeles possa tornar-se — como diz o filósofoHeidegger num dos poemas de sua Experiênciado Pensar — inesperadamente, um Mestre. |j|
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Schopenhauer (D), um filósofo-ariista como
Wittgenstein (A), dirige imprecações a Hegel (E)
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Alves,
n Koko, de Peter Straub. Tradução Ruy Jungmann. FranciscoAives, 454 p., CrS 35.000,00.

Mauro Trindade

O 

leitor pode escolher. Guerra, mistério,
conflitos pessoais, exotismo ou insani-
dade. Há pelo menos um bom motivo

para se ler Koko. Peter Straub consegue a faça-
nha de misturar todos estes elementos num
livro tão descartável quanto uma seringa hipo-
dérmica. Doses rápidas de violência e distração
em 454 páginas de aventura. Não vai mudar sua
vida, mas pode ser bem divertido.

A ratoeira do romance policial precisava de
outro aperitivo que o velho cadáver esparrama-
do num carpete poeirento. Isso não basta, para
os leitores que já
enfrentaram tone-
ládas de livros de
Agatha Christie,
Rex Stout, Sime-
non e outros tan-
tos que arranha-
rara a casca da
normalidade com
seus matadores
ambiciosos ou oli-
gofrênicos. No fi-
nal, os criminosos
eram revelados e
uni happy-end sur-
gia nos letreiros.
Peter Straub não
podia escrever as-
sim.

Não depois do
Vietnã. Com argú-
cia, Straub garim-
pa. entre os senti-
mentos dos
norte-americanos
que participaram
daquela guerra
tropical, a insatis-
fação e a incapaci-
dade de se reacli-
? Mauro Trindade é
repórter do caderno B do
JORNAL DO BRASIL.

Trecho
h, Deus, oh, Deus!" Pumo ouviu o
tenente repetir, sem parar. Calvin Hill
continuava a morrer barulhentamente,

gritando conto se Peters estivesse enfiando agulhas em
sua língua. Outros homens gritavam, também. Pumo
não conseguia ver onde eles estavam nem queria saber
quem eram. Parto dele queria levantar-se, ser morta e
acabar com tudo aquilo, e a outra parte estava com
tanto medo desse sentimento como de tudo mais que jáacontecera. Fez a interessante descoberta que há níveis
de terror, cada um deles mais frio e mais paralisante queo anterior. Cargas de morteiro caíam no campo a
intervalos regulares e o fogo de artilharia borrifava o
campo, vindo dos lados. Pumo e todo mundo mais se
escondiam em buracos abertos por obuses ou abrigos
individuais que ou encontravam ou eles mesmo cavaram.
Pumo vira finalmente o capacete amassado do tenente,
que estava encostado na rótula de um soldado morto que
fora erguido no chão por uma mina. A rótula, presa à
panturrilha e a mais nada, e branca sob uma camada de
sangue, eslava no chão, a apenas alguns centímetros de
cabeça e ombros do soldado, que também não estavam
ligados a mais nada. O soldado morto olhava para ele,
rosto muito sujo, olhos abertos, parecendo estúpido e
esfomeado. A cada vez que o chão tremia e o céu se
abria com uma nova explosão, a cabeça se inclinava um
pouco mais para Pumo e os ombros avançavam em sua
direção."

matar nos campos dourados da América.
Derrota não é uma palavra freqüente do livro.

Após 14 anos do fím das batalhas, quatro
veteranos de guerra se reúnem em Washington,
durante a inauguração do célebre Monumento
aos Mortos do Vietnã. Sob a asa sombria da-
quele ícone de pedra, Straub planta a semente
de sua história. Um desfile de mortos-vivos
passeia pelos olhos do leitor, enquanto os per-
sonagens se desfazem nas piores lembranças de
suas vidas.

Michael Poole, Harry Beevers, Tina Pumo e
Conor Linklater têm pouca coisa em comum. A
certa altura do livro, Beevers pergunta a um
motorista de táxi qual é a impressão que ele tem
daquela turma. Segundo o motorista, Beevers
parece "um tipo de advogado importante, tal-
vez um lobista ou algum tipo de cara que

começa na vida
roubando o prato
de coleta da igre-
ja". Pumo possui
um ar de "cafe-
tão" e Linklater
recende "a um
operário comum
que está de ressa-
ca". Michael Poo-
le, por sua vez, se-
ria "um professor
de escola secundá-
ria". Quase isso.

Poole é, na ver-
dade, um médico
pediatra atormen-
tado com a morte
de seu filho peque-
no e por ter morto
— cumprindo or-
dens — uma crian-
ça no Vietnã.
Linklater é um
peão da constru-
ção civil, um tanto
burro, um bocado
bêbado e muito
sozinho. Quando
voltou para os Es-
tados Unidos, Pu-
mo montou um
restaurante cha-
mado Saigon e vi-

BEST-SELLER

VIOLÊNCIA

E DISTRAÇÃO

Peter Straub deixa a literatura de horror que o consagrou

e dehruça-se sobre o inundo da guerra e do crime

A menina queimada por uma explosão de Napal.

ve às turras com uma namorada oriental. Bee-
vers não passa de um rábula ganancioso.

Uma combinação tão heterodoxa só poderiadar certo num ambiente muito distante de seus
habitais naturais. Reunidos num pelotão do
exército norte-americano, o quarteto — além de
outros personagens que estão sempre duas pá-
ginas à nossa frente — avança e destrói uma
vila no sudoeste asiático. Mais de trinta crian-
ças são trucidadas e queimadas. O assunto
chega aos jornais e se transforma num escânda-
lo internacional.

Na volta ao mundo — como os soldados
desembarcados na Indochina chamavam os Es-
tados Unidos —, eles carregam as lembranças
daquela tarde sangrenta. As coisas iriam se
arrastar dessa maneira até o fim de seus dias, se
não descobrissem uma desagradável coincidên-
cia. Os jornalistas que participaram da cobertu-
ra do massacre estavam sendo metodicamente
assassinados por um ex-integrante daquele pe-lotão. Na boca de cada um dos cadáveres, uma
carta de baralho com a enigmática palavraKoko. Era o passaporte que Peter Straub preci-sava para sua regressão.

De volta ao inferno, os amigos caçam as
pistas falsas que são lançadas em seu caminho,
enquanto remexem em regiões da memória queacreditavam soterradas sob o peso da rotina. A
imagem que é traçada daquele oriente não é das
mais elegantes.

Em concisas penadas, Peter Straub consegue
suturar todos as partes de uma criatura híbrida
conhecida por best-seller. Sexo, violência, pai-sagens estranhas e aventuras se sucedem numa
vertigem cinematográfica. Como praticamente
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Bill doIcomIum1 passacfo s Estados Unidos podem ter
jg iaM|||^Mapl&/- .:.¦• ¦¦,>••;•¦•• . :. ,.;• ••' •••v--v:AvaaBMB||» com o qual nao pode perdido a Guerra do Vietna. mas

i|||||||^^ lidar e que termina ganharam disparado nas bilheterias de
Por engolfa-lo. Co- cinema de meio mundo. Um dos filmes
nor Linklater nao mais antigos sobre o assunto foi estrelado

|JjBLjMMMr^ 4¦ & consegue compreen- pelo velho cowboy John Wayne. Os boinas
Vfl der o que aconteceu verdes (1968) transformava os invasoresem

HMHSKmI. .¦#•»*, "** • tambem nao decifra herois e nao passou de uma pequena
!lj,' mm WS Edo ays em pelicula na carreira do grandeator. f
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^ doloroso destino que degraus acima destas mediocridades.'
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,mt£ SB os ultrapassou e bus- Somente com Francis Ford Coppola a

|| 
car dete-lo. Ko^o e guerra alcangou sua verdadeira e insana

^ Jfe* ^ mai°orrmaamna de batalhas. Full metal jacket, de Stanley
jf Jf ... guerra que entrou em Kubnck, reviveu esta dimensao tragica,

W- m. ¦ -- combate. E sintoma- mas os ferimentos de guerra ja pareciam
R" «lp lf|> >-*». tica sua viagem cauterizados peia lentes do cinema* > America Central. ocidental. Platoon, voltou a brincar de

W mJjfe!-- „ Peter Straub re- mocinho e bandido. ,
- ciVrfhrH^^1 ti-onefxl6 Finalmente, o tema da volta para casa.

IP* SSEWHSSK que.amo serve a Piter Sttaub/m sea
herois em algo mais Koko, foi a hnha de frente de Amargo
do que os elementos regresso, chateiaeab ufanista e lacrimogenia
de uma trama deteti- em 35 milimetros, e de Nascido em quatro

I: o maior icone da guerra do Vietna e o simbolo do trauma americano i^So anenas^oontode dejulho, de Oliver Stone. O franco atirador
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O cinema

ganhou a 
guerra

s Estados Unidos podem ter
perdido a Guerra do Vietnã, mas

ganharam disparado nás bilheterias de
cinema de meio mundo. Um dos filmes ; >
mais antigos sobre o assunto foi estrelado "

pelo velho cowboy John Wayne. Os boinas
verdes (1968) transformava os invasores em
heróis e não passou de uma pequena
película na carreira do grande ator.

A linha r^vanchista seria detonada por
Syvester Stallone, em seu primitivo Rombo,
onde lava a alma da América matando
vietcongs com faças, flexas e biquinhos de
muxoxo. Rendeu continuações ainda Éãpjpg
piores. O destemido senhor da guerra, com
Clint Eastwood, estava apenas alguns
degraus acima destas mediocridades.

Somente com Francis Ford Coppola a
guerra alcançou sua verdadeira e insana V
dimensão. Apocalypse now recriou o
universo caótico regido pelas leis da
sobrevivência e alucinação do coração das
batalhas. Full metal jacket, de Stanley
Kubrick, reviveu esta dimensão trágica,
mas os ferimentos de guerra já pareciam
cauterizadòs pela lentes do cinema
ocidental. Platoon, voltou a brincar de
mocinho e bandido.

Finalmente, o tema da volta para casa,
que tanto serve a Péter Straub em seu
Koko, foi a linha de frente de Amargo
regresso, chateação ufanista e lacrimogênia
em 35 milímetros, e de Nascido em quatro
de julho, de Oliver Stone. O franco atirador
errou todos os disparos lançados pelo
mesmo caminho. Resta esperar as
produções que a Guerra do Golfo reserva.

" V • • Divulgação

Tom Cruise como o ex-comoatente Ron Kovic
em Nascido para matar: conscientização so-
bre cadeira de rodas
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o maior ícone da guerra do Vietnã ê o símbolo do trauma americano

todos os protagonistas são homens, o autor
introduz algumas pálidas esposas que passam
metade do livro tricotando ao telefone. Há
sempre um personagem com quem se identifi-
car.

A morte segue adiante e ultrapassa as fron-
teiras americanas. Depois de mais alguns golpes
de faca e coronha, o soldado-assassino desapa-
rece em Honduras (calma, não é o fim do livro),
e em outros locais de polvorosa presença ian-
que. O Mal não foi extinto.

Mas foi, ao menos, exorcizado. Cada um dos
sobreviventes segue suas vidas com mais ou
menos coerência, e o Vietnã deixa de ser o
grande referencial de suas vidas. Todo o livro se
sustenta num admirável esforço de livrar a
consciência americana das inúmeras vilas in-
cendiadas, com suas crianças mortas por um
motivo que os recrutas nunca souberam qual
era.

Os soldados de Ko-
ko resumem o destino
dos ex-combatentes
americanos no Viet-
nã. Sob a frágil apa-
rência civil dos qua-
tro amigos — mais
Tim Underhill, o
principal suspeito dos
homicídios — se es-
condem diferentes
formas de se encarar
os anos de guerra.
Beevers é um bloco
de mármore engrava-
tado que representa o

Straub recheou seu

livro de simbologia,

fazendo de seus

defuntos e heróis

mais do que elementos

de tramas detetivescas

que há de mais con-
servador nos Estados
Unidos. Orgulha-se
do que fez, aí incluí-
do morte, tortura e
estupidez. Tina Pumo
é um homem assusta-
do com um passado
com o qual não pode
lidar e que termina
por engolfá-lo. Co-
nor Linklater não
consegue compreen-
der o que aconteceu e
também não decifra a
própria vida, cami-
nhando às cegas em
meio ao perigo. Un-
derhill, um escritor
bissexual e toxicôma-
no, desbunda e se tor-
na um tanto alheio a
tudo. Cabe a Michael
Poole compreender o
doloroso destino que
os ultrapassou e bus-
car detê-lo. Koko é o
próprio espírito da
guerra, doentio e efí-
ciente. Ele representa
o poder e a fúria da
maior máquina de
guerra que entrou em
combate. É sintomá-
tica sua viagem à
América Central.

Peter Straub re-
cheou seu livro de
simbologia, transfor-
mando seus defuntos e
heróis em algo mais
do que os elementos
de uma trama deteti-
vesca. Seus mortos
são apenas o ponto de
partida para uma lon-
ga e penosa via crucis

pelo calvário americano, a derrota no Vietnã. O
tema, tantas vezes explorado, começa como uma
ambientação para um romance policial. Aos pou-
cos — e nas entrelinhas —, se descobre que a
memória da guerra é o verdadeiro tema de Koko,
um enigmático nome que pode ser tanto o símbo-
lo de um regimento, um ursinho panda, uma
princesa da Tailândia, uma música de Duke El-
lington e Charlie Parker ou um vulcão no Havaí.

A narrativa, quase sempre em terceira pes-
soa, corre com razoável fluência pelas páginas
do livro, somente atravancada por desnivelados
fluxos de consciência e outras formas mais tra-
dicionais de discurso direto, colocados na boca
dos personagens em seus momentos de bebedei-
ra, loucura ou grande lucidez. Em sua tentativa
de lhes dar uma dimensão mais profunda que
um pires, Straub termina por chatear. Seus

homens mínimos não
merecem tanta aten-
ção. Koko vale por
suas viagens a um
oriente sem o colori-
do dos cartões-pos-
tais, pelas escaramu-
ças nos pântanos da
Indochina e pela
compulsão quase ir-
resistível dc se desço-
brir quem, afinal, é o
assassino. É para isso
que servem os ro-
mances policiais.
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Philip Roth: ensaio sobre pais efilhos, heranpas eretribuigoes

Herman

homem que en-

quase nove
como todos
no Apenas a

recuperar sua
— grandeza de

_^f^" 
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Tragédias banais

Evitando a pieguice, escritor americano descreve a morte do

pai para afirmar o desejo de vida de todo homem

E3 Patrimônio uma história real, de
Philip Roth. Tradução de Beth Vieira. Si-
ciliano, 202 p , CrS 24.300,00.

David França Mendes

inha tudo para ser pie-
gas, banal e desinteres-
sante: a descrição literá-

ria da decadência física,
provocada por um imenso tu-
mor cerebral, de um homem de
86 anos, pai do escritor. Mas
Philip Roth não caiu na auto-
indulgênciS nem fez
literatura de catarse.
Seu Patrimônio conse-
gue ser quase seco —
a emoção aparece
apenas em momentos
precisos, irresistível —
e ter mesmo alguns
momentos cômicos.
Mais que narrativa de
um desastre orgânico,
o livro é um ensaio
sobre pais e filhos, he-
ranças e retribuições.

Herman Roth era
um homem forte para
a sua idade avançada:"Meu pai praticamen-
te já não enxergava
mais com o olho direi-
to, mas tirando isso
parecia gozar de uma
saúde fenomenal para
um homem de 86 anos
quando teve o que o
médico da Flórida
diagnosticou, de for-
má incorreta, como
paralisia de Bell".
Herman paquerava
viúvas bem mais jo-
vens que ele, tinha vi-
da social e fazia lon-
gos passeios à pé. A
doença irá transfor-
mar seus hábitos e
temperamento. En-
quanto narra essas angustian-
tes transformações, Roth filho
descreve sua própria relação
com tudo aquilo, conta um
pouco da história da família,
fala da mãe, morta alguns anos
antes.

O que impressiona o escritor
— e talvez seja este um dos
temas mais interessantes do li-
vro — é a extrema banalidade
da tragédia. Diante do horror
da morte do pai, da morte lenta
e anunciada, não resta a ele
outra atitude senão observar,

? David França Mendes é crítico de
cinema e cineasta.

não vêm à mente nada senão
clichês, frases feitas, a expecta-
tiva de cafonésimos gestos lite-
rários. Seu pai, no entanto, ho-
mem muito distante do mundo
dos livros, o surpreende todo o
tempo com atitudes muito mais
impressionantes que qualquer
criação da mente literária do
filho.

Não há pergunta mais ób-
via numa situação dessas que
a clássica "por 

que temos que
morrer?". Mas, de fato, por
quê? Tão poderosa quanto

nem disse 'desisto'. Fui um
marido fiel, um americano
leal, orgulhoso de ser judeu,
dei a dois rapazes maravilho-
sos todas as oportunidades
que eu mesmo nunca tive e o
que estou exigindo é apenas o
que mereço: mais 86 anos! Por
que, afinal,' ele perguntaria,'um homem tem que morrer?'
E, claro, ele teria razão de
perguntar. É uma boa pergun-
ta."

A verdade é que o célebre"mais luz" de Goethe ecoa na
Arquivo

Philip Roth: ensaio sobre pais e filhos, heranças e retribuições
impossível de ser respondida,
tão ridícula e tão humana, a
pergunta explode no momen-
to de Patrimônio em que Her-
man está na iminência de co-
meçar a sofrer o tormento dos
exames com tubos e longas
agulhas, as internações, as do-
res. Seu pai "...revelaria a esse
médico que o que queria não
eram mais três ou quatro anos
e sim enfrentar toda a maldita
coisa de novo: 'consegui sair
das. ruas de imigrantes sem
nem ter o colegial, nunca me
dei por vencido, nunca violei a
lei, nunca perdi a coragem

idêntico de todas as tragédias
humanas. Herman Roth não
foi um artista, protagonista
da História, grande milioná-
rio. Foi um homem que en-
frentou a vida, empatou o jo-
go durante quase nove
décadas e, como todos nós, foi
derrotado no final. Apenas a
memória pode recuperar sua
grandeza — a grandeza de
qualquer um de nós — e, por
isso, é perfeita a frase com que
Roth fecha seu livro: "Não se
deve esquecer de nada".

POESIA

Os versos

abomináveis

A busca do sublime

como possibilidade de

escapar da precariedade

Arcangelo, de Jorge Lúcio de
Campos. Uerj, 75 p. CrS 8.000,00

João Guilherme Quental
uando lançada, há três anos, a coleção de

M. W poesia "Claro Enigma" deixou uma ten-
dência que, desde o início da década, vinha

se impondo. Embora não se possa dizer que a
reunião de poetas feita por Augusto Massi tenha
inaugurado uma "nova poesia brasileira", o fato é
que inaugurou uma "nova maneira de se editar
poesia no Brasil". A diferença parece evidente. No
entanto, apesar do tratamento gráfico de unânime
qualidade, a grande importância da coleção foi mos-
trar que existem critérios de qualidade também para
a publicação, qualidade textual, utilizados na esco-
lha de cada um dos poetas editados. A recuperação
de autores que nunca se integraram por completo
aos corriqueiros rótulos de "marginais", "concretis-
tas" ou da "geração 

pós-45", a inestimável apresen-
tação crítica constante das orelhas dos livros, o
cuidado gráfico/editorial, tudo isso serviu para nos
mostrar uma certeza que costumamos às vezes es-
quecer: que poesia brasileira é um assunto sério. O
tempo de livros numa ânsia de rapidez, a inexistên-
cia de críticas periódicas nos jornais, o desprezo das
grandes editoras por um material tão pouco vendá-
vel foram verdades recentes que sofreram um forte
abalo. Nesse sentido, a única garantia que podemoster é que tem melhorado incrivelmente a qualidade
dos livros de poesia editados no Brasil. Começa ser
possível perceber que critérios vêm sendo utilizados,
na maioria das vezes critérios acadêmicos, trazidos
das universidades.

O primeiro livro de poesia de Jorge Lúcio de
Campos, Arcangelo, é um excelente exemplo de
como o mercado editorial brasileiro começa a adap-
tar-se a essa nova situação. Com um tratamento
gráfico bastante semelhante ao da coleção "Claro
Enigma", o livro de Jorge Lúcio é resultado, princi-
palmente, do uso efetivo de critérios de publicação.Editado pela UERJ, como prêmio dado a um con-
curso de poesia de âmbito nacional, Arcangelo de-
? João Guilherme Quental é sócio da Editora 34, professor
e poeta.
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de mais nada, que nao houve pressa, Jfoi bem feito, que e possivel escapar
. "Aqui, escrever/ler e operagao me-
lada, exercicio ao mesmo tempo ri-
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iiz Italo Moriconi na apresentagao
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monstra, antes de mais nada, que não houve pressa,
que o trabalho foi bem feito, que é possível escapar
da precariedade. "Aqui, escrever/ler é operação me-
ticulosa, filigranada, exercício ao mesmo tempo ri-
goroso e arbitrário de uma relação intranqüila com
a linguagem , diz ítalo Moriconi na apresentação
do livro. Exato. É essa precisão e esse rigor que,
paradoxalmente, espantam, em se tratando de um
livro de estréia, e ao mesmo tempo se mostram
inevitáveis.

Conhecedor de arte, não é de se estranhar que
os poemas de Jorge Lúcio, construídos sempre
com o uso de faits-divers, façam alusões constan-
tes a elementos pictóricos. Imagens de Salvador
Dali, Miró, Gustav Klimt, Bacon, Scliar mistu-
ram-se simultaneamente com outras paisagens
tanto literárias (as citações passam por Eliot,
Wallace Stevens, Borges, João Moura Jr. e Bu-
kowski) quanto cotidianas. Empregados em um
estilo lacunoso, às vezes quase hermético, estes
personagens habitam com razoável naturalidade a
poesia de Arcangelo, ficando para o leitor o "incô-
modo" de perceber que nenhum entendimento
fluirá, que um esforço será necessário para deco-
dificar poemas como o que dá titulo ao livro. A
fragmentação do texto consegue, contudo, se ti-
vermos a dedicação fundamental para se ler qual-
quer poeta, levar-nos em direções inesperadas.

Se a dicção de Jorge Lúcio se baseia em um tipo
de "sublime", no pictórico/literário, encontra tam-
bém terreno fértil numa região aparentemente mais
selvagem. Se al-
guém já se es-
pantou com o
uso de alusões"animalescas"
feito pela poeta
americana Ma-
rianne Moore,
consideraria
também os poe-
mas de Jorge
Lúcio um exa-
gero. Uma ver-
dadeira "fauna"
pulula nas pági-
nas de Arcange-
lo: vespas em
Poema, pardais
em Arcangelo,
ovelhas em Bagatelas, lobos em Entrenoire, tigres em
Paisagem, para citar apenas os cinco primeiros poe-mas do livro. Com uma carga simbólica muito forte,
os bichos de Jorge Lúcio cumprem uma função de
aviso: que o universo humano a cada dia torna-se
menos poético, que outros universos existem, amea-
çadores sim, mas extremamente atraentes do pontode vista estético. É curioso notar, no entanto, quão"nobres" são seus animais. Ao contrário de um
poeta como Sebastião Uchoa Leite (com quem Jorge
Lúcio mantém alguma afinidade), os versos de Ar-
cangelo não são "maculados", não vemos a presença
de morcegos, baratas, mosquitos e muriçocas, tão
comuns no autor de Obra em Dobras são, antes
disso, dignos e sérios. De certo modo, isso pareceindicar uma preocupação com dar uma aparência de
poesia madura, vigorosa mas previsível. Essa tenta-
tiva, justa na medida em que nada é mais lamentável
do que reinvidicar hoje o título de "marginal",
parece tornar-se às vezes como uma camisa-de-for-
ça, uma obrigatoriedade que deixa do lado de fora
muito do vigor que um poeta como Jorge Lúcio
pode produzir.

A paternidade e os espelhos são abomináveis, diz
Borges numa das epígrafes do livro, porque perpe-tuam a humanidade. Talvez o mesmo pudesse ser
dito de Arcangelo, de Jorge Lúcio Campos. Também
ele é abominável: espelho de uma cultura esfacelada,
com ânsias de sublime, e pai de poemas muitas vezes
extraordinários. """

>¦*
Ânsia de rapidez,

inexistência de
crítica e desprezo

das grandes
editoras foram
verdades que

sofreram abalo
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Dúbias traições

Escritora carioca desvenda a paixão sem intimismo

¦ Theodora, de Patrícia Bins. Ber-trand Brasil, 124 pp„ Cr$ 16.000,00.

Simone Magno

? Simone Magno é jornalista e poeta,autora de Avelã pirata.

M exo e morte, sexo e
morte constituem
nossas grandes pai-

xões. A paixão que nos torna ra-
sos, irracionais", escreve Patrícia
Bins em Theodora, segundo volu-
me da Trilogia da Paixão, inaugu-
rada há três anos com Pele nua do
espelho. As duas frases resumem a
questão central da série — os dois
romances giram em
torno de contradito-
riedades e pequenos
detalhes que desem-
bocam em traições
conjugais. Mas há
outros elementos
coincidentes: as re-
lações dos protago-
nistas que se resu-
mem a cartas que
um nunca manda
ou o outro nunca lê,
personagens de des-
cendência judia,
profissionais de ar-
tes plásticas (Patri-
cia é jornalista e ar-
tista plástica) e
passagens em Bue-
nos Aires (embora
carioca, a autora
mora em Porto Ale-
gre, a um passo da
capital argentina).
O novo livro, no en-
tanto, flui melhor, é
mais conciso e curto
do que o denso Pele
nua do espelho (que
recebeu em 1990 o
Prêmio Coelho Ne-
to, da Academia
Brasileira de Le-
tras). As 124 pági-
nas de Theodora po-
dem ser lidas num fôlego só.

Partindo de uma trama de tom
novelesco — dois irmãos que bri-
garam por causa de uma mulher
— com referências que vão do
gênesis à mitologia grega, Patrícia
cria uma história que subverte o
tempo, misturando presente, pas-
sado, sonho e loucura, em uma
narrativa alucinada e fascinante.
Abel, o narrador, vive atormenta-
do pelas conseqüências de sua pai-
xão por Theodora, irmã adotiva e
primeira namorada. Casou-se por

culpa de um artifício egoísta típica-
mente feminino — a falsa gravi-
dez. Artista plástico, fez de sua
obsessão uma bela cena em bone-
cos de terraço ta, com toda a famí-
lia diante da mesa, com as roupas
da cerimônia, dentro da casinha de
bonecas construída no jardim da
casa onde morava com toda a fa-
mília, inclusive a irmã Alba a
quem sempre chamou de "ma-
mãe".

Da noite de núpeias em diante,
a paixão adolescente de Abel virou
um caso de neurose crônica, com

brigas homéricas em que Theodo-
ra destruía seus trabalhos e os ciú-
mes doentios em que ele desconfia-
va da mulher com o irmão Caio
(Caim) e o pai Léo. Então, o mari-
do ciumento foge, vivendo à mercê
das lembranças e das inseguranças
diante de cartas que Theodora in-
siste em remeter e que não ousa
abrir. Até que um dia um telegra-
ma da doença grave da avó Iphy-
genia, a matriarca, o faz pensar na
possibilidade de ver a grande pai-
xão. Theodora é o confronto de
Abel com essa paixão, com todo o
passado, com as cartas que nunca
havia lido, com confissões da ex-

mulher, grandes descobertas, e um
delicioso encontro consigo em um
trem, que supostamente o está le-
vando de volta ao lar.

O romance é todo construído
com trechos espaçados, cenas li-
vres que podem ser lidas aleatória-
mente, como no pensamento — a
autora vira a página sem a menor
cerimônia. Interessante notar, nas
cartas de Theodora, Patrícia Bins
consegue um resultado na narrati-
va feminina do que na masculina
(de Abel). Na primeira a persona-
gem-autora tenta inverter os pa-

péis: "Prossigo neste
amor-fantasia, finjo
ser escritora e, por
alguns instantes, me
imagino na pele de
um homem. Prefiro,
na verdade, viver
personas, persona-
gens". E o que se
segue é um conto
escrito por ela, sen-
do o narrador um
personagem mascu-
lino que trai a espo-
sa. Não é mero aca-
so. Os cinco
romances de Patri-
cia — O Assassinato
dos pombos e a Tri-
logia da Solidão,
composta por Jogo
de fiar, Antes que o
amor acabe e Janela
do sonho, além do
primeiro volume da
Trilogia da Paixão
— tiveram como
ponto de partida
um conto. No caso
de Theodora, foi O
resgate da fábula.
publicado em jor-
nais do Rio Grande
do Sul.

Patrícia não hesi-
ta em dar mais du-

biedade ao texto. "Não sei se o
filme acabou. Porque este é o um
livro. Súbito, compreendo a cria-
çâo de todos os personagens, a
trama inteira, nascer e morrer e
renascer e remorrer (...), escreve no
livro, que termina de maneira sur-
preendente.

Mas não a chamem de escritora
intinista. "Acho bastante restritivo
e até machista", justifica. Ela tem
razão. Para uma mulher que entra
na pele de um homem para des-
vendar os mistérios de seus senti-
mentos, intinista é um rótulo dis-
creto demais.
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Um clássico de Hobbes e a história dos bordéis

O perfeito cozinheiro das almas deste mundo
de Oswatd de Andrade. "—
Globo. 256 p„CrS 18.100.00.

Os bordüs franceses (1830-1930)
de Laure Adter
Tradução de Kàtia Mar» Orberg e
Êliane Firippafdi Pereira
Companhia das Letras, 218 p.Cr$ 24.500,00
¦ A cultura dos bordéis e as
atividades erótico>comerciais
na França ensre o sécuJo
XIX e começo do século XX
é o tema do ensaio de Laure
Adler, um amplo painelsobre a vida codidiana dos
personagens, das mais
variadas classes sociais, quefreqüentavam os locais de
prostituição e prazeresfranceses. O amor
comercializado nos bordéis,
na alcova, na rua e como
parte de uma ampla rede,
hipocritamente considerada
marginai ou caso de policia,da qual participavam esposas
burguesas, banqueiros,
operários, camponesas e viúvas
desamparadas. Os"profissionais do amor" sâo
mostrados como parte de um
universo de relações humanas
que reproduz as mesmas regras
de poder e submissão presentes

¦ O livro que na edição
da Globo surge como 20°
volume das Obras
Completas de Oswald, não
é propriamente um livro
nem o romancista de
Marco Zero o único autor
do que há em suas
páginas. Na origem, O
perfeito cozinheiro era
apenas um grande
caderno, no qual os
freqüentadores da
garçonrtière de Oswald, em
1918, escreviam o que lhes
vinha à cabeça:
trocadilhos, versos, breves
comentários sobre fatos
ou personagens,
impressões de leituras,
opiniões sobre espetáculos èconcertos. Além de Oswald,
escreveram e desenharam no
caderno Monteiro Lobato,
Menotti Del Picchia,
Guilherme de Almeida e
vários outros. O perfeito

<:;iM*x\Wv'r*vN!.: M vv
cozinheiro foi publicadofacsimilarmente em 1987. Na
presente edição, só um
encarte de 16 páginas, emcores, dá idéia de como sefaziam os registros no diárioda cozitiha da Libero Badaró.

na sociedade burguesa. Aautora se utiliza de documentos
particulares e oficiais, estudos eestatísticas, além de relatos
literários na reconstrução douniverso muito particular dosexo.

Comemoração de selada
de Machi Tawara
Tradução de Masuo Yamafci ePauto Colina
Estação Liberdade, 232 p.Cr$ 34.000,00
¦ Um dos livros de maior
sucesso da poesia oriental
contemporânea, com uma
vendagem de três milhões
de exemplares, esgotada cm

da poeta Machi Tawara. Otanka é um poema curto,
como o haikai, com três
versos e 31 sílabas, pouco

REVISTA 
Idéias em destaque n° 9- Instituto Histórico-Cultural
da Aeronáutica, Incaer, 232 p.Distribuição gratuita. Os interessados
deverão procurar o Incaer. Praça Ma-rechal Âncora, 15 — A.
¦ A revista do Incaer traz neste númeroum amplo painel da visão da sociedadebrasileira sobre a Defesa Nacional, docjual participam, além dos membros daAeronáutica e das Forças Armadas,. professores e teóricos de diferentesáreas, entre eles Arnaldo Niskier. HélioJdguaribe e Hcrbcrt de Souza. Entre ostemas tratados, destaca-se O papel damui ia na defesa nacional, e A participa-(ão da socicdadc na defesa nacional atra•k .v da formação do cidadão.

POESIA
Antologia poéticade Vinícius de Moraes
Companhia das Letras, 254 pCrS 25 900.00
B A poesia do compositor Vinícius deMoraes, um dos clássicos da música po-pular brasileira. A antologia reúne poe-mas de épocas variadas e registram asdiferentes fases por que passou o poetaque soube misturar o erudito com temas

populare criando poemas que cantam abeleza c a sensibilidade.
ROMANCE
J.F.K. — Kennedy, o crime e afarsa
de Mark Lane
Tradução de Otávio de Aguiar e Cario
Cordeiro de Mello
Paz e Terra, 462 p.CrS 25.000,00
a O advogado Mark Lane aponta aslalhas c denuncia o Relatório VVarrensobre o assassinato do presidente ameri-cano Jolin Kennedy. O autor foi o pri-meiro a apontar as falhas c omissões doRelatório c o primeiro a lançar a tese deque Kennedy, como é mostrado no filmeJ.F.K . de Oliver Stone, foi vitima deuma conspiração. O autor passa a limpodocumentos oficias e segue pistas queforam abandonadas pelo próprio FBI.

BIOGRAFIA —'
George Sand
de Huguette Bouchardeau
Tradução de Mônica Stahel
Martins Fontes, 198 p.CrS 22.500,00
B Biografia de Aurore Dupin, conheci-da por George Sand, uma escritora fran-cesa do século XIX que envolveu-se comhomens célebres e participou dos princi-pais acontecimentos políticos do século.Foi amante de Musset, Chopin, Flau-bert, P. Pagello e defendeu a igualdadede direitos entre as mulheres e os ho-mens no casamento.
HISTORIA
História do marxismo no Brasil Io impacto das revoluções
Vários autores
Paz e Terra, 208 p.CrS 16.000,00 \
B Coletânia com seis ensaios sobre osdiferentes períodos do pensamento mar-xista no Brasil e do seu impacto sobre aesquerda brasileira a partir das diferen-tes vagas revolucionárias ocorridas noséculo XX e que marcaram profunda-mente a história do país. Os ensaios sãoassinados por Evaristo de Moraes Filho,João Quartím de Moraes, Daniel AarãoReis Filho, Raimundo Santos e EmirSader.
ENSAIO
Adieu Marx
de Volker Elis Pilgrim
Tradução de Britta Lemos de FreitasImago, 288 p.CrS 30.000.00
a Uma análise psicosexual de KarlMarx a partir do seu relacionamento

com três parceiras amorosas: sua esposaJenny, a governanta Helene e a criadaMarianne. Para Volker Pilgrim, o autorde O capital c um dos maiores pensado-res do século XIX era "o pontente bur-

gués" que se deliciava com a criadagemda cozinha e vivia em contradição comsuas próprias idéias e postulados.O amor como paixão: para a
codificação da intimidade
de Niklas Luhmann
Tradução de Fernando Ribeiro
Bertand Brasil e Difel, 250 p.CrS 30.600,00
¦ O soiólogo Niklas Luhmann faz umestudo do amor a partir dos romancesdos séculos XVII e XVIII que tratavamdo assunto. Segundo o autor, o amorcomo paixão surgiu na França do séculoXVII em contraponto ao amor cortês,

Idéias/LIVROS

que concebia a união mundana comometáfora do amor de Deus. O autoranalisa o amor não apenas como senti-mento, mas como código simbólico,uma codificação da intimidade.
A decadência moral do Ocidente
de Paulo Bokel
Forense Universitária, 140 p.Preço a fixar

¦ Uma análise didática das modifica-
ções do way of life americano entre asdécadas finais do século XIX até os anos50 e a repercussão dessas modificaçõesno comportamento de jovens e criançasdo mundo inteiro: a influência dos meios

10

de comunicação de massas, os conflitosentre ciência e fé, a moralidade e a se-xualidade.
ENSINO
A matemática no Brasil
de F. M. de Oliveira Castro
Unicamp, 80 p.
CrS 6.800,00

¦ História do ensino da matemática nopais resgatando episódios pouco conhe-cidos do desenvolvimento do ensino damatemática nas escolas brasileiras, entreeles, a fundação das "escolas de ler eescrever e dos códigos dos jesuítas noséculo XVI; a criação da Academia Real

Militar em 1808 por D. João VI, até o
primeiro instituto de ensino especializa-do na formação de ciências básicas.
INFANTIL
História cruzada
de Sônia Rodrigues Mota
ilustrações de Márcia Franco
Miguilim, 32 p.
CrS 2.900,00

¦ A história de um grupo de amigos,Bruno, Alfredo, Raul e Alice que fre-
quentam a mesma escola e resolvemcontar sua vida cotidiana num texto emcomum, onde cada um fala do grupo apartir do seu ponto de vista.
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POESIA 2

humor especulativo de Drummond, I
quando, por exemplo, flagra a "pressa I

. comica do funcionario/que tem o orga- I
mento preso no relogio do ponto". Ou 1
quando se esconde "atras dos Profetas/
para ver o Aleijadinho esculpir o rosto/ I
as nadegas e as maos da historia". Tem I
de Emilio Moura a gravidade da refle- I
xao na Cangao para Chico Leite, onde I
acentua: "O que importa e que passaste I
da aurora ao ocaso/sem que ninguem te I
negasse um Aid, Chico,/vamos tomar I
um Grandjo,/na Madame Olympia." I

Divulgapao I

I

Divulgação

peita de Bandeira, entraria no consagra-
dor panorama de Apresentação da
Poesia Brasileira.

Há também o fato, anotado por Wil-
son Figueiredo, de que o outro Wilson,
o autor de Poemas de um livro só, apre-
senta-se publicamente à literatura so-
mente agora, já sessentão. O que nada
tem de estranhável. La Fontaine se des-
cobriu poeta na madureza plena da vida,
passados de muito os 40 anos. E Pedro
Nava, para insistir na lembrança de um
grande homem, paradigma de escritor e
grande poeta, esperou os 60 anos para se
apresentar como o maior memorialista
brasileiro de todos
os tempos.

Wilson Frade é
íntimo de Minas e
de Belo Horizonte.
Viu as grandes
transformações
acontecidas nos úl-
timos 50 anos na vi-
da política, econô-
mica e social de sua
terra. Viu a cidade-
zinha provinciana,
a jovem capital de
Minas, por cujas
ruas, que rescen-
diam a flor, peram-
bulava um fantas-
ma de moça
branca, se transfor-
mar na grande me-
trópole em torno da
qual gravitam cerca
de quatro milhões
de pessoas. Para de-
sassossego de Fer-
nando Sabino e ou-
tros
belo-horizontinos
convictos, e para
uma inescondível
vaidade dos minei-
ros, que perderam
aquele bucolismo
urbano (se é possí-
vel a contradição
dos termos) da ci-
dade jardim, em
troca da agitação
do grande centro fi-
nanceiro e indus-
trial. Isto foi o que
Wilson Frade viu
acontecer no tem-
po, e o que levou
para sua poesia de acentos marcada-
mente nostálgicos.

O livro, na verdade, tem sua unidade
metafórica arquitetada em torno de dois
eixos poéticos, e, eu diria, duas perma-
nentes indagações e inquietações dos
mineiros: o tempo e o espaço. Duas
definições da cosmologia, duas esferas
de significação por onde circulam os três
maiores poetas modernos de Minas:
Drummond, que é homenageado num
dos poemas de Wilson Frade; Emílio
Moura, e o profundíssimo Abgar Re-

nault. Na decifração do que é contin-
gente, do tempo que passa, Wilson Fra-
de faz anotações muito próximas do
humor especulativo de Drummond,
quando, por exemplo, flagra a "pressa
cômica do funcionário/que tem o orça-
mento preso no relógio do ponto". Ou
quando se esconde "atrás dos Profetas/
para ver o Aleijadinho esculpir o rosto/
as nádegas e as mãos da história". Tem
de Emílio Moura a gravidade da refle-
xão na Canção para Chico Leite, onde
acentua: "O que importa é que passaste
da aurora ao ocaso/sem que ninguém te
negasse um Alô, Chico,/vamos tomar
um Grandjó,/na Madame Olympia."

Wilson Frade: indagação sobre o tempo e o
espaço

Duas figuras altamente evocativas, o
boêmio e a velha madame de bordel,
pedaços da paisagem humana de Minas.
E é ainda o tempo que aproxima Wilson
Frade da grandeza poética de Abgar
Renault, quando parte para a revelação
escatológica, essa percepção da inexora-
bilidade de um fim do que está por vir:"Está feito o rol dos escombros doloro-
sos/enquanto os espectros se entreo-
lham."

E é o tempo, ainda, que vai aprofun-
dar o parentesco espiritual de Wilson

Mistérios nas 
palavras

Poeta bissexto tem grande afinidade com ã melhor tradição mineira

Idéias/LIVROS

Poemas de um livro só, de Wilson Frade.
Nova Fronteira e D.L.O., 104 p„ CrS 9.300,00

Paulo Amador

o lançar Poemas de um livro só,
Wilson Frade, decano do colu-
nismo social de Minas faz, já no

título da obra, uma honesta declaração
de princípio e um ato de sinceridade.
Declaração, na medida em que se anun-
cia como autor de "um livro só", o que
vale por proposta de obra única. E ato
de sinceridade, pelo mesmo título, ao
assumir a condição de poeta bissexto, de
produção espaçada e certamente refleti-
da, e, quase que se pode dizer, circuns-
tancial.

O que é bom, pois a sinceridade, em
se tratando de poesia, afasta desde já
qualquer possibilidade de se ver, no livro
do jornalista realizado e do poeta in jieri,
um desses acontecimentos de oportuni-
dade, com que certas personalidades,
aproveitando-se .de uma evidência de
ocasião, têm vitimado a literatura brasi-
leira nos últimos tempos, e abastardo a
sacralidade do livro. Sobretudo através
da poesia que, para muitos e muitas,
continua sendo preenchimento de ócio,
exercício de futilidade, por julgarem que
exige pouco de fôlego e de repertório.
Triste engano. Tanto em relação à poe-
sia, que em sua essência é dificílima

E é o tempo, ainda,

que vai aprofundar o

parentesco espiritual

de Wilson Frade com

a vasta família dos

poetas mineiras

(aurática, diria Walter Benjamim), como
em relação a Wilson Frade, com quem
as coisas se passam de modo diferente: o
sucesso faz parte de sua vida profissional
há 40 anos, e ele não veio para se servir
da poesia, mas para prestar vassalagem à
recatada arte e mistério da palavra.

A sinceridade, portanto, da confissão
através do título, não diminui o interes-
se pelo autor e nem os méritos da obra-
em-si. Ter sido poeta de um livro só não
é acusação, já que Cesário Verde tam-
bém o foi, o que não o impediu de ter
sido um dos maiores poetas na Língua
de Camões. E quanto a ser bissexto,
vem lá de Minas o precedente ilustre de
Pedro Nava, dono, publicamente, de
pouco mais que um só poema, O defun-
to, e que, ainda assim, pela mão insus-

? Paulo Amador é escritor, autor de Rei
branco, rainha negra
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Achados de um poeta que, certamen-
te, não é poeta de um livro só.

Frade com a vasta família dos poetas
mineiros, sobretudo os simbolistas (de
um modo ou de outro não há mineiro
que não o seja), para quem o mistério
está na palavra e nunca se revela por
inteiro. O mistério transcende ao verbo,
e ao poeta cabe quase que exclusiva-
mente o ritual da palavra, a liturgia que
sugere mas não significa a realidade.

Nessa perspectiva, são puro simbolis-
mo em Wilson Frade as muitas suges-
tões de música. Essa nota meio Alphon-
sina: "um dia amanhecerei
dormindo/com os lábios pintados na
palidez da eternidade". Ou essa evoca-
ção, tão próxima do modo poético de
Edson Moreira, de morte recente: "Se
um barco aqui chegasse, /diria à passa-
geira: que mundos te exilaram,/que sig-
nos te orientam,/se é o mesmo sol que te
encobre/ e a luz que te viu partir?" esta

-sugestão próxima das aliterações do
português Eugênio de Castro: "búzio
boiando num misterioso ninho de sar-
ças". Esta representação quase sacra-
mental de uma nova eucaristia: "não
fora a invenção biológica/de dar trigo
ao corpo/ e o critério de semeá-lo e
dividi-lo". Achados verbais todos de um
autêntico poeta, de quem, numa expres-
são iluminada de Décio Pignatari, não
trabalha apenas com o signo verbal, mas
trabalha o próprio signo.

Além do tempo, do transitório, que
praticamente força o poeta a refletir
sobre sua condição de peregrino sobre a
Terra, também o espaço, a paisagem,
exigindo a nota lírica evocativa. Nota
nostálgica, na lembrança de Juscelino
Kubitschek, nas ruas de Diamantina,"na porta de sua casa no Tejuco, en-
trando e saindo da minha contrição".
Ou a expansão unanimista do poeta
viajor, o homem para quem as frontei-
ras da geografia física se superam pelo
surgimento de uma visão planetária.
Um turismo de descoberta, que lembra,
pela recorrência a alguns dos recursos
do cubismo cosmopolita e simultaneísta
de Blaise Cendrars, momentos da Prose
du Transsibérien, ou a vilegiatura poéti-
ca de Valéry Larbaud em Bamabooth. E
é com a sensibilidade aguda do viajante
que ele codaqueou "as sálvias dos jar-
dins de Versalhes" e as "vendeuses sal-
tando do metrô" de Paris. Ouviu o Fra
Angélico dizer "olá! todas as manhãs
aos anônimos que rezam em Florença".
Se escandalizou quando viu alguém "as-
soar o nariz nos acordes de Coimbra.
Procurou "convencer à aflição", em
Dusseldorf, "que falava alemão" Em
New York pediu que o desculpassem"os importunos: eu não sabia que cami-
nhava dentro de um mundo novo". Ou,
de retorno à sua querida Belo Horizon-
te, viu que "a serena Serra do Curral/
não perturba a moldura do Guignard/' e
a fleuma do mestre Arduino Bolivar/en-
tre o violoncelo e o latim".
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VIDA VERTIGINOSA
de João do Rio

publicar Vida vertiginosa, cm191 1. João do Rio escreveu na notaintrodutória: "Este livro, como quan-tos venho publicando, tem a preocu-paçào do momento. O seu desejo étrazer uma contribuição à análise datransformação atual de usos, costu-mes e idéias." Não se propunha, noentanto, a fazer essa análise como um
pensador, mas como um artista-re-
pórter. captando em "simples traços"aquilo que melhor caracterizava asmudanças da época: a chegada doautomóvel, as modem girls, as novaslormas de viajar, o feminismo ativo, aconsciência da privacidade etc. O vo-lume fecha com um exercício explíci-to de kit urologia, O dia de um homemde 1920: embora errando na data.João do Rio dava prova de sua clari-videneia ao prever o tédio que iriaenvolver as pessoas em um mundodominado pela moderna tecnologia.

Na edição original da Garnier (344P). I 'ida vertiginosa pode ser encon-Irada na Livraria Camões. Rua Bit-tencourt Silva 12 C (Edifício Av.Central, térreo). [M.P.]

^IMPORTADO
¦ Philosophies de 1'université,textos reunidos pelo Collège de Phi/o-sophie. Payot, 382 p„ Cr$ 58.880.00.

¦uais as relações que a universi-dade deve manter com a sociedade?
Qual eleve ser a estrutura da universi-dade.' Como devem estar organizadasas ciências e qual o papel da Filosofianesse sistema? Estas perguntas, quesoam tão prementes no Brasil de lio-

jc. são analisadas por Schelling. Fich-te. Schieiermacher, Humboldt e Hc-
gel. A questão da universidade vista
pelo idealismo alemão revela umaatualidade impressionante, na buscade uma fundamentação racional paraas possíveis respostas para os proble-mas que envolvem o ensino superior.Dos oito textos da compilação, hádois de Schelling, dois de Fichte cdois de Hegel; além de Pensões decircoii.stance sur les Universités deconccption allenuinde, de Schlcierma-

clicr. e de um estudo sobre a organi-
zaçao interna e externa dos estabele-
cimentos científicos superiores deBelim. de Humboldt. A questão par-iicular do ensino da Filosofia tanto
na escola quanto na universidade étratada por Hegel. que dedica umtexto para cada caso.

ghi/osop/ties de '}'université 
podeser encontrado na livraria Marcabru.

rua Marquês de São Vicente. 124.
lojas 206 e 207. Gávea Trade Ccnter.

Miguel Rio Branco
[ Fotógrafo

I Leio Le photogruphique, de Rosalind
I Krauss, vários ensaios sobre a linguagem
da fotografia, abrangendo desde o traba-

I lho dos surrealistas até as colagens do ameri-
I cano Irvving Penn. Procuro livros relaciona-

dos ao meu trabalho, por isso leio A grandearte, de Rubem Fonseca, pois estou traba-
lhando a partir de histórias sobre a Lapa.
Leio ainda, The animal lover's: books oj \I beast/y murder, de Patrícia Highsmith, um

I pocket book sobre a relação dos animais com
as pessoas.
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Paulo Vaz
Professor de filosofia, autor de O pensdmento in-fame
¦ Leio três livros, Qu'est-ce que c'est la\
philosophie?, de Gilles Deleuze e Félix Gua-

| tarri, O contrato natural, de Michel Serres e
O inumano, de François Lyotard. Os três
estão ligados ao meu projeto de pesquisa que |
quer pensar uma maior proximidade do ho-
mem com o que lhe é estranho. Fora isso, |estou sempre lendo Jorge Luis Borges.

Estascman3

;OS MAIS VENDIDOS

FICÇÃO

IMO B R AS I l_

Í l ^."!!L A iney ? d0n' Record' 368 P- Um oficial da Marinha americana é
,hdnH^ pes SU1ÇOS pa-ra ,.ntes"^ a 1l"-'da de um balão meteorológico

invasão áTerr"11' Consplrai''ao «níMlBaomtí que esconde a ameaça de uma
Estorvo, Chico Buarque. Companhia das Letras. 142 p. Em narrativa aneustian-

: ^SSfficticios'0 «Iisla

Últimasemana

Alberto Schprejer
Editor da Relume-Dumará

¦ Leio os originais de Um artificio orgâ-nico: transição na Amazônia^ I 985 -1990).
dc Ricardo Arnt e Stephaen Schwarteman.
que penso em publicar. O trabalho tem duas
partes: na primeira, Ricardo Arnt faz umabela reflexão sobre a ideologia naturalista
com o qual os colonizadores nutriram nosso

[ imaginário. Na segunda, os dois autores ma-
peiam todo tipo de agentes (empresa, aover-no. igreja, sindicatos, etc) que atuam direta-mente na Amazônia.

3 
o Evangelho segundo Jesus Çnsto, Jose Saramago. Companhia das Letras 446 pSeguindo pela trilha evangélica sobre os acontecimentos que culm naram nocristianisno. o autor descreve, em romance, a vida de Jesus Cristo
O alquimista. Paulo Coelho. Rocco. 248 p. Guiado por um sonho recorrente
mundo"'ISt°r encomra um a'lu'm'sta que lhe ensina como entrar na "alma do

Semanas
na lista

28

Pilares da Terra Ken Follet. Rocco. 2 volumes, 1004 p. Com o propósito de"
5^ Uma pnpieiras catedrais góticas na Inglaterra, o pedreiro Toml*ul|der percorre os variados mundos de servos e nobres na sociedade medieval.
_ umíainv?ml0mC(!elh0' Rocco',286 P- Romance sobre a vida e as descobertas deuma jovem mestra, continuadora da milenar tradiçào das feiticeiras.

^mfioFvUerm^h-,Srt0 D.™,"mond- Siciliano, 290 p. No inicio da década de 60."
tornar slprostttma " socledadc de Bel° Horizonte para

14

44

44

Snastddo^mC°!n7^VainPÍr<(>' 
*""! Rice' Rocco' 312 P- Repórter entrevista vampiro,nascido em 1766, incorformado com sua condição de ser das trevas. PrimeiroIlvr° da trilogia continuada pelo O vampiro Leshit e A rainha dos condena- dos.

9 
Operação Cavalo de Tróia, J.J. Benitez, Mercuryo, 4 volumes, I 884 n O livroconta uma viagem numa máquina do tempo feiia por um major aniericinoex-funcionar.o da Nasa. que voltou 2 mil anos atrás e foi testeS^ha ocutar dos

4 Denise Ranró R^.ÓTÜFÍ Kundera- Nova Fronteira. 384 p. tradução de¦ BB , en,S(: Kanêe Barreto. Kundera leva o leitor a acom panhar a trajetória do noeii
jprlnClpa durante sua juventude. Sempre sufocado por uma mãed°'™ad?ra- &4e em nome de um amor excessivo e.absurdo tenta invadir a vidado filho, Jaromil tem grande parte de sua imagem forjada por ela.

Esta
semana NÃO- FICÇÃO

Amar pode dar certo. Roberto Shinyashiki. Gente. 156 p. O autor discute o
1 para sua plena rrahzação"'""'0 ° eS°ÍSm°' ° CÍÜmCS 6 0 mcdo como ""stáculos

10
Últimasemana

Você pode curar sua vida, Louise Hay. Best Seller. 250 p. Psicóloga americ uri
! deSSSdS' dePreSS5° 3 PaMÍr d£ SUa VÍVênCÍa P"50"1 e

Semanas
na lisla
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 4 ca1ricia1 essencial, Roberto Shinyashiki. Gente. 132 p. Análise em linouinem
3 omfoeS' camlnhos Possíveis na busca do amor. afeto e maior compreensão do

Diário de um mago. Paulo Coelho. Rocco. 246 p. Trajetória de um homem aue se~
4 a a° ocuItlsmo e seSue o Caminho de Santiago em busca dos mistérios.

; y,',«,a dois- Moacir Costa, Siciliano. 176.p. O livro é resultado e reflexo de umquestionamento que vem crescendo nos últimos anos. derrubando preconceitos eEf,PH1S Sstcreol,Pados sa° diversos ar tigos escritos por porfissionairSos aoestudo do comporta mento humano em suas diversas formas.

44

23

44

Zclia, uma paixão, Fernando Sabino. Record, 272 p. Polêmica bioorafh rtnex-ministra da economia, abordando sua infância, adolescênc**" o poder durante o tempo que participou do Governo Collor.
. rUliLdGr-f™inÍn°' Chris Griscom- Siciliano, 216 p„ tradução de JE Smithbaldas. Griscom, guru espiritual de atores fa mosos. lembra aos homens anecessidade de se abrirem para a for ça do exato sentido das percepções daenergia ym que flui e reflui para a própria fonte esquecida pelo mundo moderno.

18

 Ame-se e cure sua vida, Louise Hay. Best Seller. 194 p. Guia de exercícios
8 au^onhecimento. a°' relaxament0 e visualização para auxiliar na busca dor-:  8

 Os eleitos, Tom Woire. Rocco, 392 p. Relato literário sobre a ousadi i í?í?i(;™1'",aça0 ? primeiros astronautas americanos, sete ex-pilotos de cacaconv°cados para integrar o projeto Mercury no início dos anos 60. 9
_ ? 4m?r,de ma!' humür' SdiP° e tradução Ruy Castro. Companhia das Letras 216"1 

B'a llustrada de frases sobre a relação homem e mulher. ' ] 0
POCKET BOOKS

40

19

ou seja, que sobrevivem ao tempo através de seus ensinamentos.

Os Anjos estão representados por palavras-chfves que podérSo1er um;.n|nnfr. a'rnC'Par - SUa vida'
jeesmdiante de uma indagação ou da necessidade^ jgg^m^atoj^o^FtSfl mio P idonlnnin   ' n 771 ¦————————.— —  «.fiuut laiu, uvuo ou situacao.

^ Chauí encerra seu estudo critico a respeifo de Mar* e H-!Trwílo^e,i!'0SSUI) S0 Filosofia Política.
aberta à compreensão do para °,eitor "ma p°"a

^iilvador) (PO"° "'ro 7. Sintesí- e

^J^ima5 ÉS a°usfera^«'i°tÍiceoStSaÍ:!toa "uisas ^ Hvmfs dasdo Livro e no Censo de Comércio do IBGE. em Pcs^uisa Câmara Brasileira
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LIVROS DIDÁTICOS A DOMICÍLIOColégio São losé e outro*, da TiiucaBASTA UM TELEFONEMA • ENTREGA EM 24H
livraria dom casmurroKua Jurupan. 19fl— Tijucaa altura da O.nck- cie Bonfim 261Tel.: 254-2277
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/A Roynle. .¦/ e.xemplo da Quantum. 7cm um design modcrno. curucterixido po^linhiis wedondadas ^dhuiicu^cm tlviiiato dc cunlui para prmlcgiai^ua a^oduuinnca

Royale, a 
perua 

do Versailles

¦ Carro e Moto flagra escondido em Sao Bernardo do Campo o novo carro da Ford, com langamento previsto para fins de abril
SSo Bernardo dp Campo, SP — Fotos de Luiz C. dos Santos

Curtn * P rolm Hp Son objetivo de privilegiar -sua aerodi- a Caravan da General Motors (que pies) e Ghia (a mais sofisticada). Os |M^fKrt.r ^p^B||F^MHBBMB^^j|ffl& B^BIBBW
namica e permitir menor atrito com tem porte grande), que sera substi- niotores dispontveis serao os AP-
o ar. Seu coeficiente aerodinamico tuida nos proximos meses na rau- 1800 (Alta Performance de 1.800

g| 
AO BERNARDO DO sera de 0,36, um dos mais baixos danga do Opala pelo Omega. Como centimetres cubicos de cilindrada), Viia^'V
CAMPO, SP — Apesar de entre as peruas nacionais e o mes- se sabe, a Caravan e uma perua com potencia de 92 cavalos (gasoli-
ainda escondida com muito m0) p0r e.\emplo,do Santana. derivada do veterano Opala, carro na) e 99 (alcool), AP-2000 (Alta I

segredo pela Ford, Cairo e Moto diferenga basica entre a Royale e de serie mais antigo fabricado no Performance de 2.000 cm3 de cc),
conseguiu flagrar a Royale — nova Quantum esta em alguns detalhes Pa>s- A Fiat, por enquanto, nao com 108 cv (gasolina) e 118 cv (al-
perua derivada do carro Versailles <je acabamento, que Ford e Volks concorre nesse segmento de peruas cool), e o AP-2000i (Alta Perfor-
—, que montadora so langara no fazem qUestao de manter de acordo medias-grandes, mas nao esta des- mance de 2.000 cm3 de cc com
mercado brasileiro no final de abril com suas caracteristicas. Nas por- cartada a hipotese de a montadora injet;ao computadorizada de com- MM^W^B^^Mj^^^Mr^BIMB^BHMBIBlBBB
proximo — ou inicio de maio. Apos tas esta a outra diferenga: a Quan- vir a langar, no futuro, a perua bust!vel), com 120 cv de potencia 

^^^BH|H£BR^HK|BR 
<' >

varios dias de plantao, foi possivel turn so estara disponivel com qua- derivada do Tempra. (apenas na versao a gasolina). V-,^fl|^^HHfljjHn^j|B&,; .V^.J^HHBwflB
localizar o novo modelo entre ou- tro portas, enquanto a Royale Equipada com a mesma plata- A exemplo do Santana, Versail- '
tros carros, numa das fabricas da apenas em duas portas. forma mecanica — o conjunto for- les e da perua Quantum, tambem a

R0yaje

• 'A' Royale, em torno de Todas de 1
Wi-gmea Quantum — a perua da .'¦ 1 , n'r ,nvi(),in tros horarios, alem de aceleragao de equipadas com catalisador (especie
Volkswagen derivada do automo- n 

zero a 100 km/h, no tempo medio de filtro antipoluente). Se estivesse
vel Santana —. tem um design mo- an° passjao, quando o Uel Key de 1 ls30 a 12s00. Com capacidade a venda hoje, a perua Royale custa- v*^'* '
derno, caracterizado por linhas ar- saiu de linha. De porte medio-gran- de carga em torno de 470 quilos, a ria na faixa de CrS 50 milhoes (ver- '?^^KPrTT';
redondadas, dianteira em formato de, a Royale concorrera diretamen- perua da Ford tera as mesmas ver- sao GL) a CrS 80 milhoes (a versao ___________
de cunha e traseira alta, com o te com a Quantum e, tambem com soes do Versailles, GL (a mais sim- Ghia com injegao e ABS). A missao da Royale e substituir a Belina Del Rey

a
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São Bernardo do Campo, SP — Fotos de Luiz C. dos Santos

A Royale. a exemplo da Quantum. tem um design moderno, caracterizado por linhas arredondadas e dianteira em formato de cunha para privilegiar sua aerodinâmica

AO BERNARDO DO
CAMPO, SP — Apesar de
ainda escondida com muito

segredo pela Ford, Carro e Moto
conseguiu flagrar a Royale — nova
perua derivada do carro Versailles
—, que a montadora só lançará no
mercado brasileiro no final de abril
próximo — ou início de maio. Após
vários dias de plantão, foi possível
localizar o novo modelo entre ou-
tros carros, numa das fábricas da
Autolatina (holding controladora
da Volkswagen e da Ford), em São
Bernardo do Campo, na região in-
dustrial do ABCD paulista.

A Royale, a exemplo de sua ir-
Wi-gèinea Quantum — a perua da
Volkswagen derivada do automó-
vel Santana —. tem um design mo-
derno, caracterizado por linhas ar-
redondadas, dianteira em formato
de cunha e traseira alta, com o

PREVENIR

OÚ REMEDIAR?

Traga seu carro e faça um orçamento

grátis de manutenção 
preventiva.

Você verá que é muito mais barato

do que gastar em consertos

não previstos.
Promoção válida até 20/03/92

PROFISSIONAIS
: Rua do Senado, 329 fesq. Áv. Mem de Sá)/

ÜÜ
* .Ki •--*.

mm

: silSiSi

imam



—^ UNO 3 87/88 AZUL
¥ A t, UNO CS 88/88 PRETA
I UNO S 
V UNO S 88/89 CINZA

UNO 89/89 AZUL
UNO CS

2 ? CarroeMoto ? sabado, 7/3/92 J;„,T«n:-?,,-•¦ ¦¦ _.. <1 !«f v.l ,. '. i'-J.-U »w' 4. .»J-t V -. • v^,..
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S® NA LlDER DE MERC ADO

^MB-JiMi V % Hfff Uf / Rs^. sua concessionaria ——I

|lgf nm _ ||n jj $^/n§AWffi& J$ PABX 325-4433 I

^1 BP^Wlf» lldjr^ rf*& 
SmBSE^MMMj Veiculos Novos 325-3087 e 4433 Ji

MBHP^ ^SPflH Bra V //( ff 
C°rELDbxuu42 

if

^TY? 'I FAX 
32S-2QS8 ////'

TODA LINHA FIAT OKM USADOS 6EMI NOV05

todos 
os 

modelos

A PREÇOS 

DE

SUPER-SUPER

PROMOÇÃOEPAR^

pROWk 

ENTREGA

Tempra

É SÓ VANTAGENS IBffiKEf

UNO 3 87/88 AZUL 8.390.000,
UNO CS 88/88 PRETA 8.990.000,
UNO 89/89 BRANCA 9.320.000, '"

UNO 88/89 CINZA 9.840.000,1"'"
UNO 89/89 AZUL 9.990.000,
UNOCS 89/89 VERDE 9.890.000, •"¦
UNO S GASOLINA 90/90 CINZA 10.500.000, 1^
UNOS 89/90 VERMELHA 10.550.000,
UNO S 1.5 GASOLINA NOVlSSIMA 91/91 BEGE 12.970.000, ...
UNO MILLE EQUIPADA 91/91 VERMELHA 10.690.000^ ».
UNO MILLE BRIO COMPLETA 91/91 CINZA 11.970.00q
UNO 1.5 88/88 PRETA 10.590.000,
UNO 1.5 89/89 PRATA 12.700.000,"
UNO 1.5 89/89 VERMELHA 11.430.000,'*
UNO 1.6 89/90 VERMELHA 13.880.000, "

UNO 1.6 R GASOLINA 91/91 PRETA 16.900.000,
PR£MIO CS 1.500 C/VIDRO ELETR. 86/86 PRETA 7.240.000,
PR£MI0 87/87 PRATA 7.960.000,
PREMIO 87/88 VERDE 8.690.000, . ^
PR&MIO 88/88 BRANCA 9.300.000,
PR£MI0 S EQUIPADA 88/89 PRETA 9.800.000,
PRSMIO S 1.5 GASOLINA 91/91 PRETA 12.980.000,,;
PICK-UP LX EQUIPADA 69/89 PRETA 8.990.000,
ELBA CSL 04 PORTAS * COMPLETA 91/91 BRANCA' 18.990.000,"J
PREMIO 86/86 VERDE 6.900.000,' 

"

PR£MIO 88/89 VERMELHA 8.990.000, 
'

FIORINO GASOLINA 91/91 BRANCA 9.400.000! <
FIAT 147 86/86 BRANCA 4.900.000', 

''

CHEVETTE SL 89/89 MARROM 9.890.000^ 
'

CHEVETTE SL GASOLINA 89/89 BRANCA 10.300.000,
GOL 83/83 BRANCA 3.990.000', »
GOLCL 88/88 MARROM 9.400.000,^
SANTANA GLS 2.0 COMPLETO GASOLINA 89/89 VERMELHA 17.990.000, -
SANTANA GLS 2.0 COMPLETO NOVlSSIMA 89/89 CINZA 18.590.000;[mi
VOYAGE CL EQUIPADA COM AR 90/91 AZUL 14.990.000,
MONZA SLE 2.0 COMPLETO 90/90 MARROM 18.980.00q .'.
MONZA SLE 2.0 GASOLINA 04 PORTAS 87/88 AZUL MET. 14.900.000,

NA COMPRA OU NA TROCA... DINHEIRO DE VOLTA

LEVA NA HORA

SÓ H0JE

CRÉDITO JÁ aprovado:

GRANDE PROMOÇÃO DE

TÁXIS

ENTRADA PARCELADA S/ JUROS

80% FINANCIADO PELA CAIXA

APROVEITE! estoque limitado

Traga sua carta de CONSÓRCIO de 
qualquer 

marca

ou modelo e Aproveite os 
preços 

de Promoção

A* das Américas,1Q605- Bana

PASX .325-4433
Veículos Novos 325-3087 e 4433

Veículos Usados 325-3121 e 4433

Peças Genuínas 325-1081 e 4433

Serviços de Oficina 325-4433

Consórcio e leasing325-4433 e 3087

TELEX: 2135842

FAX 325-2QS8

DE 2a A SÁB. DE 8 ÀS 20 H.
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Equipado com airbags, o EP-Xprotege nelhor os passageiros em qualquer tipo de colisao

:—i l£i

„... ..... 
y-—v.„ p.v»u- Ilca em Manaus, exportara 3.UUU mo- [ l-"" '" , vS^i'do socorro, inclusive guincho, se tocicletas para a Argentina A comer- Av. Lobo Junior, 1094 - esquina com Guatemala - Fone: 290.0055 m®®>

for necessario. Lagana Pinto traba- cializagao naquele pais ficara a cargo Petronolis mmmlna tanto com carros nacionais co- da Corporacion Sudamericana. que nn«o/"*i ihft /»•._ _ nmo tambem com importados. Ele possui 50 pontos de venda. 0 primei- bSBBHhpB|hRH SJ»#\wwriU/\Li^^^» €ii@ODj&w£A8S
atende pelos telefones (Oil) 564- ro lote de i.500 unidades ja sendo ImMMBMlBl

 
5817 e. 241-3226. transgortado para a Argentina. IggHHSlfiSiflH pneus • amortecedores • BATERIAS • ESCAPAMENTOS

71 jP . ^ Vi <1 ft 1 ^ M ^ B —Ji { i V 1 J * J I I - R. SennJo, 50 (Esu. Gomt'1 Freire) • CcntroJogo c/4 pecas «"»4 A^Nklf%^^»»«Br LOJAS 1. 2 • « I k S Hi > #— ill JllV'ikl.l I'MOB *) ||«|II P%B •. - " - - /li <S 25S-8e07/25J.e85J
 tMQNROE^ IP*omoc6esUTRAS PPHMnrinT*"^"S ' 

M ia,"llCOftCIL II DEL REYBELINt TfJ ESCORT XR5 (todo^TI _*K lU 
"™V'S'AU Voyage. Pa'atl e Gol J 0FERTA ' 

l',,1  -1 C?^r " 3-t,.N^c,ei,..,n--lnici.doAI«,o—GOLVOYAGE PAFUTt A™ CHEVETTE (lodo.) j(;tnt Jg^Sfey ST % l|| X - AulO Pa»MiO - * C'1 jfcr (ft' Si&oi ? 295-2297 ¦ Botafnpo
SANTANA QUANTUM /V OCALA rtodMl /» -«as\ * ; X * Pick-Up REY1SA0 + TESTE + OLEO |Alc.'0a». (5S AH) 4• A«. aarloloi^ Mitre, 80B• Lo)a A
U"pT>-XF*1  1 

PHI V.iX-CamiHbde, + CARGA DE GAS = 55.000 ^'rTf ^ fe?
V»,.o„., |vIhssnE^da liffjlft bjj j ij-.f'"'""" ; 

—=srr l;r.".'""'i» J l.,,".""..

r ara 
quem e 

leigo em automoveis

¦ Concessionarias Volkswagen dao cursos de mecanica gratuitos: basta ser proprietario de qualquer modelo da montadora
sao PAULO — Os leigos em nao estara apto a realizar reparos —— -

mecanica, ou mesmo os curiosos que exigem tecnicas e conhecimen- -— »
que tentam mexer no carro sem tos mais profundos, mas podera, rs=s=ss=-' .  . tiTT^ .
conhecimento suficiente, tem uma tranquilamente, solucionar situa- /ZTZZQ /fl Uboa oportunidade de aprender um ?6es imprevistas, evitar acidentes I V 7 ' I
pouco com o curso para amadores dirigir com mais consciencia e segu- r- _ / A~—ixi \ministrado pelas principals reven- ranga. 0 curso, embora seja volta- / In V^Mdedoras autorizadas da rede Volks- do principalmente para os motoris- m I 1 -. ( V o L -ri^rZ,^\T\ I Awagen. Para se inscrever, o interes- tas que utilizam o veiculo no dia / 1sado deve procurar dia do transito urbano, tambem en- LX^JlUiifc m-j - S JT" Jt_
concessionaria mais proximade sua sina como agir nas mais diversas rL?rv^rl \//^Y\casa e verificar o cronograma dos situates que podem acontecer em v i fits / • / {_ j li ~ " !<ggT^^c~-Cj I \ \ \(yy >
cursos, que sao gratuitos. A unica estradas. ^TCTT ^ 

I ^^==2!=*'^ 
\J^

exigenciae que o aluno seja pro- Na parte pratica, o aluno apren- ^ - -J-
pnetario de um carro VW. de a regular Q frejo de estacfona. ff 

N%*N *3 Cy J A>No curso, as pessoas recebem mento; substituir a correia do dina- 1 * fci %• . V. C— C ^iyinstruQoes tecnicas em aulas teori- mo/alternador; fazer a regulagem Jy> r—. y?'cas e praticas, que habilitam qual- da marcha-lenta (mistura ar/com- V /tT 1. ' 
/^9ES^  /

quer um a agir, sem sustos, diante bustivel); remover, limpar e regular 
''""" ^*N 

LS**"*
de um eventual problema no carro. as velas; substituir e testar a bobi- V ¦ Y )'. \f 17Alem disso, aprende-se a controlar na; trocar o oleo do motor; regular "" / if // //as despesas com o veiculo, tanto o cabo de embreagem; e, substituir  —f | < LJ II IJ
no| gastos com combustivel como a bomba de combustivel. Tambem /-^II -// 

~T^l ' V
nos lubrificantes, lavagens, acesso- sao ensinadas noQoes basicas sobre / T,LT Tr 

^ , t
rioS.e servigos de manuten?ao. os sistemas eletrico e de ignipao do / —7"^ 

If ^ O -
Ao termino do curso, o aluno veiculo. 1/ // w • 11 "

Quebra do cabo do — . . Queda do cabo da _ , , -1 Veiculo sem estabi- i___—— Pedal de freio no ¦ Falta de freios: Po- ________ Limpador de para- .
acelerador: Se nao /j embreagem: Desli- > lidade: Se 0 carro fundo: A causa po- / de acontecer em brisa nao funciona:
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Equipado com airbags, o EP-Xprotege nelhor os passageiros em qualquer tipo de colisão
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Ligue-car, uma idéia

que 
deu super-certo

SÃO paulo —Apaixonado por
automóveis desde a infância, o jo-
vem empresário José Paulo Laganá
Pinto, de 28 anos de idade, vem
atuando há quase três anos num
segmento inédito na área automo-
bilistica: a intermediação. Seja para
um negócio de compra ou venda,
ou ainda para um serviço mecânico
ou de funilaria, ele entra com sua
experiência e com uma prestativa
eqliipn de auxiliares.

Batizado de Ligue-car, o sistema
criado por Laganá Pinto funciona
24 horas por dia, inclusive aos sá-
bados, domingos e feriados, sem
interrupção. "Quem se utiliza dos
nossos serviços se transforma em
nosso cliente definitivo", a.-segura
o empresário, que oferece sempre
um preço mais atrativo em relação
ao mercado.

O início do Ligue-car foi por
acaso, quando um amigo de Laga-
ná Pinto, o psicanalista Jacob Pi-
nheiro Goldenberg. o procurou pa-
ra auxiliá-lo na compra de um
veiculo: "Fiz a intermediação e

..achei interessante esse tipo de ativi-
¦ dade. principalmente para suprir a
Tàlta de tempo das pessoas". A par-
,',tir dessa constatação, montou uma
oficina de funilaria e pintura, além

de contratar os serviços de uma
oficina especializada em mecânica,
uma companhia de seguro e um
despachante.

"A nossa vantagem é que vamos
buscar o veículo e o devolvemos
pronto", explica Laganá Pinto. Pa-
ra conseguir preço, ele conquista
descontos com as oficinas creden-
ciadas, graças à garantia de forneci-
mento de clientes, mesmo em épo-
cas de erises. Até mesmo na venda
de veículos usados, o Ligue-car ofe-
rece garantia mecânica de 15.000
quilômetros, além de um ano con-
tra ferrugem.

Atualmente, Laganá Pinto pos-
sui uma carteira de 120 clientes fi-
xos em São Paulo, mas também
atende pessoas do Rio de Janeiro
— principalmente artistas e perso-
nalidades famosas, entre elas o ator
Gianfrancesco Guarnieri. Se uma
pessoa tem qualquer tipo de pro-
blema em seu carro, basta ligar pa-
ra o Ligue-car. que lhe será presta-
do socorro, inclusive guincho, se
for necessário. Laganá Pinto traba-
lha tanto com carros nacionais co-
mo também com importados. Ele
atende pelos telefones (011) 564-
5817e241-3226.

Energia da Honda
Já estão à venda no país em 70

concessionários da rede Honda os ge-
radores elétricos portáteis importa-
dos do Japão. Sua utilização está sen-
do bastante diversificada, servindo
para empresas de engenharia, fundi-
ção e mineração, redes de televisão e
carros propaganda. No campo, po-
dem servir para acampamentos, pes-
carias, trailers, casas no litoral. Um
uso adicional é o auxílio no carrega-
mento da bateria de automóveis, pois
ele é equipado com corrente alterna-
da e contínua. A Honda pretende
vender este ano cerca de 6.000 gera-
dores elétricos.

A melhor da Volks
A Caraigá Veículos, uma das

maiores concessionárias autorizadas
da rede Volkswagen, recebeu o pré-
mio de melhor revendedora do país.
A empresa, de São Paulo, tem se
destacado nas vendas mesmo em épo-
cas de crise, graças às promoções que
realiza, oferecendo aos clientes, no
lugar dos descontos, passagens aéreas
inclusive para viagens ao exterior.

Agrale na selva
A Agrale Amazônica, cuja fábrica

fica em Manaus, exportará 3.000 mo-
tocicletas para a Argentina. A comer-
cializacão naquele país ficará a cargo
da Corporacion Sudamericana, que
possui 50 pontos de venda. O primei-
ro lote de 1.500 unidades já sendo
transportado para a Argentina.

rrramÊi

PROMOÇÃO
X • Auto Pasteio
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LO)a» 1. 2 t 3 

PISCA-ALERTA

BMW Touring 5 Cursos da Volvo Passat tcheco
A Regino import, importadora brasi-

leira exclusiva da marca alemã BMW,
também trará ao Brasil os veículos da
nova Série 5 Touring, lançada recente-
mente na Europa. Os modelos dessa série
estão equipados com motores de seis ci-
lindros e controle eletrônico do sistema
computadorizado de injeção, com potén-
cias variáveis de 115 a 315 cavalos, de-
pendendo da versão. Derivados da ver-
são sedã, o novo modelo da BMW se
distingue por sua traseira característica
dos grandes carros familiares, além de
teto solar duplo.

A unidade volante de treinamento
da Volvo do Brasil realizou, no ano
passado, 37 cursos no Brasil e no
exterior, treinando 272 pessoas, entre
mecânicos e motoristas de caminhões
e ônibus de frotistas e concessioná-
rios. A unidade funciona num furgão
atrelado a um cavalo-mecânico Vol-
vo NL12 400, equipado com ferra-
mentas especiais, motor, caixa de
câmbio e diferencial. Em 1991 a esco-
Ia percorreu 18.000 quilômetros do
Rio Grande do Sul ao Pará, além do
Chile.

O Passat — nome dado ao Santa-
na produzido pela Volkswagen alemã
—, também está sendo fabricado na
Checoslováquia, marcando a expan-
são do maior fabricante europeu no
leste daquele continente. Até o final
do ano, serão montados 3.000 vèicu-
los na versão stqtjon-wagon. Até
1993. no entanto, a meta é atingir a
produção de 30.000 unidades por
ano. Os Passat fabricados em Bratis-
lava. capital da antiga República Es-
lovaca| serão exportados para a Eu-
ropa Central.

Assinatura

Petrópolis
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Veículo sem estabi-
lidade: Se o carro
tenta fugir de sua
trajetória, mesmo
na reta, puxando
para a direita ou
para a esquerda,
pode estar ocorrendo esvaziamento
de um pneu ou calibragem incorreta;
falta de alinhamento de direção; ter-
minais de direção gastos, ou amorte-
cedores em mau estado, já sem pres-
são.
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Dicas para seis emergências

Honda 
já 

tem 
protótipo 

do carro do futuro

SÃO PAULO — O carro do futu-
ro na concepção dos técnicos da
Honda Motor Company, do Japão,
é capaz de fazer 35 quilômetros
com um litro de gasolina — o que
lhe confere, desde já, a condição de
um dos mais econômicos do mun-
do. Trata-se do EP-X (Efficient
Personal), um avançado protótipo
que foi exibido pela primeira vez ao
público no Salão de Tóquio, no
final do ano passado.

Parecido com uma motocicleta,
o EP-X possui dois lugares — um
banco dianteiro e outro traseiro —,
e fncorpora as mais modernas tec-
nologias utilizadas pela indústria
automobilística mundial. Sem fe-
chaduras, o carro tem acionamento
para a abertura de portas e a parti-
da através de cartão magnético.

Eficiência — Desenvolvido
com um conceito técnico de "efi-

ciência e inteligência", o EP-X é um
modelo elaborado para satisfazer
as exigências de segurança, confor-
to e proteção ao meio ambiente da
sociedade moderna. Sua tecnologia
reflete-se na redução de peso, na
maior economia de combustível e
no aumento da eficiência global do
veículo.

Desenhado para garantir uma
resposta rápida aos comandos do
motorista, o EP-X oferece dirigibi-
lidade em todas as situações, pre-
vendo até aspectos além da compe-
tência do motorista. Os técnicos da
Honda prevêem que esse carro de-
verá influir significativamente no
desenvolvimento dos carros no fu-
turo.

O EP-X tem pequena dimensão,
pois destina-se ao uso urbano. Seu
avançado design também protege
melhor os passageiros em qualquer

tipo de colisão. È equipado ainda
com airbags — bolsa de ar que se
infla automaticamente em caso de
acidente. Sua estrutura é construída
em alumínio, permitindo a redução
de seu peso com ganhos no rendi-
mento e consumo de combustível. ;

Todas as portas garantem fácil
acesso para motorista e passageiro
no EP-X. O assento frontal permite
amplo campo de visão em ambos os
lados do veículo e uma tela de cris-
tal líquido dá total controle dos
aspectos que influem na pilotagem.
O motor do EP-X é o V6 DOHC
VTEC, produzido a partir da tec-
nologia da Honda na Fórmula 1.0
protótipo deverá ser produzido em
série nos próximos anos, mas a
Honda ainda não tem uma previsão
de quando isso acontecerá efetiva-
mente.

Para 
quem 

é leigo em automóveis

¦ Concessionárias Volkswagen dão cursos de mecânica gratuitos: basta ser proprietário de qualquer modelo da montadora
são paulo — Os leigos em

mecânica, ou mesmo os curiosos
que tentam mexer no carro sem
conhecimento suficiente, têm uma
boa oportunidade de aprender um
pouco com o curso para amadores
ministrado pelas principais reven-
dedoras autorizadas da rede Volks-
wagen. Para se inscrever, o interes-
sado deve procurar a
concessionária mais próxima de sua
casa e verificar o cronograma dos
cursos, que são gratuitos. A única
exigência é que o aluno seja pro-
prietário de um carro VW.

No curso, as pessoas recebem
instruções técnicas em aulas teóri-
cas e práticas, que habilitam qual-
quer um a agir, sem sustos, diante
de um eventual problema no carro.
Além disso, aprende-se a controlar
as despesas com o veículo, tanto
noj. gastos com combustível como
nos; lubrificantes, lavagens, acesso-
rioS.e serviços de manutenção.

Ao término do curso, o aluno

não estará apto a realizar reparos
que exigem técnicas e conhecimen-
tos mais profundos, mas poderá,
tranqüilamente, solucionar situa-
ções imprevistas, evitar acidentes e
dirigir com mais consciência e segu-
rança. O curso, embora seja volta-
do principalmente para os motoris-
tas que utilizam o veículo no dia a
dia do trânsito urbano, também en-
sina como agir nas mais diversas
situações que podem acontecer em
estradas.

Na parte prática, o aluno apren-
de a regular o freio de estaciona-
mento; substituir a correia do dína-
mo/alternador; fazer a regulagem
da marcha-lenta (mistura ar/com-
bustível); remover, limpar e regular
as velas; substituir e testar a bobi-
na; trocar o óleo do motor; regular
o cabo de embreagem; e, substituir
a bomba de combustível. Também
são ensinadas noções básicas sobre
os sistemas elétrico e de ignição do
veículo.

Pedal de freio no
fundo: A causa po-
de ser falta de flui-
do de freio no re-
servatório;
rompimento na
tubulação ou ar
no sistema hidráulico. O melhor con-
selho é recorrer à mão-de-obra expe-
riente. Numa emergência, complete o
reservatório e depois bombeie o pe-
dal. Se ficar alto, continue a viagem
com cautela. Providencie a reparação
o quanto antes.

Falta de freios; Po-
de acontecer em
dias de chuva.
Após passar por
poças de água, lo-
nas e pastilhas
perdem parcial-
mente a eficiência e, neste caso, é
preciso dirigir com cautela, pisando
levemente no pedal de freio para
aquecer o sistema em sua área de
atrito, o que eliminará a umidade. O
mesmo procedimento vale quando da
lavagem do veículo.

Quebra do cabo do
acelerador: Se não
houver um pedaço
de arame para fa-
zer uma emenda
no cabo ou pren-
der o eixo do car-
burador, aperte totalmente o parafu-
so da rotação de marcha-lenta. Pise
no pedal da embreagem, engate a
primeira marcha, dê partida no mo-
tor e continue o percurso trocando as
marchas rapidamente, até chegar à
oficina.

Limpador de pára-
brisa não funciona:
Utilize dois ou três
cigarros e esfregue
o fumo no pára-
brisa. A mesma
operação pode ser
feita com folhas de mamona. Assim,
a água da chuva vai deslizar sobre o
vidro, permitindo uma razoável visi-
bilidade, suficiente para chegar até
um posto de reabastecimento ou ofi-
cina.

Queda do cabo da
embreagem: Desli-
gue o motor, en-
grene a marcha e
solte o freio de es-
tacionamento. Dê
a partida até o
motor pegar e passe a controlar a
velocidade no acelerador. O motoris-
ta não deve tentar mudar a marcha
porque pode provocar a quebra de
algum componente do câmbio, o que
seria bem mais grave.
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Pregos dos veículos (em cruzeiros)
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Qol CL 1.6  23,740.863 22.565.523
G°l QL1.8  30.354.501 28.430.790
Qol GTS 1.8 39.899.208 36.262.961
Gol Furgao 1.6  19.549.261 18.683.219
Gol GTI 2.0  47.986.242 —
Voyage CL1.6 26.460.841 24.697.955
Voyage GL 1.8 2p 31.438.907 29.115.700
Paratl CL 1.6 30.863.990 28.665.792
ParatI GL 1.8 37.740.361 34.955.638
Paratl GLS 1.8 42.450.475 41.199.589
Santana CL1.8 2p 47.792.806 45.129.362
SantanaCL 1.8 4p 49.704.518 46.934.559
Santana 2000 GL 2p 56.141.087 53.690.032
Santana 2000 GLS 2p 69.062.350 67.222.020
Santana 2000 CL 4p 58.386.729 55.837.632
Santana 2000 GLS 4p 71.824.847 69.910.901
Apollo GL 1.8  36.399.085 36.238.088
Apollo GLS 1,8 42.510.283 41.955.325
Savelro CL 1.6 22.309.049 21,472.811
SavelroGL1.8 26.945.493 25.910,207
Kombl Furgao 22.220.954 21.457.021
Kombl Standard 28.041.541 26.028.248
Kombl Plcape 21.967.147 21.098.832

ChevetteDL 18.459.127 17.681.699
KadettSL 1.8 24.590.087 24.039.605
KadettSL/E 1.6 27.689.214 27.192.064
Kadett GSI 2.0 MPFI 41.463,362 —
Kadelt GSI 2.0 MPFI Converslvel 52.579.077 —
Monza SL 2p 1.8 In), Bletrdnlca  27.757.272 26.362.339
Monza 4p 1.8 ln|. eteWnlca 28.247.394 . 26.632463
Monza SL 2p 2.0 In), eletrflnlca 29.130.040 26.761.296
Monza SL 4p 2.0 In), eletrflnlca 29.668.565 27279410
Monza SUE 2p 1.8 Inj. eletrflnlca 37.068.138 35.137.507
Monza SL/E 4p 1.6 In). eletrOnlca 37.642.403 35.674.345
Monza SUE 2p 2.0 ln|. eletrflnlca 36.978.616 35.968.140
Monza SUE 4p 2.0 In), eletrflnlca 40.098.506 36.745.003
Monza Classic 2p 2.0 ln|. elet. MPFI 51.264.224 _
Monza Classic 4p 2.0 ln|. elet. MPFI 52.093.743 I!
Monza Classic SE 2p Inj. eletrflnlca 46.515.017 45730368
Monza Classic SE 4p In), eletrflnlca 49.464.916 46.630.496
Diplomata 6c 55.880.960 54.232.992
Caravan SL4c 31.130.660 —
Caravan Comodoro 4c  42.522.456 —
Caravan Comodoro 6c  46.668.910 44.943.667
Opala SL 4c  26.371.124 —
Caravan Diplomata 6c 56.717.637 54.625.260
Chevy 500 18.256.081 18.004.469
Comodoro 4c 37.059.709 —
Comodoro 6c 41.319.336 39.276.150
Ipanema SL 25.763.361 25.046.638
A-20 com ca;amba 4.1 29.422.313
C-20comcacamba 4.1 30.080.435 —
D-20 c/cap. chassl longo 30.361.394
C-20 c/caQ. cab, dupla 42.675.295 —
D-20 diesel c/ca;. 4.0  45.424.537 —
D-20 diesel ca;. ch. longo 4.0 46.419.994 —
D-20 dlasel ca;. cab, dupla 4.0  61.013.265 —
Bonanza CL2p 6c 4.1  43.001.692 40.519.305
VeraneloS4p6c4.1 46.384.461 43.736.129
Veranelo CL4p6c4.1 46.973.455 46.156.605

em vigor desde 18.2, nem o
vigor desde 1.3.

o aumento entre 7
aumento entre 9%

,5% e 9,9%,
e 14,5%, em

Escort L 1.6 23.045.053 21.826.902
Escort GL 1.6 26.083.225 24.688.306
Escort L 1.8 25.386.429 24.009.594
Escort GL 1.8 28.830.516 27.263.450
Escort Ghla 1.8 35.239.227 33.931.299
Escort XR-3 1.8 37.987.510 36.188.896
Escort Converslvel 1.8 57.574.655 56.839.065
Escort Guaruja 5p 29.617.625 —
Verona LX 1.6 27.012.660 25.774.379
Verona LX 1.8 29.713.925 29.595.296
Verona GLX 1.8 32.477.466 31.657.573
Versailles GL 1.8 2p 40.889.105 38.564.888
Versailles GL1.84p 42.524.669 40.107.483
Versailles 2.0 L Injeyap eletrflnlca 67.357.758 —
Versailles GL 2.0 2p 45.342.872 43.338.333
Versailles Ghla 57.668.940 56.137.180
Pampa L 1.8 19.946.258 19.389.308
Pampa GL1.8 23.323.332 22.692.705
Pampa 24.295.226 23.609.093
F-1000C/ capamba 31.631.262 31.631.262
F-1000 ' c/ capamba diesel 51.261.980 —

Os preyos nao incorporam o aumento mfldlo de 22,3%, em vigor desde 6.2.
Uno Mllle  15.925.516 —
Uno Millo Brio  18.471.940
Uno S 1.5 20.403.879 19.551.398
Uno CS 1.5 22.182.252 22.233.447
U"Q 1.6 29.866.856 28.580.506
Uno DBL 1.6 4p  25.504.404 —
Prflmio S 1.5 2p 22.261.210 21.444.593
PrSmioCS 1.6 2p 24.967.895 23.758.574
Pr6mio SL1.6 4P 25.845.611 24.748.495
Prftmio CSL 1.6 4P 28.828.308 27.743.650
Elba CS 1.6 25.819.606 24.576.487
Elba Weekend 1.5 2P 23.961.364 23.302.019
Elba CSL 1.6 4P 29.918.074 28.766.734
Uno Furgao 1.3 17.632.967 16.840.639
Uno Plcape Heavy Duty 19.120.788 18.608.180
Uno picape LX 1.6 21.778.124 20.917.122
Uno Fiorino 1.5 19.983.642 19.249.164
Tompra 4P 44.335.754 —
Tempra Ouro4P 55.205.356

Tocantins TR Plus (capota rlglda) 21.700.000 —
Tocantins TR LE (capola rlgida) 19.900.000 —
Tocantins LE cony.  18.700/000
BR 800 SL 13.800.000 —

TOP SPORT 2p 50.380.000 50.380.000
X-11 2p 50.380.000 50.380.000
SAGA 2p 50.380.000 50.380.000

AM4 cupd 1.8 26.828.000 —
AM4 convetsivel 28.188.000 _
AMV 4.1  44.043.000 ~ !

CG 125 CARGO 4.508.948 XLX 250 7.940.802
CG TODAY 4.609.930 NX 350 SAHARA 9.014.322
XLS 125 DUTY 5.287.865 CB 450 DX 10.365177.
CBX 150 AERO 6.202.317 CBR 450 SR 12.660.202
NX 150 7.028.165 CBX 750INDY 18.511.558

p..w 
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SST 13.5  4.329.000 RD 135 5.389.259
ELEFANTRE 16.5 5.294,000 RD 135 6.081.847
SXT 27.5 . DT180 7.424.899
ELEFANTRE 27.5 TDR 7.734.270
DAKAR 30 0 ES DT 200 9,069.301
SXT 27.5 4 866 000 RD 350 13.319.788
SXT 27.5 EX 5 888 000 XT 600 TENURE 18.812.505
ELEFANTRE 3QQ ES 7.155.000

Fonte: Bravo Software, empresa especializada no de-
senvolvimento de sistemas de computação para con-
cessionárias e agências de veículos, organizadora da
Central de Automóveis. Tel. (021) 512-1252.
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3 Voyage Super/GLS 2aj70jgg__20.870.000 1B.220.000 17.920.000 17.330.000 16.610.000 ~^SST 11.4SQ.onn in Mn nnn
3 gg 20^60^00. _19220j00_ JT^OM, JM1 OjOO 16.320,000 ~13.060.000 12.490 000
2| par""f0GL 21560j0Q 20^90.000 17.920.000 17.330.000 17.120.000 17.120,000 15.870.000 13.330 000 nnmnnn
3 I™"?.1* 27jM^_25j^^^156g^_20£00^ 1^20000 18.220.000 16.720.000 15.460.000 1SP10nnn
Hi Passat TS/GTS 11 15.370.000 14.670.000 12.560.000 11.450.000 TiE5i 5jT
Si 15.370.000 13.660.000 11.630.000 10.550.000 10 060 000
3 

S"nanaCSCL 30730j00__30.580.000 26.710.000 26.190.000 21.600.000 20.950.000 ~17.250.000 16.98Q.o5T 14.850.000 14 050 000'"n ana 
30.880.000_ _30730.000 gBjgOjOO 27740.000 24.140.000 23.370.000 15^55"

an ana 
,B 3V190j00_ _j0jj60.000 28j30j00 26710.000 22.740.000 21.570.000 ~18.570.000 ^MoT ST 

~^^T

H 
Santana CG/GL4P 32760000_ ^gjOjO^ _29j40j00__27.950.000 25.620.000 23.820.000 19.690.000 "liTiaOcio" 

17.620.000 17 500 000
» S»ntanaCD/GLS 37m000 36.060.000 33.070.000 32.530.000 26.740.000 26.130.000 HjEiT 14800000

Ml """CD/atS4P 33.350.000 32.890.000 31.470.000 30.400.000 27.380.000 25.750.000 22.450.000 20580.000 18 210 000 
" 

17 720 000 
'

Quan'umCS/CL 34j30j00 33790.000 31.410.000 30.070.000 27.600.000 26.950.000 ~S55T 18.290 000 lannnnnQuantum CG/GL 34j50j00_ _34720j00_ _32j3a000_ _3a880.000 27.950.000 27.340.000 24.720.000
Quantum GLS 37.040.000 36.700.000 35.750.000 34.720.000 31.740.000 30.680.000 li^T ~^^Tn 575FH5T

f . ^ave'r°S/CL 17jm000_ 15.780.000 15.210.000 14.670.000 12.890.000 12.380.000 11.880.000 11.460.000 lo^QQ 10 060 000 ,
g;:'. !aV0M°ctn 1j22MOO_ 17.330.000 15.760.000 14.800.000 13.630.000 12.890.000 12.560.000 11.630.000 IliiaOOO ,0 380 000 

'
"°mblrD 20.580.000 19.960.000 16.320.000 15.870.000 12.Q10.00Q 10.550.000 10.060.000 jjitVOOO TTTrTrwi a 440 000Apollo GL 1.8  29.690.000 28.770.000 24.710.000 23.290.000 Z 
Apollo GLS1.B 31.210.000 30.210.000 27.670.000 26.590.000 " Z ~

lib' Chevette STD - - _ Z I Z T"- r~ 1
Chevette SL  

anno

Chevette SL/E 1.6
Chevette DL 1.6
Marajá SL
MonzaSL 1.8
Monza SL 2.0
Monza SL/E 1.8
Monza SL/E 2.0
Monza Classlc 2P
Monza Classlc 4P
Opala SL 4P 4C
Opala Comod 2P 4C
Opala Comod 2P 6C
Opala Comod 4P 4C
Opala Comod 4P 6C
Opala Diplo 2P 6C
Opala Dlplo 2P 6C
Opala Dlplo 4P 4C
Opala Dlplo 4P 6C
Caravan Comod 4C
Caravan Comod 6C
Caravan Dlplo 4C
Caravan Dlplo 6C
Chevy 500 SL
Chevy 500 DL 1.6
Kadett SL 1.8
Kadett SL/E 1.8
Kadett GS 2.0
Ipanema SL 1.8
Ipanema SL/E 1.8
EscortL 1.6
Escort L 1.8
Escort GL 1.6
Escort GL 1.8
Escort GHIA 1.6
Escort GHIA 1.8
Escort XR3 1.6
Escort XR3 1.8
Coroei 
Corcel GL/LDO
BellnaL1.6
Bellna L 1.8
Bellna GLX/GL 1.6
Bellna GLX/GL 1.8
Bellna GHIA 1.6
Bellna GHIA 1.8
Del Rey GL 1.8
Del Rey GLX 1.8
Del Rey GHIA 1.6
Del Rey GHIA 1.8
Pampa L 1.6
Pampa L 1.8
Pampa GL 1.6
Pampa GL 1.8
F 100
F 1000
F1000 Diesel
F 1000 SS

PX 200 GT
PX20 Elestart

18.110.000

27.670.000
26.460.000
26.460.000
35.340.000
35.7^0.000
23.820.000

28.700.000
30.070.000

34.060.000
34.530.000
27.950.000
30.600.000
30.770.000
33.550.000

15.370.000
24.660.000
29.020.000

26.100.000

18.070.000

26.310.000
24.390.000
24.390.000
33.990.000
35.130.000
22.450.000

27.600.000
29.060.000

32.260.000
32.400.000
25.610.000
29.350.000
29.720.000
30.900.000

14.670.000
24.390.000
28.160.000
35.760.000
25.460.000

30.030.000 28.690.000

14.260.000
15.670.000

20.290.000
24.850.000
21.830.000
21.830.000
29.350.000
32.360.000
21.560.000

24.130.000
27.700.000

28.740.000
29.470.000
23.820.000
25.610.000
25.910.000
28.520.000
14.000.000

22.120.000
25.900.000

24.800.000
26.310.000

13.340.000
15.660.000

19.790.000
20.940.000
20.780.000
20.780.000
27.170.000
30.400.000
20.590.000

22.550.000
27.270.000

28.160.000
29.180.000
21.560.000
23.370.000
25.610.000
27.600.000
12.160.000

21.290.000
24.730.000
32.680.000
23.550.000

12.160.000
14.080.000

12.240.000
16.230.000
16.520.000
18.680.000
16.680.000
24.260.000
26.260.000
16.610.000

19.220.000
23.090.000

26.260.000
27.610.000
19.410.000
20.580.000
19.680.000
22.450.000
10.060.000

19.150.000
21.130.000

22.740.000

11.630.000
12.910.000

11.630.000
15.420.000
15.670.000
17.500.000
17.500.000
22.910.000
24.990.000
15.370.000

18.220.000
21.990.000

24.400.000
26.260.000
18.740.000
19.310.000
18.570.000
20.870.000

9.190.000

17.800.000
19.340.000
26.600.000
21.570.000

11.030.000
11.670.000

11.290.000
14.000.000
14.820.000
15.870.000
15.870.000
21.560.000
22.550.000
14.670.000

16.610.000
20.950.000

22.450.000
24.390.000
16.610.000
17.920.000
18.070.000
20.110.000

8.730.000

10.300.000
11.290.000

10.380.000
13.510.000
14.570.000
15.470.000
15.470.000
21.000.000
21.420.000
13.660.000

15.870.000
19.680.000

21.640.000
16.320.000
15.760.000
16.320.000
17.340.000
19.220.000

8.440.000

10.080.000
10.4fl0.000

10.060.000
12.310.000
12.810.000
14.990.000
14.990.000
15.960.000
16.260.000
12.010.000
12.560.000
14.000.000
14.670.000
18.070.000
15.760.000
15.760.000
19.050.000
15.370.000
14.000.000
14.670.000
15.780.000
17.340.000
8.200.000

9.380.000
9.750.000

9.810.000
11.820.000
11.940.000
14.820.000
14.820.000
15.800.000
15.980.000
11.460.000
12.160.000
13.510.000
12.560.000
17.560.000
14.370.000
14.370.000
17.540.000
14.000.000
13.330.000
14.000.000
14.850.000
16.320.000

7.860.000

18.190.000 17.920.000

20.230.000
20.230.000
26.190.000
26.190.000
33.570.000
33.570.000

18.740.000
18.740.000
20.230.000
20.230.000

37.350.000

19.680.000
19.680.000
25.610.000
25.610.000
31.930.000
31.930.000

18.070.000
18.070.000
20.060.000
20.060.000

31.930.000
31.930.000

15.370.000

17.920.000
17.920.000
19.680.000
19.680.000
27.950.000
27.950.000

15.780.000
15.780.000
17.120.000
17.120.000
19.680.000
19.680.000
16.720.000
18.220.000
17.330.000
18.570.000
12.890.000
12.890.000
15.470.000
15.470.000

26.520.000
27.380.000

14.850.000

15.760.000
15.760.000
16.610.000

20.580.000
20.580.000

12.890.000
12.890.000
15.130.000
15.130.000
17.420.000
17.420.000
14.000.000
14.700.000
15.370.000
16.250.000
11.630.000
11.630.000
13.660.000
13.660.000

25.610.000
23.990.000

12.450.000

14.000.000
14.000.000
15.370.000

14.670.000
14.670.000

9.740.000
11.290.000
11.290.000
12.160.000
12.160.000
14.760.000
14.760.000
12.380.000
13.560.000
14.000.000
15.140.000
10.360.000
10.360.000
12.890.000
12.890.000

20.870.000
20.580.000

11.290.000

11.450.000
11.450.000
13.510.000

12.240.000

8.770.000
10.060.000
10.060.000

12.890.000

13.560.000
13.510.000
10.060.000
10.060.000

Flat 147 C/L 
Z 

Z 
Spazlo CL/GL Z Z 
Spazlo CLS/TOP Z Z 
Oggi cs Z Z 
UnoS 17.240.000 16.960.000 15.210.000 ~15.130.000 ~13.770.000 13.770.000 ~1.450.000 10.550.000 9.740.000 9.190.00019.310.000 18.960.000 15.760.000 15.370.000 14.850.000 14.670.000 12.380.000 12.240.000 10 380 000 10 300 000Uno SX  _ Z ZT !
Un°1'5R 15.220.000 " 12.940.000 — ~ 

12.250.000Uno 1.6 24.030.000 22.550.000 21.130.000 2C 580.000 — — Z 
Pr6mloS 1.3 18.110.000 18.110.000 15.780.000 15.760.000 15.130.000 14.760.000 11.460.000 11.370.000 10.790.000 10.190.000Prftmlo S 1.5 21.960.000 21.480.000 19.040.000 16.230.000 15.180.000 14.700.000 Z Z Z
Prflmlo SL1.5 22.910.000 22.450.000 15.780.000 17.250.000 16.230.000 15.400.000 ' Z Z 
Perniocs 1.3 19.960.000 19.220.000 17.120.000 16.000.000 15.210.000 14.850.000 11.600.000 11.460.000 11.370.000 10.540.000Pr6mlo CS1.5 20.110.000 19.960.000 18.110.000 17.240.000 15.760.000 15.140.000 13.170.000 11.950.000 11.820.000 11.290.000PrSmio CSL 1.5 17.120,000 16.610.000 16.210.000 14.850.000 13.910.000 13.780.000 ZPrSmlo CSL 1.6 20.110.000 19.960.000 Z 
ElbaS 1,3 18.190.000 17.120.000 14.850.000 14.260.000 12.890.000 ~ 

12.380.000 10.380.000 10.300.000
f'ba 1', := 15.140.000 14.050.000 12.730.000 10.840.000 10.380.000Elba CS 1.5 21.100.000 20.870.000 19.220.000 18.110.000 17.120.000 15.870.000 13.340.000 12.730.000 10.840.000 10.380.000Elba CSL 1.5 24.360.000 22.730.000 19.220.000 17.790.000 — Z
Elba CSL 1.6 27.600.000 25.850.000 19.220.000 18.380.000 Z Z 
Panorama C —  Z
Panorama CL — Z
Pick Up City  Z Z 
Furgfto Florlno 18.930.000 17.940.000 11.950.000 11.190.000 10.540.000 10.120.000 9.660.000~ 9.150.000 8.660.000 8.040.000 '
Alfa Romeo TI4  —  _ 

¦ II 1990 1989 1988 1987 1986CG 125 TODAY 1.670.000 1.540.000 1.380.000
XLS 125 DUTY 1.710.000 
XLS 125 1.720.000 1580.000 1.410.000
NX 150 2.570.000 2.340.000
XLX 250R 2-405 00° 2.390.000 ~ 2.160.000 1.895.000XLX 350R 4.200.000 3.510.000 3.110.000 Z 
CB 450 TR/DX 5-650.000 5.410.000 4.990.000 TMMOO

^^^1^9000^^^^ 12.850.000 11.990.000
SXT16-5' 1.850.000

¦ Ele,ant165 1.890.000 ~ 1.730.000 1.680.000SXT 275 2.050.000 1.980.000
Elefant 27.5 2.285.000 Z
_Dg^ar30.0. 2.740.000 2.560.000

125
RDZ 125 1 240 000
„D '-350.000 1.260.000-rr—— ——— 1 650.000 1.520.000 V390.000 1.200.000

35Z 1-950 000 1-760.000 1.590.000 1.480 000°™°f. 2.250.000 1.970.000 1.830.000 1 64^i- 0 35010 5 300 000 5.000.000 4.500.000 3 500 000
mX,T,60w6"-!', JXTnimillllJllL,-6-0" 0,00-. 5 950 000 5.430.000

1.040.000

1.110.000

990.000

1.050.000

850.000

I

Pi

'::V;

li"
121
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11
:
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sahado, 7/3/92 ? Carro e Moto ? 5

EXCLUSIVIDADE DELSUL
lyiyyiy j 5 136 Lucas 372.

K fll /jW ifflr \ \ X WKX GOL 1.8 GT 86 -- Pinto iin
^m Mm gg \\ \ ft dono 7 500 00' °»

^^^^M^m M^M m m ^^m MtJ^SrtiL ju \ vL / /' iSm-
G^L^COMPRO -~B Pago_ 1

encontrara |J 
azu' melhor preco do

somente na DELSUL. NORCAR^g-ee^Q.h

1 
^Jggg/ Branco 

ot est c/gar

V ^^WBfegy GOL GTI OKM Cinza andi-no, pronta entrega. Prepo de
promopao. So hoje! Tratar te-

^—mmmmmm.———___ JUBj^^V IfifOflG 286 7354.

tlColorado, pronta entrega. pre-

/-"=— M iLJm gol gts/gti^

wMQ -,T\ bubo ES|F"°

No maior show-room 'SSViFtTjS
-IBrA i« a mU iniii^^^^iMHUHW^H^ i 'tr'*~ do Rio dp Janpiro ,in- Ac/trc. Abt« Dom/

g$ IUUniUUCJdIIBIIU. 18Hs. PBX: 541-1696 LlflN.
^ Venha conhecer ipanema sle 90 —

Toda linha FIAT92

—— 1 ~~~ jilUiHF KcompSo 
(?) d^egaogosoli-

na. Troco/fac. garantia de_ J ___ qualidade M.K.O. AUTOS V.
__ ^ ^   / rHflMAA 2T ^ Patria 374 286-6105 AA-

Com o menor preco _ ««J: 
mo?*ooodm 

¦ ^-<21 »iSf* .„„ , 
" °W KADETT COMPRO

do mercado. j^fl ,S« s5r» -w f.I?:.".T£

S « 
£Si V!S: EMERS0N 3"-9292-

SuPeraval,acaocloseuusaclo 
e9° * 

'fflg ^KM^tc^/fin0" 
M^hor

Leasing em 24 meses para pessoas/ Wbca/mode°^>°6c"-SG/,s'Compl 9s25 &Mnco s.'ssaooo,' 260?3295.R'°' 
260"3844/

fisicas e juridicas. | ano cnn'ELH0 ssso.ooo,
Financiamento em ate 18 vezes / WwlS 9l9 «eta valoT00' jlKADETTIkAceitamos todas as cartas de / unoM/llegas' q. PfiAT4 12450000 W.*nuL 1 '-Baa
credito/consorcio. / premiocsalc. 9,' S®* i4.65o.ooo.' W n WW
Venha conhecer v^rios outros pianos I pSs^' 86 V£«d°e feo°M ^Qn UKM jfian

^BAS/lc qf 2«A 6.850.000,' <WA ^ ToTTHP
 ..tf.-fr: ,m  £ CSL ALC. 86 »Cfl ,895000». ^1541-1696^

GRANDE PR0M0CA0 EM a|s 
#1 SS«£S

PECAS E OFICINA F !AI. 
/ i^e ^ Jf =f:m ^ , •/••»» . I ruc,rl bS'-^LC. 88 l/ppur,, . W.UU0, novo R Dr Satamim 156 TiPlantao sabados, ate 16 h, para servipos rApidos. troca de pecas e / %hevetteslAlc 89 2 LH0 75000°. juca Tel: 234-0094 - 254.

SSf'SS ¦ • 
/ sSmSgs, : %r ss msuumaiOFICINA 54e-S566/S46-858S I golbxalc G S' 1° '^>0 9.350000 VEISno AC p.trin ^.646-aS347546-P533 ] ^clgas.' 8S Ms 0.000,"

PEP AS AT AC ADO .542-0194/848-8531/542-6742 ,lMAR^sUi c. 90 
goo Sot,' KADETT SLE 90

Plantao de Oferlas de Veiculos: Todos os Sabados e Domingos ate 18h. 
~—-——- ^^j^ooo. ; sfiS'km

A maior concessionaria Fiat e Alfa Romeo no RJ.

s BBK3B 1^. mm grn KADETT GSI 92
ZoWaVV (Auton*****! 

MtM MM OKM 
- Cinza melhor

5^ Saooj.
B. Gal, Polidoro, 81 - Botafogo 

\Jj.£S# \ Av. Rio Branco, 257—Centro j^Ss&S
Tels: 546-8500/541-2149/546-8585 Tels: 262-8089/262- 8132/546-8523 3"-6690-2a a 6" de 8 as 20h. Sab. eDom.de 8 as 18h. |n*y 2" a 6a dp 8 a<? ?nh 9ah rtP n aC nh kadett - gsi-sle-slc d o ueods ^un. aaD. ae 0 as 1 jn. OKM. Melhor preco do

PABX (DDR): 546-8585 FAX 546-8577 TELEX (21) 36776 DELS BR §M42M&Te,| 
260'

; DIPlOMfiTfl 90 6 CIL GflS NOVO • • 
# " 

ESCORTCONVERSiVEL 89-*ta !e* 
* * 

2 Q QI KADETT GSI
H ANSAUTO R. Fc° Olaviano, 41 Tels.: 521 -4693 287-0195 • o HANSAUTO^Msc. d^Caravelas. 65 nl/lJ

••••••••••••'•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••«# O? UKM Plnn
CI DA C oo - rc i qq « ESCORT XR3/85 — Alc. FIAT ELBA CSL 90 — Gasoli- ggplMHBHaaaHHHBMMn| GASOLINA - AZULCLDrt j oo e V.JL 07 compl. (-) ar. est/0, fc/ent. na 4 portas vermelha unlco ^C/ll TODOFMfOUROffivMBAMrnDw ^ r , «T,ceci=, i fin. Ac/trc, Abt° dom/ 18 dono complela urgente T: ^041-10^0F^ IUUU LM LUbMJ

« HANSAUTO R. Vise, de Caravelas, 55 T: 266-5162 • hs. PBX: 541-1696 * UAN. 551-2643 Praia Botufogo 154
¦••ft** ••••••••• •;••••••••••« OftCim IQO ESCORT GL88 - Azul metal., aP'° 905'  GOL CL OKM 92 BlSSEfififlKMji
SX'tK rcr < o vni nn ^.tSS'u'Sll FIAT|PRE^O CSL - 90 Prata melhor pgodo kadett gsi var,as co-
Abto dom/18hs PBX 541. ESC. 1.8 XR3 90 vu„ Tel. 259-4622, Maria Helena. gas preto 4 pts compl t- RlO entregO em 48 h. RES 92 OKM - Muilo abai
1696 'UAN. FqrnRTiifi M,,„nn „¦¦¦„¦¦„ rt,.  co/fin T, 260-3844/260- NORCAR xo da tabela. Vendo, troco ou• CaDota emc/ar Plo25I. Cr! 17 00°- ESCORT XR3 87 - Otimo es- 3295 iNunuMn jaa ooau. (mancio Rua Ma.iz e Barros, • Raridade/ioonri km ESCORT L 1.8 Cr$ 1B.800. lado, unico dono, cin2a me«- 821 Tel: 264-4484 POLUX-

ESCORT XR3 88 
Har'dade/,0000,lm ESCORTGLI.B Cr$20.500. ICO, CrS 10.500 mil Tratar te- FIORINO 90/91 - Gasolina rnir, o7 0r,t, Lugar de Chevrolet.
/#/#_  ESCORT GL 1.8 CrS21.800. lelone257-3048, Alexandre. ref 066 promopao CrS 8.990 GOL CL 87 — Prata

• Unlco dono compi. labr. IFSl l M @ PrSS §d o^S^SK1670 SI^'SSS' escort xr-3/87 - Com- ™IAU™5APL re"Fia'R s,^ alc otimo estado LOLA KADETT SL OKM —
• Raridade pro.o met // 

g£//^g' ^rRsTvoSSo ;:...:. 
'..I. 

Zf 
B?$ 266-3200. Azul, melhor preco do

/SaAfJia J22?55sf^ VERONA LX 1.6 CrS20.500. dade M.k.o. autos v ps- ale16:00h  Rio. Entrego em 48 h.
nm MB 

266,7059 verona ^x ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.cJli:mS: ^0374/ 286 6105 AAVURJ goli sokm92- norcar 399-6690.
DB w «T ESCORT GL86 - Prata 2» VERONA GLX CI AR CrS 29.500. ESCORT XR3 89 - Conv de-se 

' 
hoje em promopao Equip, branCO 10.850 KADETT SL/90 - Gas. ar.R. Bambina, 86 dono, aerotollo, radio, farol de VERSAILLES GL 1.8 CrS 29.500. r„™t ki. qi v/erm maaenda NORCAR - T: 399-6690. + 21 X 440 Ac trOCa som. fc/ent. fin. Ac/trc.

9Rfi.TnRQ mllha, desembacador traseiro VERSAILLES GL 2 0 CrS 34 000 compl kit 91 verm magenda Abt° dom./l8hs. PBX: 641-266-7059  7.300 mil Tel: 551 -4375. VERSAILLES GL ^ci^ZZZZZZZ:^ SaOOO. FURGLAINE MOD. 86 - So- 242-6864. 1696 • LIAN.
ESCORT GUARUJA ESCORTGL/86-Alc.eauip. VERSAILLES GIHIA CrS45.500. Tel. ' 234-0694/254-2080: E1®S.'IStelefo mi r. qn/ Q1 r n.- KADETT SLE/90 - Gas.,

92 Okm nrptn mp [p'ent. fin. Ac/trc. Abt° PAMPAL 1.8 CrS 15.200. Sab ate 15 h/Dom ate 13 h. nes 225-0371/205-0020 ^-nniomniiHn ^q n P? C'° compl., fc/ent. fin., Ac, trc.-- UKrn preto me- dom. atfe 18hs. PBX: 541- +FRETE MASELLO AUTOMOVEIS. ' " — ^nL6E,tt Abt° dom/18hs. PBX: 541-Ihor pgo do RlO. Con- 1696 - LIAN. ^ CrS 6.500 mil. Tel. 710-9995. 1696'LIAN.
fira NORCAR 399- ^CQOPiDT^ F — J GOL CL 90 — Gasolina, met" J KADFTT F Qn 6690. oBCOUUn MBi m  ¦ — GOL1.6CL/90-Gas.oquip. excelente estado Tco/lin. R. Cll t>Lt SU

-——  ^mtk.fc/Bn. fin ac/trc a(,.o Real Grandeza, 317. T. 246- Todo equiD. Q3S im-
34000 Km'cin®!EiS ™ ^58^ ttflA CT . S ¦ ¦ 1 *** 9254/266'4565 NAVAJ0' pecavel c/gar. LOLA

^56 Cca 
R Ltcm UKM L>tag 

.CUIIlJ^ fffofrlS) GOLCL/88-Alo.som.fac/ GOL CL 92 OKM 266-3200
Tel: 234-0694 - 254-2080 DISTRIBUIDOR FORD 1 C ent. fin. Ac/trc. Abt» dom. Rpnp qpnpnal nr Pntr KADETT SLE/91 - Gas.sab ale 15h/dom ate 13h — ^041-1690^ luuwil/wn 1 """ 1.5 at6 18hs. PBX: 541-1696 * ° = Senegal pr entr equip, fc/ent.'fin, Ac. trcMASELLO AUTOMOVEIS —* /^V A -4 fm/SUPERVALORIZACAO DO LIAN. LOLA 266-3200. Abt° dom/18hs. PBX: 541 -

ESCORT L 90/90 A,coo, 1 SIZcinza metal, unico dono. oti - R Real Grandeza 317 T I V 'eRANCO 0 mi M OAEO^T BCTAnn KADETT SLE/91 - Gas.mo estado. opcionais Part,. 246-9254/266-4565 NAVA ¦ ^ • MELHOR PRECO E CON- I GOL CL 90 E 91 OT. ESTADO compl. {-) ar, dir. fc/ent.cular Tr tel. 228-0250 jq Au Poc^rinHn MoIa OOQO DICOES DO MERCADO J HANSAUTO R. Vise de Caravelas. 55 fin. ac/trc. abt° dom/18hs. —— MV. V/COdllU oe IVieiO, • nAO C0MPRE S/N0S I • T:266-5162 PBX: 541-1696 'LIAN.
ESCORT GHIA 89 - Com- ESCORT L/90 - Gas. v/elot. C0NSULTAR. 5 •• #•••••••••••••• O •• ,/Ar,^^ pleto ref 104 promociio CrS som, fc/ent. fin. Ac/trc. mmmmmm—1 -J KADETT SLE 91 Gas., mar-15 900 mil AUTOFACIL rev. Abt' dom/18Hs. PBX: 541- •••••••••••••• O •••••••••• • ••••••••©•••••••••••••• fl O rom met., 9 500 km. unico do-

Fiat R. Sa Freire. 139 (Esq Av. 1696 LIAN. a CC/"ADT VDO QC a I AO Mainline o«nm Atimrtc A •ICAU J O DODO 9 /*/M /¦! f* I OT oo no ^e' 287-1013, sab. ma-
Brasil) 580-9329 580 6677  # ESCORT XR3 85 e L 89 MetallCOS, equip., otimos • 

Assuncao.236 • GOL CL e GL 87, 88, 90 e 91 nhaediasuteis. 234-9331
Hoje ate 16.00 h ESCORT L 92 Okni 0 HANSAUTO R. FcpOtaviano. 41 Tels 521-4693; 287-0195 9 BotdfOQO • HANSAUTO R. Fc° Otaviano. 41 Tels.: 521 -4693/287-0195 I^AnpTT QIP QO __

ESC. xr3conv ssscBt:::::::::::::::::::::::::: me,hor
91 0 Km 399-6690 NORCAR. . ESCORT XR3 89 pre.o 1.8. compietissimo. I GOL GTS 88 e 91 com 2000 km l el:°48h0 iTorcaS

S^PZ'°n E|s~BTfcSnffiI .?,?£ • HANSAUTO R. Vise, de Caravelas. 55 T: 266-5162 ® 
Sb^SJ,.^?? Iifla 6,0 • HANSAUTO R. Vise. d. Caravelas. 55 T: 266-5162 399-6690abt dom/18hs. PBX 541- ©©•©•••••••©©©©•©• 9 ©©©©• o ©  •••••©•••••••••©•©•• ®© ® •© ~ , 

(F2 Eft I I£11 £5? 1696'LIAN FIAT 147 86 — Verde metal KADETT SLE 92

Cffsf : ESCORT L 89 Cinza;:;/SSS" • 
#IPANEMASLE 

90 — C?NZA MET.*• KfelJ
266-7059 SaUNIofoRea-G^ • HANSAUTO R Vise de Caravelas. 55 T 266-5162 * 

* HA"?rS® Sff'11 
'l h. NORCAR 399- -bo ^ /bu •••••(ItOtllUMtttMtogeg VEIS • • • • ® • • • ••• • 8 • •• ® 9 9 • » © 99 • 6690.

Delsul Delsul Delsul Delsul Delsul Delsul Delsul Delsul Delsul Delsul Delsul

sábado, 7/3/92 ? Carro e Moto ? 5

GOL CL 88— Branco
- álc - 8.300.000,00 -
A vista ou financ. em
até 12 meses. DIG
VEÍCULOS. Av. Brasil,
15.186 - Lucas - 372-
1458-372-0720.
GOL 1.8 GT 86 — Proto úndono 7.500.00, ou fin 18meses R Bambina 86 T: 266-7059 RALLYE.
GOL COMPRO —'Pago àvista Rua Jardim Botânico,514. Tels: 537-2613/ 28G0255.
GOL COMPRO -
Todos os modelos de
82 a 92. Pago bem.
399-9292. Sr. EMER-
SON.Este belíssimo

exemplar, você
encontrará
somente na DELSUL

GOL GL 0KM - 92
azul melhor preço do
Rio entrego em 48 h
NORCAR 399-6690.

GOL GTI 0KM - Cinza andi-no, pronta entrega. Preço de
promoção. Só hoje! Tratar te-lelone 286-7354

Tempra

GOL GTS 0KM - Vermelhocolorado, pronta entrega, pre-ço de promoção. Só hoje!Tratar telefone 286-7211,
GOL GTS/GTI 92
OKM — Cinza melhor
preço do Rio. Entrega
em 48h Confira NOR-
CAR 399-6690.

No maior show-room
do Rio de Janeiro.

Venha conhecer

IPANEMA SLE/90 - Gas.compl. (•) ar, dir. fc/ent.fin. Ac/trc. Abt" Dom/18Hs. PBX: 541-1696 LIAN.
IPANEMA SLE 90-
Trio elet. novíssima
LOLA 266-3200.

Toda linha FIAT92
KADETT 89 ATÉ 91 - Com-
pro pg 400 mil acima domercado T. 266-7059 Sr.PAULO.

KADETT 90 SLE — Pratacompleto (-) direção gasoli-na. Troco/fac. garantia de
qualidade M.K.O. AUTOS V.Pátria 374 286-6105 AA-VURJ 090.

Unnci. ' ^Com o menor preço

do mercado. Á

KADETT COMPRO
— Todos os modelos.
Pago na hora. Sr.
EMERSON 399-9292.

ano con
2 vermelhow VERDE

¦fj BRANCA88 VEflDE90 BRANCA
CINZA®5 BRANCO

4mo V£rM£LH0ANO COR89 PRETA
90 PBATA

„9' CINZA91 VERDE
88 VERDE
89 CINZA
¦" BRANCA
i6 CINZA'9 CINZA
? ^RMELHA' BRANCA

branca
branco
vermelho
vermelho
marrom
preto
preto
azul
verde
DOURADO
PRETA

VALOR
'9.250.000,
7.750.000,"

'3.650.000,
7.750.000,
8650,000,
5.550.000,"
5.550.000."

36.500.000
VALOR

'2.450.000,
'4.850.000,
'0.950.000*
'9-950.000,"
6850.000," I8.950.000," r'3.850.000. I7-250.000. |'2850000. |'4 850.000, |9350.000, I9-950.000, I5.750.000. |8-750 000. |9250,000, I9 350 000, /9-350.000, /

'9450.000, |'9950.000, |5.850.000 |'2.250.000," 
7.950.000. I

KADETT — Conversível
OKM tco/fin. Melhor
preço do Rio. 260-3844/
260-3295.

Super avaliação do seu usado
na troca.
Leasing em 24 meses para pessoas^^H
físicas e jurídicas.
Financiamento em até 18 vezes
Aceitamos todas as cartas de
crédito/consórcio.
Venha conhecer vários outros planos

KADETTE SLE 901.8 Cinzachumbo, ún. dono, carro im-
pecável, pouco rodado. 2958910/ 293-8981/ 371 4034

KADETT GS 90 — Cinza tóriocompletíssimo carro muitonovo R. Dr. Satamini 156 Ti-
jucá Tel: 234-0694 - 254-2080 sáb até 15h/dom até13h MASELLO AUTOMOVEIS.

Plantão sábados, até 16 h. para serviços rápidos, troca de peças e
instalação de acessórios. ?
OFICINA 1546-8866/546-8585
PEÇAS
PEÇAS ATACADO 542-0194/,546-8531/542-6742

• gas novíssimo
9 só 17.000 km

A maior concessionária Fiat e Alfa Romeo no RJ,

KADETT GSI 92
OKM — Cinza melhor
preço do Rio. Entrego
em 48h. Confira NOR-
CAR 399-6690.

ligue
que

iremos
até você

KADETT GSI CON-
VERSÍVEL 92 OKM
— Vermelho rodes en-
trego já NORCAR
399-6690.

R. Gal. Polidoro, 81 - Botafogo
Tel» 546-8500/541-2149/546-6585
2a à 6a de 8 às 20h. Sáb. e Dom. de 8 às 18h.

PABX (DDR): 546-8585

Av.Rio Branco, 257-Centro
Tels: 262-8089/262- 8132/546-8523

2a a 6a de 8 às 20h. Sáb. de 8 às 13h.

TELEX (21)36776 DELS BR

KADETT - GSI-SLE-SL
OKM. Melhor preço do
Rio. Tco/Fin Tel.:' 260-
3844 260-3295.

Pick-Ups

KADETT GSI
OKM

GASOLINA ¦ AZUL
TODO EM COURO

••••••••••9909999999999999
' DIPLOMATA 90 6 CIL CAS NOVO •• •HANSAUTO R Fe- Olaviano. 41 Tels.: 521 -4693 287-0195 ••••••••••••••••••••••••••A

•••••• •• 999999999999999 9
ELBA S 88 — e CSL 89 •

•
9 HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162 9

Glon UKJVI £Wi

^541-1696r
GOL CL OKM 92 —
Prata melhor pçodo
Rio entrego em 48 h.
NORCAR 399-6690.

ESCORTGHIA/88-Compl,ost/0, fc/ent. fin. Ac/tro.Abt- dom/18hs. PBX: 541-1696 ' LIAN.
KADETT GSI VARIAS CO-RES 92 OKM — Muito abai-xo da tabela. Vendo, troco oufinancio Rua Mariz e Barros,821 Tel: 264-4484 PÕLUX -
Lugar de Chevrolet.

ESC. 1.8XR390
ESCORT L 1.6
ESCORT L 1.8
ESCORT GL 1.6ESCORT GL 1.8
ESCORT GUARUJÁ COMPLETOESCORT XR-3 COMPLETOCONVERSÍVEL COMPLETOVERONA LX 1.6
VERONA LX 18
VERONA GLX
VERONA GLX Cl ARVERSAILLES GL1.8
VERSAILLES GL 2.0VERSAILLES GL 2.0 c/ar
VERSAILLES GHIAPAMPA L 1.8+ FRETE

ESCORT XR3 87 - Ótimo estado, único dono, cinza metá-lico, Cr$ 10.500 mil. Tratar te-lefone 257-3048, Alexandre.

• Capota ciei c/ar• Raridade/10,000 KmESCORT XR3 88 FIORINO 90/91 — Gasolinaref 066 promoção Cr$ 8.990mil AUTOFACIL rev Fiai R SáFreire 139 (esq Av Brasil)580-9329/580-6677. Hojealé 16:00 h.

GOL CL 87 - Prata
álc ótimo estado LOLA
266-3200.

KADETT SL OKM —
Azul, melhor preço do
Rio. Entrego em 48 h.
NORCAR 399-6690.

• Único dono compl. fábr.• Raridade preto met. ESCORT XR-3/87 — Com-pleto. ótimo carro, bom preçotroco/fac. garantia de quali-dade M.K.O. AUTOS V. Pá-tria, 374/ 286-6105 AAVURJ090.
R. Bambina, 86

266-7059 GOL 1,8 OKM 92 —
Equip, branco 10.850
+ 21 x 440. Ac. troca.
242-6864.

FURGALAINE —Chateau 86compl. fábr. bom estado ven-de-se hoje em promoçãoNORCAR-T: 399-6690.
ESCORT GL 86 — Prata. 2°dono, aerofolio, radio, farol demilha, desembaçador traseiro7.300 mil Tel: 551 -4375.

KADETT SL/90 — Gas. ar.som. fc/ent. fin. Ac/trc.Abt» dom./18hs. PBX: 541-1696* LIAN.
ESCORT XR3 89 — Conv.
compl kit 91 verm magendacarro p/quem tem bom gosto.R. Dr. Satamini,' 156. Tijuca.
Tel. 234-0694/254-2080.Sáb até 15 h/Dom até 13 h.
MASELLO AUTOMÓVEIS.

R. Bambina, 86
266-7059 FURGLAINEMOD. 86 -Su-

per nova, turbo diesel, ar, 11lug., US$ 25 mil. Tratar telefo-nes 225-0371/205-0020.
ESCORT GUARUJÁ
— 92 Okm preto me-
lhor pço do Rio. Con-
fira NORCAR 399-
6690.

ESCORT GL/86 — Álc. equip.fc/ent. fin. Ac/trc. Abt°dom. até 18hs. PBX: 541-1696 "LIAN.
KADETT SLE/90 - Gas.,compl., fc/ent. fin., Ac. trc.Abt" dom/18hs. PBX: 541-1696'LIAN.

GOL CL 90/ 91 - Consórciocontemplado. 19 prest. pagas.CtS 6.500 mil. Tel. 710-9995.
GOL CL 90 — Gasolina. met°excelente estado. Tco/fin. R.Real Grandeza, 317. T. 246-9254/ 266-4565 NAVAJO.

KADETT SLE 90 -
Todo equip. gas. im-
pecável c/gar. LOLA
266-3200.

GOL 1.6 CL/90 — Gas. equip.fc/ent. fin. ac/trc. abt°dom/18hs. PBX: 541-1696•LIAN.ESCORT L 89 - Álcool34000 Km cinza metal carro
p/quem tem bom gosto. R.Dr. Satamini 156 Tijuca —
Tel: 234-0694 — 254-2080sáb até 15h/dom até 13h —
MASELLO AUTOMOVEIS

GOL CL 92 OKM —
Bege senegal pr entr
LOLA 266-3200.

GOL CL/88 — Ale. som. fac/ent. fin. Ac/trc. Abt° dom.até 18hs. PBX: 541-1696 *
LIAN.

I GOL CL 90 E 91 ÓT. ESTADOHANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55T: 266-6162

DISTRIBUIDOR FORD KADETT SLE/91 - Gas.equip. fc/ent. fin. Ac./trcAbt" dom/18hs. PBX: 541-1696 * LIAN.
1.5SUPERVA10RIZAÇÂ0 DOUSADO NA TROCA.PRONTA ENTREGA.BRANCO.MELHOR PREÇO E CON-

DIÇÒES DO MERCADONAO COMPRE S/NOSCONSULTAR.

ESCORT GL 88 — Álcool úndono met ótim estado tco/fin.R Real Grandeza, 317 T246-9254/266-4565 NAVA-JO

ESCORT L 90/90 ¦ Álcool,cinza metál.. único dono, óti-mo estado, opcionais Parti-cular Tr tel. 228-0250
KADETT SLE/91 - Gas.compl. (—) ar, dir. fc/ent.fin. ac/trc. abt° dom/18hs.PBX: 541-1696 'LIAN.Av. Cesário de Melo, 2232ESCORT L/90 — Gas. v/elót.som, fc/ent. fin. Ac/trc.Abt1 dom/18Hs. PBX: 541-1696 LIAN.

ESCORT GHIA 89 -- Com-
pleto ref. 104 promoção CrS15 900 mil AUTOFACIL rev.Fiat R. Sã Freire. 139 (Esq Av.Brasil) 580-9329 580-6677,Hoje até 16:00 h

KADETT SLE 91 - Gas.. mar-rom met., 9 500 km, único dono. Tel. 287-1013, sáb. ma-nhà e dias úteis. 234-9331VICAUTOanao
Rui Assunção.236

Botafogo
286.7695/2863649

ESCORT XR3 85 e L 89 Metálicos, equip., ótimos •
HANSAUTO R. Fcp Otaviano. 41 Tels 521-4693/287-0195 9

GOL CL e GL 87, 88,90 e 91
HANSAUTO - R. Fc» Olaviano, 41 Tels.: 521 -4693:287 0195ESCORT L 92-Okm

azul. Melhor preço do
Rio. Entrego em 48h.
399-6690 NORCAR.

KADETT SLE 92 -
OKm, verm. melhor
preço do Rio entrego
em 48h. NORCAR
399-6690

F-1000 91 — Cab. dupla en-
gererauto magnum diesel dirar gl toca fita rodão liga etc551-6572/556-2371.

® ESCORT XR3 89 preto 1.8. completíssimo. •
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas. 55 T: 266-5162 *

SÍ(m0D0í»9«tS«094ítS9lf60
ESCORT L 89 Cinza, ar. •

8 HANSAUTO R Vise de Caravelas. 55 T: 266-5162 J®09o©o«oo®eeooe«9ceeeeosaa

GOL GTS 88 e 91 com 2000 km
^ HANSAUTO R. Vise. de Caravelas. 55 T: 266-5162
«••••«•••••••••oasaaaasao
•••••••••••••••••••••••••
e IPANEMA SLE 90-CINZA MET.

HANSAUTO R. FCO OTAVIANO 41Tels 521-4693/287-0195

ESCORT GL 88 equip.est/0, fc/ent fin. ac/trc.abt" dom/18hs. PBX 541-1696 'LIAN. KADETT SLE 92
OKM — Melhor preço
do Rio entrego em 48
h. NORCAR 399-
6690.

FIAT 147 86 — Verde metalc/som exc estado de conser-vação. R Dr. Satamini. 156.Tijuca Tel 234-0694 / 254-2080 Sáb até 15 h/Dom até13 h. MASELLO AUTOMOVEIS

ESCORT L 87 Álcool pratapneus radias Excelente estario LA MOTO Real Grandeza312 Tr 266-2760
R. Bambina, 86

266-7059

JORNAL DO BRASIL

VEÍCULOS

Automóveis

APOLLO 90/91 — Compro pg400 mil acima do mercadoT. 266-7059 Sr. PAULO.
APOLLO COMPRO
-f Todos os modelos.
Pago na hora. Sr.
EMERSON 399-9292.
APOLLO GL - Okm
prata melhor preço do
Rjo entrego em 48 hs
NORCAR 399-6690.
APOLLO GLS 91 —
Azul met. compl. fábr,
gás. ú. dono est. Okm
NORCAR 399-6690.
APOLLO GLS OKM— Azul melhor pr. do
RjPj Entrego em 48hs.
NORCAR. 399-6690.

B
BOOGY BOBBY 89 - Gas.,verttielho, pneus danny, mo-tpr novo fôb., revisado. 3.300rpil. Adalberto, 274-0826.
BUGRE 89/ 89 - Melhor do
que novo, bancos confortá-vèls, 1.300 Km rodados. CrS6.500 mil. Ver em Ipanema.Tel. 227-4495.

BUGRE ANGRA 88- 4 faróis,rpdas magnésio, cor vermelho
especial. CrS 1.800 mil. Tratartel. 326-5147.

CARAVAN 87 • Preta, álcool,6 cjl., lataria 100%, vidroèlétr., ar cond., dir. hidr., seg.total, pneus novos, DUT 92
pg. CrS 14.500 mil. 205-7762

CARAVAN COMPL. — 6
Cilindros gas. OKm me-
lhor preço do Rio Tco/
Fin. Tel: 260-3844/260-
3295.

CARAVAN COM-
PRO - De 85 a 92.
Resolvo na hora. Sr.
Emerson 399-9292.
CARAVAN DIPLO-
MATA 86/87 —
B-r-a n c a álc.
9,500.000,00. Com-
pleta à vista ou financ
em até 12 meses. DIG
VEÍCULOS. Av. Brasil,
15.186 Lucas 372-
1458 / 372-0720.
CHEVETTE COM-
PRO - De 85 a 92.
FTesolvo na hora. Sr.
EMERSON: 399-
9292.
CHEVETTE DL/91 — Gas.equip. fc/ent. fin. ac/trc.abt" dom/18hs. PBX: 541-1696'LIAN.
CHEVETTE DL 91 — Gasoli-na ún dono met ótimo est t-co/fin. R. Real Grandeza, 317.T. 246-9254/266-4565. NA-VAJO

áCHEVETTEI

Í2ian Okm Í2ian

*541-1696r
CHEVETTE DL 91 —
Vermelho - Álc. -
12.000.000,00 - Ünico
dono - Excel, estado.
Á vista ou financ. em
até 1 2 meses. DIG
VEÍCULOS, Av. Brasil,
15.186 - Lucas - 372-
1458-372-0720,
CHEVETTE DL 91 - Pra-
ta met., gas., único do-
ho, estado novo IPVA 92
pago 392-1713.

CHEVETTE DL 91 - Gas.,
cinza metál., 13.000 Km,
ún. dono, urgente. Cr$
12 milhões. 286-0260.

CHEVETTE DL 92 —
OKm cinza melhor pre-
co do Rio entrego em
48 h. NORCAR 399-
6690.
CHEVETTE DL GAS PINT.METAL. 92 OKM Muitoabaixo da tabela. Vendo, trocoou financio Rua Mariz e Bar-ios, 821 Tel 264 4484 PO-LUX - Lugar de Chevrolet.
CHEVETTE L 84 Álcoolazul pneus novos exc. estado.LA MOTO Real Grandeza 312Tel. 266 2760.
CHEVETTE SL 1.6/ S 89 -Vermelho, excepcional esta-rio Tel. 295 8910/ 293-8981/ 371-4034
CHEVETTE SL 86 Rei 051
promoção CrS 6.690 mil AU-TOFACIL REV FIAT R SáFreire 139 (esq Av Brasil)580-9329 - 580-6677. Hojeaté 16:00

CHEVETTE SL 86 Automatico c/ ar ref 093 promoçãoCrS 6 900 mil AUTOFACIL revFiat R Sá Freire 139 (esq AvBrasil) 580-9329/580 6677.Hoje até 16 00 h.
CHEVETTE SL 87 AzulBúzio gasolina c/ ar alarmeCrS 8.000.000.00 — 580-0914 Luiz
CHEVETTE SL 88 Ale. est/0, fc/ent. fin. ac/trc. abt°dom/18hs. PBX 541-1696'LIAN.

CHEVETTE SL 88 - Verm.Ferrari único dono carro mui-to novo R, Dr. Satamini 156Tel: 234-0694 - 264-2080sáb até 16h/dom até 13hMASELLO AUTOMÓVEIS.
CHEVETTE SL 88 -
Vermelho - Álc. -
7.500.000,00 - À vista
ou financ. em até 12
meses. DIG VElCU-
LOS - Av. Brasil,
15,186 - Lucas - 372-
1458 - 372-0720.
CHEVETTE SL 89/90 - Ref083 promoção CrS 9.900 milAUTOFACIL Rev. Fiat R. SáFreire, 139 (Esq Av. Brasil)580-9329 580-6677. Hojeaté 16:0011.
CHEVETTE SL/00 - Gas.est/0, fc/ent.fin. Ac/trc.Abt" dom 18hs. PBX: S41-1696 ' LIAN.
CHEVETTE SLE 90 - Verdeesc. met. • Único dono -
32.000 km revisado e gaanti-do por TANIA S/A CONC.CHEVROLET - Av. das Amé-ricas, 2091 • Barra - 399-9434 • 399-9330.

CHEVETTE SLMOD 86-Údono vidros rayban est. Impe-côvel vermelho pneus novosac. oferta partlc. 611-2232/571-1368,
CHEVETTE STD 87— Branco álc
7.000.000,00 à vista
ou financ em até 12
meses. DIG VElCU-
LOS. Av. Brasil,
15.186 Lucas 372-
1458/372-0720,
CHEVY 500 ALC. 92 OKM —

Muito abaixo da tabela. Ven-do, troco ou financio. RuaMatiz e Barros, 821 Tel: 264-4484 PÒLUX - Lugar de Che-vrolet,
CHEVY SL/E 87/88— Verde álc
8.500.000,00 à vista
ou financ em até 12
meses. DIG VElCU-
LOS. Av. Brasil,
15.186 Lucas 372-
1458/372-0720.

[CARROS^

COMPRO I
PAGO A VISTA I
537-2613 I
286-02551

COMPRO
CARROS

BATIDO OU PODRE
OU EM QUALQUER

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
RES. 593-5091
VOU AO LOCAL

COMPRO
CARROS

Batidos, podres.Pago mais, dia e noite
T: 269-5786

CONSÓRCIO — Compro
com ou sem carro St°
Amaro. União, CNVW e
Disal mesmo em atraso.
Comp. 322-1769/220-
1839.

CORCEL II L 84 - Raridade.Prata, 2o dono, c/ manual,mecânica a toda prova. Ur-
gente. Tel. 268-8689

D
DEL REY GHIA 85 • 4 pts, arcond. Empresa única proprie*tárla. Tel. 580-5868 Ramal2090/ 2147. José Carlos/Karla, a partir 2J feira.
DEL REY GHIA 90-
4 pts compl fábr LOLA
266-3200.
DEL REY GL 86 -
Bege álc
7.000.000,00. À vista
ou financ em até 12
meses. DIG VElCU-
LOS. Av. Brasil,
15.186 Lucas. T. 372-
1458/372-0720.
DEL REY GL 88 -
Un. dono, equip. no-
vis. LOLA 266-3200.
DEL REY GLX/86 - Ale.compl. est/0, fc/ent. fin.ac./trc. abt" dom/18hs.PBX 541-1696' LIAN.
DEL REY GLX/90 - Gas. 2pts., fc., ent., fln„ ac. trc.Abto. dom/18hs. PBX: 541-1696'LIAN.

E
ELBA CS 86 - Branca 1.5005 marchas vidro elétrico calo-tas bancos altos limpador tra-seiro novíssima CrS6.590.000.00 T. 719-5576.
ELBA WEEKEND 92— Okm gas cinza en-
trego 48 hs NORCAR
399-6690.
ESCORT 1.8 GL - Jan. 92,gas., branco. Cons. St" Ama-ro. 33 pgs. Valor CrS 568 mil.CrS 17 milhões. T. 577 -6954
ESCORT 1.8 XR3/91 — Gas..compl. fc/ent. fin. Ac/trc.Abt" dom/18Hs. PBX: 541-1696 LIAN.
ESCORT COMPRO
— De 85 a 92 cubro
qualquer oferta. 399-
9292. Sr. EMERSON.
ESCORT COMPRO — Pagoà vista Rua Jardim Botânico514 Tels 537-2613/286-0255
ESCORT GL - 1.8
Okm 92 azul. Melhor
preço do Rio entrego
em 48h NORCAR
399-6690.

00
0

............ .. , „„
HANSAUTO R. Fc° Olaviano. 41 Tels: 521-4693/287-0195 «

CARAVAN COMOD. 89 6 Cil.

#
• HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T 266-5162 •

CARAVAN COMOD. 90 6 cil. compl.

e CHEVETTE DL 91 Cinza met, gas, 16,000 km •HANSAUTO R Fc Olüviano 41 •Tels 521 -4693 e 287 0195 »
oo®eoooo90oooo«o»«»»*»tt##

o CHEVETTE SL 88 E SLE 90 •Ot estado #
HANSAUTO R Vise de Caravelas. 55 T: 266-5162 O»99990»00999990»«999999»»9

DHHE^Eel

KADETT SL]
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em 36 meses pela ise
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] 
MAIS BARATO QUE., 

J!

VOCE JA SABE PAGAHOS HUITO MAIS NO SEU CARBO H*

Tudo em ate 12 Meses pela TRD e 24 Meses para Leasing

Aceitamos todos os CONSORCIOS a precos 6e 1

Peças genuínas GM e serviço

Chevrolet

JORNAL DO BRASIL? Carro e Moto ? sábado, 7/3/92

MONZAS 
• KADETTS

IPANEMAS 
• CHEVETTES

CHEVY'S-500 
• P1CK-UPS

e toda a linha OPALA

mais barato que...

Tudo em até 12 Meses pela TRD e 24 Meses para Leasing

Aceitamos todos os CONSÓRCIOS a preços dè

a sua concessionária â
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 7 X ^yr 1 > ",Vl'lii

DELES!!!

^F 
1 ^QUALIDADE 

POR MUITO MENOS

,..a....a i ALC. 86-86 VERMELHO ZL-1224 9.290.000,
lyflM/AQ H I iffi/ 

MONZA CLASSIC 2 PORTAS ALC. 88-88 AZUL RB-1546 16.750.000,
' IVIUIN£.r\0 I V_y>^ £25^c9!A?tIC ALC. 87-87 VERDE Zl-4233 

13.300.000!
RS CHEVY 500 SLE ALC. 88-88 VERMELHO JN-4548 7.990.000,

h AA BS MONZA SLE COMPLETO ALC. 87-88 CINZA XJ-1385 13.990.000,
RfjS I MONZ^A S LE 2.0 C/TRIO GAS. 88-89 CINZA VC-2186 1 4.990.000,
• IV w KS MONZA SLE ALC. 88-89 CINZA ZI-6918 1 4.200.000

BS MONZA SLC/AR ALC. 87-88 MARROM XI-8733 11.900.000,

ST A rv A H Sucwnlll SI" GAS" 91-91 CINZA LV-7863 14.290.000,
8 I A I 1 A »8 CHEVETTE DL GAS. 91-91 PRETA BFA-7486 14.590.000

HUM i MONZA 4 PORTAS COMPLETO (MERCEDES) ALC. 86-87 BRANCA VI-7779 14.990 000¦ill 1 uJ I RS CHEVETTE DL GAS. 91-91 VERDE LU-5832 14.200.000'
S »¦ SSiXISi ih n wr ^AS- 89-90 PRET0 wL-754012.400.000,

tf%| ipi gg ¦¦¦ SSiwIII^ ™ 
°Km ALC- 88-88 BEGE VD-1978 8.700.000,

Ol IP H ULB ftfxmSi GAS" 90-91 CINZA LT-1852 14.590.000,
Myblll la ¦¦¦ SuiwiUIS.cr ALC- 90-91 PRATA LT-581 515.200.000,
^ W CHEVETTE SLE GAS. 90-90 VERDE LQ-1564 14.300.000,

„|| CHEVETTE SLE ALC. 88-89 BEGE ZI-6087 9.900.000
£ CHEVETTE DL = 0 Km GAS. 91-92 PRETA VA-2513 17 660 000

7 IPANEMA SL GAS. 90-90 BRANCA ZO-5227 15.750 000'
MONZA SLEQUIPADO SLE ALC. 87-88 PRETO XP-8212 13 330 000
MONZA SL RARIDADE ALC. 89-89 PRETO WG-5112 16.750.000'

Bipm 

A A A MONZA SL iNTEIRAO ALC. 90-90 AZUL LM-7403 17.990.000!
TSfirA MONZA SL 4 PORTAS NOVISSIMO GAS. 90-90 CINZA ZL-2230 16 990 000

1 S1VWH M MONZA SL ALC. 89-89 PRETO WE-6194 16.400.000.
maam MONZA SLE ALC. 89-90 VBRDE WJ-4449 20.990.000,

MONZA SLE SUPER INTEIRAO ALC. 88-88 MARROM XL-6044 14 500 000

O 

MONZA SLE ALC. 89-90 PRETO WR-7787 17.900.000,
MONZA SLE COMPLETO AUTOM. ALC. 89-89 AZUL WE-3204 16.900.000,
MONZA SLE ALC. 88-88 PRATA ZF-1642 14.700.000!
SANTANA GLS ALC. 88-89 AZUL ZL-8388 19.400.000!' 

 |A SANTANA CL C / AR ALC. 88-89 AZUL ZH-5605 16.600.000,
|f J 

KOMBI STD ALC. 89-89 BRANCO QK-4772 10.300.000,
GOLCL ALC 88-88 VERDE ZF-2864 9.900.000,
G0L BX ALC. 86-86 AZUL ZB-8452 6.900.000,

1 GOLCL GAS. 91/91 BRANCO LR-1664 14.500.000,
DEL RbY GHIA COMPLETO ALC. 88-89 CINZA ZD-6408 12 200 000
DELREYGL ALC. 87-88 AZUL. LA-9616 9.600.000!
BELINA GHIA COMPLETO ALC. 88-89 AZUL ZH-7347 15 600 000DELREYGL GAS. 90-90 DOURADO LO-1319 12.500 000'

B3>AI%4* ^ O Jl AAU mmo°RTOGL 
° Km ALC" 89-89 CINZA ZK-1237 12.300.000,

@J400 DE 8 HU SyriB mm2~o GAS. 90-90 BRANCO LO-9228 H.400.000,
_ _ _ __ __ UN0— GAS. 90-90 BRANCO LQ-9227 11 400 000

SfeJV# IlijlPfina/f fjf} Mr^c^Sr0^ ALC- 89-90 VERMELHO ZK-8819 12.320.000,

wti wernecKJJiJ un§Saade %$¦ ss i§E•OMEQA NA AV. GEREMARIO DANTAS. 1063 UN0 Alc; ggg ^g^0M VhIIs 6 600 000
M-- sg PgEM'Ora ALC. 88-89 VERDE UM941 i*Mo££

lAQMAftAll^ u5§^?CS ^LC' 86-86 VERDE VE-9402 7.700.000,
\ iZmL H 

unocs alc. 87-87 cinza xe-1380 s.ooo.ooo,

TROCO NA TROCA

oi de oficina

JORNAL DO BRASTT, sábado, 7/3/92 ? Carro e Moto ? 7

QUALIDADE POR MUITO MENOS

Promoção

iBADQ DE 8 AS 20H.

í d Werneck BB
'OMEÇA NA AV. GEREMARIO DANTAS. 1 064

bvbsshi

1

OI
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JORNAL DO ¦

VENDE-SEl ^

bemz 
I 

'XiE*

tXUUMAIUUUillul voce encomenda qualquer carro IBBML. r*
importado, com o menor sinal do I IHHBflKMHHB|

com- I H||H
jn binado. Seja mais urn cliente Are-

. H flB a desfrutar de 30 arios de ex-
II £«§ mercado de carros ''£*£

Ia ~ >t%
V :«|§

J f 
A areza ¦ 11

M ¦¦ 30 Anos de tradicao. ffjSi
I J Prado -VCl-?v*

Tel: (021 )541-0037-295-9952-275-6595 '1*5$
__^__ 275-1445* Fax (021)275-5698 * *

ll'llllllllllllll^llll..
HANSAUTO R. Vise, de Caravelas, 55 T: 266-5162 J e esp e^tn'rava central TRAGASUAOFERXA 

QUE A1
••••••••••••••••••••••••• lhoes 399-6690 NOR-

! KADETTGS91 CinzaCompl + Teto • ' 
HANSAUTO R. Vise, de Caravelas, 55 T: 266-5162 • MONZA CLASSIC SLE -

••••••••••••••••••••••••I ComP' 0Km teo/Fin.
•••••••••••••••••••••••ate Tel.: 260-3^M/260-3295! / MARCA ANO COR PREpO MARCA ANO -"3
5 KADETT SLE 89 Azul e/ar. I CLASSIFICADOS JB «/m *. «« ,. .. .,,,,>«hansauto r. vise, cieear^s, 55T:266.^ , 58°-5522 Anuncie GOL CL 92 azul into gas 15.500, ESCORT GL 1 92por telefone de 2a «wm 

ul i.u w

SHS =£» SiltMho8! G0LCU8 92 azulboreal 9as 16.700, ESCORT GL 1.8 92-' w

jgjgjSg SiSg gdSg|ggg GOLGL 92 cinza andino gas 18:900, ESCORT GUARUJA ^:>:io
KADETT TURIM 91 

LOAUTOM0vEIS-  ate as 20 horas de
- prata gas, super monza, sl 90 - sexta-feira. GOLGTI 92 cinzanimbo gas 29.900, VERONA LX 1.8 32-"^eqp. o mais novo do Azul met gas npfwavavv "' l,M JL
Rio NORCAR 399- 14.000.000,00 unico kT3 Kf^4V"1 w/\\/AAr/M * nn .....
6690. dono excel estado. a 

"J 11 m7 i1 VOYAGE CL 1,8 92 prata gas 16.700, VERONA GLX 92 ion
 vista ou financ em ate rICK'UpS

L Lo^A^BrasiM 5186 MONZA PAR ATI CL 1.6 92 bege Senegal gas 18.900, VERSAILLES GL 92 w
^!dVrs^feS: S 

372-1458/372- CLASSIC n»n*Ti *m .1 n
8rr26f7roe5°9RRALBLavmEbina'  91 PAR ATI CL 1.8 92 verde pantanal qas 21.900, VERSAILLES GHIA 92 

"w
—————— MONZA SL 92 OKM CASOLINA - AZUL - MPFI
Marfim pouquis. roda- domo%X"op'em teSSSa 

APOLLO 
GL 92 preto gas 19* CHEVETTE DL 92 i®

do, promo especial 48hs. NORCAR 399- llSHBKfiiMkXUI

1SS!SSSSL S—jTg. r-4A„BCcoAmsl',c APOLLO GLS 92 prata lunar gas 25.000, MONZA SL 1.8 92 ^
co, hidramatico, ar, som, oti- MONZA SLE 1.8/84 - Bran- of 4 ptS COmpi6tO
mo estado. USS 2 mil. Telefo- co, ale., 4 p., ar, dir. hidr., rnais nOVO do Rio .. ___nes:247-740l/ 287 2077 

§sV||sJT|s|S 
399-6690 NORCAR SANTANACL 92 vermelho montana gas 29,500, MONZA SLE 1,8 92- nil

MONZA CLASSIC 90 — 4 I n*llT«»l»/Mn nn • r •
marajosl/89—Es«.o. fc. M UC)H7k k 

",S:t SANTANA GLS 92 azul infinito4pts gas 41.500, MONZA SLE 2.0 -92 ¦ :ii
ent., fin., ac/trc. Abt°. fll IVIwIlfc./* BHi rantido por TANIA S/Adom/18 hs. PBX: 541- > CONC. CHEVROLET - Av. ^
r.cLe'"s,SOkmS amBfc-- SAVEIRO CL 92 prata gas 13.900, MONZA CLASSIC EFI 92-«
pecavel, 16.000 Km, toto n AQciPiPAnnc in con ctm

^541-1696^ ESCORT L 1.6 92 dourado laredo gas 15.900, KADETT SL 92 :,is
MERCEDES BENZ 1974 - ,.nM,A olc nil at6 ^ 18 horas, para as odU280 C, impecSvel, 2 portas, ar ^ONZA SLE 2 P. GAS OU poesd8domingoe2u feiraat6 (¦AAAnv ¦ ja ..
r3mii.dar^1 ESCORT L 1.8 92 prata gas 17,300, KADETT SLE 92 M—:  bela. Vendo. lfoco ou linan- MONZA SLE 87 — Bco ioda

MIURA - Todos os
anos e modelos MIU- n°fde CheOTOlel  Tel. 234-0694/254-2080. .—. sa-
RA RID PRY' QQQ MONZA SLE 4 P GAS OU Sab ate 15 h/Dom ale 13 h.
KRRP ALC.VAR OPCIONAIS 92 MASELLO AUTOM0VEIS3DDO. OKM — Muilo abaixo da la- 
MriN7A5nriiccirin t,e'a' Vendo, troco ou linan- MONZA SL 88 - Alcool, ver-
Dts rarld.da cio. Rua Mariz e Barros, 821 de, carro semi-novo. Var Rua _
12 900 OM m. fin 1H m».« Tel: 264-4484 POLUX - Lu- Gal. Sidonio Dias Correia,
R 'Bmnbln'fl 86 t! 266-7059 B»'"e Chevrolet. 446/201, Barra 399-3208 ^RALLYE. —rrrr-r-— MONZA CLASSIC/90 - Ale. |H MMMONZA 91/ 91 SL • Gas., ^T"~j |**1 tTi r* J! 2 pts. compl. fo/ent. fin. Jestado Km. |T < I " II Ac/trc. Abt" M uruente Motivo: I n. Mm mmm '
compra de imovel 228 0972 I rlCK~Up$ \
MONZA - classic MONZA MONZA2.osle891 W^mSfSnlKr,3 /—^^ I ¦ 

"

ct^sic wmwunMrm WW

nor'car399-6690.^ cAsdiA-cM rMillllMB BOIAFOGO VoluntariosMONZA CLASSIC/90-Ale. COMPLETO DE FABRICA " SIUII3(S4 pts., compl., fc/ent., fin., m Minwi—¦ R, Bamblna. asAc/tr. Abt"dom/18hs. PBX: ¦faHRIjTjwTlM •«»«!«541-1696-LIAN. ¦UU^K££«fii!iL| 268-7059

AUTOM0VEIS 0 KM — 1992 4%

m-5 A.A. Automoveis rmk
mm 750l 325i VENDAS:

' ¦¦ 735i 320i Av. Princesa Isabel. 293' 
BjCL 535i 318i Fones: (021) 275-1445 • 275-6595

525i 316i e 541-0037

ASSISTENCIA 

TECNICA:
MOTOS 0 KM Rua Sao Joao Batista, 67

Botafogo — RJ — Brasil
K1 —1.000 c.c CEP: 22.270
Paris-Dacar • 1.000 c.c Fones: (021) 246-9696 e 226-7439

/§^w!ciVoV#o!lMfMi!fMI MONZA SL/E 88/89 MONZA COMPRO I MONZA SLE 91/92 FfJ, "
MONZA SLE 87 e 84 preto e werde • — Praia - Ale - De85a92 mhro flas' 2 pls' cinza luebeq"HANSAUTO R. Vise, do Caravelas. 55 • 10 nn f, „. „ U° 00 ° Sf C"»"> compl. c/ ar e dir. hidr S.OObT:266-5162 • 13.500.000,00 - unicp qualquer oferta 399- km, Crs35miih 247 5323

•••••••••••••••••••••••••• dono - excel, estado. A 9292 Sr. EMERSON.
.......................... vista ou financ. em ate  MONZA SLE 91 -

ueiuteneeneu*4aaei> iccaal mc*aa 12 meses. DIG VEi- MAujfn p n Gas compl. de fab
J MERCEDES BENZ 300E Compl. 6.500 km US$ 80 mil * CULOS Av Brasil £.\) prata na garantia 399-
s HANSAUTO - R. Fc° Otaviano. 41 Tels. 521 -4693/287-0195., 1 5 1 86 Lucas - 372- SLE 90 6690 NORCAR.

 1458 - 372-0720. /c^pX Q••••••••••••'••••••••••••a MONZA SL/88 - 5lc. equip. ff= 5)///7 BII Pd 
^ MONZA SLE 91 Praia 16000 km complelo I abt° dom/18lis. PBX: ^41 -IIII @]If IIISO(is I OPALA COMOD 92

hansautor.fc-otaviano.4iTels. 521-4693/287-0195 R.Bamblna,86 — Okm preto melhor
••••••••¦•••••••••••••act EL.V-I 266-7059 Pco Rio entr. 48h

Jj ——————J NORCAR 399-6690
«••••••••••••••••••••••••• Pick-UpS MONZA SLE 92 OPALA COMODORO 90
J M0NZACIASSIC90.J MQNZa® HANSAUTO R. Vise, de Caravelas, 5ET«lt: 521-4693/287-0195k JL P- 4omS sario e gaantido por TANIA

 CLASSIC NORCAR 399-6690.

••••••••••••••••••»•••••• 92 MONZA SLE 92 — 4 ,a 399 9434"399 9330
MONZA SLE 88 Azul 2pts. • CASOLINA - PRETO Pt azul melhor preco OPALA COMPRO-
. HANSAUTO^V.sc de^Ca.avctas. 55 48hR'nORCAR 

^g" h6^3 ^ 
ReS°'V° 113

XSLFCà*

Só aqui tem BMW com garantia de fábrica

FINANCIAMENTO PRÓPRIO

*ELFCtf

8'1 ? Carro e Moto ?
JORNAL DO BRASIL

VENDE-SE

Isso só é possível na Areza, onde
você encomenda qualquer carro
importado, com o menor sinal do
mercado e recebe no prazo com-
binado. Seja mais um cliente Are-
za a desfrutar de 30 anos de ex-
periência no mercado de carros
importados.

Oferecemos todas as informações lécni-cas, relativas a climatização e adaptaçãodos veículos ao combustível nacional.

30 Anos de tradição.
Av. Prado Júnios, 280-A éAv. Princesa Isabel, 273-A Copacabana - RJTal: (021 )541 -0037 - 295-9952 - 275-6595275-1445» Fax (021 )275-5698

MONZA SLE OKM
92 — Perolizado vidro
e esp elétr trava central
dir hidr gas. 32 mi-
Ihões 399-6690 NOR-
CAR.

TRAGA SUA OFERTA QUE A)

KADETT SLE 90 cinza met. som rodas
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162

KADETT GS 91 Cinza Compl + Teto •
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162 • MONZA CLASSIC SLE -Compl OKm teo/Fin,Melhor preço do Rio,Tel.: 260-3844/260-3295,

; KADETT SLE 89 Azul e/ar. I• HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162 %**•••••••••••••••••••••••«
KADETT SL E SLE VÁRIOSOPC. 92 OKM — Muitoabaixo da tabela. Vendo, trocoou financio. Rua Mariz e Bar-ros, 821 Tel: 264-4484 PO-LÜX - Lugar de Chevrolet.

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie
por telefone de 2a a
6a feira para todas as
edições até às 18 ho-
ras, para as edições
de domingo e 2a feira
até às 20 horas de
sexta-feira.

MONZA SL 89 — Preto omais novo do Rio vidros rodase som aceito troca e fin. R. Dr.Satamini, 156 Tijuca. Tel.234-0694/254-2080 sábaté15 h/Dom até 13 h. MASEL-LO AUTOMÓVEIS.KADETT TURIM 91— Prata gas. super
eqp. o mais novo do
Rio NORCAR 399-
6690.

MONZA SL 90 —
Azul met gas
14.000.000,00 único
dono excel estado, à
vista ou financ em até
12 meses DIG VEICU-
LOS Av. Brasil 15.186
Lucas 372-1458/372-
0720.

LADA NIVA 91 - Gas. bran-co raridade super equip.c/som stereo R. Bambina,86 T. 266-7059 RALLYE.
MONZA SL 92 OKM— Cinza melhor preço
do Rio entrego em
48hs. NORCAR 399-
6690.

GASOLINA-AZUL -MPFI
COMPLETO COM COUROLADA NIVA 91 —

Marfim pouquís. roda-
do, promo especial
399-6690 NORCAR. MONZA CLASSIC

87 — 4 pts completo
mais novo do Rio
399-6690 NORCAR.

LANDAU 80 - Cinza, hidráuli-co, hidramático. ar. som, óti-mo estado. USS 2 mil. Telefo-nes: 247-7401/287-2077.
MONZA SLE 1.8/ 84 - Bran-co, álc., 4 p., ar, dir. hidr.,som, rodas magnésio. Excel.CrS 8.500 mil. Ver. R. SantaClara, 245 (gar.). Sr. Roberto.

MONZA CLASSIC 90 —4 pgas. completo - vinho metal.Único dono - revisado e garontido por TANIA S/fCONC. CHEVROLET - Avdas Américas, 2091 - Barra ¦399-9434 - 399-9330.

MARAJÓ SL/89— Est. 0, fc.ent., fin., ac/trc. Abt°.dom/18 hs. PBX: 541-1696'LIAN.
MERCEDES 190 87 - Est. im-
pecável, 16.000 Km, tetoelétr., ar, dir. hidr., compl.Párt: vende. Tr. 259-1373

CLASSIFICADOS JB - 580-5522Anunaie por telefone de 2J a61' feiro para todas as ediçõesaté ás 18 horas, para as adi*ções de domingo e 2U feira atéàs 20 horas de sexta-feira.
MERCEDES BENZ 1974 -
280 C, impecável, 2 portas, arcond.. direção hidráulica. USS13 mil. Tratar tel. 294-2489.

MONZA SLE 2 P. GAS OUALC. VÁRIOS OPC. 92OKM — Mutio abaixo da ta-bela. Vendo, troco ou finan-cio. Rua Mariz e Barros, 821Tel: 264-4484 POLUX - Lu-
gar de Chevrolet.

MONZA SLE 87 — Bco rodacarro p/quem tem bom gosto.R. Dr. Satamini, 156. Tijuca.Tel. 234-0694/254-2080.Sáb até 15 h/Dom até 13 h.MASELLO AUTOMÓVEIS.

MIURA — Todos os
anos e modelos MIU-
RA RIO. PBX: 399-
5666.

MONZA SLE 4 P GAS. OUALC. VAR. OPCIONAIS 92OKM — Muito abaixo da ta-bela. Vendo, troco ou finan-cio. Rua Mariz e Barros, 821Tel: 264-4484 POLUX - Lu-
gar de Chevrolet.

MONZA SL 88 - Álcool, ver-de, carro semi-novo. Ver RuaGal. Sidonio Dias Correia,446/ 201, Barra 399-3208

MONZA 2.0 CLASSIC 87 —4
pts raridade à vista12.900.000, ou fin 18 mesesR. Bambina 86 T: 266-7059RALLYE. MONZA CLASSIC/90 - Ale.2 pts. compl. fc/ent. fin.Ac/trc. Abt° dom/18hs.PBX: 541-1696' UAN.

MONZA 91/ 91 SL - Gas..inarrom torá, estado 0 Km.Pari. Vdo urgente Mutivo:compra de imóvel 228-0972
MOIMZA — Classic
92. 4 portas preto Okm
Melhor preço do Rio
Entrego em 48 h
NORCAR 399-6690.

• U. Dono compl. fabr.,• Prata novíssimo

BOTAFOGO Voluntário^GASOLINA - CINZA
COMPLETO DE FÁBRICAMONZA CLASSIC/90-Ale.4 pts., compl., fc/ent., fin.,Ac/tr. Abt» dom/18hs. PBX:541 -1696'LIAN.

R. Bambina, 86
266-7059

Concessionária AutorizadaBMW no Rio de JaneiroAUTOMÓVEIS 0 KM — 1992

850i M-5
750i 325i
735i 320i
535i 318i
525i 316i

A.A. Automóveis Pm
VENDAS:
Av. Princesa Isabel, 293
Fones: (021) 275-1445 • 275-6595
e541-0037
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Rua São João Batista, 67
Botafogo — RJ — Brasil
CEP: 22.270
Fones: (021) 246-9696 e 226-7439

MOTOS 0 KM

K1 — 1.000 c.c
Paris-Dacar • 1.000 c.c

MONZA SL/E 88/89
— Praia - Álc -
13.500.000,00 - único
dono - excel. estado. À
vista ou financ. em até
12 meses. DIG VEÍ-
CULOS Av. Brasil,
15.186 Lucas - 372-
1458 - 372-0720,

MONZA COMPRO
— De 85 a 92 cubro
qualquer oferta 399-
9292 Sr. EMERSON.

MONZA SLE 91/92 E£
gas., 2 pts, cinza quebeicompl. c/ ar e dir. hidr. 8.00km, CrS 35 milh. 247-5323.

MONZA SLE 87 e 84 preto e verde
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55T: 266-5182

MONZA SLE 91 -
Gas compl. de fáb
prata na garantia 399-
6690 NORCAR.

MONZA 2.0
SLE 90
• Ún. dono• Compl. fábr.

MERCEDES BENZ 300E Compl. 6.500 km US$ 80 mil
HANSAUTO - R. Fc» Olaviano. 41 Tels. 521 -4693/287-0195

MONZA SL/88 — álc. equip.est/0, fc/ent. fin. ac/trc.abt" dom/18hs. PBX: 541-1696'LIAN.MONZA SLE 91 Prata 16000 km completoHANSAUTO R, Fc° Otaviano, 41 Tels.: 521 -4693/287-0195
OPALA COMOD 92— Okm preto melhor
pço do Rio entr. 48h
NORCAR 399-6690

R. Bambina, 86
266-7059

MONZA SLE 92
OKM — Verm melhor
pco do Rio em 48hs
NORCAR 399-6690.

OPALA COMODORO 904 p gas. - completo 4 cilpreto metal único dono revisado e gaantido por TANIAS/A CONC CHEVROLETAv das Américas, 2091 ¦ Barra - 399-9434 - 399 9330.

MONZA CLASSIC 90 Verde mef. 4 pts. comple».
h»vnsauto R.Visc. de Caravelas, 5üTcis: 521*4093/287-0195

MONZA SLE 92-4
pt azul melhor preço
do Rio entrego em
48hs. NORCAR 399-
6690.

OPALA COMPRO —
De 85 a 92. Resolvo na
hora. Sr. Emerson
399-9292.

MONZA SLE 88 Azul 2pts.
HANSAUTO R Vise de Caravelas. 55T: 266-5162

GASOLINA - PRETO
COMPLETO DE FÁBRICA

Pick-Ups
MONZA
CWSSIC

91
CASOLINA-AZUL - MPFI

COMPIiTOCOMCOlTO

^

I



JORNALDOBRASIL subado, 7/3/92 ? Cairo eMoto ? 9
r""  PARATI CL — 0 Km ••••••••••••••••••••••••••s\' verde. Melhor prego J PASSAT POINTER 86 Preto6nlx Compl. JV*; 1%; d° Rio entrego em 48 # HANSAUTO R. Fc° Otaviano,"41 Tels.: 521-4693/287-0195 e

SfisqnN0RCAR 399- *

lHL J PJUMTI CL 90—Metalica, Gas., Equip. •

••••••••••••«•• •••••••••••

AH (¦ de domingo e « PRiMIO SL 89 VERM. 6TIM0 EST ADO. J
Y^HHk •

IbH desexta-feira.  ••••••••••••••••••••••••••

IM \H • PRiMIO 1.5 CS 88 Verde metal.,

PARATI CL 1.890 — Gasazul .•••••••-•••••••••••••••••••
J|§| metal c/ar pneus e ...

%#"* o,fi4G : QUANTUM GL 91 Vinho metalico
h/Dom ate 13 h. MASELLO » HANSAUTO R. Vise, de Caravelas, 65 T: 266-5162 ^

Sfe;; M autom0veis-
tfflfl... PARATI CL 89 —

¦r |9i c/q" LoTa 266- • QUANTUM GL 91 novis.

^PARATA PORCHE SPIDER 90 P°-IMi 1111111 '— "", rolizado c/10.OOOKm compl
— 1000 kms rodados de fdbr menos ar

^¦' fli/y r> 
era do dono da f£br.

MM LumUNVI Ban 399-6690 NORCAR. PREM,oS/89-Equip,flSt/
¦F77 ILULW PR6MIO 1.6 CS/91 — Gas. Ac/trc.™D41"iOyDr fin. Ac/trc. PBX:

sm ' PARATI CL 90 •™'li:"- prEMIO 85/86 - Raf. 033 ,. ,
Rrlv6-5F^TmikA^, Pre/n#oS

 Freire 139 (esq. Av. Brasil) » »CI»«*»U
PARATI COM PRO "mooV 58°"667?' H°|e 

;suravAL0RizACA0D0
#i A V^ll ¦ pi flHT A A ¦B^. — De 83 a 92. Cubro pr^mio 87/ 87 - vendo, "prontaentrega.
['> Allll I #%¦ L A ^ BJg Ml il k 1^1 qualquer oferta. 399- franco, 46.000 Km, perfei- 'DIVERSASCORES.
bfU#ILLMv TfKJL rUKJVIUiUd# 9292SrE~. xz^r¦ 234-5084 (233-2266,2" f.) • NAO C0MPRE S/N0Sft 1_J M__^ Jk Li  CONSULTAR. 5

hT-i ra.C*^l pr£mio compro !•p. i iim — Todos os modelos
riCk-UpS todos os anos. Sr. VICAUTOuanu

DAD ATI CI EMERSON: 399- Rua Assun<;ao,236
C0R PREC° «arca ano cor PREgo PATC SE,, - »*&£&«,

branca des tras 6t est tco/fin
cinzajaguar ¦ gas 17.700, KADETTGS1 92 branco gas 37.508, "SIT

. • J. cn. ¦nawwnn PR£MIOCS88-Alcoolazul PBX: 541-1696 LIAN.
vermelho Cambridge gas , 19,500, OPALA COMODORO 92 preto memphis gas 34,500, Bams 231 aS 8-000 000'00 T' 288" pts pnmos 6i est tco/fin R.

cinzamercurio aas iqqnn .n,,., 'S^STSSiSS^ P^ocs}ay-^.mercuric gas 19.900, 
OPALA DIPLOMATA 92 preto memphis gas 37.500, SSs WSStsmrin70 lonnor noe OA Qnn PARATI GL1.B 92 0 KM - Av. Brasil) 580-9329 580- mil Te'l 239 2158 ^Cinza aguar Qas ilU.OUU, mniumn/Minnnnn «« . Gasolina me]hor oferta aceito 6677. Hoje ate 16:00 h. m.l.Tel.239 2158. part.CARAVAN COMODORO 92 azul milos gas 35.900, p—01 Xa'%t aI j | j np nnn 4602. prata - 4 pts - completa me- 

dourado larSOO C/ar Qas 25,300, ...in .... PARATI GLSB- Verm. met. TOS ^rReeaT'Gerandeza 31 ^Tr: Q^^TUf*f,^L/8f7 - Ale.
UNO MULE 91 cinza argento gas 

s 10,900, r"aLu,rPdo0rnTANtss/A do«;
nrptn nac 07 Cfin CONG CHEVROLET PRfeMIO CSL 89 - Gasolina, PBX:54M696 LIAN.
L/ICIU uao L/,JUU, , das Americas, 2091 - Barra - 17.000 Km originals, comple- AMji

UNO MILLE 92 verrleniisruia m iija 3"Jm  EttSBnr"-
vermelho Cambridge gas 39.900, s 

1 ' 
1 SsaiS 

™4taS

. ..„„„ UN0S 92 preto gas 13200 I %&¦•«•'»"'- SS»S-»6S 9292'Sl-EMERS0N-
e nza austin aas 14900 PARATI PLUS 86 - Otimo 580-9329 - 580-6677. Hoje QUANTUM GL881.8-AIC.IT.OUU) estado Lin. dono ac tic/fin R. ate 16:00 h. iin. dono ardirepao nova ma-

CI DA IA/CCI/riUr\ nn .. Jardim Botanico, 514 T. 537-  nual etc particular pneus mec
rin7a nnahor nac oi w ELBA WEEKEND 92 verde guaruja gas 16.200, I 2613/286-0255- premio csl 90 -
ClllZaQUoDcC Q3S tl.oUU, PARATIS85—Ale.dourada Preto, 4 portas, impec

otimo estado trava de seg. ac. r/nar I D I A 9fifi QUANTUM GL 89 2.0 —Ale
DDCR^inCI . ni ..,,1 ^r\ nr\i\ Irocafin. 12x Rua Humait4 68 completa tudo fobrica da GLS

preto memphis gas 26.900, 
rHtMlUbL 91 azul riviera gas 16,200, 5Sno2moaoSglT'.o7dia9p6Mas."n-

'ill- .. ImpecSvel, todo equipado, PREMIOCSL91—4 QUANTUMGL91/91 -Gas.,
azul milos gas 29,900, «"»« 91 branca gas 16.200, f SMfegafr &rtU2££t ESS?

? ATUCAWnilTV nn I ^ .T S 6690 NORCAR. , 111 ¦Pill
vermelho ciprius gas 39,900, FIAT HEAVY DUTY 91 preto gas 12,900, | dSSjM^,ari- premiq csl ne-

pick up Fiooo ano 88 - TUI\IO 92 — Melhor Dl/,l/~llhe
cinzaaustin gas 18.500, TEMPRA 92 prata gas 36.000, 1 SSSaSk' eKs^'SoRc^ oiiANTHMmTratar: 553-6777, ramal 308. 399-6690. l^UAIM I UlVl uLJ
azulandras gas 22.600, TEMPRAOURO 92 preto gas 43.500, ! Ii •|| S°S«S 90

PICK'AAP 12.90° mil AUTOFACIL rev GASOLINA• CHAMPAGNE
.! QJ^// Brasil) 580-9^9/580^6677! COMPLETA DE FABRICA

1/1 ¦ SUPERVAIORIZACAO ^ Hoje ale 16:00 h.  WJBBjljlgHjljJ
iPRfMin 4 Q1 c,i llM^^KhfjSKUjiU1ft rHtiviiu a ai — ou-

¦ ¦ k \WH 'DIVERSAScores. per equip, a mais nova quantum sport/9o —
'MELHOR PREQO E CON- j,. p:_ pnnf.ra oqg Gas- compl. fc/ent. fin. ac/DiqOES DO MERCADO. 00 "l0- ^onrira. OSS- trc. Abt° dom./18hs PBX-M > IW - NAO COMPRC S/NOS '' 6690 NORCAR. S4I-1696.*UAN.MBH W^k VB CONSULTAR. ...

" 
W lial W wT2!lAfMrSi mxs&si** II veiculos 

-

HB XW mBIVI \^l L ITl t—|1 FUSCAS, KOMBIS, SAVEIROS,¦V^TllW PICK UP F1000-Super S^rie CAMINHOES, 4 REBOQUES
1 TRATOR DIESEL 71 E ETC. I

-Ha Da+ria A AO gjjgg^Bfl: WMMmm
:WO "§•Ca^lld# PICK-UP H.DUTY91—Ga- ,.<^» ^-¦¦-.o.solina ref. 074 promopao Cr$ ¦¦¦10.700 mil AUTOFACIL Rev. . Aulorizado pela:

^5 Fiat R. Sa Freire, 139 (Esq Av. Light
Hoieat/l86:bo3h9 580"6677' U Wjf SEPWigO DE ELETRICIDADE S.A.————' PICK-UP - Passo Fino 88. i Vetera om iGildo, d,a 12/03/92 (5?loira) as 10

••••••••••••••••••**•••••• PARATI CLOKM-Variasco- PARATI CL/90 - Gas. est/0, PARATI CL/89 - Gas. ,'ARATI 87 • Preta. c/ar, vi- PARATI 89 CL - Azul metali- ! :OPALA 6 CIL SL SO AZUL DRAVA. COMPL. ,es-p,0.nla enuega Prego de fc/ent/ fin. Ac/trc. Abt" compl. (-) ar. ost/0. fc/ dros verde eletr., rodas Jolly, ca. toda nova, particular. Tra- rantia de qualidade MKO 
'* Tr?vP,.55^<J.JK,S°'23 * Gr-1201

Ur«mOWL3VSUIUULUn«*H,WllirL. promopao. S6 ho|el Tratar te- dom/18Hs. PBX: 541-1696 ent. fin. ac/trc. abt° dom/ som, engate p/ reboque. 5 tar c/ Bulhoes telelones 332- AUTOS V pltria 374 Tel; : *»¦: (021) 222-4111, 224-3666
% HANSAUTO R. Fc° Otaviano, 41 Tels:521 -4693/287-0195. • ' lefone 286-7211. LIAN. 18hs. PBX: 541-1696 *LIAN. m. 275-9391. Fernando. 1188/ 392-6773. 286-6105 AAVURJ 090.

•••••••••••••••••••••••••

ippr 
E AQUIAFESTA! SO NESTl I

FIM DE SEMANA, PLANTAO

R3 ESPECIAL PARAVOCl

Kill 
COMPRAR SEU VOLKSWAGEN

580-5522 
SEM 0 AUMENTO MEDIO DE 22%.
Pode vir com tudo. 0 Corned acobou, esta certo. Mas em compensacao, agora e que a Festa comecou.

3ELF CA?

Classificados

JORNAL DO BRASIL sábado, 7/3/92 ? Carro e Moto ? 9

PARATI CL — 0 Km
verde. Melhor preço
do Rio entrego em 48
hs NORCAR 399-
6690.

PASSAT POINTER 86 Preto Ônix Compl. *
HAHSAUTO R. Fe" Otaviano, 41 Tels.: 521-4693/287-0195 •

l PARATI CL 90—Metálica, Gas., Equip. *
• HANSAUTO R. Fc° Otaviano, 41 Tels.: 521 -4693 287-0195 •

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de-2a a 6a feira
para todas as edições
até às 18 horas, para as
edições de domingo e
2a feira até às 20 horas
de sexta-feira.

Z PRÊMIO SL 89 VERM. ÓTIMO ESTADO. I• HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162 •

PANORAMA C 84 — Cor
prata, ótimo estado, poucorodada, Cr$ 4 milhões. Tel:
253-8018. Falar c/Helena
hor. conr

PRÊMIO 1.5 CS 88 Verde metal., ótima
HANSAUTO R. Fc° Otaviano, 41 Tels: 521 -4693/287-0195

PARATI CL 1.8 90 — Gas azul
metal c/ar 4 pneus novos e
rodas esportivas R. Dr. Sata-
mini, 156 Tijuca Tel. 234-
0694 / 254-2080 sáb até 15
h/Dom até 13 h. MASELLO
AUTOMÓVEIS.

I QUANTUM GL 91 Vinho metálico !
^ HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162 f•'••••••••••••••••••••••••*
•••••••••••••••••••••••••a
^ QUANTUM GL 91 Metálica, compl. novís. *
# HANSAUTO R. Fc° Otaviano, 41 Tels.: 521 -4693/287-0195 "

PARATI CL 89 -
Cinza, equip. nova
c/gar. LOLA 266-
3200.

PRÊMIO CSL 91—Vinho pe-rollzado c/ 10.000Km complde fábr menos ar R Bambi-na 86 T. 266-7059 RALLYE.

PORCHE SPIDER 90— 1000 kms rodados
era do dono da fábr.
399-6690 NORCAR. PRÊMIO S/89— Equip. est/0, fc/ent. fin. Ac/trc. Abt0dom/18hs. PBX: 541-'.396 *

LIAN.
PRÊMIO 1.6 CS/91 — Gas.equip. fc/ent. fln. Ac/trc.Abt» dom/18hs. PBX: 541-1696 * LIAN.PARATI CL 90 — Gasolinabranca ótimo estado tco/fin.R. Real Grandeza, 317 T.246-9254/266-4565 NAVA-JO.
PRÊMIO 85/86 — Ref. 033
promoção Cr$ 6.590 mil. AU-TOFÂCIL REV. FIAT R. SáFreire 139 (esq. Av. Brasil)580-9329 - 580-6677. Hoieaté 16:00 h.

PRÊMIO 87/ 87 - Vendo,branco, 46.000 Km, perfei-tíssimo estado. R. CamposSales, 116/ bl. 2/202. Inácio234-5084 (233-2266, !¦> f.)

PARATI COMPRO
— De 83 a 92. Cubro
qualquer oferta. 399-
9292 Sr Emerson.

supervalorizaçAo doUSADO NA TROCA.•PRONTA ENTREGA.'DIVERSAS CORES.MELHOR PREÇO E CON-DIÇÔES DO MERCADO.NAO COMPRE S/NOSCONSULTAR.
POR MENOS

PRÊMIO COMPRO
— Todos os modelos
todos os anos. Sr.
EMERSON: 399-
9292.

VICAUTO c/ano
Flua Assunção, 236

Botafogo
286.7695/2861649PRÊMIO CS 88 — Álcoolbranca des tras ót est tco/finR. Real Grandeza, 317 T.246-9254/266-4565 NAVA-JO.

PRÊMIO SL/89 — Ale. 4 pts.compl. est/0, fc/ent. fin.Ac/trc. Abt". dom/18Hs.PBX: 541-1696 LIAN.
PRÊMIO SL 89 — Gasolina 4pts p novos ót est tco/fin. R.Real Grandeza, 317. T. 246-9254/266-4565 NAVAJQ.
PRÊMIO SL 90 - Cl. dono,25.000 Km, excep. est., som,final 9, manual e nota. 12.000mil. Tel. 239-2158, part.

PRÊMIO CS 88—Álcool azulescuro vendo excelente esta-do CrS 8.000.000,00 T. 288-2319.
PRÊMIO CSL 87 — Impecó-vel ref. 070 promoção Cr$8.900 mil AUTOFACIL Rev.Fiat. R. Sá Freire, 139 (EsqAv. Brasil) 580-9329 580-6677. Hoje até 16:00 h.

PARATI COMPRO — Pago èvista Rua Jardim Botânico514 Tels. 537-2613/286-0255.
PARATI GL 1.8 92 0 KM —
Gasolina melhor oferta aceitoUno ou Gol como parte de
pagamento SENRA 274-4602.

PRÊMIO CSL 88 — Álcool -
prata - 4 pts - completa me-nos ar - exc. estado - LA MO-TO - Real Grandeza 312 Tr:266-2760.

PRÊMIO CSL 89 - Gasolina,17.000 Km originais, comple-to s/ ar, estado novo, particu-lar. Tratar tel. 711-5871.
PRÊMIO CSL 90/91 — Ref.040 promoção CrS 18.500 milAUTOFACIL REC. FIAT R. SâFreire 139 (esq. Av. Brasil)580-9329 - 580-6677. Hoieaté 16.00 h.

QUANTUM CL/87 - Ale.est/O, v/elèt. fc./ent.fin.Ac/trc. Abt". dom/18Hs.PBX:541-1696 LIAN.

PARATI GL 88 — Verm. met.
gasol. Ünico dono - revisadoe garantido por TANIA S/ACONC. CHEVROLET - Av.das Américas, 2091 - Barra -
399-9434 - 399-9330. QUANTUM COM-

PRÓ — Todos mod
Resolvo no hora. 399-
9292. Sr. EMERSON.

PARATI GLS/89 — Ale.compl. est/0, fc/ent. fin.Ac/trc. Abt" dom/18hs.PBX: 541-1696'LIAN.
PARATI PLUS 86 — Ótimoestado ún. dono ac tre/fin R.Jardim Botânico, 514 T. 537-2613/286-0255.

QUANTUM GL 881.8 - Ale.ún. dono ar direção nova ma-nual etc particular pneus mecót. 15.000 T. 719-6645.PRÊMIO CSL 90 —
Preto, 4 portas, impec
c/gar LOLA 266-
3200.

PARATI S 85 — Ale. douradaótimo estado trava de seg. ac.troca fin. 12x Rua Humaitá 68C 286-7597 LUCAR.
QUANTUM GL 89 2.0-Alecompleta tudo fábrica da GLSnova manual toda prova ún.dono 20.000 T. 719-6645.
QUANTUM GL91/91 -Gas.,compl., vermelha, 13.000 km.Ver e tratar c/ propr. 717-4093 a partir 2» f. hor. com.

PASSAT POINTER 1987 -Impecável, todo equipado,excelente estado, ar cond.,pneus novos. Tel. 236-2432.
PRÊMIO CSL91—4
p. verde met. c/ ar e
fábr. Est. nova, 399-
6690 NORCAR. iPEUGEOT 74 CONVERSl-VEL - Branco, todo original,motor retificado. Linda rari-dade. Tel. 399-4371. PRÊMIO CSL NE-
TUNO 92 — Melhor
preço do Rio. Entrego
em 48 h. NORCAR
399-6690.

PICK UP F1000 ANO 88 -
Furgão fechado, 8 lugares, 5portas, diesel, marrom, dire-ção hidr. t. fitas, ótimo estado.Tratar: 553-6777, ramal 308.

PRÊMIO S 90/91 — Ótimoestado ref 035 promoção CrS12.900 mil AUTOFACIL revFiat R Sá Freire 139 (esq AvBrasil) 580-9329/580-6677.Hoje até 16:00 h.
pick-up

0=23' SUPERVALORIZAÇAO fDO USADO NA T90CA.•PRONTA ENTREGA.•DIVERSAS CORES.' MELHOR PREÇO E CON-DIÇ0ES DO MERCADO.' NAO COMPRE S/NOSCONSULTAR.

GASOLINA-CHAMPACNE
COMPLETA DE FÁBRICA

PRÊMIO S 91 — Su-
per equip. a mais nova
do Rio. Confira. 399-
6690 NORCAR.

QUANTUM SPORT/90 —Gas. compl. fc/ent. fin. ac/trc. Abt" dom./18hs. PBX:541-1696.* LIAN.

VICAUTO oaaa
Rua Assunção,236

Botafogo
286.7695/286.1649

FUSCAS, KOMBIS, SAVEIROS,
CAMINHÕES, 4 REBOQUES
1 TRATOR DIESEL 71 E ETC.

PICK UPF1000 -Super Série92 0 km, transf. Cons. Nac.Ford faltando 14 pare. Negó-cio de oport. T. 742-9797.
«Ia Pátria, 449 PICK-UP H. DUTY 91 — Ga-solina ref. 074 promoção CrS10.700 mil AUTOFACIL Rev.Fiat R. Sá Freire, 139 (Esq Av.Brasil) 580-9329 580-6677.Hoje até 16:00 h.

Autorizado pela:
i i^SLight
i VJF SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.
Venderá em leilão, dia 12/03/92 (5? teira) às 10hs ã Av. Suburbana, 2100 - Vieira Fazenda.: informações: Leiloeiro José Eduardo.Travessa do Paço, 23 - Gr. 1201Tel: (021) 222-3111, 224-3666

PICK-UP — Passo Fino 88,Diesel completa, novíssima,
pouco rodada. Troco/fac. Ga-rantia de qualidade M.K.O.AUTOS V. Pátria, 374. Tel.:286-6105 AAVURJ 090.

•••••••••••••••••••*••••••
OPALA 6 CIL SL 90 AZUL DRAVA, COMPL J

HANSAUTO R.Fc0 Otaviano, 41 Tels: 521 -4693/287-0195. • ' #
••••••••••••••••••••••••••

OPALA DIPLOMATA 88 -
Álcool, 4 cc„ completo
de fábrica, carro inteiro.
T. 246-1416. Edson, 2= f.

PARATI CL OKM - Várias co-res. Pronta entrega. Preço depromoção. Só hojel Tratar te-lefone 286-7211.

PARATI CL/90 - Gas. est/0,fc/ent/ fin. Ac/trc. Abt"dom/18Hs. PBX: 541-1696LIAN.

PARATI CL/89 — Gas.
compl. (—) ar. est/0. fc/
ent. fin. ac/trc. abt° dom/
18hs. PBX: 541-1696'LIAN.

«'ARATI 87 - Preta, c/ ar, vi-dros verde elétr., rodas Jolly,som, engate p/ reboque. 5m. 275-9391. Fernando.

PARATI 89 CL - Azul metálica, toda nova, particular. Tra-tar c/ Bulhões telefones 332-1188/ 392-6773.

OPALA
COMOD. 90
Gas 6 cil compl fábr.
Raridade

fãMm
PARATI GL 91 Gasolina.11.300 Km, único dono. verde
pantanal. Tel. 269-8244.

Pode vir com tudo. O Carnaval acabou, está certo. Mas em compensação, agora é que a Festa começou.

VEICULOS

Autobom
Av. Marechal Rondon, 539
Mangueira - Tel.: 201-1722

PLANTÃO SÁBADO ATÉ ÀS 18H.D0MING0 ATÉ ÀS 12H.

R. Êarão do Bom Refiro, 1115
Engenho Novo - Tel.: 201-1552

PLANTÃO SÁBADO ATÉ ÀS18H.DOMINGO ATÉ ÀS IJH.

Disnave

Av. dos Democráticos, 2047/2085
Bonsucesso - Tel.: 290-2212

PLANTÃO SÁBADO ATÉ ÁS 18H.

HDflESSEHii HDBBSSSaH IWIWSBEBMI
Av. Brasil. 15046

Parada de Lucas - Tel.: 372-3838
PLANTÃO SÁBADO ATÉ ÀS 18H. DOMINGO ATÉ ÀS 12R.

R. Uruguai, 319
Tijuca - Tel.: 288-8442

PLANTÃO SÁBADO ATÉ ÁS 1SH.DOMINGO ATÉ ÀS 12H.

Av. Brasil, 13385- Penha
Tel.: 290-6312

PLANTÃO SÁBADO ATÉ ÀS 18H.DOMINGO AT! ÀS 12R.

1
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10 ? Carro e Moto ? sábado, 7/3/92
JORNAL DO BRASM,

QUANTUM GLS -
OKm. Vermelho melhor
preço do Rio, entr. em
48hs. NORCAR 399-
6690.

QUANTUM GLS 89— Azul, automática,
novís. c/gar. LOLA
266-3200.

Compl. fabr.Azul blscala

SANTA MATILDE 84 - Gas.6cl. azul met. completa auto-mático ac. troca fin. Rua Hu-malta 68 C 286-7597 LU-CAR. BBfi ESTA TODO MUIMDO LIGADO

NASOFERT^DEIMPORTODOSDAÇ^ROLEX:

39.000,

SANTANA 91 GLS
— 2000 KM igual no-
vo verde Pantanal
NORCAR 399-6690.

US$ 65.000,
BMW 325 i 92Preto, ar, direção, bancos decouro, abs, trava autom,autom.,somT.F.

SANTANA 92 CL — Prata lu-nar pouco rodado 2.000 km.seguro total, placa final zeroTel: 284-3157. HONDA ACCORD
LX 92Azul met, 4p, ar, direção,trio, piloto autom., 125 HP,i6v.,somT.F.

us$ 39.000,
HONDA ACCORD LX 92Direção hid., ar cond., air bag, piloto automático, conjunto

elétrico, AM/FM / cassete, sedan 2 ou 4 portasewagon 5 portas.

SANTANA CD 86 - 2 portas,verde metál., álcool, rádio, vi-dro elêtr. Bom estado. Parti-cular vende. Tel. 294-1542.
US$ 29.000,

CAVALIER RS 2 PORTAS 92Direção hid., ar cond., AM/FM I cassete, piloto automático,
travas e vidros elétricos, 4 cilindros, 2.2 litros, 95 HP.

SANTANA CL/90 - Gas.cinza, est/0, fc/entr. fin.Ac/trc. Abt° dom/18hs.PBX: 541-1696' LIAN.
US$ 53.000,
TOYOTA PREVIA ,
LE 92 I
cinza met, completa, «Jjautomática. W$

US$ 29.900,
TOYOTA PASEO 92Preto, ar, direção, v. elétrico,trava elétrica, spoller, roda,16 v., som T.F. ...Jjf

SANTANA CL —
Cinza nimbus 4 pt 92
OKM melhor pço do
Rio. Entr. em 48 h.
NORCAR. 399-6690.
SANTANA CS/86 — Ale.2pts. est/0, fc/entr. fin. Ac/
trc. Abt° dom. até 18hs.
PBX; 541-1696 * LIAN.us$ 49.000,

NISSAN PATHFINDER
Direção hid., ar cond., conj, elétrico,

AM/FM / cassete, tração nas4 rodas, pilotoautom., interior de couro, câmbio autom.

us$ 28.000,
SATURNSLl SEDAN 4 PORTAS 92Direção hid., ar cond., AM/FM / assete, piloto automático,

conjunto elétrico.

U$$ 39.000,
ECLIPSE GS 92cinza met, ar, direção,
piloto autom. trio, 135 HP,lGv,somT.F.

SANTANA GL -
Azul 92 4 portas. Me
lhor preço do Rio. En
trego em 48h. NOR
CAR. 399-6690.
SANTANA GLS OKM - 4
portas, azul infinito, prontaentrega. Preço de promoção.Só hoje! Tratar tel. 286-7211.

>fi U$$ 28.000,
*jJ SATURN SL1 92S|ípl vermelho met, ar, direção,>fHr Piloto autom, som t.f.

US$ 49.000,
NISSAN
PATHFINDER 92Preto, completo . automático, yy

CAVALIER RS 92Preto, 2 p, ar, direção, pilotoautom, trio, 16 v, som t.f.• gas un dono
• som ar dlr hidraul.us$ 39.000,

MITSUBISHI ECLIPSE GS 92Direção hid., ar cond., AM/FM / cassete, piloto automático,
conjunto elétrico.

us$ 6X000,
MITSUBISHI 3000 GTSL

Direção hid., ar cond., conj. elétrico, AM/FM / cassete
com CD, piloto autom. 222 HP, ABS, suspensão

eletrônica, interior de couto.

US$ 53.000,
HONDA WACON
EX 92 XVinho,M0HR16V,ar, tedireção, bancos de couró^piloto autom., teto elétrico,ABS, som T.F.

SANTANA GL OKM -2 por-tas, verde pantanal, prontaentrega. Preço de promoção.Só hoje! Tratar tel 286-7354.
SANTANA GL/91 - Gas. 2
pts. compl. 4.000km fc/ent.fin. Ac/trc. Abt° dom/18hs.PBX: 541-1696'LIAN.

SANTANA GLS 90-2 pts.bc° gas. completo estado deOkm. Ac. troca fin. 18x RuaHumaitá 68 C 286-7597 LU-CAR.

GARANTIA DE 1 ANO
us$ 42.500,

HONDA ACCORD LX WAGON
Direção hid., ar cond., conj. elétrico, air bag,

câmbio mecânico.

30% Entrada
e o restante na
nacionalização.

CARROS TROPICALIZADOS
PROVENIENTES

DO MERCADO DE MIAMI.us$ 53.000,
TOYOTA PREVIA LE

Direção hid., ar cond., conj. elétrico, AM/FM / cassete
com CD, piloto autom., teto elétrico, câmbio autom.

Pinheiro Machado, 25 - Lojas D e E Laranjeiras.SANTANA GLS 92
OKM — Gas 4 portas
cinza NORCAR 399-
6690. SAVEIRO — CL Okm,

92, prata. Melhor pre-
ço do Rio. Entrego em
48 h. NORCAR 399-
6690.

SAVEIRO GL VER-
MELHO — Montana
92 Okm 17.900 mi-
Ihões carro na loja
NORCAR 399-6690.

SAVEIRO 1.8 GL 92Verde perollzado• último códigoSó 18.900.000,00
0 SANTANA GLS 89 Gas, preto 2 pts autom. *

HANSAUTO R. Fc° Otaviano, 41 Tels.: 521-4693 287-0195 «

•••••••••••••*••••••••••••
SANTANA CL 2.0 90 4 pts compl. •

HANSAUTO R. Vlsc.de Caravelas, 55 T: 266-516Ü «

SANTANA GLS 89 — 4 ptsazul met gas som ar conddir hidr c/ 30.000Km vdohoje 15,200.000, R Bambina86 Botafogo Tr. SR AR-MANDO.
SIMCA CHAMBORD ANO1963 - 100% original, o maislindo do país. Super novo. P/colecionador. US$ 8 mil, Tele-fones: 590-7755/ 288-5822.

SANTANA GLS/90 - Gas.compl. 4 pts. fc/ent. fin.ac/trc. abt° dom/18hs.PBX: 541 -1696 'LIAN.
SINCA—CHAMBORD 63Relíquia, preta/ prata, bancose motor originais. Cr$ 8 mi-Ihões. Tr. 710-5477, Marcelo.

SANTANA GLS — 4
portas, gasolina, 92
azul Okm melhor preço
do Rio entrego em
48h. NORCAR 399-
6690.

TEMPRA OKM -
Menor preço do Rio
entrego em 48hs.
NORCAR 399-6690.

SANTANA QUANTUM GL88 - Completa, azul biscaia,
pneus novos, mecânica emexcelente estado. 342-7240

TempraSAVEIRO GL 89 — partde branca 38.000km údono. Ricardo 511-3452. SUPERVALORIZAÇÀO DOUSADO NA TROCA.•PRONTA ENTREGA.'DIVERSAS CORES.MELHOR PREÇO E CON-DIÇ0ES DO MERCADO.NÃO COMPRE S/NOSCONSULTAR.

ASSISTÊNCIA [«M I I r<Tf| IVAM-MA

embracop /SI® 
224-9997

SEUSOXHO SEM FROXTEIMS. Aberto Domingo
CARROS TROPICALIZADOS PROVENIENTES DO MERCADO DEMIAMI.

SAVEIRO CL 91 —
Prata gas pouco roda-
da a mais nova do Rio
NORCAR 399-6690.
SAVEIRO GL 901.8 — Gaso-lina - pneus radiais - prata -exc. estado - LA MOTO - RealGrandeza 312. Tel: 266-2760.

VICA UTO annu
Rua Assunção.236

Botafogo
286.7695/286J649

Muito menos nós.

Faça sua proposta. Quem sabe

a gente aceita?

OS MELHORES USADOS

TOYOTA 91 — Pouco rodada,cinza prata cabine curtaaceito troca. Telefone 234-6777/ 260-9687.

UNO COMPRO — Pago àvista Rua Jardim Botàniéo514 Tels: 537-2613/286-0255.

SUPERVALORIZAÇAO DOUSADO NA TROCA.•PRONTA ENTREGA•DIVERSAS CORES.MELHOR PREÇO E CON-DIÇÔES DO MERCADO' NÀO COMPRE S/NOSCONSULTAR.
IPANEMA SL
IPANEMA SL
KADETT SL/E

'•COMODORO

6CIL.4PTS.
DELREYGL
2 PTS

VICAUTO rjuau
Rua Assunção.236

Bota/ogo
286.7695/2861649

Uno S/CSÁLC. C/TOCA-FITAS 9.150.000,00
' SUPERVALORIZAÇAO DOUSADO NA TROCA•PRONTA ENTREGA.'DIVERSAS CORES* MELHOR PREÇO E CON-'DICÔES DO MERCADO' NÀO COMPRE S/NOSCONSULTAR,

PROFISSIONAIS/'MCUIDANDO DO SEU CHEVROLET
Rua do Senado, 329 (esquina Av. Mem de Sá)

Tels.: 224-2000 - 232-5744 e 252-4825

VICAUTO uunu
Rua Assunção.236

Botatogc
286.7695/286164$
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f-50g VAR.OPC. 581-5030il.800VAR.0PC. 266-516214.850VAR.0PC. 714-216019.8gOVAR.OPC. 270-459519.8B0VAR.0PC. 281-434821.500VAR.DPC. 234-323414.5DOCOHPLETO 266-44997.200 VAR.OPC. 372-22477.3gg VAR.OPC. 396-16567.800 VAR.OPC. 252-1505B.9g0 VAR.OPC. 390-B98B9.200 VAR.OPC. 266-51629.500 VAR.OPC. 295-4248

ANDALUZ PIF1000 PICKTOYOTA BANTOYOTA BAN

PRETOVERHELHOBRANCOCINZA

49.500VAR.DPC,23.50DVAR.0PC22.000VAR.0PC24.00DVAR.0PC,

MOTOS
AGRALE 27.HONDA CB 4HONDA CBXHONDA CG 1HONDA NX 3HONDA XLXHONDA XLXYAHAHA DTYAMAHA DT

BRANCAVERMELHAGRAFITEAZULBRANCOBRANCOPRETOPRETAPRETA

14.900VAR.0PC. 450-10035.100 VAR.OPC. 591-674812.9B0+PRESTAC 281-43483.200 VAR.OPC. 266-44997.500 VAR.OPC. 226-69904.980 VAR.OPC. 2B1-43484.980 VAR.OPC. 281-434B2.100 VAR.OPC. 450-10032.400 VAR.OPC. 450-1003

KOMBI
CLIPPERCLIPPERCLIPPERFURGFURGPICK UPSTDSTDSTDSTD

BRANCOBRANCOBRANCOBRANCOBRANCOBRANCOBRANCABRANCABRANCOBEGE

9.000 VAR.OPC. 201-0995ÍO.IODVAR.OPC. 201-0995ÍO.IOOVAR.OPC. 201-09956.600 VAR.OPC. 201-099512.900VAR.0PC. 268-982111.500VAR.DPC. 391-82458.500 VAR.OPC. 450-1246Í0.200VAR.0PC. 266-516212.900VAR.0PC. 268-982113.900VAR.OPC. 390-8988

OUTROS
BUGRE BABY 9iBUGRE CANI 91BUGRE EHIS 86BU8RE GIAN 91FIAT 147 86FIAT 147 86FIAT 147 86FIAT 147 C 85FIAT PICK- B7FIAT PICK- 86GURGEL X-l 90MIURA SAGA 89HIURA SAGA 90PANDA HINI 90VENTURA LX 8B

VERDE 5.000 VAR.OPC. 399-9933AHARELO 3.800 VAR.OPC. 281-4348VERMELHO 5.300 VAR.OPC. 286-6715VERMELHO 4.250 VAR.OPC. 281-4348VERDE MET 4.800 VAR.OPC. 264-1944BEGE 4.950 VAR.OPC. 266-5162BRANCO 5.400 VAR.OPC. 714-2160BRANCA 3.650 VAR.OPC. 590-5446CINZA 6.900 VAR.OPC. 591-6748CINZA 6.500 VAR.OPC. 286-4D45PRAT/AZUL Í0.950VAR.0PC. 281-4348VERMELHO 3B.000VAR.0PC. 591-6748PRATA HET 32.980VAR.0PC. 281-4348VERHELHO 2.200 VAR.OPC. 266-5162VERHELHO 3.980 COMPLETO 266-4649

MARAJÓ
SE 8
II 8SE 8SE 8;SL 8SL 8SL 8SL 8SL 8SL 8SL 8

AZUL HET 7.00D VAR.OPC. 201-0995HARRON 7.000 VAR.OPC. 226-3B55PRATA 8.500 VAR.OPC. 390-B988PRATA 9.500 AR COND. 391-8245ÇINZA MET 6.500 AR COND. 201-0995
SSytn 6"588 VAR.OPC. 264-1944PRETO 8.200 VAR.OPC. 286-4045
S55Í5 g-900 VAR.OPC. 201-0995PRATA 9.200 VAR.OPC. 270-4595PRATA 9.480 VAR.OPC. 266-4649BRANCO il.OODVAR.OPC. 591-6748

IMPORTADOS
LADA STATI 91 BEGEMERCEDES 2 86 VERMELHAMERCEDES 3 86 AZUL HETHERCEDES P 87 VERDE

MONZA
CLASSIC 87CLASSIC 87

12.9B0VAR.0PC. 281-434875.000PRC USÍ 234-323480.000PRC USS 266-516225.000C0MPLETQ 266-5162
A CINZAA AZUL 14.50DCOMPLETO 591-674814.8Q0CDHPLET0 591-6748

BANCO HOLANDÊS

Aymoré Financiamentos
Niterói

719-9047



12 ? CarroeMoto ? sabado, 7/3/92
JORNAL DO BRASIL

UNO CS 91 — Gas amarela ¦ 400 km c/vidro carro muitonovo- R- Dr. Satamini, 156. ._. _ — — _ Jr \ • Tijuca. Tel. 234-0694/254-

A tHAVE lift MFIIIAD Lam II™—5"
n wnfiwfc vv nifellVll^pi wra.'su's A r*r»nrvTmTi

NEGdCIO DA CIDAD&^f HS 
ACREDITE

^ W ^¦ -W rn mu,^m BV BfV bancos altos c/10.000KmR £5*4 ¦ sB ~W~ "VV ___

f \ sasg86 T-266-7059 W Lr 111110170
_____ \ UNO MILLE 9"! •••

r°"oGL *W T^r ^dTlsTelo .I ApolloGLS % BegeSenegal J! fT 
MmsUi8 92 Pre(o2p(s G. 

^ I 
N0RCAR- Na inglaterra existe uma lei de "preven§ao a currupgao".

ISanianaGL20 92 G« 30.000. MmsLE2o f 
Cm0,iebec^ Gas 30.000.1 -'^Ver'de'^u^u^ Empresas inglesas envolvidas em atos de corrupgao em pafses do terceiro mundo

ISanianacts Gas p^i J™ 92 
^iMz/os^ptscompi. Gas. m 11.200 miIh6es saoseveramentepunidas.

I sanianaci 92 cmlT G3S' 42m KaWSL <MBl CAR 399-56690.N°R Recentemente e em jornais de grande circulagao, 0 presidente do Instituto
I P"CL 92 to ll Gas ^ 92 Bra! Gas *»| umo mii 1 f q?/Q? National 

da Propriedade Industrial (INPI), defendeu os interesses de uma firma

| NM «££ w ««« «;:i . G» om-Smefhor estrangeira mesmo ferindo os direitos de uma firma brasileira. ,

|GolGL S2 Preio pf' m Mm 02 ftataNiquei m h! IJorcar T99- A 
Land Rover Inglesa, apos vender milhares de veiculos 4X4 nos Estados Unidos

I Go'Grs 92 Praia Luna c/ac 199M' 
(WiCo™dm 92 AzuiMi/os6cii com 37 6690. da America resolveu abandonar este lucrativo mercado em 1974. Os

I GolGTI 92 CiwaNimbomenosar rf 92 c.MOuebec 
'' 

^ UNO mille brio- proprietaries 
de veiculos Land Rover bem como OS revendedores americanos

r°wcU6 92 Praia Lunar r' 30900 
^ravan Comodoro 92 Vermeiho c/prius ml OKm melhor P?o do que mvestiram no produto Ingles, ficaram a ver navios, entregues a propria sorte,

I VoyageCL 1.8 ^ffe ,55»- CaravanDipiomata 92 cm n J! Xm Rio. Entrego em 48hs. sempe§asdereposi$aoouapoio tecnicode talfabricante.

f fci ? si I si» 
"c9r;i

i t,' fc rs:!;p 15sr:r| issues =

I /Escortnle 
52 p'allColmbia Gas. i?™ p.,.°^ 

92 VermeihoMontecarfo Gas tfisoo I unos86 — Pratatodo Aooptarporumprodutoestrangeiroemnossopaiseessenciallidarcom

I / EscortGDs ! 
Mar,omF,owe Ac m PMocsi 

92 ***** G« 17.200.1 286^057 feoio" pr.ofissionais que falam a nossa lingua, profissionais com raizes em nosso pais e
s' 92 CinzaJaguar Gas 92 Preiomemar gas I soa431°- nao em aventureiros que acham que podem ir e vir quando lhes for conveniente.I ronaIX 1.8 92 Ver/nelfinramh -W PernioCSL 92 VerWfl/\ •• UNO S 88— Bom estado ref. r* • • »t v.nw

I Veronalx 1.6 J7.500. Unos ™ru'a^r Gas. Estes profissionais brasileiros, de uma firma brasileira, dedicados unicamente aos
/ Verona lx 1.8 Gas «MitoUR go/, produtos LandRover o aguardam para conhecer o melhor 4X4 do mundo.

I feona gw « 
Gas Jim. unoj.6f? « 

'e Gas 20.000.1 at6ie:ooh. Porque a aquisigao de um produto estrangeiro em noso pais nao e um carnaval e
Versaillesgi ie Gas ^ fa)6R 

® v*ieCarlo Ga, UNO MILLE OKM o 
relafcionamento entre fornecedores e clientes tem que durar alem da quarta18 92 Douraia Laredo Gas „ n 

" 92 ^Wrgenio Gas #i« feira de CinzaS.I Versailles GL 20 92 Cinza Jaguar m/ar G! 
G! 

! Oiillfi/ Versailles Ghia 92ciroai 92 rh, u» ^ " JSIIIu3JIE=
L, ; 

82 ™ Jaguar Gas 92 CiraaNeluno Gas I R. Bambini, 88

Z J 
«| 

! Lo'^s cJ PROMOCAODEVERAO
TernpraPraia g? prej0 as' ^ I | p/pessoa exigente exc RANGE ROVER VOGUE SEi  $85,000

I ; 
estg Confira NORCAR RANGE ROVER VOGUE  $77,000

JliLl4l'diilkAlllbl!ll A A/I AAAf uno s so-Ref. 032 promo- RANGE ROVER VOGUE TDi  $75,200
¦HOHHIIIilli 224-7777 ^ DISCOVERY TDi  $58,900
AUTOCIDADE Sctc de Setembroy 55 - 24? andar 9329(-S58^667B7,aSHoje58a°6 DISCOVERY V8  $57,000 |

—— Estacionamento proprio un^s 91 - cinza fl,a.i,e DEFENDER 110  $52,800~ ————J 25000 km 5 marchas desem- ———*bapador traseiro carro de fino ,
iitiJ « a#*% 11 ••••••••••••#••••••••••••• tratoR. Dr. Satamini 156Tiju-

: 
UN0»^C4™"?W 

i : pSa range 
rover do brasil...

reiroi os IN0VAD0RES E NA0 os imitadores.
Todos OS modelos, to- FACH rev Fiat R Sa Fretre^139 •••••••••••••••••••*•••••• ArCXTT* A O /r\11 \T7C C70C
ti'fRot'lft- : uno mille 9i vermelha • Pxk-Ups IBBSBB) VENDAS: (021)275-8795
9292 

399' 
TOftateaaB J UNOCS1.6 ^3^ ASSISTENCUTECNICA:

uno cs 89-Gas un. dono mil autofavji.rev Fiat r sa ••••••••#••••••••••••••••• v^lf Rio - Rua Assun^ao, 286 / Tel.: (021)246-3127

m «* 
#* fisgj;g  

91 
w ss° ^

—-—  classificados jb - 580-5522 • VERONA LX 91 Cinza novissimQ • GASOHNA - preta Tel.. (011)280-6122
il-limpT&«: G^felra^aTa todasas odipoes H ANSAUTO R. Visa de Caravelas, 55 4 PORTAS

L1.0,"1"' 5ocL/?RKn^lGK 016 "s 18 h0,as' Pa,a ils odi" qSSSSoJm'i ^D^^Mli'ShJSSi.JJi'i'Sii1nSf o' ?,MjflnE!jnl'!l"niS!!Sl ^ L*?5.Ro?!Uli' uk. °'*K« owntli d« um «no ¦¦m lmf» da
^"¦,ATin24G-9254/266'4565 poos de domingo e 2-' feira ate •••••••••••••••••••••••••• 2.
" MJU' as 20 horas de scxta-foira. —————¦ «

3as13000Km5 •••••••••••••••••••••••••« VOYAGE CL 92 — VOYAGELS84-Verdemeta-
f filff# J| MlflPVII JjiSuSS : VERONA LX 90 PRATA METALICO: Motor 1.8 900km ro-
M IIIIH£1 m MM • hahsauto-r.Fc°Otaviano,41 Teis:521-4693/287-0195 dados igual a zero.
bff Viin UffmC UNO S 91 -Motor •••••••• 399-6690 NORCAR. 

mm m m 1500 carro novembro/ voyage compro - Pa0o MOtOClCletaS

CO I 7EDA I/V|jf dlSXesoNoi?: r'voYAGE'srvSratc^s!*** gTri?r26^0 dclomotores

MwmwKm 
CAR'  «^ de 266-5162 J voyage gl4p 91 Bicicletas

dono,caTO par^pes- •••••••••••••••••••••••••» 3|0§ar 
L®1"^ 26®" CB f 2Sd°N 8iVooonK°cor

fifionSrip 
3"" J VOYAGE CL 89 Cinza 6t. estado J VOYAGE GL 88 PRATA - d'ld°s' T,alJr 'el 590-9229.

6690 NORCAR  . HANSAOTOR. Vise.deCaravelas, 55T:266-5162 .
® 92 OKM  •••••••••••••••••••••••••• azul^marm^K). Aceito

VENTURA LX/88 - Gas. ¦ W A
fin. Ac/trc. Abt°dom/ 9j H

• li ~ 
,. .. - I afcpbx: s41-1696 • 

ft /.% 1 1 /i I j:
VERONA 91 GLX-Comple- ft ^

'"''Miff 
, MHa,mBtBasawmf le^m?'?.1^^250000- '-

II-.-I1-1? Wwl VERONA GLX OKM 92- ¦ I 1 0# ^-- - - ¦^l^ajjjr Comp + kit 17.480 + 21 ¦ HbMT ¦ B H

mam ftHVidHr^^ Tenho I J. I f i l\ft f

 VERONA —GLX 92 " ~ I.
prata, melhor preco, i 

flPMl)l)Lb 82 PrataLunarc/ar Gas. 26.51, MonzaSLE2.0 82 PreloMemphis Gas. 31.400,- "

MARCA ANO COR COMB. PREQO MARCA ANO COR COMB. PREQO NORCAR 399-6690.S' jjjlli !! !?. ?S' ?'? 
tozaCI®MPSI S2 VermelhoCiprius Gas. tl,

Apollo GL 92 Vermeiho Colorado Gas. 20.200, Verona GLX 92 Vermeiho Cambridge Gas. 26.600. VERONA LX 1.8 92 VermeltoMrtaM Gas. 31* KadettSL 82 Cinza Austim Gas. 20.000,
ApolloGLS 92 Verde Pantanal Gas. 26.300, Versailles GL 2.0 92 Branco Gas. 28.500. pKM - Dourado, me- Ma tail"w» Gas. 36.1, yeltsiE 82 IzulAndros Gas. 24.100,
Saniana GL 92 Branco Gas. 30.900. Versailles Ghia 92 Azul Miramar Gas. 41.200. trego em 48h n'or- p3,!113' Vermeiho Colorado Gas. 43.000, KadellGSI 82 Branca Gas 381
SanlanaGLS 92 CinzaNimbo Gas. 42.800. ChevetteDL 92 CinzaAustim Gas. 16.200. 1 

CAR3"-669a Whfe Gas' ,7* Opalatoodoro 82 PreloMemphis Gas 36000'
Gol 92 Azul Boreal Gas. 16.800. Mm^sim oo r.. o-icnn ° verona lx mod. 92 - p[a- s uoibL 82 Cinza Andino Gas. 20.400, ,Monz3 bL i.o 92 Cinza Quebec Gas. • 22.600. s ta. som. v. verdes, ar cond., Opala DiDlomata 92 Pfe!a qqiwiGo CL 1 92 Azul Indico Gas 18 OflO s varios opcion. Garantia Ford. * Go GT 92 Cinzs Nimhn fiac inn 1
t 

• 
«n t z rr : it* ?:: 
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zzzzz*? ^ «sr 11 

* •* »
GolGTI 92 CinzaNimbo Gas. 30.200. 

0S ®aS' ' ' I 92OKM-Verm.Me- I ParaliCL 82 BegeSenegal Gas 20M 
U°°Mllle 82 faAfge"10 Gas M0'

f»»sSt r z z i i i»«t i! m k ml rr 
* « .

SI I s t m «¦« «»- m I 
CAR 399'6!i9a i ** «"-«• m 
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;sis 
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i

UmCL 9! SI Gas S 9M— « M.fc| Gas. m ! ^,*2 - v'.,?.1 1 
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1
Escort 92 Praia Columbia Gas 13 800 CaravanComodoro 92 Vermeiho Cipriusi Gas. 37.200. Melt,or P[e?°»B'o *"|B * CfflJagsar Gas. M, AlulBlwi Gis '* i

Escort GL 1.6 92 talBeover Gas^ I9M |lMW 92 VerieGoa# Gas. IS* STeMo"'N°R' 1 " "*#' "" !

Escort 1 92 Cinza Jaguar Gas. 20.800. PremioSL 92 Azul Riviera Gas. 16.300. | voyage okm - vendo Ve[sa,"es'',,ia 
Vermeiho Cambridge Gas. 4 1 400, FiafHea^r Duly 82 Prela Gas. 14.400. j

Escort Guaruja 92 Cinza Merciirio Gas 21.200. Uno Mille 92 Cinza Argento Gas. 12.200. teiefone'0 l293h°836ferta ^Wetle^ CinzaAustim Gas. 16.41. 'emPra 92 Pieto Gas. 37.500, ^
Verona LX 1.8 92 Dourado Laredo Gas. 22.100. Fiat Heavy Duty 92 Vermelha Gas. 14.200. mazoni. 836 

c/ Monza SL 1.8 82 CinzaQuebec Gas. 22.800. TempraOuro 82 Preto Gas. 45.1. I

I VOYAGE CL-1.60 I -
~^T ^  * OKm - 92 bege melhor

preco do Rio, entrego

is 
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12 ? Carro e Moto ? sábado, 7/3/92
JORNAL DO BRASIL

UNO CS 91 — Gas amarela400 km c/vidro carro muitonovo. R. Dr. Satamini, 156.Tijuca. Tel. 234-0694/254-2080. Sáb até 15 h/Dom ató13 h. MASELLO AUTOM0-VEIS

UNO MILLE 91—5 marchasbancos altos c/10.OOOKm RBamblna 86 T. 266-7059RALLYE.
UNO MILLE 91 -
Verm gas 5 marchas ót
estado 399-6690
NORCAR.

I ApolloGL
I ApolloGLS

| SanlanaGL2,0

| Santana Gl 20
I Santana GLS

I SanlanaCL

í I Gol CL
s II Gol CL 1.8
! I GolGL
l I GO'GTS

I I Gol GTI
S I WoyageCL J.6
§ I "oyageCL J.8
J I Parall CL 1.6

| I PM» CL 1.8
i I EscortL
• I EscortGLI.6 :
| I EscorlGL J.6 5
8 I EscorlGL 1.8 55

I Vem LX 1.0 92
I toa U 1.6 9j

I Verona LX 1.8 92
I Verona GLX 92

Versaií/es GL 1.8 92
I Versailles GL 2.0 92

I feaillesGliia 92
I fesaillesGWa 92 ,

ClieveJeOL f r

MO COR
92 Prelo2pis

82 CmOuebecíi
Na inglatena existe uma lei de "prevenção a currupção".
Empresas inglesas envolvidas em atos de corrupção em países do terceiro mundo

são severamente punidas.
Recentemente e em jornais de grande circulação, o presidente do Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), defendeu os interesses de uma firma
estrangeira mesmo ferindo os direitos de uma firma brasileira.

A Land Rover Inglesa, após vender milhares de veículos 4X4 nos Estados Unidos
da América resolveu abandonar este lucrativo mercado em 1974. Os
proprietários de veículos Land Rover bem como os revendedores americanos
que investiram no produto Inglês, ficaram a ver navios, entregues a própria sorte,
sem peças de reposição ou apoio técnico de tal fabricante.

Em 198.7 a Land Rover Inglesa retornou aos Estados Unidos da América e
recusou-se a qualquer associação ao pequeno revendedor os quais mantiveram a
marca em evidência naquele país durante a sua ausência.

Ao optar por um produto estrangeiro em nosso país é essencial lidar com
profissionais que falam a nossa lingua, profissionais com raizes em nosso país e
não em aventureiros que acham que podem ir e vir quando lhes for conveniente.

Estes profissionais brasileiros, de uma firma brasileira, dedicados unicamente aos
produtos Land Rover o aguardam para conhecer o melhor 4X4 do mundo.
Porque a aquisição de um produto estrangeiro em noso pais não é um carnaval e
o relacionamento entre fornecedores e clientes tem que durar além da quartafeira de cinzas.

UNO MILLE 92 OKM— Verde guarujá
1 1 .200 milhões
(M3809555) NOR-
CAR 399-6690.

UNO MILLE 92/92
OKM — Cinza melhor
pr do Rio entr. em 48
h. NORCAR. 399-
6690.

UNO MILLE BRIO-
OKm melhor pço do
Rio. Entrego em 48hs.
NORCAR 399-6690.
UNO S 85 — C/som + váriosopcionais muito nova tco/fac.R. Major Ávila, 260-A BRA-ZÃO VEIC. 264-1048/234-9906.
UNO S 86 — Prata todo
novo. Só hoje S6B0 mil
286-5057 Epitácio Pes-
soa 4310.

UNO S 88 — Bom estado ref.062 promoção CrS 7.590 mil.AUTOFACIL REV; FIAT R. SáFreire 139 (esq. Av. Brasil)580-9329 - 580-6677. Hojeaté 16:00 h.

fede Guarujá c/ar

» Prelo
92 Cinza Neluno

92 Pre Ia
92 Branca

92 Prelo

PROMOÇÃO DE VERÃOUNO S 88 - Carro
p/pessoa exigente exc
est. Confira NORCAR
399-6690.

RANGE ROVER VOGUE SEi
RANGE ROVER VOGUE . .
RANGE ROVER VOGUE TDi
DISCO VERYTDi 
DISCO VERY V8
DEFENDER 110

424-9997
UNO S 90 — Ref. 032 promo-ção CrS 9.890 mil AUTOFA-VIL REV. FIAT R. Sa Freire139 (esq. Av. Brasil) 580-9329 - 580-6677. Hoie ató16:0Q h.
UNO S 91 — Cinza grafite25000 km 5 marchas desem-baçador traseiro carro de finotrato R. Dr. Satamini 156 Tiju-ca Tal: 234-0694 — 254-2080 sáb até 15h/dom até13h MASELLO AUTOM0-VEIS.

AUTO CIDADE Sete de Setembro^ 55 - 24? andar
Estacionamento próprio

UNO S e CS 85 vermelho e bege
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55T: 266-5162

: 
" 

UNO C$90
« HANSAUTO - R: Fc° Otaviano, 41 Tels: 521-4693/287-0195 RANGE ROVER DO BRASIL...

OS INOVADORES E NÃO OS IMITADORESUNO COMPRO -
Todos os modelos, to
dos os anos. Sr
EMERSON: 399-
9292.

uno cs 84/85 — Rei 046 pro-moção CrS 5.200 mil AUTO-FÁCIL rev Fiat R Sá Freire 139(esq Av Brasil 580-9329/580-6677 hoje até 16:00 H. * UNO MILLE 91 VERMELHA •
l HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162 ?

Pick-Ups

UNO CS 1.6
91

GASOLINA-PRETA
4 PORTAS

UNO 1.6 R 91 — Impecávelref 101 promoção CrS 21.900mil AUTOFAVIL rev Fiat R SáFreire 139 (esq Av Brasil)580-9329/580-6677 Hojeaté 16:00 h.

UNO CS 89 — Gas ún. dono17.000km compl. fabr. R.Bambina. 86 T. 266-7059RALLYE. •••••••••••••••••••«••••a*
VERONA LX 91 Cinza novíssimo •
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 •T: 266-6162 •

CLASSIFICADOS JB - 580-5522Anuncie por telefone de 2" a6" feira para todas as ediçõesaté às 18 horas, para as edi-
ções de domingo e 2a feira atéás 20 horas de sexta-feira.

UNO CS 90 — Gasolina, ún.dono. v. elét. limp e des. tras.tco/fin. R. Real Grandeza,317. T. 246-9254/266-4565NAVAJO.
UNO S 91 - Gas 13000Km 5marchas limpador traseiroR Bambina 86 T. 266-7059RALLYE.

VOYAGE CL 92 -
Motor 1.8 900km ro-
dados igual a zero
399-6690 NORCAR.

VOYAGE LS 84 - Verde metá-lico, único dono, bom estado.Tei. 226-2003, Flávío.

UNHA DIRETA

COM SEU ZERO KM.

I VERONA LX 90 PRATA METÁLICO l
• HANSAUTO-R. Fe"Otaviano, 41 Tels: 521-4693/287-0195 •

UNO S 91 — Motor
1500 carro novembro/
91 Pco rodado rarida-
de 399-6690 NOR-
CAR.

VOYAGE COMPRO - Pago MOtOClClCtaSa vista rua Jardim Botânico514g Tels. 537-2613/286- QiCl0m0j;0reS

voyage gl 4P 9i Bicicletas
— Pouco uso compl
ÍÍUar *-OLA 266- CB CUSTON 84 Vendo cor3200. azul, 2° dono, 17.000 Km ro-
77^—— — — dados. Tratar tel. 590-9229.VOYAGE GL 88 PRATA Ún. dono 23000 km impecá- MOTO CBR 450 91/91.- Es-vel painel fox som desemb tac*o de 0, c/ 2.000 Km, sal-aquec. etc. 12 milhões part. mon c/ azul marinho. Aceito288-0573. troca. Tratar 590-9229.

• VOYAGE 86 várias cores.
^ HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T. 266-5162

UNO S 91 — Preto ú
dono,carro para pes-
soa exigente. 399-
6690 NORCAR ; VOYAGE CL 89 Cinza ót. estado

• HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162
UNO S 92 OKM -
Melhor preço do Rio.
Entrego em 48h.
NORCAR 399-6690.

VENTURA LX/88 - Gas.verm. compl. 2.00km. fc/ent. fin. Ac/trc. Abt° dom/18hs. PBX: 541-1696 •
UAN. «•tfírti»!*

VERONA 91 GLX —Comple-
to 10.500Km passo11.000.000+ 15x1.250.000.Tel: 224-9177. Nilzo.

VERONA GLX OKM 92 —
Comp + kit 17.480 + 21 x
1.220. Ac. troca. Tenho
outro 242-6864.

VERONA GLX 1.8 92/0 KM- Dourado metál., emplaca-do, completo - ar. 23 mil +11 * 530. Part. 295-5284.
VERONA GLX 90/91 - Com-pro pg 400 mil acima domercado T. 266-7059 Sr.Cortez.

VERONA — GLX 92
prata, melhor preço,
entrego em 48hs.
NORCAR 399-6690.
VERONA LX 1.8 92
OKM — Dourado, me-
lhor preço do Rio, en-
trego em 48h NOR-
CAR 399-6690.
VERONA LX MOD. 92 - Pra-ta, som. v. verdes, ar cond.,vários opcion. Garantia Ford.CrS 20 milhões. 481-2941
VERSAILLES GHIA
92 OKM — Verm. Me-
lhor preço do Rio. En-
trego em 48 h. NOR-
CAR 399-6690.

VERSAILLES GL
OKM 92 — Verde.
Melhor preço do Rio.
Entrego em 48 h NOR-
CAR 399-6690.
VOYAGE OKM - Vendo
consórcio melhor oferta
telefone 293-1836 c/
MAZONI.

VOYAGE CL — 1.60
OKm - 92 bege melhor
preço do Rio, entrego
em 48 h NORCAR
399-6690.
VOYAGE CL/89 - Gasequip. est. 0, fc ent. fin. Ac.Trc. Abt° dom/18hs. PBX:541-1696 LI AN

Visconde de Pirajá, 351 -10? andarPinheiro Machado, 25 - Lojas DeE- Laranjeiras.
VOYAGE CL 91 Gas begemet 4.000Km rodados fcent fin ac/trc abt° dom18hs1M3X: 541 -1696 'LIAN.
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* 
Hi VOYAGE 

GL 4 PORTAS G VERMELHO COLORADO 252269 N|

SANTANA GLS 4 PORTAS FREI0 ABS 
~ 

G CINZA NiMBO 035664 ml

S& SANTANA GLS 4 PORTAS INJE^AO ELETRONICA, FREIO ABS G VERDE PANTANAT 
~ 

002552 ||1|

APOLLO GL COMPLETO C/DIRE^AO HIDRAULICA A VERDE PANTANAL 
~~ 

252282 fH|j

Entregamos em |§

g5|j 9 
Aceitamos todas as Cartas

"—'^*ji Av. Suburbana ffi|
<pV- =—= Bon* 

Servicos. Bans Negoeios. 
&WW WM jjjj

1111 Ab0"^0 Av. Suburbana, 7570 - Telex: 34-290 - Fax: 593-1806 p 81

HOJE ÂTÉAS 18H

PERCA 
ESTA

OPORTUNIDADE!

Meste sábado, V. compra estes

ícao

¦ARNAL DO BRASIL sábado, 7/3/92 ? Carro e Moto ? 13

MODELO CHASSIS

GOL CL 135626

GOLGL

GOLGL 127230

120154

GOLGTI

GOL FURGÃO 014394

253445

247827

VOYAGE CL G AZUL BOREAL 132229

VOYAGE CL 135913

VOYAGE CL 021899
¦VOYAGE CL 023106
VOYAGE GL 4 PORTAS G VERMELHO COLORADO 252269

SANTANA GLS 4 PORTAS FREIO ABS 035664

SANTANA GLS 4 PORTAS INJEÇÃO ELETRÔNICA, FREIO ABS G VERDE PANTANAL

APOLLO GL G BEGE SENEGAL 228187

APOLLO GL COMPLETO

APOLLO GL

APOLLO GL 243518

APOLLO GL G VERMELHO DAYTONA 243593
APOLLO GL

APOLLO GL COMPLETO C/DIREÇÃO HIDRÁULICA

Entregamos em 24 horas.

Aceitamos todas as Cartas

de Consórcios.

/ ILangoN
da Av. Suburbana

Abolição
Bons Serviços. Bons Negócios,

Av. Suburbana, 7570 - Telex: 34-290 - Fax: 593-1806Abolição

m

I
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POR TODOS

</>! I

</>
• 'ISp*

NA SIMCAUTO 
111

FACILIDADES NA TROCA

Seu càrro usado é supervalorizado

na troca por um zero KM com a

melhor avaliação do mercado.

FACILIDADES NA MANUTENÇÃO

Com o Chevrolet Road Service,

durante 1 ano você não vai se

preocupar com manutenção.

FACILIDADES NO PREÇO

Temos o menor preço do mercado,

QuemJácomprousabedisso:Além

disso cobrimos qualquer oferta.

SÓ ESTA SEMANA

VAMOS MANTER OS MESMOS PREÇOS DE ANTES DO AUMENTO

SEMINOVOS

MARCA MOD. ANO COMB. COR PLACA
CHEVETTE SL 87/88 ALC. AZUL NA-5455
CHEVETTE SL 88/88 ALC. MARROM VF-2374
CHEVETTE SL 89/89 GAS. VERDE WI-5253
CHEVETTE SL 89/90 GAS. VERDE WJ-3275
CHEVETTE DL 90/91 GAS. PRATA LP-3734
CHEVETTE DL 90/91 GAS. VERDE WJ-8528
CHEVY 500 DL 90/91 GAS. BRANCO OL-1971
CHEVY 500 DL 90/91 GAS. BRANCO OL-2029
KADETT SL 89/90 ALC. BEGE LM-4S46
MONZA SL 88/89 ALC. AZUL WJ-2608
MONZA SL 89/89 ALC. PRATA WE-4183
MONZA COMPLSLE 89/90 ALC. AZUL LM-1544
MONZA SL 90/90 GAS. MARROM IN-4833
MONZA SL 90/90 ALC. VERDE LS-3523

CARAVAN SL 82/82 GAS. BRANCO WY-8111
COMODORO 4PSLEC0MPL 88/88 ALC. AZUL LT-5598
DIPLOMATA 4P6CC 90/90 GAS. VERDE WF-2370
ESCORT 88/88 ALC. BRANCO SL-4181
ESCORT 88/88 ALC. VERDE ZD-6632
ESCORT GL 88/88 ALC. PRATA XB-0478
GOL GL 88/89 ALC. BEGE ZJ-9617
GOL CL 90/90 GAS. BEGE LN-9335
GOL CL 91/91 GAS. PRATA LW-7445
DIPLOMATA 4CIL 84/84 GAS. DOURADO VU-2082
ESCORT GL 88/89 ALC. CINZA WH-3700
KADETT SL 89/90 ALC. CINZA WK-1168

CHEVETTE SL 87/87 ALC. BEGE LT-2949
ESCORT GL 91/91 GAS. PRATA RH-8813
UNO MILLE 91/91 GAS. CINZA LU-9264
CLASSIC 4PSE 91/91 GAS. AZUL LU-8587

^ \
as cartas de creditos -

JORNAL DO BRASIL

mmm

VEÍCULOS USADOS
Av. Suburbana, 3196

Oel Castilho
Tels.: 201-7795

281-7349
Av. Suburbana, 8424

289-3548

OFICINA
Estr Velha da Pavuna. 177

Tel.: 270-0202

PEÇAS E BATERIAS
Estr. Velha da Pavuna, 177

Tels.: 290-4198
290-7712 * 290-7362

MOTOS YAMAHA
Av. Suburbana, 8424

Piedade
Tel.: 289-3548

Concessionário

Y/cífM ia u/\\/aa Estr. Velha da Pavuna, 177 Telex 32676 - PABX 270-0202VCIlsULUo ftiUYUa Del Castilho 260-1701 * 260-8698

« - /I®


