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e anuncia crescimento econômico
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Dilmar Cavalher

Tom do sucesso
A história do comediante Tom
Cavalcante, que completa em maio
um ano de casa cheia no Teatro da
Lagoa. É a nova unanimidade nó
humor nacional. (Pág. 22)

Tiradentes
? O JORNAL DO BRASIL publica
hoje um suplemento especial de 16
páginas sobre o bicentenário da morte
de Tiradentes.
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No Rio e cm Niterói,
céu claro com períodos
de nublado. Nevou
úmida pela manhã.
Temperatura estável.
Máxima e mínima pre-vistas para a capital.
Mar calmo, com visibi-
lidade moderada, pas-
sandoa boa.
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Fotos do satélite e mapas do tempo, página 32.
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O governo vai promover
mudanças na legislação para
eliminar "as especulações fi-
nanceiras baseadas na ciran-
da de juros altos", disse on-
tem o presidente Itamar
Franco, em reunião ministe-
rial para anúncio do Plano
de Estabilização Econômi-
ca. Segundo o presidente, o Banco
Central fará o open market funcionar
"como em outros centros financeiros
internacionais, nos quais o overnight
não se remunera com taxas de juros
positivos". A adoção da medida, que
reduzirá a curto prazo os juros pagos
pelos bancos, será discutida a partir
de amanhã com o setor financeiro e
deverá afetar todas as aplicações fi-
nanceiras, incluindo Fundão e CDBs.
Itamar disse ao JORNAL DO BRA-
SIL estar satisfeito com o plano apre-
sentado à nação e destacou que, além
de não ser inflacionário, ele respeita a
Constituição, a poupança, e ainda
combate a especulação financeirá.

A reunião foi aberta e encerrada
com discursos do presidente e teve

i ¦

m

ainda a leitura das 12 pági-
nas do plano pelo ministro
da Fazenda, Eliseu Resende.
Além da inflação e especula-
ção, o governo quer comba-
ter a sonegação e a corrup-
ção e retomar o crescimento
econômico através de invés-
timentos em habitação,

energia elétrica, recuperação de ro-
dovias e agricultura. Para viabilizar
o plano, o governo conta com a
aprovação do Imposto Provisório
sobre Movimentação Financeira
(IPMF) pelo Congresso, com a redu-
ção nos juros que paga pelos títulos
da dívida interna, com a aceleração
do programa de privatização e ajuste
fiscal das estatais, e com a transfe-
rência, para o ano 2023, do venci-
mento final do principal — US$ 56
bilhões — da dívida interna. Na luta
contra os especuladores, Itamar
anunciou sua primeira medida: redu-
ção das alíquotas de importação dos
remédios. (Págs. 2 a 5, Coisas (Ia Poli-
ticci, Informe JB e Seu Bolso, página 3)

ia — Gilberto Alves

Principais pontos 
do 

plano

Eliseu (D) conversa com Itamar Franco antes da reunião
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Presidente assinou 25 atos

Estímulo à agricultura — A agricultura
terá financiamento de USS 4,7 bi-
lhões.
Combate à sonegação — A Receita
Federal fará combate urgente e inten-
sivo à evasão fiscal.
Combate à fome e à miséria — Criação
de empregos com investimento na
construção civil e incentivo à agrope-
cuária.
Programa de desestatização — A priva-
tização será ampliada e acelerada pa-
ra pagamento da dívida interna e fínan-
ciamento de investimentos sociais.
Habitação — Serão utilizados USS

2,6 bilhões para construção de mora-
dias.
Remédios — Redução do imposto de
importação para combater os aumen-
tos abusivos.
Dívida externa-— Conclusão do acor-
do com os bancos credores.
Dívida interna — Redução dos juros
dos títulos públicos e rolagem das dí-
vidas dos estados.
Ajuste fiscal e empresas estatais — Au-
mento da arrecadação em 20% neste
ano para acertar ps salários do funcio-
nalismo e os benefícios previdenciários.

Para tomar viável seu Plano de
Estabilização Econômica e admi-
nistrar setores básicos de seu go-
verao, o presidente Itamar Franco
assinou ontem 25 atos: 13 projetos
de lei, 2 medidas provisórias, 5
decretos e 5 exposições de motivos.
Três novas instituições foram cria-
das — a Secretaria Nacional de
Entorpecentes, o Conselho de Se-

gurança Alimentar e a Agência Es-

pacial Brasileira — e o Plano de
Equivalência Salarial, que regula o

reajuste das mensalidades da casa
própria, foi redefinido. Outros atos:

Redução de multas para ante-,
cipaçào do pagamento de tributo
lançado.

Fixação de limites mínimos de
resultado operacional e primário
pelas estatais em 1993.

Transformação do Conselho
Administrativo de Defesa Econô-
rnica (Cade) em autarquia.

Estruturação da Ouvidoria Ge-
ral da República.
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Betin, de Caxias conhecer a Favela do Lixão

ZUENIR VENTURA

Ao meio-dia da terça-feira passada,
o senador Albano Franco, presidente
da Confederação Nacional da Indús-
tria, se reuniu com o sociólogo Beti-
nho de Souza na sede do Instituto que
este dirige no Rio. Os dois conversa-
ram mais de uma hora. No final, esta-
va selado um acordo histórico. A CNI
acabava de embarcar no programa de
Betinho contra a fome e a miséria. A
Frente Empresarial estava criada.

Albano Franco ficou entusiasmado
com "o carisma" do interlocutor e
com o que ouviu. "Vim aqui achando
que ia encontrar um sonhador, um
poeta romântico querendo acabar
com a fome", disse, repetindo mais ou
menos o que muita gente pensa de
Betinho. "E encontrei um projeto pa-
ra o país, um projeto de retomada de
desenvolvimento.1'' Albano marcou
logo uma outra reunião na primeira
semana de maio no Rio com os 27

presidentes de federações estaduais de
indústria. A CNI já começou a agir.

O vírus da Aids que Betinho car-
rega faz com que ele, como a fome,
tenha pressa. No dia anterior, ele
recebera o deputado Miro Teixeira,
um aliado da primeira hora e articu-
lador da Frente Parlamentar pela
Cidadania. Na quinta-feira, passou
a manhã em Caxias, na Baixada
Fluminense, visitando com Dom
Mauro Morelli a Favela do Lixão, .
um infecto aterro onde moram 1.500
famílias.

Como o senador, o deputado acre-
dita que o santo Betinho, diabólica-
mente, está "em boa hora colocando.;
em questão o nosso modelo econômi-.
co". Betinho acha que é isso mesmo:
sem mexer no modelo, não adianta
combater a fome. Betinho é santo mas ;
não é bobo. Ele explica rindo: "Já 

|
disse ao ministro Eliseu Resende que ;
não tenho vocação de Madre Teresa,
de Calcutá: Não vou ficar tratando
da miséria de um lado e a políti-
ca econômica produzindo miseráveis
do outro." (Continua na página 16)

Waldemar Sabino
ENTREVISTA

Os mandkamentos que
regem a honestidade
Certo de que uma das funções da Igreja é"lutar para conscientizar mais o povo
sobre seus direitos e devéres", o bispòfS
de Itabira, Dom Mário Gurgel (à direita),
criou o decàlogo do representante do poder
público. (Página B) íjf 
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Eles cresceram
e começam a
experimentar
as delícias
do amor. Como
os pais devem

reagir quando os filhos se dispõem
a provar as emoções dessa nova fase
da vida?
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l Senna é o quarto na Itália
I O francês Alain Prost conseguiu a qut

j polè position consecutiva nos treinos p
! o Grande Prêmio de San Marino, que
L começa às 9h de hoje, com transmissão
; da Rede Globo. No Fla-Flu, o artilheírc
j Ézio entra em campo favorecido pelos
i astros.

i PERFIL DO CONSUMIDOR -jf

Corr. 'ss^píer' até naslüi

j Fernanda Abreu acha qualquer
I perfume enjoativo, morre de medo de chuva,
j corta o cabelo quando sente tédio e gostaria
; de samplear o barulho do sangue correndo nas
i veias. Mas tem momentos conservadores: o lugar
Haís esquisito onde fez amor'foi a cama ¦:¦¦¦¦¦

<>»"V -Iri" . • - "

ftfSlll

mik.

mesmo. ?
PORTA DE COLEOSQ

 Página 4

l

a

? ?



- ¦¦ .' 1 ¦¦¦-:-;i .'<¦ Waidemar Sabmo 9

8i 

Prost garante a 'pole' ^Z^JjWJmj/'''
\ Senna e o quarto na Italia .pPm: V" •
i 0 frances Alain Prost conseguiu a quarta r\ wfT -^llk.. f
I pole position consecutiva nos trcinos para V*. W ^ J> jrc'
I o Grande Premio de San Marino, que ¦¦¦ |"" a! JwjL Jfl a

- i come$a as 9b de hoje, -ccSn transniissab' ----- '

.:r-da Rede Globo. No Fla-Flu, o artilheiro _ 9 '
] jEao 

CTtra eni campo favoraatf^<^^j ^

j 
||j|||gj| 

"^nmollar jl? ' 
t m, | 

Com'sampler' ate nas veias ®

J / do amor. Como jf||&i|t perfume cnjoativo, morrede medo dechuva. fcSv-f.-'''If
j ¦ ¦  ospaisdevcm '• g corta-o.cabelpjqttahdorseiite-tedioegostaria :. ..,

reagir quando os filhos so dispocm '¦¦/ g \ dcsamplearOvbarulhpdo sanguecorrendo nas
te| a provaras emo?oes dessa nova Case flfl! veias,-Mastem moraenioscohservadores: olugar-.-; —-...,, , tbS?"'.

! duvida? *J| mais esquisito ohde ifez amor foi a camu - PORTA DE COLEOIOmk^mm J : mcsmo. H> 8l___ Pagina 4"'""'J'"'--  " '* "*  .i... ¦¦ ¦. :. .. ""-' . - _ _--- ¦ ^--- - - "Sr~~ r>-c.-jc-5-'--. '

^ 
^ 

AW(|

Eliseu (D) conversa corn llamar Franco antes da r uniao

Saude
& M K D j C I N A-

Um program,71 livre
para maiores de 65

Cam in ha das

i anos paxlicipa tres vezes porsema-
, na devuma^ara^a^ ,;

f..-^ -r^ :
,"¦ mento,fl ex i bi I i a aid e -a r tic ii la r e

hidromassagem. (Paginas,4e5)

aBOMlWQQ

Dilmar Cavalher

*'^Wiferrii' Thi

ll^Zi

M

W.ildemar Sabino
ESPORTES -. . .
Prost garante a 'pole' e
Sentia é o quarto na Itália
0 francês Alain Prost conseguiu a quarta
pole position consecutiva nos treinos pára
o Grande Prêmio de San Marino, que
começa às 9h de hoje, com transmissão
da Rede Globo. No Fla-Flu, o artilheiro
Ezio entra em campo favorecido pelos
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sobre seus direitos e deveres", o bispo
de Itabira, Dom Mário Gurgei (à direita),
criou o decálogo do representante do poder
público. (Página 13)
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Itamar anula 

ganhos 
do overnight

e anuncia crescimento econômico

DO wm I N GO

Dilmar Cavalher

Tom do sucesso
A história do comediante Tom
Cavalcante, que completa em maio
um ano de casa cheia no Teatro da
Lagoa. É a nova unanimidade 110
humor nacional. (Pág. 22)

O governo vai promover
mudanças na legislação para
eliminar "as especulações fi-
nanceiras baseadas na ciran-
da de juros altos", disse on-
tem o presidente Itamar
Franco, em reunião ministe-
rial para anúncio de seu
programa de estabilização
econômica. Segundo o presidente, o
Banco Central fará o open market
funcionar "como em outros centros
financeiros internacionais, nos quais
o overnight não se remunera com ta-
xas de juros positivos". A adoção da
decisão, que reduzirá de imediato os
juros pagos nas operações de curto
prazo, será discutida a partir de hoje
com o setor financeiro e deverá afetar
todas as aplicações financeiras, in-
cluindo Fundão e CDBs. Itamar disse
ao JORNAL DO BRASIL estar satis-
feito com o plano apresentado à na-
ção e destacou que, além de não ser
inflacionário, ele respeita a Constitui-
ção, a poupança, e ainda combate os
especuladores.

A reunião foi aberta e encerrada
com discursos do presidente e teve

ainda a leitura das 12 pági-
nas do plano de ação gover-
namental pelo ministro da
Fazenda, Eliseu Resende.
Além da inflação e especula-
ção, o governo quer comba-
ter a sonegação e a corrup-
ção e^ retomar o crescimento
econômico através de invés-

timentos em habitação, energia elétri-
ca, recuperação de rodovias e agri-
cultura, que volta a receber subsídios
em grande escala. Para viabilizar o
plano, o governo conta com a apro-
vação do Imposto Provisório sobre
Movimentação Financeira (IPMF)
pelo Congresso, com a redução nos
juros que paga pelos títulos da dívida
interna, com a aceleração do progra-
ma de privatização e ajuste fiscal das
estatais, e com a transferência, para
o ano 2023, do vencimento final do
principal — US$ 56 bilhões — da
dívida externa. Na luta contra os
especuladores, Itamar anunciou sua
primeira medida: redução das ali-
quotas de importação dos remédios.
(Páginas 2 a 5, Coisas cia Política,
Informe JB e Seu Bolso, página 3)

Principais 
pontos do 

plano
Estimulo à agricultura — A agricultura
terá financiamento de USS 4,7 bi-
lhões.
Combate à sonegação — A Receita
Federal fará combate urgente e inten-
sivo á evasão fiscal.
Combate à fome e à miséria — Criação
de empregos com investimento na
construção civil e incentivo â agrope-
cuária.
Programa de desestatização — A priva-
tização será ampliada e acelerada pa-
ra pagamento da dívida interna e fínan-
ciamento de investimentos sociais.
Habitação — Serão utilizados USS

2,6 bilhões para construção de mora-
dias.
Remédios — Redução do imposto de
importação para combater os aumen-
tos abusivos.
Dívida externa.— Conclusão do acor-
do com os bancos credores.
Dívida interna — Redução dos juros
dos títulos públicos e rolagem das dí-
vidas dos estados.
Ajuste fiscal e empresas estatais — Au-
mento da arrecadação em 20% neste
ano para acertar os salários do funcio-
nalismo e os benefícios previdenciários.

Eliseu (D) conversa com Itamar Franco antes da reuniao

Presidente assinou 25 atos
Para tornar viável seu programa de

estabilização econômica e administrar
setores básicos dc seu governo, o presi-
dente Itamar assinou ontem 25 atos: 13
projetos de lei, 2 medidas provisórias, 5
decretos e 5 exposições de motivos. Três
novas instituições foram criadas — a
Secretaria Nacional dc Entorpecentes, o
Conselho de Segurança Alimentar c a
Agencia Espacial Brasileira — e o Plano
de Equivalência Salarial, que regula
o reajuste das mensalidades da casa
própria, foi redefinido. Outros atos:

Redução de multas para antecipa-
ção do pagamento dc tributo lançado.

Fixação de limites mínimos dc reí"
sultado operacional e primário pelas
estatais em 1993.

Transformação do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica
(Cade) em autarquia.

Estruturação da Ouvidoria Geral
da República.

Determinação do resgate em di-
nheiro do empréstimo compulsório.

Tiradentes
? O JORNAL DO BRASIL publica
hoje um suplemento especial de 16
páginas sobre o bicentenário da morte
de Tiradentes.
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Empresários criam frente contra a fome

No Rio c eni Niterói,
céu ckiro com períodostio nublado. Névoa
úmida pela manhã.
Temperatura estável.
Máxima c mínima pre-vistas para a capital.
Mar calmo, com visibi-
lidade moderada, pas-sando a boa.

ZUL-NIR VENTURA

Ao meio-dia da terça-feira passada,
o senador Albano Franco, presidente
da Confederação Nacional da Indús-
tria. se reuniu com o sociólogo Beti-
nlio de Souza na sede do Instituto que
este dirige 110 Rio. Os dois conversa-
ram mais de uma hora. No final, esta-
va selado um acordo histórico. A CNI
acabava de embarcar no programa de
Betinho contra a fome e a miséria. A
Frente Empresarial estava criada.

Albano Franco ficou entusiasmado
com "o carisma" do interlocutor e
com o que ouviu. "Vim aqui achando
que ia encontrar um sonhador, um
poeta romântico querendo acabar
com a fome", disse, repetindo mais ou
menos o que muita gente pensa de
Betinho. "E encontrei um projeto pa-
ra o país, um projeto de retomada de
desenvolvimento." Albano marcou
logo uma outra reunião na primeira
semana de maio no Rio com os 27
presidentes dc federações estaduais de
indústria. A CNI já começou a agir.

O vírus da Aids que Betinho car-
rega faz com que ele. como a fome,
tenha pressa. No dia anterior, ele
recebera o deputado Miro Teixeira,
um aliado da primeira hora e articu-
lador da Frente Parlamentar pela
Cidadania. Na quinta-feira, passou
a manhã em Caxias, na Baixada
Fluminense, visitando com Dontí
Mauro Morelli a Favela do Lixào; :
um infecto aterro onde moram 1.500
famílias.

Como o senador, o deputado acre-:
dita que o santo Betinho. diabólica-
mente, está "em boa hora colocando,
em questão o nosso modelo econòmi-..;
co". Betinho acha que é isso mesmor:
sem mexer no modelo, não adianta. J
combater a fome. Betinho é santo mas*"
não é bobo. Ele explica rindo: "Já ;
disse ao ministro Eliseu Resende que
não tenho vocação de Madre Teresa j
de Calcutá: Não vou ficar tratando
da miséria de um lado e a políti-
ca econômica produzindo miseráveis '

do outro." (Continua na página 16)
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COISAS DA

ROSENTAL CALMON ALVES

No 
plano 

'ao 
estilo JK',

o desafio à tecnocracia

O

. S&Vr*

presidente Itamar
Franco estava ontem

orgulhoso do seu plano eco-
nômico. Nos últimos dias ele
vinha dizendo que, pela pri-

v meira vez, o Brasil iria entrar
7 Ir«num caminho para resolver
3 —seu problema de estabiliza-
-,•> i^çao economica de forma de-' -mocrática e simples. Sem

choque, sem mágicas ou mi-
spagres. E, principalmente,':%T'sem se resignar a insistir na"""via 

recessiva, segundo a qual
é preciso deixar o país san-
grar muito antes de curá-lo.
Como se esperava, mais do
que um plano econômico,
trata-se de um programa de
governo, o estabelecimento
claro de prioridades, como o
alívio nos aspectos sociais e

gnima pressão sobre o vilão
^ número, um do Brasil: a ci-
wanda financeira, alimenta-

dora da inflação. A referên-
cia final emotiva de Itamar

—Franco ao sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho, coorde-
riador do Programa de'Combate 

à Fome, deu um
•tom humano inédito em'qualquer 

plano econômico
que já se fez neste país.¦ A crise política que se in-
sinuava na noite de sábado,
quando o líder Roberto
Freire reclamava da situação
de total ignorância sobre o
plano e ameaçava jogar a
toalha, ficou pequena com-
parada com a força dos
anúncios. Ao ministro Eliseu
Resende, coube uma home-

S hagem à ministra do Plane-
jamento, Ycda Crusius, na
tentativa de dissuadi-la de se
demitir por ter sido deixada
de lado na confecção do pia-
ho. É verdade que, como
disse Eliseu, o plano partiu
de dados básicos fornecidos
pela economista Yeda Cru-
sius. Desta vez, porém, o ob-
jetivo era criar um plano que
até certo ponto desafiasse al-
gumas verdades dos tecno-
cratas. O programa anuncia-
do ontem tem um fundo
social-democrata nítiao e
tenta desmistificar a moder-
nização do país, apresentada
como bandeira exclusiva do
neoliberalismo. Parte-se do
principio de que a moderni-
zação — Itamar detesta a
palavra modernidade — é
hoje um consenso nacional.
Um bom exemplo é o caso
das privatizações, cada vez
menos polêmico. 

"Vamos le-
.var o Programa Nacional de
Desestatização muito além
daquilo que o próprio gover-
no Collor previa com estar-
dalhaço", comentou um mi-
histro, que hoje festeja ter
mudado sua posição a esse
respeito. "O mundo mudou
e nós não podemos ficar pa-
rados. A privatização hoje é
uma arma importante do
plano de estabilização e o
presidente Itamar quer levá-
ia aos limites legais permiti-
dos ou mais além, se o Con-
gresso determinar", arrema-
tou o ministro.

A bola agora está no
Congresso. O Poder Execu-
tivo fez a sua parte e, como
Itamar comentava ontem,
aplicou de imediato a deci-
são popular a favor do presi-
denciaíismo. Bem ao estilo
do regime confirmado pelas
urnas, o presidente tomou a
iniciativa, mas deixou uma
tonelada de consultas e rati-
-ficações para os deputados e'senadores, 

recorrendo ao
•mínimo possível de medidas'provisórias — mais de meia
dúzia chegaram a ser cogita-
!das, porém só duas foram"efetivamente 

assinadas. O
governo Itamar disse final-

mente a que veio e espera
agora reacomodar sua base
no Congresso. Quem se le-
vantará para atacar os enor-
mes incentivos à construção
de moradia ou à agricultura,
o programa de recuperação
de estradas ou a decisão po-
lítica de combater a sonega-
ção e os especuladores que
vivem nababescamente da
ciranda financeira?

É muito provável que
acabe aquele governo con-
gressual dos primeiros meses
da administração Itamar. A
luta pela sucessão presiden-
ciai já está arrastando ban-
cadas para a oposição. No
entanto, um programa con-
sistente e de forte conteúdo
social como o apresentado
ontem passa a ser um deses-
tímulo para que os presiden-
ciáveis usem a oposição co-
mo plataforma primordial
de campanha — tipo aquela
que serviu de trampolim pa-
ra alçar Fernando Collor à
Presidência, à custa de ata-
ques violentos contra José
Sarney. A reacomodação do
apoio parlamentar ao presi-
dente vai influir diretamente
numa provável reforma mi-
nisterial. A esta altura, o
mais interessante seria que a
mudança ocorresse imedia-
tamente, do contrário se
aguça esse clima de fritura e
intriga que já se implantou
em algumas áreas e que pode
ser prejudicial ao próprio su-
cesso do programa de gover-
no.

A idéia de se estabelecer
um plano de metas como o
apresentado ontem estava
na cabeça do presidente Ita-
mar Franco desde o ano
passado e o ex-ministro Pau-
lo Haddad não pôde ou não
conseguiu concretizá-la. Nas
conversas do Palácio, os mi-
nciros nunca deixaram de
lembrar os tempos de JK e
suas metas de fazer em 5
anos o que o país tinha feito
em 50. Ontem mesmo, co-
mentava um assessor do pre-
sidente que 

"desde JK o país
não via um plano de gover-
no tão claro, tão coerente e
tão exeqüível". Talvez a
comparação esteja um pou-
co forçada, pois o plano
atual é muito mais modesto.
Alguma comparação só seria
aceita se descontadas as
imensas diferenças das cir-
cunstâncias e a virada que
representa o atual plano de
metas para um governo que
se esforçava inutilmente por
dizer a que veio, aonde vai e
como chegará lá. Foi isto
que o presidente e seu minis-
tro da Fazenda fizeram on-
tem, exorcizando de uma vez
o fantasma do imobilismo
que ameaçava arrasar a ima-
gem do governo e puxava
para baixo os índices de po-
pularidade de Itamar. Mobi-
lizado o governo já está.

Resta muito trabalho pa-
ra executar o programa com
eficiência e honestidade,
além de uma verdadeira
guerra política, que vai das
bancadas do Congresso às
mesas dos dealers do Banco
Central, para que os resulta-
dos positivos apareçam. Os
pobres, a classe média, os
trabalhadores e os agriculto-
res estão entre os principais
ganhadores, se o programa
der certo. Os banqueiros, os
especuladores do mercado
financeiro e o corporativis-
mo incorporado às estatais e
ao Banco Central estão entre
os perdedores. Daí partiam
ontem as primeiras reações
contra o plano.

(9(0 99
Não vamos tocar na 

poupança
® itamar também destacou o respeito à Constituição e o combate à especulação
MARCIA CARMO

BRASÍLIA —
"O 

plano não é
inflacionário".
Com esta frase,
sem disfarçar ali-
vio, tranqüilidade
e satisfação com
as medidas que acabara de anun-
ciar, o presidente Itamar Franco
resumiu para o JORNAL DO
BRASIL as metas do seu governo.
Entre sorrisos, assim que deixou o
salão oval e seguiu para seu gabine-
te no Palácio do Planalto, o presi-
dente mostrava-se orgulhoso de pe-
lo menos três decisões: o respeito à
Constituição, o combate à especu

overnight, e a decisão de não mexer
na poupança. "Fiz 

questão de dei-
xar claro que não tocaremos na
poupança", frisou.

Apesar de ter dormido só meia
hora durante a noite, com tempo
apenas para uma chuveirada e um
café rápido antes de apresentar ao
país seu Plano de Ação de Gover-
110, o presidente estava muito bem
disposto. "O 

povo pediu. O Brasil é
presidencialista", destacou, ao rei-
terar como pretende comandar a
nação a partir de agora.

No gabinete, cercado de poucos
assessores, entre eles o senador Pe-
dro Simon, líder do governo no
Senado, e dos ministros das Rela-
çòes Exteriores, Fernando Henri-

que Cardoso, e da Secreta ria Geral
da Presidência, Mauro Durante, o
presidente preferiu não comentar a
possível reação do Congresso às
ações do seu governo.

Quando lhe perguntaram se a
ministra do Planejamento, Yeda
Crusius, estava mesmo demissionà-
ria, o presidente limitou-se a res-
ponder: "É mentira". Itamar tam-
bém negou que o deputado
Roberto Freire, líder na Câmara,
tivesse ficado chateado por não ter
sido consultado para a elaboração
do plano. Afirmou que estiveram
juntos por volta das 2h da manhã,
no Palácio da Alvorada, quando
Itamar revisava o discurso.lação financeira, com alterações no

Sensação de alívio após anúncio
Silêncio, bocejos, mas, ao mes-

mo tempo, muita concentração. Es-
te era o ambiente nos bastidores do
Salão Ova! do Palácio do Planalto,
onde o presidente Itamar Franco,
vestindo azul — sua cor da "sorte"
— reuniu o Ministério e anunciou
ao país seu Plano de Ação Gover-
namental. Antes da contagem re-
gressiva que avisou a entrada do
presidente nas televisões, com 15
minutos de atraso, a equipe leve
tempo apenas para rápidos cumpri-
mentos, fuxicos e 11111 gole d'água."Que fofoca que estão fazendo com
a senhora, hein!". não resistiu o
ministro da Fazenda, Eliseu Resen-
de, assim que viu a ministra do
Planejamento, Yeda Crusius, en-
trar atrasada no salão. Ela sorriu."Não dá para arranjar um som
melhor, não?", comentou também
baixinho o ministro-chefe da Casa
Civil, Henrique Hargreaves, o mais
tenso de todos, para o chefe do
Cerimonial, Marcus de Vincenzi,
quando Eliseu começou a falar
num microfone defeituoso. Corre
daqui, procura dali e um técnico
conseguiu corrigir o problema, um
minuto depois de iniciada a fala do
ministro.

Brasília — Josemar Gonçalves

Itamar: Brasil é presidencialista
Ar cansado, mas tranqüilo, o

presidente ouviu ao pé do ouvido,
momentos antes de alguma infor-
inação de última hora de Alexis
Stepanenko, vice-presidente do
BNDES, e do senador Pedro Si-
mon. Tomou um pouco de água,
sorriu para os jornalistas sentados â
sua esquerda e começou uni discur-
so de quase 20 minutos, intercalado

!¦

credicard
ACEITAMOS

Diners ClubIrtíernaiionat
PREÇOS POR PESSOA, PARTE
TERRESTRE EM APTO. DUPLO.

(AO CÂMBIO DO DÓLAR TURISMO)
EUROPA GARANTIDA

ROMANCE EUROPEU-15 DIAS
| Londres, Amslerdam, Colônia (Cruzeiro pelo Reno),
ÍHeidelberg, 

Munique, Innsbrtck, Veneza,Lucerna, Fentainbleau, Paris.
Calé da manhã + 4 refeições  USD 1.074
ITÁLIA CLÁSSICA-16 DIAS

I Madrid, Zaragosa, Barcelona, Cosia Azul/Riviera,I Italiana. Pisa, Roma, Nápoles, Capri, Pompéia,Assis. Florença, Veneza, Verona,I Milão, Nice. Nimes, Barcelona.
I Calé da manhã 119 refeições USD 1.035
J SUÍÇA. TIROL, VIENA, BAVIERA - 16 DIAS
| Madrid, Zaragosa. Barcelona, Monlpellier, Genebra,
IZurich, 

Innsbruck. Salzburgo, Viena, Munich,Cataratas do Reno, Fussen,- Schalhaussen, Fnburgo, Berna

EUROVIE POÉTICA-24 DIASEspanha, França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha,Áustria, Itália. Calé damanhã ? 11 refeições ... USD 1.950 í
I

¦a Lion, Nimes. Calé da
| manhã +¦ 16 refeições ... USD 1.220
I EUROVIE BELA-19 DIAS

II 
Madrid, Bilbao, Bordeaux, Castelos de Loire, Paris,Eurodisney, Londres, Brujas, Ganle, Bruxelas,

Í 
Cruzeiro pelo Reno. Frankfurt. Rota Romântica.Fusson, Innsbruck. Liechtenstein, Zurich.

1 Lucerna, Berna, Genebra, Nimes,9 | Barcelona, Zaragosa Cale da
usd 1.540manhã + 10 refeições

I EUROVIE PARCIAL I - 20 DIASI (Amsterdam, Áustria, Itália) • Madrid, Amsterdam,
| Colônia, Cruzeiro pelo Reno, Frankfurt, Rota
! 

Romântica, Fussen, Innsbruck, Salzburgo, Viena,Veneza, Siena, Roma, Nápoles, Florença,
Í Capri, Pompéia, Pisa, Nice,Nimes, Barcelona, Zaragoza. Café
| da manhã + 10 refeições  USD 1.790
j EUROVIE CLÁSSICA - 20 DIAS
I 

Madrid, Bilbao, Bordeaux, Castelos de Loire ParisEurodisney, Reims. Frankfurt, Rola Romântica.
I 

Fussen, Innsbruck, Verona, Veneza, Florença. SienaRoma. Nápoles. Capri. Pompéia,
IPisa, Nice. Nimes, Barcelona,Zaragosa. Calé da manhã
| + 5 refeições USD 1.465
I EUROVIE CINEMATOGRÁFICA-22 DIASInglaterra, Bélgiqa, Holanda, Alemanha. Suiça,
| Lienchfenstein, Áustria, Itália,

EUROVIE MONUMENTAL - 24 DIASMadrid, Bilbao, Bordeos, Castelos de Loire, Paris,Eurodisney, Brujas, Gante, Bruxelas, Rotterdam,Amslerdam, Colônia, Cruzeiro pelo Reno, Frankfurt,Rota Romântica, Fussen, Innsbruck,Verona, Veneza, Florença, Siena, Roma, Nápoles,Capri, Pompéia, Pisa, Nice,Nimes, Barcelona, Zaragoza. =•Café da manhã + 12 refeições  USD 1.885 |
EUROVIE BUDGET-24 DIAS IMadrid, Bordeaux, Vale do Loire, Paris, Brujas.Gante, Bruxelas, Colônia. Frankfurt, Fnburgo,'Floresta Negra, Cataratas do Reno, Zurich, Vaduz,Innsbruck, Salzburgo, Salzkamergul, Viena,Veneza, Florença, Roma, Pisa,Nice, Barcelona, Fraga, Lerida,Zaragoza. Café da manhã  USD 1.875
EUROVIE TRADICIONAL • 26 DIASEspanha, França, Eurodisney, Inglaterra, BélgicaAlemanha, Áustria, Itália.
Café da manhã + 13 refeições  USD 2.150 |GRAN EUROVIE 9 NAÇÕES-31 DIAS IEspanha, França com Eurodisney, Bélgica, Holanda, !Alemanha, R. Tcheca, Áustria, Hungria, |Itália. Café da manhã ¦>.590 I+ 16 refeições USD 2.

| 
Mônaco, França. Café da manhã

I
+ 5 refeições USD 1.495

EUROVIE À LA CARTE • 15 DIASLondres, Paris e Roma, com 8 opçõesda viagans à sua escolha:A) 12 noites em Paris. Cruzeiro pelo rio Sena com
jantar e vinhos franceses.B) 12 noites maravilhosas em Londres.C) 6 noites em Londres + 6 noites em Paris.D) 3 noites em Londres + 9 noites em Paris ou vice-versa.E) 6 noites em Londres + 6 noites em RomaF) 3 noites em Londres + 9 noites em Roma ou vice-versa.
SAÍDAS ÀS TERÇAS, QUINTAS E DOMINGOS

AÉREOETERRESTRE
EM DUPLO, DESDE USD 1.969

I 0 OESTE CANADENSEI EAS ROCHOSAS-7 DIASCalgary, Columbia, Icefields, Banff,
| lake Louise, Throe Valley Gap.,
IVancouverFLÓRIDA AO SEU ALCANCE • 12 DIASI Miam) (Sea World), Orlando (Disney! World), Epcot Conter, MGM Sludios,
I Thema Park, Universal Sludios, Cabo
ÍKennedy, 

Miaml
DISNEY COM NEW YORK -12 DIASOrlando (Reino Mágico, EpcotI Center, MGM Studios, Theme Park),I Miami, New YorkEXPRESSO CANADENSE -12 DIAS

| New Yorfc, Montreal, Quebec, Ottawa,
1 

Toronto, Niagara, CorningOESTE ENCANTADO-14 DIAS
ILos Angeler.. San Oiüqo. Phoerux/Scotlsdale, GrandCanyon, Las Vegas,I Mammoth Lakes ou Fresno, Yosemjte,San Francisco, Monieroy/Carmd ...

U.S.A. E CANADÁ

usd 915

.usd 775

USD

USD

PARQUES NACIONAIS
AMERICANOS-17 DIASSalt Lake City, Jackson, YellowstonaParfc, Bryce Canyon, Grand Canyon,Las Vegas, Mammoth Lakes, YosemilaPar*. San Francisco, Monterey,Carmel, Los Angeles

TARIFAS AÉREAS
COM PREÇOS, REDUZIDOS I

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS. j

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

... usd 1.320 9
í

^a„r« USD 965 LMBRATUR „• 0*1240.41 íj

845

CENTRO
224-7374

IPANEMA
521-3083

pela exposição do ministro Eliseu
Resende, que apresentou os nútne-
ros do governo. Enquanto Eliseu
falava, vez por outra o presidente
olhava ao redor para ver a reação
dos ministros ao que estava sendo
anunciado.

Sem vacilar no script previamen-
te estabelecido, o presidente termi-
nou seu discurso dizendo aos mi-
nistros: "Os senhores ministros,
fiquem à vontade". Itamar foi cum-
primentado or Maurício Corrêa,
ministro da Justiça, que disse:"Agora é para valer". Recebeu ou-
tro abraço de Denise Paiva, asses-
sora especial, e fez questão de olhar
para o líder Roberto Freire. "Foi
bom, Betinho?". Roberto Freire
concordou com um sorriso. "Não

podem mais dizer que não estamos
fazendo nada", reforçou Jamil
Haddad, da Saúde. "Que bom, não
tem nada de inusitado", completou
Jutahy Júnior, do Bem-Estar So-
ciai, que não teve tempo de cumpri-
mentar Itamar. "Por favor, eu já
disse tudo o que tinha para falar",
disse o presidente, com um sorriso,
para os jornalistas quando saía do
Salão Oval.
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Hepercussão

Ciro Gomes (governador do Ceará)
— "O mais importante neste plano
é que o governo criou uma consis-
tência conceituai, tomou um cami-
nho. Quem sustenta o governo, co-
mo o PSDB, sabe o que sustenta e,
quem critica, deve fazê-lo com em-
basamento. É um plano realista,
mas complicado de ser executado
porque vai contra o eonservadoris-
mo existente no país e contra uma
série de Interesses, já que a inflação
tem sócios".
Genebaido Correia (líder do PMDB
na Cântara) — O deputado ficou
satisfeito porque parte das medidas
autorizadas pelo presidente Itamar
fez parte do seu recente pronuncia-
mento na Câmara dos Deputados.
Entre eles, a prioridade para recu-
peração das estradas, habitação po-
pular e incentivo à agricultura.
Antonio Carlos Magalhães (gover-
nador da Bahia) — "O orçamento,
a política salarial e o retorno dos
subsídios elevam a taxa de inflação.
Tudo é inflacionário. Não sei como
querem baixar a inflação. Eu, como
leigo, não entendi e acredito que os
economistas muito menos. Sei que
há vontade de combater a inflação
com um programa altamente infla-
cionário. (O corte no orçamento
deve ser inteiramente para reduzir o
déficit público, (e com o IPMF) o
pobre pagará pelas coisa erradas
que estão aí. (As medidas para re-
duzir as despesas) são vagas".
Paulo Haddad (ex-ministro da Fa-
zenda) — O plano é "um conjunto
de medidas extremamente positi-
vas", que 

"colocam ordem no go-
verno com sensibilidade para a gra-
ve crise de pobreza", mas que
podem ser comprometidas pela l\tl-
ta de um estratégia clara de estabiii-
zação da inflação ascendente. "A
fala do presidente foi a fala de um
estadista consciente de sua respon-
sabilidade social. Mas se a inflação
acelerar, o governo perde sustenta-
ção. As medidas anunciadas são
fracas para evitar que isso aconte-
ça".
Delfim Netto (deputado do PPR,
ex-ministro da Fazenda) — "Parece
uma lista de boas intenções muito
bem expostas pelo ministro Eliseu
Resende. Vamos ver o que acontece
na segunda-feira com as taxas de
juros, quando o mercado voltar a
funcionar. Os ministros estão di-
zendo que o sucesso do plano de-
pende da aprovação do imposto
(IPMF): isto está me parecendo ter-
rorismo".
Juarez Rizzieri (diretor da Fipe) —
"E um plano que não coloca o
combate a inflação como priorida-
de. pois quer obter isso através de
crescimento econômico. É uma op-
ção de alto risco. Além disso, as
novas medidas econômicas são um
pouco contraditórias, já que pre-
tendem expandir os gastos públicos
e ao mesmo tempo o governo pfo-
mete um orçamento austero. Aliás,
este plano pode ser até mais infla-
cionário do que de combate a infla-
ção. É absolutamente impossível
querer crescer sem baixar os pata-
mares inflacionários".
Luiz Antônio Fleury Filho (governa-
dor de São Paulo) — "O 

que foi
anunciado hoje é mais que um sim-
pies plano, é um programa de go-
verno que merece todo o nosso
apoio. A diferença deste para os
outros planos é que há uma preocu-
pação com a chamada política so-
ciai compensatória, impedindo que
o desemprego se aprofunde no pais.
Além de não conter medidas que
impliquem em congelamento ou
confisco de ativos, o presidente esta
incentivando a agricultura".
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o desafio à tecnocracia

presidente Itamar
Franco estava ontem

r-orgulhoso do seu plano eco-
^nômico. Nos últimos dias ele
-vinha dizendo que, pela pri-*'meira vez, o Brasil iria entrar

num caminho para resolver
seu problema de estabiliza-
ção econômica de forma de-
mocrática e simples. Sem
choque, sem mágicas ou mi-
lagres. E, principalmente,
sem se resignar a insistir na
via recessiva, segundo a qual
é preciso deixar o país san-
grar muito antes de curá-lo.
Como se esperava, mais do

-que um plano econômico,
trata-se de um programa de

».governo, o estabelecimento
claro de prioridades, como o

- alívio nos aspectos sociais e' uma pressão sobre o vilão"iiúmero um do Brasil: a ci-•randa financeira, alimenta-"dora da inflação. A referên-
cia final emotiva de Itamar
Franco ao sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho, coorde-
nador do Programa de
Combate à Fome, deu um
tom humano inédito em
qualquer plano econômico
que já se fez neste país.

A crise política que se in-
sinuava na noite de sábado,
quando o líder Roberto
Freire reclamava da situação
de total ignorância sobre o
plano e ameaçava jogar a
toalha, ficou pequena com-
parada com a força dos
anúncios. Ao ministro Eliseu
Resende, coube uma home-
nagem à ministra do Plane-
jamento, Yeda Crusius, na
tentativa de dissuadi-la de se
demitir por ter sido deixada
de lado na confecção do pia-
no. É verdade que, como
disse Eliseu, o plano partiu
de dados básicos fornecidos
pela economista Yeda Cru-
sius. Desta vez, porém, o ob-
jetivo era criar um plano que
até certo ponto desafiasse al-
gumas verdades dos tecno-
cratas. O programa anuncia-
do ontem tem um fundo
social-democrata nítido e
tenta desmistificar a moder-
nização do país, apresentada
como bandeira exclusiva do
neoliberalismo. Parte-se do
princípio de que a moderai-
zação — Itamar detesta a
palavra modernidade — é
hoje um consenso nacional.
Um bom exemplo é o caso
das privatizações, cada vez
menos polêmico. 

"Vamos le-
var o Programa Nacional de
Desestatização muito além
daquilo que o próprio gover-
no Collor previa com estar-
dalhaço", comentou um mi-
nistro. que hoje festeja ter
mudado sua posição a esse
respeito. "O mundo mudou
e nós não podemos ficar pa-
rados. A privatização hoje é
uma arma importante do
plano de estabilização e o
presidente Itamar quer levá-
la aos limites legais permiti-
dos ou mais além, se o Con-
gresso determinar", arrema-
tou o ministro.

A bola agora está no
Congresso. O Poder Execu-
tivo fez a sua parte e, como
Itamar comentava ontem,
aplicou de imediato a deci-
são popular a favor do presi-
dencialismo. Bem ao estilo
do regime confirmado pelas
urnas, o presidente tomou a
iniciativa, mas deixou uma
tonelada de consultas e rati-
ficações para os deputados e
senadores, recorrendo ao
mínimo possível de medidas
provisórias — mais de meia
dúzia chegaram a ser cogita-
das, porém só duas foram
efetivamente assinadas. O
governo Itamar disse final-

mente a que veio e espera
agora reacomodar sua base
no Congresso. Quem se le-
vantará para atacar os enor-
mes incentivos à construção
de moradia ou à agricultura,
o programa de recuperação
de estradas ou a decisão po-
lítica de combater a sonega-
ção e os especuladores que
vivem nababescamente da
ciranda financeira?

E muito provável que
acabe aquele governo con-
gressual dos primeiros meses
da administração Itamar. A
luta pela sucessão presiden-
ciai já está arrastando ban-
cadas para a oposição. No
entanto, um programa con-
sistente e de forte conteúdo
social como o apresentado
ontem passa a ser um deses-
tímulo para que os presiden-
ciáveis usem a oposição co-
mo plataforma primordial
de campanha — tipo aquela
que serviu de trampolim pa-
ra alçar Fernando Collor à
Presidência, â custa de ata-
ques violentos contra José
Sarney. A reacomodaçâo do
apoio parlamentar ao presi-
dente vai influir diretamente
numa provável reforma mi-
nisterial. A esta altura, o
mais interessante seria que a
mudança ocorresse imedia-
tamente, do contrário se
aguça esse clima de fritura e
intriga que já se implantou
em algumas áreas e que pode
ser prejudicial ao próprio su-
cesso do programa de gover-
no.

A idéia de se estabelecer
um plano de metas como o
apresentado ontem estava
na cabeça do presidente Ita-
mar Franco desde o ano
passado e o ex-ministro Pau-
lo Haddad não pôde ou não
conseguiu concretizá-la. Nas
conversas do Palácio, os mi-
neiros nunca deixaram de
lembrar os tempos de JK e
suas metas de fazer em 5
anos o que o país tinha feito
em 50. Ontem mesmo, co-
mentava um assessor do pre-
sidente que 

"desde JK o país
não via um plano de gover-
no tão claro, tão coerente e
tão exeqüível". Talvez a
comparação esteja um pou-
co forçada, pois o plano
atual é muito mais modesto.
Alguma comparação só seria
aceita se descontadas as
imensas diferenças das cir-
cunstâncias e a virada que
representa o atual plano de
metas para um governo que
se esforçava inutilmente por
dizer a que veio, aonde vai e
como chegará lá. Foi isto
que o presidente e seu minis-
tro da Fazenda fizeram on-
tem, exorcizando de uma vez
o fantasma do imobilismo
que ameaçava arrasar a ima-
gem do governo e puxava
para baixo os índices de po-
pularidade de Itamar. Mobi-
lizado o governo já está.

Resta muito trabalho pa-
ra executar o programa com
eficiência e honestidade,
além de uma verdadeira
guerra política, que vai das
bancadas do Congresso às
mesas dos dealers do Banco
Central, para que os resulta-
dos positivos apareçam. Os
pobres, a classe média, os
trabalhadores e os agriculto-
res estão entre os principais
ganhadores, se o programa
der certo. Os banqueiros, os
especuladores do mercado
financeiro e o corporativis-
mo incorporado às estatais e
ao Banco Central estão entre
os perdedores. Daí partiam
ontem as primeiras reações
contra o plano.

"Não 

vamos tocar na 
poupança55

Itamar também destacou o respeito à Constituição e o combate â especulação
MÁRCIA CARMO

BRASÍLIA —
"O 

plano não é
inflacionário".
Com esta frase,
sem disfarçar ali-
vio, tranqüilidade
e satisfação com
as medidas que acabara de anun-
ciar, o presidente Itamar Franco
resumiu para o JORNAL DO
BRASIL as metas do seu governo.
Entre sorrisos, assim que deixou o
salão oval e seguiu para seu gabine-
te no Palácio do Planalto, o presi-
dente mostrava-se orgulhoso de pe-
lo menos três decisões: o respeito à
Constituição, o combate à especu-
lação financeira, com alterações no

overnight, e a decisão de não mexer
na poupança. "Fiz 

questão de dei-
xar claro que não tocaremos na
poupança", frisou.

Apesar de ter dormido só meia
hora durante a noite, com tempo
apenas para uma chuveirada e um
café rápido antes de apresentar ao
país seu Plano de Ação de Gover-
no, o presidente estava muito bem
disposto. "O 

povo pediu. O Brasil é
presidencialista", destacou, ao rei-
terar como pretende comandar a
nação a partir de agora.

No gabinete, cercado de poucos
assessores, entre eles o senador Pe-
dro Simon, líder do governo no
Senado, e dos ministros das Rela-
ções Exteriores, Fernando Henri-

que Cardoso, e da Secretaria Ger;..
da Presidência, Mauro Durante, o
presidente preferiu não comentar a
possível reação do Congresso às
ações do seu governo.

Quando lhe perguntaram se a
ministra do Planejamento, Yeda
Crusius, estava mesmo demissioná-
ria, o presidente limitou-se a res-
ponder: "É mentira". Itamar tam-
bém negou que o deputado
Roberto Freire, líder na Câmara,
tivesse ficado chateado por não ter
sido consultado para a elaboração
do plano. Afirmou que estiveram
juntos por volta das 2h da manhã,
no Palácio da Alvorada, quando
Itamar revisava o discurso.

Sensação de alívio após anúncio
Silêncio, bocejos, mas, ao mes-

mo tempo, muita concentração. Es-
te era o ambiente nos bastidores do
Salão Oval do Palácio do Planalto,
onde o presidente Itamar Franco,
vestindo azul — sua cor da "sorte"
— reuniu o Ministério e anunciou
ao país seu Plano de Ação Gover-
namental. Antes da contagem re-
gressiva que avisou a entrada do
presidente nas televisões, com 15
minutos de atraso, a equipe teve
tempo apenas para rápidos cumpri-
mentos, fuxicos e um gole d'água."Que fofoca que estão fazendo com
a senhora, hein!", não resistiu o
ministro da Fazenda, Eliseu Resen-
de, assim que viu a ministra do
Planejamento, Yeda Crusius, en-
trar atrasada no salão. Ela sorriu."Não dá para arranjar um som
melhor, não?", comentou também
baixinho o ministro-chefe da Casa
Civil, Henrique Hargreaves, o mais
tenso de todos, para o chefe do
Cerimonial, Marcus de Vincenzi,
quando Eliseu começou a falar
num microfone defeituoso. Corre
daqui, procura dali e um técnico
conseguiu corrigir o problema, um
minuto depois de iniciada a fala do
ministro.

Brasília — Josemar Gonçalves

jj^

Itamar: Brasil é presidencialista
Ar cansado, mas tranqüilo, o

presidente ouviu ao pé do ouvido,
momentos antes de alguma infor-
inação de última hora de Alexis
Stepanenko, vice-presidente do
BNDES, e do senador Pedro Si-
mon. Tomou um pouco de água,
sorriu para os jornalistas sentados à
sua esquerda e começou um discur-
so de quase 20 minutos, intercalado
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I 

Romântica, Fussen, Innsbruck, Salzburgo, Viena,Veneza, Siena, Roma, Nápoles, Florença,I Capri, Pompéia, Pisa, Nice.Nimes, Barcelona, Zaragoza. Café
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CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS. |
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CENTRO
224-7374

IPANEMA
521-3083

pela exposição do ministro Eliseu
Resende, que apresentou os nume-
ros do governo. Enquanto Eliseu
falava, vez por outra o presidente
olhava ao redor para -ver a reação
dos ministros ao que estava sendo
anunciado.

Sem vãcíIàFnõ^,sc/-//;í previamen-
te estabelecido, o presidente termi-
nou seu discurso dizendo aos mi-
nistros: "Os senhores ministros,
fiquem à vontade". Itamar foi cum-
primentado or Maurício Corrêa,
ministro da Justiça, que disse:"Agora é para valer". Recebeu ou-
tro abraço de Denise Paiva, asses-
sora especial, e fez questão de olhar
para o líder Roberto Freire. "Foi
bom, Betinho?". Roberto Freire
concordou com um sorriso. "Não

podem mais dizer que não estamos
fazendo nada", reforçou Jamil
Haddad, da Saúde. "Que bom, não
tem nada de inusitado", completou
Jutahy Júnior, do Bem-Estar So-
ciai, que não teve tempo de cumpri-
mentar Itamar. "Por favor, eu já
disse tudo o que tinha para lalar",
disse o presidente, com um sorriso,
para os jornalistas quando saía do
Salão Oval.
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O caderno que faz
parte da cultura
do pois

¦JORNAL 111) KRASH.

O Ciro Gomes (governador do Cea-
rá) — "O mais importante neste pia-
no é que o governo criou uma consis-
iêneia conceituai, tomou um
caminho. Quem sustenta o governo,
como o PSDB, sabe o que sustenta e,
quem critica, deve fazê-lo com emba-
samento. E um plano realista, mas
complicado de ser executado porque
vai contra o conservadorismo exis-
tente no pais e contra uma série de
interesses, já que a inflação tem só-
cios."
Antônio Carlos Magalhães (governa-
dor da Bahia) — "O orçamento, a
política salarial e o retorno dos subsí-
dios elevam a taxa de inflação. Tudo
é inflacionário. Não sei como querem
baixar a inflação. Eu, como leigo,
não entendi e acredito que os econo-
mistas muito menos. Sei que há von-
tade de combater a inflação com um
programa altamente inflacionário."
Delfim Netto (deputado do PPR, ex-
ministro da Fazenda) — "Parece uma
lista de boas intenções muito bem
expostas pelo ministro Eliseu Resen-
de. Vamos ver o que acontece na
segunda-feira com as taxas de juroii,
quando o mercado voltar a luncio-
nar. Os ministros estão dizendo que o
sucesso do plano depende da aprova-
ção do imposto (IPMF); isto está me
parecendo terrorismo."
Luiz Antônio Fleury Filho (governador
de São Paulo) — "O 

que foi anuncia-
do hoje é mais que um simples plano,
é um programa de governo que mere-
ce todo o nosso apoio. A diferença
deste para os outros planos é que há
uma preocupação com a chamada
política social compensatória, impe-
dindo que o desemprego se aprofuii-
de no país. Além de não conter medi-
das que impliquem em congelamento
ou confisco de ativos, o presidente
está incentivando a agricultura".
Cláudio Contador (economista do
Centro de Pós-Graduação da UFRJ)
— "A única vantagem no que Ibi
anunciado foi o fato de não haver
choque. O plano do governo parece
mais uma carta de intenções do que
um plano efetivo para enfrentar a
inflação, já que nenhuma das medi-
das foi detalhada. O governo, por
exemplo, não esclareceu como pre-
tende equilibrar o orçamento de
1993, que já está com um rombo de
USS 10 bilhões. Não houve também
qualquer anúncio de redução de
transferência de recursos para os és-
tados e municípios. Acho que foi por
isso que os políticos gostaram. Quan-
to ás taxas de juros negativas acho
uma verdadeira loucura. O governo
corre o risco de monetizar a econo-
mia e provocar um aumento da infla-
ção na medida em que os investidores
tenderão a sacar seus recursos das
aplicações financeiras."
Gilmar Carneiro (secretário geral da
CUT) — "O 

pacote econômico do
governo não traz medidas concretas
de redução da inflação e do déficit
público. Acelerar a privatização não
resolve a questão do déficit, que é
resultado da política monetária equi-
vocada." No que se refere ao comba-
te à fome e miséria, considera que há
avanços."O governo, no entanto,
precisa ser mais agressivo nessa ques-
tão, que pressupõe também uma poli-
tica de distribuição de renda."
Roberto Macedo (ex-seeretário de Po-
lítica Econômica do Ministério da
Economia) — "O 

governo vai enfren-
tar sérios probiemas de gerenciamen-
to no Executivo, no Legislativo e a
partir dos governadores. A área tra-
balhista do governo vai resistir para
zerar o Orçamento. O plano atende
principalmente ao objetivo de não
termos uma sarneyzaçào da econo-
mia. Mas o galho é a administração
disso tudo."
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Itaiiiar anuncia 
plano 

e condena os críticos

@ Presidente quer liderar a revisão constitucional, reitera confiança nos métodos politicos e condena 
"a 

frieza dos abastados-'
BRASÍLIA —

O presidente Ita-
~ni ar Franco

anunciou ontem,
, 110 curto discurso

com que abriu,
no Palácio do
Planalto, a terceira reunião ministe-
rial do seu governo, a redução nas
alíquotas do imposto de importa-
ção sobre remédios e mudanças na
legislação para eliminar "as especu-
laçòes financeiras baseadas na ci-
íanda dos juros altos". O Banco
Central, segundo Itamar, lará com' 
que o open inarket passe a funcio-
nar "como em outros centros fi-

.nanceiros internacionais, nos quais"o overniglit não se remunera com" taxas de juros positivos". O presi-
dente advertiu que a diminuição do
imposto de importação dos medica-
mentos poderá ser estendida a ou-
tros setores que 

"abusam da liber-
dade de preços".

Itamar assinalou que as vendas
das empresas estatais continuarão
sendo executadas, mas descartou a
possibilidade de, antes da revisão
constitucional, privatizar as chama-
das empresas estratégicas, como
Petrobrás e Telebrás. "Vamos 

pros-
seguir com a privatização sem abrir" inão das empresas estratégicas deli-' ilidas na Constituição", afirmou.
Disse que o Orçamento Geral da' União (OGU) aprovado pelo Con-

gresso — cujo atraso listou como
uma das dificuldades que enfrenta
sua administração — "está distan-
ciado da realidade", deixando im-
plícito que lhe promoverá cortes.

O presidente da República
anunciou também que, para cora-
bater a corrupção, enviará projeto
de lei ao Congresso estruturando a
Ouvidoria-Geral da República, que
está funcionando em caráter precá-
rio no Ministério da Justiça. Con-
firmou que, respeitando a divisão
dos poderes entre o Executivo. Le-
gislativo e Judiciário, pretende lide-
rar a revisão da Constituição, atra-
vés de propostas de mudanças
encaminhadas pelas lideranças do
governo no Congresso.

Na parte política do rápido pro-
nunciamento de abertura da reu-
nião ministerial, Itamar condenou
o pessimismo, 

"o anúncio repetido
de catástrofes" e os críticos que
acusam o seu governo de imobilis-
mo, classificando-os de "pessoas de
má-fé". Lembrou que assumiu a
presidência da República em cir-
cunstüncias atípicas — "a Nação
estava perplexa", destacou — e nu-
ma conjuntura econômica adversa.
Sublinhou que 

"este 
governo não

inventou a inflação e a recessão".
Depois do pronunciamento do

presidente, falou o ministro da Fa-
zenda, Eliseu Resende, que anun-
ciou as medidas contidas no Plano

de Ação Governamental para a
área econômica. Em seguida, Ita-
mar retomou a palavra.

Destacou o presidente que os
problemas do país 

"são mais de
natureza política, e só o paciente
exercício da política, que se expres-
sa nos atos de tolerância, respeito
ao adversário, diálogo permanente,
será capaz de lhes dar encaminha-
mento e solução"."Não 

podemos perder a espe-
rança em nós mesmos", conclamou
o presidente, negando-se a aceitar"a miséria e o sofrimento de mi-
lhões de compatriotas, muitos deles
com as mãos abertas para suplicar
os instrumentos de trabalho". Rea-
firmando sua permanente preocu-
pação com os riscos de uma con-
vulsão social no país, Itamar
alertou para as "mãos vazias que,
diante da frieza dos abastados, po-
dem crispar-se na violência".

Ao mencionar o problema da
miséria, o presidente citou o teste-
munho de "um 

grande brasileiro, o
sociólogo Herbert de Souza (Beti-
nho), que trouxe ao governo a sin-
guiar contribuição da solidariedade
humana", lembrando a frase deste
sobre o Conselho de Segurança Ali-
mentar: "É importante registrar
que é a primeira vez na história da
República que tal definição é feita e
que tal prioridade é definida e assu-
mida por um governo".

Brasília — Josemar Gonçalves
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Itamar deixou claro que a privatização de empresas estratégicas terá que esperar a revisão constitucional

A INTEGRA DO DISCURSO
A nação deseja a verdade. Só a

verdade poderá libertá-la do medo. do
desânimo e dos preconceitos,

i. Esla nação não é o que dela dizem
os porta-vozes do desalento, nem os
que fundam o seu pálido êxito no
anúncio repetido de catástrofes, no êx-
tase masoquista diante das dificulda-
des nacionais.

Esta nação é a dos homens e mu-
lheres que, na modéstia de sua vida de
todos os dias. repetem a mesma uran-' deza de nossos maiores.

Respeitaremos estritamente a
Constituição e as leis. Meu governo

¦ não permitirá mais a especulação li-
. nanceira, baseada na ciranda dos juros

altos.
A poupança do pobre, do trabalha-

dor. da classe média e do empresário é
intocável.

O Banco Central fará as modifica-
çòes indispensáveis a que o sistema de
open markei. praticado no Brasil, seja
corrigido de suas distorções, de tal mo-
do que passe a funcionar como em
outros centros financeiros internacio-
nais. nos quais o aver niglil não se
remunera com taxas de juros positivas.
É uma determinação!

Ao perverter-se o valor da moeda
que. de acordo com os pensadores
clássicos, deve ser instrumento da jus-
tiça. perverte-se toda a sociedade.

Na ânsia de proteger seus bens e
sua família muitas pessoas perdem a
referência dos valores imprescindíveis
em uma sociedade civilizada. Alastra-
se a corrupção, fortalece-se o egoísmo,
reina o desespero entre os mais fracos.
Cresce a criminalidade.

Disse, logo no início de minha ad-
ministraçào e volto a dizer, que este
será um governo de todos, para não
ser governo de uns poucos. Disse, iam-
bém, que seria um governo honrado,
aberto, submetido à vigilância da so-
ciedade. Para isto, e neste ato. estou
propondo ao Congresso Nacional a

SEGUNDA PARTE

I I Deus nos reservou esla parle do uni-
verso para que nela edificássemos unia na-
ção sem os terríveis sentimentos de superio-
ridade étnica c racial. Forniamo-nos de
muitos sangues e de muitas culturas.

Os nossos problemas são mais de nanire-
/a política, e só o paciente exereicio da
política, que sc expressa nos atos de toleràn-
cia. respeito ao adversário, diálogo pernia-
nente. será capaz de lhes dar encaminha-
mento e solução.

Não podemos perder a confiança em nós
mesmos. Devemos terem mente que a nossa
primeira luta é no interior da alma. Não
podemos aceitar a miséria e o sofrimento de
milhões de compatriotas, muitos deles com
as mãos abertas para suplicar os instrumen-

—¦tos de trabalho. Mãos vazias que diante da
yfrieza dos abastados podem crispar-se na
-—violência.

Permito-me citar o testemunho de um
grande brasileiro de nossa época, o sociólo-
go Herbert de Sousa, que trouxe ao governo
li singular contribuição de sua solidariedade
humana. Disse Bctinho. ao referir-se ao
Conselho de Segurança Alimentar:"E importante registrar que é a primeira
.vez na história da República que tal defini-
ção c leita e que tal prioridade é definida e
assumida por um governo, .lá era tempo."
r Temos lido grandes e poderosos momen-
tos na história. Começamos a construir o
nosso pais independente em Guararapes e
no Campo de São Domingos, onde o alici es
ajustou com a eternidade o nascimento des-
la. nação. Levamos para Pistóia o nosso
dever para com uma civilização fundada no
direito, na justiça e na lei. que m> a demo-
cracia consegue preservar.

Não podemos permitir que esta trabalho-
sa construção venha a ruir pelo desanimo dc
uns e a deliberada ação destrutiva de outros.

Não podemos permitir — e não permiti-remos.
Muito ohriuado.

estruturação da Ouvidoria Geral da
República.

A filosofia política que predomina-
va a partir de 1930 e que, de alguma
forma, predominou durante muito
tempo em nosso país era a de que ao
Estado cumpria reger o processo de
desenvolvimento e arbitrar os conflitos
entre os agentes econômicos. Quando,
em nome de novas realidades interna-
cionais. decidiu-se retirar o Estado da
direção da economia, descobriu-se que
ele já não se encontrava lá. Algumas
empresas estatais, mais bem conduzi-
das. podiam exibir êxitos, enquanto
outras só contabilizavam prejuízos. E

'a iniciativa privada, muitas vezes sub-
metida no acicate do imediatismo, não
era tão privada assim, pois dependia
de favores governamentais e, em mui-
tos setores, era subsidiada direta ou
indiretamente pelo Estado.

Sabem os senhores como nos loi
difícil explicar, aos aliados sinceros de
uma vida inteira, as razões que nos
impunham privatizar empresas estatais,
como a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal. de Volta Redonda, e. da mesma
maneira, promover sua aprovação pelo
Congresso, c sancionar leis como a dos
portos. E preciso dizer que só concorda-
mos com a privatização quando encon-
tramos destituição criadora aos recursos
em moeda dela advindos, no financia-
mento da ciência e da tecnologia, nos
investimentos em saúde c em segurança
pública c na amortização da dívida in-
terna com a conseqüente queda da in-
fiação e retomada do crescimento.

Vamos prosseguir no processo de
privatização, sem abrir mão do con-
trole acionário das empresas estratégi-
cas. como tal defenidas na Constituí-
ção Federal.

E preciso que a sociedade com-
preenda as circunstâncias deste gover-
no. Ele se iniciou sob a dúvida da
interinidade e só se confirmou em 29
de dezembro do ano passado.

Nosso primeiro cuidado foi o dc
recensear as ruínas do Estado. A na-
ção estava perplexa e entristecida dian-
te do que se revelava. E não se deve
esquecer que só neste mês podemos
contar com um orçamento, mesmo as-
sim distanciado da realidade.

Este governo não inventou a infla-
ção. a recessão e muito menos a cor-
rupçíio que arruinou o país.

Só as pessoas de má-fé podem acu-
sá-lo de imobilismo. Fez-se mais, e com
mais seriedade, nesta administração, do
que muitos imaginam. Os senhores mi-
nistros sabem disso e devem dizer isso
ao Brasil.

Temos a consciência de que inicia-
mos, movidos pelo sentimento do dever,
um tempo melhor para a nossa gente.

Essa disposição de recuperar a dig-
nidade do Estado nacional deverá en-
contrar nas leis os instrumentos que a
tornem efetiva.

Não me demitirei da responsabilida-
de de. como chefe de Estado, colaborar
no processo de revisão constitucional
que se iniciará cm breve. A independên-
cia dos três Poderes, que respeito e
sempre respeitarei, não me inibe de su-
gerir ao Congresso, por intermédio dos
líderes do governo, as modificações que
a experiência no exercício do Poder
Executivo me recomenda.

Ao passar a palavra ao ministro da
Fazenda, doutor Eliseu Resende, quero
anunciar-lhes uma medida importante.
Tomei a decisão de mandar reduzir a
alíquota de importação de medicamen-
tos. que será negociada em beneficio do
consumidor e estendida também aos
consumidores privados, resguardado o
interesse da produção nacional. Essa é
uma medida que tomamos contra os
que abusam da liberdade de preços.
Outras poderão ser adotadas, na mesma
linha, sc assim for convocado o governo
pela necessidade de proteger a vida e a
saúde dos brasileiros.

ELEGEMOS PARA VOCE O MELHOR DE

POITO SEGURO

FRETAMENTO EXCIUSIVO iO\Z\Ut/TfJM

8 dias rr r 
No confortavel

ITAPUA PRAIA HOTELl {SjjL4 J FOKKER-27
0 melhor 3 +, a 150 m da \
praia de Itaperapua. V^¦ 1
HOTEL PORTO 1

r$l 1.275O melhor 4 * localizado em
frente ao mar. ao^n

INCLUINDO: AOS DOMINGOS "ypj^lr1

Cafés da manhã e meia-pensão no Hotel (7 refeições.)! Show de lambada
Completo City-tour (3 horas) ¦ Traslados Aeroporto/Hotel/Âeroporto

A Soletur não hospeda seus clientes em Hotéis situados
no centro da cidade (longe das melhores praias).

mil

Opção: HOTEL PRAIA DO PRADO
O paraíso é lá mesmo, à 200 km de P. Seguro Cr$ 12.200mil

SS» Apartamentos com varanda e vista - mar. ou 3 x 5.234 mil

Preços válidos para a saída de 2/5/93.

^soletur' Em turismo a número 1
CENTRO: Quitanda, 20/Slj. - 221-4499
COPA: Santa Clara, 70/Slj. • 255-1895
TIJUCA: Saens Pena, 45/Lj. 101 • 264-4893

l/JJ3* I
WiCONSULTE 0 SEU

AGENTE DE VIAGENS.
IPANEMA: Vise. Pirajá. 351/Lj. 105 - 521-1188
BARRA: Oletfímo Maciel, 451/Lj. D ¦ 494-2137
NITERÓI: Moreira César, 229/Slj. 209 -710-7401
N. IGUAÇU: Gov. Roberto Silveira, 214 • 768-36 73

\T\^yivvmrm* ** "*

1 Segunda a sexta das 08:00 às 20:00 horas
Sábado das 08:00 às 13:00 horas
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TV EM CORES
PHILIPS 14" PREÇO A VISTA:
MOD. GL1313 CR 4 à% /JAA.000,
Garantia Philips de 1 ano.
Quantidade: 10 -

PHILIPS •§> Mjjiai LANpAMENIE.

Iiagllg
SYSTEM
PHILIPS
M0D. AS 9100
Garantia Philips de 1 ano.
Quantidade: 10

PREÇO AVISTA:

6.426
000,
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REFRIGERADOR
BRASTEMP 294 LITROS
MOD. 30 ABE
Garantia Brastemp de 1 ano.
Quantidade: 15
PREÇO AVISTA:

12.219

UGADONA EM VOCEJM UGADONA EM VOCE

Arabua

Ml,.í\íl
HSU

IHHL
Ü I34JLL

ORIENTAÇOES AO CONSUMIDOR
»Ofertas exclusivas para compras por telefone válidas

até 28.04.93 no Rio o Grande Rio. Após esta data
os produtos retomarão aos seus preços normais,
limitadas as quantidades Indicadas.Fomia de pagamento: à vista (pagamento no ato) ou
SE PREFERIR, EM ATÉ 3 VEZES IGUAIS COM 0
1= PAGAMENTO SO EM MAIO.
Os preços dos produtos deste anúncio estão
expressos em milhares de cruzeiros,Vendemos para todo o Brasil via Sedex. Entregamos
também na Região dos Lagos (entrega a combinar).Não vendemos para concorrentes e pequenos
reygfldeciores.
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO CUENTE: 771-2304.

PHILIPS

TV EM CORES
PHILIPS PREÇO A VISTA:
MOD. GL 1343 CR 4 C A70000Garantia Philips de 1 ano. A w ¦ ^ M t#Quantidade: 10

SHARP1>:CN( UJK.U SKM a-< 'STKIRAS

CÂMERA DE VÍDEO PREÇO À VISTA:
SHARP ABA
MOD. VL 680

000,

Garantia Sharp de 1 ano.
Quantidade: 05

REVERSAS:

I I
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STOCK FREEZER
PR0SDÓCIM0
210 LITROS MOD. F 21
Garantia Prosdócimo de 1 ano.
Quantidade: 15
PREÇO À VISTA:

13.689°°

CANTINHO DA MAMAE

PRODUTO PREÇO A VISTA

SECRETARIA ELETRÔNICA
GENTEK MOD. MSE1922
Garantia Gentek de 1 ano. 9
Quantidade: 12 VÍi
TELEFONE COUGAR MOD. PH 316
VIVA VOZ
Garantia Cougar de 1 ano. «|
Quantidade: 12 Jbi
FORNO ELETRICO WALITA MOD. FN 23_
Garantia Walita de 1 ano.
Quantidade: 15
PANELA WAUTA
RICECOOKERGarantia Walita de 1 ano.
Quantidade: 12
MULTIPROCESSADOR ARNO
TRITON MOD. PROT
Garantia Arno de 2 anos.
Quantidade: 15

2,

2,

3,
CALCULADORA AGENDA ELETRÔNICA
SHARP MOD. EL 6190
Garantia Sharp de 3 meses. f
Quantidade: 10 J
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nar anuncia 
plano 

e condena os críticos

Piesidente quei lidei ai a íevisão constitucional, reitera confiança nos métodos políticos e condena 
"a 

frieza dos abastados"*HRASÍI IA — _T\ iircsso — cuio atnisn listou rnmn A* r: ^«  « BRASILIA
O presidente lia-
m a r F r a 11 c o
anunciou ontem,

..110 curto discurso
com que abriu,
no Palácio do
Planalto, a terceira reunião ministe-
rial do seu governo, a redução nas
alíquotas do imposto de importa-
çào sobre remédios e mudanças na
legislação para eliminar "as especu-
lãções financeiras baseadas na ci-
ránda dos juros altos". O Banco
Central, segundo Itamar, lará com
que o o/ieu niarkci passe a luncio-
nar "como em outros centros li-
nanceiros internacionais, nos quais
o ovmiiglit não se remunera com
taxas de juros positivos". O presi-
dente advertiu que a diminuição do
imposto de importação dos medica-
mentos poderá ser estendida a ou-
tros setores que 

"abusam da liber-
dade de preços".

Itamar assinalou que as vendas
das empresas estatais continuarão
sendo executadas, mas descartou a
possibilidade de. antes da revisão
constitucional, privatizar as chama-
das empresas estratégicas, como
Petrobras e I elebrás. "Vamos 

pros-
seguir com a privatização sem abrir
mão das empresas estratégicas deli-
nidas na Constituição", afirmou.
Disse que o Orçamento Geral da
União (OGU) aprovado pelo C011-

gresso — cujo atraso listou como
uma das dificuldades que enfrenta
sua administração — "está distan-
ciado da realidade", deixando im-
plicito que lhe promoverá cortes.

O presidente da República
anunciou também que, para com-
bater a corrupção, enviará projeto
de lei ao Congresso estruturando a
Ouvidoria-Geral da República, que
está funcionando em caráter precá-
rio no Ministério da Justiça. C011-
firmou que. respeitando a divisão
dos poderes entre o Executivo. Le-
gislativo e Judiciário, pretende lide-
rar a revisão da Constituição, atra-
vés de propostas de mudanças
encaminhadas pelas lideranças do
governo no Congresso.

Na parte política do rápido pro-
nunciamento de abertura da reu-
niao ministerial. Itamar condenou
o pessimismo, "o anúncio repetido
de catástrofes" e os críticos que
acusam o seu governo de imobilis-
mo. classificando-os de "pessoas de
ma-fé". Lembrou que assumiu a
presidência da República em cir-
cunstâncias atípicas — "a Nação
estava perplexa", destacou — e 1111-
ma conjuntura econômica adversa.
Sublinhou que 

"este 
governo não

inventou a inflação e a recessão".
Depois do pronunciamento do

presidente, falou o ministro da Fa-
zenda, Eliseu Resende, que anun-
ciou as medidas contidas 110 Plano

de Ação Governamental para a
área econômica. Em seguida, lta-
mar retomou a palavra.• Destacou o presidente que os
problemas do país 

"são mais de
natureza política, e só o paciente
exercício da política, que se expres-
sa nos atos de tolerância, respeito
ao adversário, diálogo permanente,
será capaz de lhes dar encaminha-
mento e solução"."Não 

podemos perder a espe-
rança em nós mesmos", conclamou
o presidente, negando-se a aceitar"a miséria e o sofrimento de mi-
Ihões de compatriotas, muitos deles
com as mãos abertas para suplicar
os instrumentos de trabalho". Rea-
firmando sua permanente preocu-
pação com os riscos de uma con-
vulsão social no país, Itamar
alertou para as "mãos vazias que,
diante da frieza dos abastados, po-
dem crispar-se na violência".

. Ao mencionar o problema da
miséria, o presidente citou o teste-
munho de "'um 

grande brasileiro, o
sociólogo Herbert de Souza (Beíi-
nlio), que trouxe ao governo a sin-
guiar contribuição da solidariedade
humana", lembrando a frase deste
sobre o Conselho de Segurança Ali-
mentar: "E importante registrar
que é a primeira vez 11a história da
República que tal definição é feita e
que tal prioridade é definida e assu-
mida por um governo".

A INTEGRA DO DISCURSO
A nação deseja a verdade. Só a

verdade poderá libertá-la do medo. do
desanimo e dos preconceitos.

Esta nação não é o que dela dizem
os porta-vozes do desalento, nem os
que limdam o seu pálido êxito 110
anúncio repetido de catástrofes, no è\-
tase masoquista diante das diliculda-
des nacionais.

Lsta nação e a dos homens e mu-
llieres que. 11a modéstia de sua vida de
todos os dias. repetem a mesma grau-deza ile nossos maiores.

Respeitaremos estritamente a
Constituição e as leis. Meu governo
nao permitira mais a especulação li-
nanceira. baseada na ciranda dos juros
altos.

A poupança do pobre, do trabalha-
dor. da classe média e do empresário ò
intocável.

C) Banco Central lará as modifica-
çòes indispensáveis a que o sistema de
opcn imirkct. praticado 110 Brasil, seja
corrigido de suas distorções, de tal mo-
ilo que passe a funcionar como em
outros centros linancciros internacio-
liais, nos quais o o ver iii^ltl não se
remunera com taxas de juros positivas.
1: uma determinação!

Ao perverter-se o valor da moeda
que. de acordo com os pensadoresclássicos, dev e ser instrumento da jus-
tiça. perverte-se toda a sociedade.

Na ânsia de proteger seus bens e
sua lamilia muitas pessoas perdem a
releivneia dos valores imprescindíveis
cm unia sociedade civilizada. Alastra-
se a corrupção, lortaleee-se o egoísmo,
reina o desespero ai ire os mais IVacos.
Cresce a criminalidade.

Disse, logo no inicio de minha ail-
minislraçao e volto a dizer, que este
será um governo de todos, para não
ser governo de uns poucos. Disse, iam-
bem. que seria am governo honrado,
aberto, submetido ã vigilância da so-
cicdadc. Para isto. e neste ato. estou
propondo ao Congresso Nacional a

SEGUNDA PARTE

I I Deus nos r-situui esta parle dei uni-
utm> pura que nela eililkássemos uma na-
vão sem os terríveis sentimentos ile superio-
ruindo étnica e racial. Lormamo-nos de
muitos sangues e de muitas culturas.

(K nossas problemas são mais de nature-
za política, e m> o paciente exercício da
poliliea. que se expressa nos atos de tolerân-
cia. respeito ao adversário, diálogo perma-nente. será capaz de llies dar encaminha-
menlo e solução.

Nao podemos perder a conlianea em nós
mesmos. Devemos terem mente que a nossa
primeira luta e no interior tia alma. Não
podemos aceitar a miséria e o sofrimento de'milhões ile compatriotas, muitos deles com
as mãos abertas para suplicar os instrumen-
tos de trabalho. Mãos vazias que diante da
Iríe/a dos abastados podem crispar-se naviolência.

Permito-me citar o testemunho de uni
grande brasileiro do nossa época, o sociólo-
go I lerbert de Sousa, que trouxe ao governoa singular contribuição de sua solidariedade
humana. Disse Betinho. ao referir-se ao
( otiselho ae Segurança Alimentar:"I importante registrar que e a primeira

Jvc/ tia historia da Reptib iea que tal defini-eao c leita c que tal prioridade c detlniila e
issimmla pnr um governo, .lá era tempo."I cm os tido grandes c poderosos momen-

U» na historia. C omeçamos a construir o
nosso pais independente cm Guararapo e
110 C ampo ile Suo Domingos, onde o alteres
ajustou com a eternidade o nascimento des-la naçao. Levamos para Pístóía o nosso
de\cr para com uma civilização fundada nodireito, na justiça e na lei. ijiie só a demo-
craeia consegue preservar.

Não pudemos permita que esta trabalho-s,t coiistraeao venha a ruir pelo desânimo ile
tais e .1 iicliK-r.iiaeáo destrutiva de outros.

Nao podemos permitir -- e não permiti-reinos.
Muito obugaiio.

estruturação da Ouvidoria Geral da
República.

A filosofia política que predomina-
va a partir de 1930 e que. de alguma
Ibrma, predominou durante muito
tempo em nosso pais era a de que ao
Estado cumpria reger o processo de
desenvolvimento e arbitrar os conflitos
entre os agentes econômicos. Quando,
cm nome de novas realidades interna-
cionais. decidiu-se retirar o Eslado da
direção da economia, descobriu-se que
ele já não se encontrava lá. Algumas
empresas estatais, mais bem conduzi-
das. podiam exibir êxitos, enquanto
outras só contabilizavam prejuízos. E
a iniciativa privada, muitas vezes sub-
metida 110 acicate do imediatismo. não
era tão privada assim, pois dependia
de favores governamentais e, em mui-
los setores, era subsidiada direta ou
indiretamente pelo Estado.

Sabem os senhores como nos foi
difícil explicar, aos aliados sinceros de
uma vida inteira, as razões que nos
impunham privatizar empresas estatais,
como a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal. de Volta Redonda, e. da mesma
maneira, promover sita aprovação pelo
Congresso, e sancionar leis como a dos
portos. É preciso dizer que só concorda-
mos com a privatização quando encon-
Iramos destinação criadora aos recursos
cm moeda dela advindos, no financia-
mento da ciência e da tecnologia, nos
investimentos em saúde e em segurança
pública c na amortização da dívida in-
terna com a conseqüente queda da in-
Ilação e retomada do crescimento.

Vamos prosseguir 110 processo de
privatização, sem abrir mão do con-
[role acionário das empresas estratégi-
cas. como lal defenidas na Constitui-
çâo Federal.

É preciso que a sociedade com-.
preenda as circunstâncias deste gover-
no. Ele se iniciou sob a dúvida da
interinidade e só se confirmou em 29
de dezembro do ano passado.

Nosso primeiro cuidado foi o de
recensear as ruínas do Estado. A na-
çâo estava perplexa e entristecida dian-
te do que se revelava. E não se deve
esquecer que só neste mês podemos
contar com 11111 orçamento, mesmo as-
sim distanciado da realidade.

Este governo não inventou a infla-
çâo, a recessão e muito menos a cor-
rttpção que arruinou o pais.

Só as pessoas de má-fé podem acu-
sá-lo de imobilismo. Fez-se mais. e com
mais seriedade, nesta administração, do
que muitos imaginam. Os senhores mi-
nistros sabem disso e devem dizer isso
ao Brasil.

Temos a consciência de que inicia-
mos, movidos pelo sentimento do dever,
um tempo melhor para a nossa gente.

Essa disposição de recuperar a dig-
nidade do Estado nacional deverá en-
contrar nas leis os instrumentos que a
tornem efetiva.

Não me demitirei da responsabilida-
de de. como chefe de Estado, colaborar
110 processo de revisão constitucional
que se iniciará em breve. A independên-
cia dos três Poderes. que respeito e
sempre respeitarei, não me inibe de su-
gerir ao Congresso, por intermédio dos
líderes do governo, as modificações quea experiência 110 exercício do Poder
Executivo me recomenda.

Ao passar a palavra ao ministro da
Fazenda, doutor Eliseu Resende, quero
anunciar-lhes uma medida importante.
Tomei a decisão de mandar reduzir a
alíquota de importação de medicamen-
tos. que será negociada em beneficio do
consumidor e estendida também aos
consumidores privados, resguardado o
interesse da produção nacional. Essa é
uma medida que tomamos contra os
que abusam da liberdade de preços.
Outras poderão ser adotadas, na mesma
linha, se assim for convocado o governo
pela necessidade de proteger a vida e a
saúde dos brasileiros.

ELEGEMOS PARA VOCE O MELHOR DE

PORTO SEGUBO

FRETAMENTO EXCLUSIVO

8 DIAS

lolet

4»< J
I 1

< I
1

Lfltaofln

UT/TOM

No confortável
FOKKER-27

Desde
¦Cr$l 1.275mil

ITAPUÃ PRAIA HOTEL
0 melhor 3-*-, a 150 m da
praia de Itaperapuã.
HOTEL PORTO
SEGURO PRAIA
0 melhor 4 ? localizado em
frente ao mar. „ . 00_ ..

INCLUINDO: AOS DOMINGOS
h Cafés da manhã e meia-pensão no Hotel (7 refeições.) ¦ Show de lambada

Completo City-tour (3 horas) ¦ Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto
A Soletur não hospeda seus clientes em Hotéis situados

no centro da cidade (longe das melhores praias).

Opção: HOTEL PRAIA üO PRADO
0 paraíso é lá mesnto, à 200 km de P. Seguro Cr$ 12.200mil
Apartamentos com varanda e vista - mar. ou 3 x 5.234 mil

Preços válidos para a saída de 2/5/93.

Asoietur' Em turismo a número 1
CENTRO: Quitanda, 20 Slj. ¦ 221-4499
COPA: Santa Clara, 7fí, Slj. ¦ 255-1893
T1JUCA: Saens Pena. 45/ l.j. 101 • 264-4893

m

3
CONSULTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS.
IPANEMA: Vise. Pira.il 351/Lj. 105 - 32 1-1188BARRA: Oletfário Maciel, 451/Lj. D - 494-2137
NITERÓI: Moreira César, 22!)/Slj. 209 ¦ 710-740!
N. IGUAÇU: Cov. Roberto Silveira, 214 • 768-3673

Itamar deixou claro que a privatização de empresas estratégicas tèra 
"queTspet'^iFaTevísaoT^ístitucioiial

As reações dentro do 
governo

Senador Pedro Simon, líder do
governo no Senado: "Esse é um pro-
grama que não prevê milagres. Não
promete zerar a inflação, mas sim
baixá-la, e não vai adotar medidas
violentas. Agora será mais fácil ne-
gociar com o Congresso".

Ministro Paulino Cícero, das Mi-
nas e Energia: "O 

presidente me
decretou uma zona de silêncio so-

bre isso (a renúncia coletiva do Mi-
nistério)."

Deputado Roberto Freire, líder
do governo na Câmara: "Os candi-
datos que se colocarem contra essas
medidas estarão se colocando con-
tra suas candidaturas."

Ministro Jutahy Júnior, do Bem
Estar Social: "O 

plano é realista,

não é inflacionário e prevê a reto-
mada do crescimento".

Ministro Walter Barelli, do Trar
ballio: "Vamos esperar os dados dè
abril e ver que o emprego foi reçriaf
do. Este plano visa a retomada do
crescimento com mais emprego e
redução da pobreza. Finalmente!,
temos uma equipe econômica coraT
jostt para fazer isso".

ODIADAS MAES VEM AÍ... ANTECIPE SUAS COMPRAS.

Éõâ LIGUE JÁ!

771-6868
domingo

das 08:00 às 17:00 horas

Segunda a sexta das 08:00 às 20:00 horas
Sábado das 08:00 às 13:00 horas

PHILIPS

TV EM CORES
PHILIPS 14"
MOD. GL1313 CR
Garantia Philips de 1 ano.
Quantidade: 10

PREÇO AVISTA:

12.629
000,

PHILIPS

entrada
para£®.|

SYSTEM
PHILIPS
MOD. AS 9100
Garantia Philips de 1 ano.
Quantidade: 10

PREÇO À VISTA:

6.426

"ry # n .-y^ --y.

11

'-Jl
20"

TV EM CORES
PHILIPS PREÇO A VISTA:
MOD. GL 1343 CR 1 C A7Ü000Garantia Philips de I ano. 1 *3Quantidade: 10

SHARPIV.CVJl.OíiU SF.U FkuNtKlkAS

.000,

BltASTEMPNjo irni (omp.ir.HJO

:m$m 
i-i-ntfiMi' i ''^'rrir

_j

REFRIGERADOR
BRASTEMP 294 LITROS
MOD. 30 ABE
Garantia Brastemp de 1 ano.
Quantidade: 15
PREÇO AVISTA:

12.219

UGADONA EM VOCEML LiGADONA EM VOCE **

Arahua
O

WiMBSL.

CAMERA DE VÍDEO
SHARP
MOD. VL 680
Garantia Sharp de 1 ano.
Quantidade: 05

PREÇO À VISTA:

36.259
.000,

E82S22SKBAouuovrtat AvtyvMERta PORTA

«2!!52.—

I 
^ ^ «,... | i

STOCK FREEZER
PROSDÓCIMO
210 I.ITR0S MOD. F 21Garantia Prosdócimo de 1 ano.
Quantidade: 15
PREÇO À VISTA:

13.689

CANTINHO DA MAMÃE

PRODUTO PREÇO À VISTA

im
Msa

ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR
Ofertas exclusivas para compras por telefone válidasaté 28.04.93 no Rio e Grande Rio. Apôs esta dataos produtos retomarão aos seus preços normais.
Limitadas as quantMades Indicadas.Forma de pagamento: à vista (pagamento no ato) ouSE PREFERIR, EM ATE 3 VEZES IGUAIS COM O1! PAGAMENTO SO EM MAIO.Os preços dos produtos deste anúncio estãoexpressos em milhares de cruzeiros.Vendemos para todo o Brasil via Sedex. Entregamos
também na Regão dos Lagos (entrega a combinar).Não vendemos para concorrentes e pequenosrevendedores.SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO CLIENTE: 771-2304.

SECRETÁRIA ELETRÔNICA
GENTEK MOD. MSE 1922
Garantia Gentek de 1 ano.
Quantidade: 12
TELEFONE COUGAR MOD. PH 316
VIVA VOZ
Garantia Cougar de 1 ano.
Quantidade: 12
FORNO ELÉTRICO WALITA MOD. FN 23Garantia Walita de 1 ano.
Quantidade: 15
PANELA WALITA
RICECOOKERGarantia Walita de 1 ano.
Quantidade: 12
MULTIPROCESSADOR ARNO
TRITON MOD. PROT
Garantia Amo de 2 anos.
Quantidade: 15
CALCULADORA AGENDA ELETRÔNICA
SHARP MOD. EL 8190
Garantia Snarp de 3 meses.
Quantidade: 10

3.709

1.789

2.989

2.SS9

3.379

000.

.000,

.000.

000,

000.

.000,
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.Piano 
preve 

cjxieda dos 
juros 

de curto 
prazort ~

Decisão de Itamar de combater ciranda financeira deve afetar o fundão e os CBDs, mas depende da boa vontade dos bancos

Eliseu baseia o
JW- BRASí-
\ IIA — Os
j jni r o s d c
r curtíssimo
J pjazo pa-
^ J;os pelos
« bancos, in-
: cluindo o fwulão, devem ser re-
! iluzidos nos próximos dias, co-
j mo resultado da principal
» decisão contida no Plano de

Ação do governo Itamar Fran-
"O oyerniglit não se remune-

i ira com taxas de juros positivas.'
!& uma determinação!", disse o'
i presidente em pronunciamento
:< transmitido ao vivo pela TV pa-" ra todo o país. Com isso, Itamar
I espera acabar com a ciranda fi-' 
.aanceira. •

Na prática, isso significa usar
!* o poder do Banco Central para
5 pressionar o mercado financeiro
| a aceitar os papéis de curto pra-
j zo da divida pública com remu-

.jjeração igual à inflação ou abai-
í xo da projeção inflacionária.
t Caso a proposta seja aplicada
| imediatamente, já no leilão de
; .Bônus do Banco Central (BBCs)
s da próxima terça-feira o BC ofe-
" receria os papéis da dívida com
Ü remuneração igual ou inferior á
«-inflação projetada. Como esse
J rendimento é a taxa-base para a
j formação dos juros de todo o
; mercado, a decisão do BC afeta-

rá todas as aplicações financei-
í ras, incluindo o fundão e até os
ü ÜDBs — títulos dos bancos co-
" merciais.
í Isso só vai acontecer, no en-
; tanto, se os bancos concordarem
ira comprar os papéis ao BC" "dentro das novas regras. Se eles
("não aceitarem, o governo terá
: que substituir os títulos vencidos
l por dinheiro! e não por novos

papéis. 
"Vai ser uma queda de'» braço entre o Banco Central e o

mercado financeiro e há o risco
Ilctè que os investidores fujam pa-ra ouro. dólar e ações e consu-

'¦ mo", alertou ontem um impor-
í tante representante do mercado
i financeiro.
: "Os bancos não terão para
; .ande fugir", retrucou o ministro
i da Indústria e do Comércio, Jo-
j'?è Eduardo Andrade Vieira, que" também é dono do Banco Bame-
« rindus. "Fugir 

para o dólar? Isso
\ eles não vão. porque o governo
) tem reservas cambiais para ga-

rantir que o dólar não vai dispa-
Jiar", argumenta José Eduardo.

.A única alternativa para que não
< aconteça a queda de braço será
i os bancos conseguirem empur-
i rar a remuneração menor para
i os aplicadores privados, confor-' me o mesmo representante do
\ mercado.
j Já no início desta semana a
j direção do Banco Central se reu-
: nirá com os dealers que operam
» no mercado financeiro cm nome
: do BC para decidir como execu-
! ,tar a ordem do presidente. O
; Plano de Ação anunciado ontem
" prevê o combate á inflação pelo

equilíbrio das finanças do gover-
no. inclusive com dinheiro sufi-
ciente para pagar os juros de sua" dívida interna. Ao mesmo tem-

» po. o governo quer acelerar a
privatização e usar o dinheiro

Brasília — Josemar Gonçalves

para resgatar sua divida, o que
« ajudará a derrubar os juros.
« "É isso que vai combater a
: inflação", afirmou o ministro da
; Fazenda, Eliseu Resende. O ob-
í jetivo é conseguir um crescimen-
l to econômico neste ano de 2.5%
; a 3.5%. A inflação, pela propos-
; ta. deverá cair gradativamente.
^ O governo acredita que ela fica-
- ra em tomo de 17% no últimoa
* mês do ano.

. . . :'^'v ^
O plano anunciado pelo ministro da Fazenda se apoia nos programas de estabilização econômica, de incentivos setoriais e combate à fome

As priiféSpais medidas do plano

Habitação popular
O Plano de Emergência de Fi-

nanciamento à Habitação benefi-
ciará a população de baixa renda
(até 3 salários mínimos), renda mé-
dia baixa (de 3 a 8 mínimos) e classe
média (mais de 8 salários). Prevê
recursos de USS 2,6 bilhões, a se-
rem investidos na construção de
233 mil residências e melhoria e
urbanização de outras 205 mil. O
plano depende da aprovação pelo
Congresso do IPMF.

Estímulo à agricultura
O governo destinará USS 4,7 bi-

lhões á agricultura: equalização das
taxas de juros (USS 300 milhões)
para o financiamento de produtos
agrícolas básicos (arroz, feijão, mi-
lho, mandioca e cana-de-açúcar);
equalização de preços de produtos ,
agrícolas (USS 3Ò0 milhões); eus-
teio, renovação e garantia ao setor
canavieira (USS 1 bilhão); custeio
da safra de inverno deste ano (USS
250 milhões); comercialização da
safra 1992/93 (USS 700 milhões);
custeio, comercialização e investi-
mentos com recursos próprios do
Funçafé (USS 860 milhões); corre-
ção de solos, renovação do parque •
de máquinas e construção de arma-
zéns (USS 1,4 bilhão); solução das
dívidas do Proagro, no valor de
USS 200 milhões, por meio de pro-
jeto de lei; implementação de pro-
gramas sociais de alimentação
(USS 10 milhões).
SI Combate à sonegação

O governo garante que, a partir
de agora, "os sonegadores não te-
rão paz". A Receita Federal fará
um combate urgente e intensivo á
sonegação e à evasão fiscal. Para
facilitar o recebimento de débitos
fiscais já lançados, o governo en-
viou MP ao Congresso reduzindo
as multas dos créditos tributários

vencidos até 31 de março passado.
A medida só atinge, porém, os dé-
bitos registrados até 31 de dezem-
bro deste ano. A redução da multa
será de 75% quando ocorrer o pa-
gamento integral do débito e de
50% quando parcelado. A MP per-
mite também o parcelamento de dí-
vidas relativas à Contribuição So-
ciai sobre Lucro Líquido, ao Pis, á
Cofins e ao Finsocial, bem como a
dispensa de honorários devidos à
Fazenda Nacional nos processos de
cobrança judicial.

Recuperação de estradas
O governo investirá ainda este

ano USS 590 milhões na recupera-
ção de seis mil quilômetros de ro-
dovias. O dinheiro arrecadado com
o Imposto sobre a Importação do
Petróleo será somado a financia-
mentos do Banco Mundial. Tam-
bém está prevista a volta da co-
brança de pedágio nas estradas de
maior tráfego pelo governo ou pela
iniciativa privada.

Combate à fome e à miséria
Investimentos no desenvolvi-

mento agropecuário: serão priori-
zadas as culturas de feijão, arroz,
milho, mandioca, cana-de-açúcar e
a produção leite para crianças ca-
rentes. Para gerar empregos, estão
previstos incentivos á construção
civil nas áreas de habitação, sanea-
mento e na recuperação de estra-
das. Essas medidas deverão dar
sustentação ao 'Programa de Ali-
mentação Escolar. O governo quer
aumentar a oferta de produtos ali-
mentares na periferia das grandes
cidades, com a ampliação da Rede
Somar de supermercados e o uso
dos estoques reguladores do gover-
no. Área de saúde: programas de
prevenção sanitária, para combater
a cólera, a febre amarela, vermino-

• ses e endemias. Ainda está previsto

o apoio ás Santas Casas de Miseri-
córdia. Será criado um programa
especial de atendimento às crianças
e mães carentes.

Remédios
O presidente decidiu reduzir as

alíquotas de importação dos remé-
dios para combater os aumentos
abusivos praticados pelo setor far-
macêutico.

Programa energético
As tarifas terão aumentos reais

para recuperar a capacidade de in-
vestimento no setor de energia: Se-
rão privatizadas as empresas de dis-
tribuiçào de energia Light (RJ) e
Excelsa (ES), e serão vendidas
ações da Eletrobrás e de Furnas nas
bolsas de valores. Para evitar que o
governo perca controle de Furnas,
o Tesouro também adquirirá ações
da empresa. Com os recursos gera-
dos, o governo concluirá a constru-
ção das hidrelétricas de Xingó
(Nordeste), Samuel (Norte), Co-
rumbá (Centro-Oeste) e da termelé-
trica de Jorge Lacerda (Sul) e desti-
nará parte ao resgate da dívida
pública.
S Programa de desestatização

A privatização será acelerada e
ampliada para gerar recursos neces-
sários â quitação das dívidas do
governo. O governo venderá ime-
diatamente sua participação mino-
ritária em mais de mil empresas e
acelerará a venda das estatais já
incluídas no Programa Nacional dc
Desestatização (setores de siderur-
gia, petroquímica, fertilizantes,
transporte, minas e metalurgia).
Venderá ações de grandes empresas
de energia elétrica, comunicações,
minas e metalurgia, incluídas a
Light e a Excelsa. O capital estran-
geiro poderá assumir controle inte-
gral de estatais privatizadas que

não tenham função estratégica. A
medida depende do Congresso.

Divida externa
O governo quer concluir o acor-

do da dívida externa com os bancos
credores que transfere o vencimen-
to final de USS 56 bilhões para o
ano 2.023 e reduzir o custo dos
empréstimos obtidos no exterior e
os juros internos de curto prazo. O
país continuará cumprindo os acor-
dos assinados com o Clube dc Pa-
ris.

Dívida interna
O governo quer reduzir os juros

pagos pelos títulos públicos, hoje
em torno de 20% ao ano (já foram
de 29.84% no auge do impeach-
ment). Para isto espera a colabora-
ção do sistema financeiro. As taxas
deverão cair em função da redução
do estoque da dívida em poder do
público, feita com recursos da pri-
vatização, e em conseqüência das
medidas do progama de estabiliza-
ção. O acordo com os credores
também auxiliará a redução de USS
35 bilhões na dívida interna. Ao
assinar o acordo, o Tesouro recebe-
rá USS 35 bilhões depositados no
Banco Central pelos devedores ori-
ginais. O Tesouro utilizará este di-
nheiro para resgatar montante
equivalente de títulos públicos que
estão na carteira do Banco Central.
O governo espera também a rápida
aprovação do projeto de rolagem
das dívidas dos estados.

Ajuste fiscal e empresas estatais
A meta é aumentar a arrecada-

ção em 20% neste ano para conse-
guir pagar os compromissos com
salários do funcionalismos e benefi-
cios previdenciários. Os gastos com
juros deverão cair 18,5% no ano,
representando 11 % da receita líqui-
da. As estatais terão que cortar
10% em suas despesas de custeio
(exceto pessoal e impostos).

Caderno dc

Esportes

2a feira

no seu

JB

plano em tripé

O ministro da Fazenda, Eli-
seu Resende, pediu por três vc-
zes o apoio do Congresso e tam-
bém dos "setores representativos
da sociedade" ás medidas eco-
nômicas no discurso de 12 pásli-
nas, eminentemente técnico, em
que anunciou, na reunião minis-
terial de ontem, o plano dc go-
verno da administração Itamar
Franco, baseado num tripé — os
Programas de Estabilização
Econômica, de Incentivos Seio-
riais à Economia e de Combate á
Fome e Miséria.

O apoio do Congresso e da
sociedade foi solicitado para a
aprovação de projetos de lei c|iie
abrem o capital e colocam à ven-
da ações de mais empresas esta-
tais não-estratégicas, que permi-
tem a participação de 100% 

"do

capital estrangeira na compra de
estatais e que autorizam o uso
dos recursos obtidos na privati-
zação para abater a parcela da
dívida pública interna corres-
pondente a títulos em poder do
público. Além disso, o ministro
da Fazenda apelou a deputados
e senadores para que apressem a
votação da regulamentação do
IPMF e do projeto de lei que
fixa novas regras para a rolagem
das dívidas dos estados.
As estatais terão de reduzir em
10% suas despesas de custeio e a
União venderá imediatamente
sua participação minoritária, di-
reta e indireta, em cerca de mil
empresas. .

Yeda acabou a

sua 
"missão"

BRASÍLIA — A ministra do
Planejamento. Yeda Crusitrs.
disse ontem que considera "ter-
minada minha missão no gover-
no",' dizendo que 

"há diferença
de formação entre uma eeono-
mista e um engenheiro no con-
texto político", referindo-se ao
ministro da Fazenda, Eliseu Re-
sende, com quem admitiu divçr-
gências em função dos cortes no
orçamento de 93.

A ministra já entregou seu
pedido dc demissão ao presiden-
te Itamar Franco, e só aguarda a
sua autorização para deixar de-
finitivamente o cargo. "Hoje
não é dia de deixar o governo",
disse ontem Yeda, para justificar
sua participação na reunião mi-
nisterial de ontem. "O fim de
semana está aí, vamos aprovei-
tá-lo", acrescentou.

A ministra garante que aju-
dou a elaborar o plano econômi-
co e que todas as informações
que sua equipe preparou foram
utilizadas entre as medidas
anunciadas ontem. A ministra
fez questão de anunciar que assi-
nou o plano econômico, mas.Cri-
sou que seu cargo "sempre este-
ve á disposição do presidente".

As divergências de Yeda com
o ministro da Fazenda, Eliseu
Resende, segundo um ministro,
são incontornáveis e "as duas
equipes não se entendem". Ou-
tro motivo para a saída de Yeda
é, aponta outro ministro cpm
gabinete no Palácio do Planalto,
é a insistência do marido da mi-
nistra. cansado da ponte-aérea
entre Porto Alegre e Brasília. O
marido da ministra tem dito a
amigos que não gosta do clima
emocional com que Yeda vem
trabalhando.

SS BRASILEIRO NOS U ESTADOS UNIDOS E 61 CANADA
PREÇOS E QUALIDADE IMBATÍVEIS. COMPARE ? EXIJA O ORIGINAL. EXIJA SOLETUR.

- FLÓRIDAá'^'^ COSTA LESTE COSTA OESTE COSTA A COSTA
MIAMI, ORLANDO

É KEYWEST
14 dias - Mlaml,
Disney, Epcot. Uni-
versai, Sea World,
Busch Gardens c
outras atrações aléin
de pernoite em Kcy
West. o paraíso perdi-do da Flórida. US$
Apartlr 1.760,*

FLORIDA
COSTA A COSTA

16 dias - Key West.
West Palm Beach,
Disney. Epcot, Uni-
versai, Sea World,
Busch Gardens,
Tampa, Venlce. Fort
Myers. Captlva/Sa-
nibel Islands, Na-
pies, MiamlMJSj
Apartlr 1,

DE MIAMI A
NEWYORK-17dlas
(Rodo-A£reo)on20
di» (Rodoviário) -
Disney e Epcot,
Cliarleston, South
c North Carollna
Norfolk, Virgínia
Beach,Williams-
burg, Atlantic City,
Washington. US$
Apartlr2.210,*

NEW YORK,
BOSTON E NEW

ENGLAND
14 dia» - Washing-
ton, Baltimore, Phi-
ladelphla, Atlantic
City. Provldence.
Cape Cod, Plymou-
th, Boston e New
York. US$
A partir 1.810,*

CALIFÓRNIA E
ARIZONA

14oul7dias-Los
Angeles, Santa
Barbara, BlgSur,
M o n t e r e y ,
Carmel, San Fran-
cisco, Yosemltc
Park,. Las Vegas,
Grand Canyon,
Phoenlx. US$
A partir 1,970,*

CALIFÓRNIA E
HAWAII

20 dias - San
Francisco,
Sausallto, Las
Vegas, FlagstafT,
Grand Canyon,
Sedona, Phoenlx,
Palm Sprlngs,
Los Angeles, Ho-
nolulu. US$ .

A partir 3.600

Cal Monda/Flórida • 18 diaa
As atrações da Califórnia e
programação completa em
Mlaml e Orlando.
A partir US$ 2.520, *

Califórnia, Washington e
New York - 19 dias • As
grandes atrações da Call-
fornla e mais Las Vegas,
AtlantlcCItye Phliadelpnla.

A partir US$2.875,*

I Guia brasileiro. Inglês
voefi só fala se quiser.

I Café da manhã e meia-
pensfto opcionais.

I Padrão Soletur de
serviços terrestres.

IASSIST-CARD incluído.

TODAS AS BELEZAS DO MUNDO NUM SO PAIS

•Preços da parte aérea+terrestre
FINANCIAMENTO EM ATÉ 10 VEZES

B

&

TRES CONTINENTES NO ÔJVIBUS BRÁSILEIRQ

t AFRICA DO SUL
f15 DIAS - Johannesburg, Pretória,
Kruger National Park. Reino da

Suazilãndla, Zululândla. Durban, Port
^ Ellsabeth, Garden Route, Wllderness,* Swellendam, Cape Town. US$

gj VoandoS.AA A partir 2.345,00*

AUSTRÁLJA E
:*4 NOVA ZELANDIA

Austrália 13 dias e NovaZelãndla
S dias. Roteiro: Sldney, Melboume,
Calrns. Brlsbane, Surfers Paradlsc,
Qucenstown, Rotorna e Auckland.Voando Acrolíneas US$Argentina» Apartlr 4.698,00* I

ESCANDINAVIA
DINAMARCA - NORUEGASUÉCIA - FINLÂNDIA

20 dias. Copenhagen, Castelo de Hamlet,
Legoland Park, Ebelthot. Bergen (Distrito
dos FJordes), Ulvlk, Oslo, Caesteras,
Estocolmo e Helsinque.

A partir US$ 4.090,00*

CANADÁ, COSTA
OESTE EALASKA

17 dias - Toronto,
N iagara Falls, Edmon-
ton. Calgaiy, Rocky
Mountains. Banff.
Lake Louise, Athabas-
can Glacier, Victoria,
Vnncouver e New
York. Cruzeiro maii-
timo opcional ao
Alaska. US$
A partir 2.995,*

CANADÁ E
NEW YORK -15 dias-
Toronto, N iagara Falls,
Thousand Islands,
Ottawa, Montreal,
Quebec eN. York. US$
ApartlrZ.42o,

18 dias-O tour acima
mais: Philadelphia,
Atlantic City, Wastiln-
gton e Bo ston. US$

A partir 2.530,*

CANADA E
ESTADOS UNIDOS

23 dias • Miami. West
Palm Beach, Disney,
Epcot, Washington,
BulTallo, Niagara Falls,
Toronto, Thousand
Islands. Klngston,
Ottawa, Uppcr Cana-
dá Vlllage, Montreal,
Quebec, Boston e New
York. US$

A partir 2.988,*

CANADA
COSTA A COSTA

22 dias - Toronto,'I
Niagara Falls, Ttiou-
sand Islands. Ottawa.
Montreal, Quebec,,|
Edrnonton. Calgary.
Rocky Mountains. |
Banff, Lake Louise,
Athabascan Glacier,.!
Victoria, Vancouver e [
New York. US$

Apartlr 3.630,*

SOLICITE GRÁTIS
NOSSO CADERNO
INTERNACIONAL N" 8'

'Cft> VOANDO"
miS B © i^SOl

Tift

etur

W/M
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Em turismo a número 1
CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS• Preços da parte aérea + terrestre por pessoa era apto. triplo. Pagamento tr.i cruzeiros ao Câmbio do dia do DólarTurtsmo.

CENTRO: Quitanda, 20/Slj. - 221-4499
COPA; Santa Clara. 70/Slj. • 255-1895
TIJÜCA: Saens Pena, 45/Lj. 10-1 - 264-4893
IPANEMA: Vise. Pirajá, 351/Lj. 105 - 521-1188
BARRA: (Kollbri) Olegário Maciel, 451/Lj. D - 494-2137
NITERÓI: (Contactur) Moreira César, 220/Slj.209 - 710-7401
NOVA IGUAÇU: C.ov. Roberto Silveira, 214 - 768-3673
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dos 
juros 

de curto
praz©

Decisão de Itamar de combater ciranda financeira deve afetar o fundão e os CBDs, mas depende da boa vontade dos bancos
li R A S I -

LIA — Os
-juros de
-curtíssimo
prazo pa-

~gos pelos
-bancos, in-

cluindo o fundão, devem ser re-
_ duzidos nos próximos dias, co-

mo resultado da principal
decisão contida no Plano de
Ação do governo Itamar Fran-

.«co. "O overnighl não se rernune-
"**ra com taxas de juros positivas.~ É uma determinação!", disse o

presidente em pronunciamento
«transmitido ao vivo pela TV pa-

ra todo o país. Com isso, Itamar
espera acabar com a ciranda fi-
nanceira.

«• Na prática, isso significa usar
o poder do Banco Central para
pressionar o mercado financeiro
a aceitar os papéis de curto pra-
zo da dívida pública com remu-
neração igual à inflação ou abai-

.«•-ko da projeção inflacionária.
Caso a proposta seja aplicada
imediatamente, já no leilão de
Bônus do Banco Central (BBCs)
da próxima terça-feira o BC ofe-
receria os papéis da dívida com
remuneração igual ou inferior à
inflação projetada. Como esse
rendimento é a taxa-base para a
formação dos juros de todo o
mercado, a decisão do BC afeta-' rá todas as aplicações (maneei-
ras, incluindo o fundão e até os
CDBs — títulos dos bancos co-
merciais.

Isso só vai acontecer, no en-
tanto, se os bancos concordarem
em comprar os papéis ao BC

...dentro das novas regras. Se eles
- não aceitarem, o governo terá

que substituir os títulos vencidos
por dinheiro, e não por novos
papéis. 

"Vai ser uma queda de
braço entre o Banco Central e o
mercado financeiro e há o risco
de que os investidores fujam pa-
ra ouro, dólar e ações e consu-
mo", alertou ontem um impor-
tante representante do mercado
financeiro."Os bancos não terão para
onde fugir", retrucou o ministro
da Indústria e do Comércio, Jo-
sé Eduardo Andrade Vieira, que
também é dono do Banco Bame-
rindus. "Fugir 

para o dólar? Isso
eles não vão, porque o governo
tem reservas cambiais para ga-
rantir que o dólar não vai dispa-
rar". argumenta José Eduardo.

.A única alternativa para que não
aconteça a queda de braço será
os bancos conseguirem empur-
rar a remuneração menor para
os aplicadores privados, confor-
me o mesmo representante do
mercado.

Já no início desta semana a
direção do Banco Central se reu-
nirá com os dealers que operam
no mercado financeiro em nome
do BC para decidir como execu-
tar a ordem do presidente. O
Plano de Ação anunciado ontem
prevê o combate á inflação pelo
equilíbrio das finanças do gover-
no. inclusive com dinheiro sufi-
ciente para pagar os juros de sua
dívida interna. Ao mesmo tem-
po. o governo quer acelerar a
privatização e usar o dinheiro
para resgatar sua dívida, o que
ajudará a derrubar os juros."É isso que vai combater a
inflação", afirmou o ministro da

¦•Fazenda. Eliseu Resende. O ob-
jetivo é conseguir um crescimen-
10 econômico neste ano de 2,5%
a 3.5%. A inflação, pela propos-
ta, deverá cair gradativamente.
O governo acredita que ela fica-
rá em torno de 17% no último
mês do ano.

Brasília — Josemar Gonçalves

O plano anunciado pelo ministro da Fazenda se apoia nos programas de estabilização econômica, de incentivos setoriais e combate à fonte

Cade terá 
poder contra os cartéis

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) será
transformado em autarquia no pra-
zo de 90 dias e contará com uma
procuradoria própria para promo-
ver as defesas e execuções judiciais
da entidade, assegurar a apuração
das infrações, cobrança das multas
e cumprimento das determinações.
A nova estrutura não requer au-
mento de custos ou quadros, pois
os novos servidores poderão ser re-
quisitados de qualquer outro órgão
ou entidade da administração dire-
ta ou indireta, sem o pagamento
adicional por função comissiona-
da.

Com o novo Cade, o governo
passa a contar com um instrumento
eficiente e poderoso para conter e
punir as práticas de abuso do poder
econômico ou aumentos injustifica-
dos de preços. As novas regras pro-
cessuais vão facilitar o enquadra-
mento das empresas e dificultar
recursos e apelações judiciais que
atrasavam o cumprimento das pe-
nalidades ou anulava o esforço de
combater os abusos.

O procurador chefe da nova au-
tarquia será indicado pelo ministro
da Justiça, Maurício Corrêa, e no-
meado pelo presidente Itamar
Franco. Seu nome, porém, será

submetido à aprovação do Senado,
assim como ocorre com os demais
integrantes do Conselho. Caberá ao
Cade inscrever as multas nu dívida
ativa da entidade e realizar a co-
brança judicial.

O texto da nova lei prevê a apli-
cação de multas e punições também
para pessoas físicas ou entidades
constituídas de fato ou de direito
com ou sem personalidade jurídica,
órgãos e entidades do Estado que
exerçam diretamente ou em forma
de concessão qualquer atividade
econômica fora do regime de mo-
nopólio legal.

BC vai ter mais

transparência

A transferência da divida exter-
na do Banco Central para o Tesou-
ro Nacional, com a conclusão do
acordo com os bancos credores,
vai separar as contas do dois ór-
gãos. Hoje, existe uma zona cin-
zenta entre o Tesouro e o BC. A
operação trará benefícios também
para o Tesouro. A transferência,
anunciou ontem o ministro Eliseu
Resende, vai possibilitar o abati-
mento de USS 35 bilhões na divida
interna alocada na carteira do BC,
que hoje é titular de boa parte da
dívida externa.

As principais medidas do plano
D Habitação popular

O Plano de Emergência de Fi-
nanciamento á Habitação benefi-
ciará a população de baixa renda
(até 3 salários mínimos), renda mé-
dia baixa (de 3 a 8 mínimos) e classe
média (mais de 8 salários). Prevê
recursos de USS 2.6 bilhões, a se-
rem investidos na construção de
233 mil residências e melhoria e
urbanização de outras 205 mil. O
plano depende da aprovação pelo
Congresso do IPMF.

Estimulo à agricultura
O governo destinará USS 4,7 bi-

lhões à agricultura: equalização das
taxas de juros (USS 300 milhões)
para o financiamento de produtos
agrícolas básicos (arroz, feijão, mi-
lho, mandioca e cana-de-açúcar);
equalização de preços de produtos
agrícolas (USS 300 milhões); eus-
teio, renovação e garantia ao setor
canavieira (USS 1 bilhão); custeio
da safra de inverno deste ano (USS
250 milhões); comercialização da
safra 1992/93 (USS 700 milhões);
custeio, comercialização e investi-
mentos com recursos próprios do
Funcafé (USS 860 milhões); corre-
ção de solos, renovação do parque
de máquinas e construção de arma-
zéns (USS 1.4 bilhão); solução das
dívidas do Proagro, no valor de
USS 200 milhões, por meio de pro-
jeto de lei; implementação de pro-
gramas sociais de alimentação
(USS 10 milhões).

Combate à sonegação
O governo garante que, a partir

de agora, "os sonegadores não te-
ráo paz". A Receita Federal fará
um combate urgente e intensivo á
sonegação e á evasão fiscal. Para
facilitar o recebimento de débitos
fiscais já lançados, o governo en-
viou MP ao Congresso reduzindo
as multas dos créditos tributários

vencidos até 31 de março passado.
A medida só atinge, porém, os dé-
bitos registrados até 31 de dezem-
bro deste ano. A redução da multa
será de 75% quando ocorrer o pa-
gamento integral do débito e de
50% quando parcelado. A MP per-
mite também o parcelamento de dí-
vidas relativas á Contribuição So-
ciai sobre Lucro Líquido, ao Pis, á
Cofins e ao Finsocial, bem como a
dispensa de honorários devidos á
Fazenda Nacional nos processos de
cobrança judicial.

Recuperação de estradas
O governo investirá ainda este

ano USS 590 milhões na recupera-
ção de seis mil quilômetros de ro-
dovias. O dinheiro arrecadado com
o Imposto sobre a Importação do
Petróleo será somado a financia-
mentos do Banco Mundial. Tam-
bém está prevista a volta da co-
brança de pedágio nas estradas de
maior tráfego pelo governo ou pela
iniciativa privada.

Combate à fome e à miséria
Investimentos no desenvolvi-

mento agropecuário: serão priori-
zadas as culturas de feijão, arroz,
milho, mandioca, cana-de-açúcar e
a produção leite para crianças ca-
rentes. Para gerar empregos, estão
previstos incentivos á construção
civil nas áreas de habitação, sanea-
mento e na recuperação de estra-
das. Essas medidas deverão dar
sustentação ao Programa de Ali-
mentação Escolar. O governo quer
aumentar a oferta de produtos ali-
mentares na periferia das grandes
cidades, com a ampliação da Rede
Somar de supermercados e o uso
dos estoques reguladores do gover-
no. Área de saúde: programas de
prevenção sanitária, para combater
a cólera, a febre amarela, vermino-
ses e endemias. Ainda está previsto

o apoio ás Santas Casas de Miseri-
córdia. Será criado um programa
especial de atendimento às crianças
e mães carentes.

Remédios
O presidente decidiu reduzir as

alíquotas de importação dos remé-
dios para combater os aumentos
abusivos praticados pelo setor far-
macèutico.

Programa energético
As tarifas terão aumentos reais

para recuperar a capacidade de in-
vestimento no setor de energia. Se-
rào privatizadas as empresas de dis-
tribuição de energia Light (RJ) e
Excelsa (ES), e serão vendidas
ações da Eletrobrás e de Furnas nas
bolsas de valores. Para evitar que o
governo perca controle de Furnas,
o Tesouro também adquirirá ações
da empresa. Com os recursos gera-
dos, o governo concluirá a constru-
ção das hidrelétricas de Xingó
(Nordeste), Samuel (Norte), Co-
rumbá (Centro-Oeste) e da termelé-
trica de Jorge Lacerda (Sul) e desti-
nará parte ao resgate da dívida
pública.

Programa de desestatização
A privatização será acelerada e

ampliada para gerar recursos neces-
sários à quitação das dívidas do
governo. O governo venderá ime-
diatamente sua participação mino-
ritária em mais de mil empresas e
acelerará a venda das estatais já
incluídas no Programa Nacional de
Desestatização (setores de siderur-
gia, petroquímica, fertilizantes,
transporte, minas e metalurgia).
Venderá ações de grandes empresas
de energia elétrica, comunicações,
minas e metalurgia, incluídas a
Light e a Excelsa. O capital estran-
geiro poderá assumir controle inte-
gral de estatais privatizadas que

não tenham função estratégica. A
medida depende do Congresso.

Dívida externa
O governo quer concluir o acor-

do da dívida externa com os bancos
credores que transfere o vencimcn-
to final de USS 56 bilhões para o
ano 2.023 e reduzir o custo dos
empréstimos obtidos no exterior e
os juros internos de curto prazo. O
país continuará cumprindo os acor-
dos assinados com o Clube de Pa-
ris.

Dívida interna
O governo quer reduzir os juros

pagos pelos títulos públicos, hoje
em torno de 20% ao ano (já foram
de 29,84% no auge do itnpeach-
inent). Para isto espera a colabora-
ção do sistema financeiro. As taxas
deverão cair em função da redução
do estoque da dívida em poder do
público, feita com recursos da pri-
vatização, e em conseqüência das
medidas do progama de estabiliza-
ção. O acordo com os credores
também auxiliará a redução de USS
35 bilhões na dívida interna. Ao
assinar o acordo, o Tesouro recebe-
rá USS 35 bilhões depositados no
Banco Central pelos devedores ori-
ginais. O Tesouro utilizará este di-
nheiro para resgatar montante
equivalente de títulos públicos que
estão na carteira do Banco Central.
O governo espera também a rápida
aprovação do projeto de rolagem
das dívidas dos estados.

Ajuste fiscal e empresas estatais
A meta é aumentar a arrecada-

ção em 20% neste ano para conse-
guir pagar os compromissos com
salários do funcionalismos e benefi-
cios previdenciários. Os gastos com
juros deverão cair 18.5% no ano,
representando 11% da receita líqui-
da. As estatais terão que cortar
10% em suas despesas de custeio
(exceto pessoal e impostos).

Eliseu baseia o

plano em tripé

O ministro da Fazenda, Eli-
seu Resende, pediu por três ve-
zcs o apoio do Congresso e tam-
bém dos "setores representativos
da sociedade" às medidas eco-
nômicas no discurso de 12 pági-
nas, eminentemente técnico, em
que anunciou, na reunião minis-
terial de ontem, o plano de go-
verno da administração Itamar
Franco, baseado num tripé — os
Programas de Estabilização
Econômica, de Incentivos Sèto-
riais à Economia e de Combate á
Fome e Miséria.

O apoio do Congresso e da
sociedade foi solicitado para a
aprovação de projetos de lei-que
abrem o capital e colocam à ven-
da ações de mais empresas esta-
tais não-estratégicas, que permi-
tem a participação de 100% do
capital estrangeira na compra de
estatais e que autorizam o uso
dos recursos obtidos na privati-
zação para abater a parcela da
dívida pública interna corres-
pondente a títulos em poder do
público. Além disso, o ministro
da Fazenda apelou a deputados
e senadores para que apressem a
votação da regulamentação do
IPMF e do projeto de lei que
fixa novas regras para a rolagem
das dívidas dos estados.
As estatais terão de reduzir em
10% suas despesas de custeio e a
União venderá imediatamente
sua participação minoritária, di-
reta e indireta, em cerca de-mil
empresas.

Yeda acabou a

sua 
"missão"

BRASÍLIA — A ministra do
Planejamento. Veda Crusius.
disse ontem que considera "ter-
minada minha missão no gover-
no", dizendo que 

"há diferença
de formação entre uma econo-
mista e um engenheiro no con-
texto político", referindo-se ao
ministro da Fazenda, Eliseu Re-
sende, com quem admitiu diver-
gèncias em função dos cortes,no
orçamento de 93.

A ministra já entregou seu
pedido de demissão ao presiden-
te Itamar Franco, e só aguarda a
sua autorização para deixar de-
finitivamente o cargo. "Hoje
não é dia de deixar o governo",
disse ontem Yeda, para justificar
sua participação na reunião mi-
nisterial de ontem. "O fim de
semana está aí, vamos aprovei-
tá-lo", acrescentou.

A ministra garante que .aju-
dou a elaborar o plano ecohômi-
co e que todas as informações
que sua equipe preparou foram
utilizadas entre as medidas
anunciadas ontem. A ministra
fez questão de anunciar que assi-
nou o plano econômico, mas fri-
sou que seu cargo "sempre este-
ve à disposição do presidente".

As divergências de Yeda com
o ministro da Fazenda, Eliseu
Resende, segundo um ministro,
são incontornáveis e "as duas
equipes não se entendem". Ou-
tro motivo para a saída de Yeda
é, aponta outro ministro com
gabinete no Palácio do Planalto,
é a insistência do marido da mi-
nistra, cansado da ponte-aérea
entre Porto Alegre e Brasília. O
marido da ministra tem dito a
amigos que ,;ão gosta do clima
emocional com que Yeda vem
trabalhando.

ÜM ÔNIBUS m BRASILEIRO NOS HESTADOS UNIDOS E & CANADA
PREÇOS K QUALIDADE IMBATÍVEIS. COMPARE?EXIÜTA O ORIGINAL. EXIJA SOLETUR

FLÓRIDA COSTA . LESTE
MIAMI, ORLANDO

E KEY WEST
14 dias • Mlatnl,
Disney. Epcot, Uni-
versai, Sea 'Vorld,
Busch Gardcns c
outras atrações aléin
de pernoite etn Key
West. o paraíso perdi-do da Flórida. US$
A partir 1.760,*

FLORIDA
COSTA A COSTA

16 dias - Key West,
West Palm Beach,
Disney, Epcot. Uni-
versai. Sea World,
Busch Gardens,
Tampa. Venice, Fort
Myers. CapUva/Sa-
nibel Islands, Na-
pies. Mlaml._US
A partir 1HHEHSE

RHBv

DE MIAMI A
NEWYORK -17 dlai
(Rodo-Aéreo)ou20
dia» (Rodoviário) -
Disney e Epcot,
Charleston, South
e North Carolina
Norfolk. Virgínia
Beach,Williams-
burg, Atlantic City.
Washington. US$

A partir 2.210,*

NEWYORK,
BOSTON E NEW

ENGLAND
14 dias - Washing-
ton, BalUmore, Phl-
ladelphla, Atlantic
City, Providencc,
Cape Cod, Plyniou-
th, Boston e New
York. US$
A partir 1.810,*

COSTA OESTE COSTA A COSTA
Califórnia/Flórida - lSdiai
As atrações da Califórnia e
programação completa em
Mlaml e Orlando.
A partir DS$ 2.520,*

CALIFÓRNIA E
ARIZONA

14oul7dias-Los
Angeles, Santa
Barbara, BlgSur,
Monlercy,
Carmel, San Fran-
cisco, Yosemite
Ixark,. Las Vegas,
Grand Canyon,
Phoenlx. US$
A partir 1.970,'|a partir 3.

CALIFÓRNIA E
HAWAII

20 dias - San
Francisco,
Sausallto, Las
Vegas, Flagstaff,
Grand Canyon.
Scdona. Phoenlx,
Palm Springs,
Los Angeles, Ho-
nolulu. USi

Califórnia, Washington e
Nev York - 19 dias - As
Cdes 

atrações da Call-
a e mais Las Vegas,

AtlanUc City e Phlladelpnla.
A partir US$2.875,*

Guia brasileiro. Inglfis
você só fala se quiser.
Café da manhã e meia-
pensão opcionais.
Padrão Soletur de

i serviços terrestres.
9 ASSIST-CAKD incluído.

TODAS AS BELEZAS DO MUNDO NUM SO PAIS

'Preços da parte aérea+terrestre
FINANCIAMENTO EM ATÉ 10 VEZES

Ei
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• CONTINENTES NO ÔNIBU BRASILEIRO

\t ÁFRICA DO SUL- 15 DIAS - oohannesburg, Pretória,Kruger National Park. Reino daSuazlTândla. Zululándla, Durban. Port
# Ellsabeth, Garden Route, Wllderness,1 Swellendàm, Cape Town.

ár

Voando S.A.A.
US$

A partir 2.345,00*

AUSTRALJA E
NOVA ZELANDIA

Austrália 13 dias c NovaZclàndia8 dias. Roteiro: Sidncy, Mclbounie,
Calnis. Brishanc, Surfers Paradise,
Queenstown, Rotorna e Auckland.Voando Aerolineas US$Argentinas A partir 4.698,00*

ESCANDINÁVIA
DINAMARCA - NORUEGASUÉCIA - FINLÂNDIA20 dias. Copenhagen, Castelo de HairJet,

l-egoland Park. Ebelthot. Bergen (Distritodos Fjordes), Ulvlk, Oslo. Caesteras,
Estocolmo e Helsinque.

A partir USS 4.090,00*

.¦Cy VOANDO
/('Y4PIG

CANADA COSTA
OESTE EALASKA

17 dias - Toronto,
Niagara Falls, Edinon-
ton, Calgaiy, Rocky
Mountains, Banff,
Lake Louise, A th abas-
can Glacier, Victoria,
Vancotivcr e New
York. Cruzeiro mari-
timo opcional ao
Alaska. US$
A partir 2.995,*

jg
SOLICITE GRÁTIS
NOSSO CADERNO
INTERNACIONAL N" 8 ^=5.

CANADA E
NEWYORK -18 dias-
Toronto, Niagara Falls.
Thousand Islands,
Ottawa, Montreal.
QucbcceN. York.üS$
Apartlr 2.425,*

18 dias- O tour acima
mais: Phlladclphia,
Atlantic CItyrWasliIn-
gton c Boston. US$
Apartlr 2.530,*

CANADA E
ESTADOS UNIDOS

23 dias - Mlaml, West
Palm Beach, Disney.
Epcot, Washington,
BufTallo, Niagara Falls,
Toronto. Thousand
islands. Kingston.
Ottawa, Uppcr Cana-
dá Vlllage, Montreal.
Queixe, Boston e New
York. US$
Apartlr2.988,*

CANADA
COSTA A COSTA "

22 dias - Toronto.
Niagara Falls, Tliou-
sand Islands. Ottawa,
Montreal, Qucbefc,
Edtnonton, Calgary,
Rocky Mountains.
Banff. Lake Louise..
Athahascan Glacier.
Victoria. Vancouver" e
New York. US$

A partir 3.630,

0
X0

^soleturS ¦ Fm tiirismn a mimem 1Em turismo a número 1
CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS' Preços da parte aérea + terrestre por pessoa em apto. triplo. Pagamento em cruzeiros ao Câmbio do dia do DólarTurlsino.

CENTRO: Quitanda. 20/Slj. - 221-4499
COPA Santa Ciar,:. 70/Slj. - 255-1895
TIJUCA: Sacns Pena. 45/Lj. 10-í - 264-4893
IPANEMA: Vise. Plrajá, 351/Lj. 105 - 521-1188
BARRA: (Kollbri) Olcgário Maciel, 451/Lj. D - 494-2137
NITERÓI: (Contactur) Moreira César. 22!)/Slj.20fl - 710-7401
NOVA IGUAÇU: Ciov. Roberto Silveira, 214 - 768-3673
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CHR1STIANE SAMARCO . -h—v m ^Z '

!? Br r-^ Angustia de Roberto Freire .Xonhe^a osmaiores

¦ Lid« esperou -- 
 <|*v, 

eStK^ClllOS (U

«K jHH 
i^Vyr- M 1 # ^Franco, as vesperas do anuncio A os 45 minutos da madru- IM '' ' 1 M\ 111

oficial do piano de a?ao do go- JrY gada de sabado, o gar<;om - Wy| ' 
iWSt 35 SKffBH—JIIL—111 III

vemo. Uma convocagao subila do restaurante Carpe Diem avi- V'I 
ll1lllllll~jHK—'ft—11111|

dos ministros para uma reuniao sou o liderdogoverno naCama- ""
.pouco antes da meia-noite de ra, Roberto Freire (PPS-PE), COIII ClUeffl Cl6 llfll ShOUl de COmpCtCftCiCI,!
sexta-feira, levou uma caravana que um assessor da Presidencia * • " 

,~ I ¦ , . 1
de carros oficiais ao Palacio da da Republica o chamava ao tele- %i" *4j|£ I SejQ qual for o seu destino toristxo, voce ®ontaraicom a
A)vorada, enquanto o lider do fone. Terminava a longa agonia . . * 

5lj I indiscutivel CRIflII\flDflD€ BflflSll€inil eo QUflUDIfDCcte*
governo na Camara, Roberto do lider, que, irritado, esperava, /ijmL ' :m I 1° IVIUNDO que so o Travel Scrvicc Brazil Opcrcidora Turistica
Freire (PPS-PE), ignorando as desde a manha,'conhecer o pla- 

' 
am : f'l I goronto, com os seus 22 onos de trodi<;ao e experiencia.

.medidas que seriam anunciadas no de a?ao do governo que teria JK ' J I OCuios brasileiros proRssionais durante tocJa a sua vicigem, ,,
; na manha seguinte, afogava no que defender no Congresso Ro- MM- J Q|em dos aulas locals em cada cidade;

chope do restaurante Larpe berto Freire ainda foi aconselha- mBm mi I _ - * . _ j. ?..« ,
Diem, em Brasilia, a magoa des- do por assessors > ignorar . MM /ft Sdolbu, c). Iu», ^irfvo pa™ o. .mso. jrupo. cl. bros.«««

te isolamento. Doze horais de- o chamado e nao comparecer a f 
' mHP* . $? I OHoleisdeluxo, l°ccitegoriae turfstica superior, bem localizados;

pois, porem, Freire ja estava re- reuniao do Palacio da Alvorada Freire: "Vitdria do presidencialismo mudou linha do governo I ^jn0jejf0s com flexibilidade. Voce inicia e termina a viagem
•feito do desencanto apos qUe comegaria as 9h para a dis- ta «ge ^ a defender 0 qUe eu com e]a e 0 ministro do Traba- I conforme sua conveniencia;
ouvir o presidente anunciar cussa0 do piano. Afinal, pela ^ sej ^ nfl0 me. ,ho Wa,ter BarelH "Pelo que | € ainda( a garantia de 0UAUDAD6 com PR€$OS PROMOCIONRIS.

lh0r Chamar 0u,r0" COn,en'OU ?bem0S- °-Pla"2 
,COiSaS /"Os presy publicodos induemPARTE AfeREA E TERRESTRE

Os ministros mais pontuais os lideres no Coneresso com seus assessores. boas, mas nao podemos ter co I por pessoa em Apt0 Duplo. Anallse e compare, e veja porque a
tlveram que aguardar durante S1SU A confusao armada pelo gover- nhecimento oficial das medidas TRAVEL SERVICE e, em excursao, a soa melhor opgao!. '*

iiii'icp „mi Imr'i-i pxnl'nric;"iodo tinnam participacio ao pro no ao ignorar seus lideres no junto com a imprensa , disse-  ¦ —

ministrn Hn F-i7end'i F.Iiseu Re- cesso de decisao do governo. processo de decisao das medidas ram Erundina e Barelli. j
sende antecipando as linhas ge- F.reire 

aind,a.t0m0U maiS- Um de Politica economica comepara Freire resolveu, entao, telefo- I Soidos mCflSCiiS de fibril O Outubro d© 1993 :

tHAfitrJk SosfisisiE *****>* :
anfitriao do Alvorada, mas nao monmdou a linha do governo, seu Resende, telefonou para situagao. "Os ministros e os lide- A CiwNdc ViAqtM ao fi^Ljb^P^v0^p^i««fcIScN™Y^

"anareceu 
seauer para cumpri- dizia o lider, sem esconder sua Freire, que estava em Recife, res nao podem saber do piano so I !i?TER,'Pj Eur°pa nctz 

aicnn
men tar os ministros, ocupado angustia ao perguntar aos seus avisando que queria conversar amanha (sabado)", disse. Saiu J I'snK,SiM»lo, RfNNts, ANqtm, MoNi«iclwi«l, AMboKt, ^ 3»8T 5r0 

^ ^ 
I

com os retociues finais de sua companneiros de mesa quantas sobreo piano. do encontro com os dois minis- I Hounqis, DijoN, Bcauni, lyoN, a«cA«qNc, Pom dt PAisAqENs do Reno t EscociA
foi., a Inna., pcnpm nn medidas provisorias seriam e so- Fingimento — O lider pe- trn(; fiP esmierda como ele nro- l?.br' Avi<^; c"£,?>bU' CenAm, Uumnne, 21 di„ visiTAMdo:fdla politica. A longa espera an- tratariam "Tenho „nn n nrimpim 'ivnn mis so tros 

de esqueraa, como eie pro I Mom.™*, gUmr r^mss Si Moxn;, LKboA VitNA, SAkbu»q, Mwidv if«sb«ucl<, Uice««.,
gustiou alguns dos presentes, de- bre o que tratariam. lenno gou o primeiro aviao, mas so pri0) e f0i para o restaurante Is, SAliUiRq MuMcli AutjslxjRq, ,|fW[|blRq Rk)R[N0
sencontradosate nos trajes — ao uma medlda Provisona que ja chegou a Brasilia as 22h30. Foi encontrar com seus assess0res. ^ 

q' 
^1 lado do terno e gravata do mi- teve que ser reeditada, mas to- para casa e, no dm seguinte ce- A anguStia terminaria pouco de- ^ US$5,292,00 w^^cu^Ed^qcDu^tYoRk.

nistro dos Transportes, Alberto dos os projetos de mteresse do do, postou-se em seu gabinete ^ 
q chamadoP do gaf. siNfoNiA ElJROpiiA * US$3.997f00 :

Goldman, postava-se o colega governo foram aprovados rapi- espera da convocagao, angustia- manha 
de ontem Frei- |?5, jj ou 26 di.s visit*xdo: rujm-ii • L~~

H-is rnmnnip-irnps Hnon Nnnn- damente, como nao acontecia ha do por ter que fingir aos reporte- vom. in a manna ue oruem, rrei li^ MmkiA.»AdAioi.MAdBid, n Mtllmu »ln F-.^mdir.av.a ,
S. 

"cSta 
poblistraSa., muito .empo", desabatoa, Em res que .ao ha»ia crise. Cansa-

Ao final da exposi^ao previa de nenhurn momento o lider diss!? ao, as> 1 oliJU iui uu gcibmelc ua . . IbRuck, LucERNA,iitklilbLRq, CRu/iinoptb RbRcwo, KRisiiAwsANd, BtRqtN, VoRiwqfoss, uivik, BAltstRAf^,
Eliseu nviis do aue o cansaco claramente que deixaria o gover- ministra da Administra(jao, Lui- que foram anunciadas as medi- IcoloNi^AMsitRdAM^BRuxtUsPAR^ioNdRisOxioRd, soqNtfjoRd, Oslo, EsiocoImo, CoihtboRq, RivfcRA

sobrou o alivio pela ausencia'to- no, mas a decisao estava implici- za Erundina, para um encontro das do governo. 0^°^"' 
GU^W't<lwUjR<P' :

.aide novices ' * US$4,994.00 f 
" 

j" 
'

—I | Do Reino dos VikiNqs aos
Um encontro saiu nova edi£ao de apostilas para b h ¦¦III 

EspE cj™s6is d.A RissiA

« 1. 55 TECNICO JUDICIARIO. TIRAGEM LIMIT AD A. T TV I1 || C I Njct, v.jk, uqou^,
f|P ZlllTBtHS Esgotou-se a primeira edipao de apostilas especiais para o concurso do TRT. A nova edipao, que tamb6m I I _l I « I I Piw, Roma, Assts, I loRtr^A, I aUiia, Vinua, I aris e KRjSTjANSAr^l Bergen, VoRiNqfoss. Ulvik, Ba1lsiran<tiragem limitada, esta ^ disposipao dos candidatos. Os interessados devem adquinr seu exemplar 1 M m m m. J i- M I I LomIres. c i* rwi Riuiiuquanto antes. Informapoes na Central de Concursos/ Degrau Cultural: CENTRO (Praga Mahatma ¦¦¦¦WMM I ^ SoqNEf|ORd, Oslo, EsiocoImo, CoiJ.EboRq, R.vmra
A convocacao de todo 0 Ml- Gandhi, 2/20 andar ' Cinelandia * 220-5715) * COPACABANA (Av. N. Sra de Copacabana, 807 ¦ ¦ W WB WB I I 71 HOfl Hfl DiwMAR9HESA,CopANliAqEM,BERliM,DREsdEN,PRAr^,• ,» • An Sobreloja * 235-1790)" MADUREIRA (ShoppingTem-Tudo/Sobreloja 49 * 359-3929) * MEIER (Rua I I UJt"«W/U|WV GRAfislAVA BikIadeste. Moscou e Sao PeiersIxjrgo;llistei'io para um encontro as Constanca Barbosa, 140/SobrelojaC *289-9298) * NITEROl (Av. Amaral Peixoto, 116/201) ' ICARAi ¦¦ ¦kl Hk| pB HB I I _ j t t I

Hp cpyIq fpirn tin rnca Hn (Rua Gavi50 Peixoto, 182/317 * 714-9931) * NOVA IGUAQU (Rua Coronel Francisco Soares, TT |lT T|T |\T || ^ I I tUROpA dE lOdOS OS ^ONHOS j* ||C<C COC (%(% ;'!zjIijU de sexta-ieira, na casa ao 242/204) *campogrande(Av.cesariodeMeiio,3.006/219)*. |\| | | | |\| | I In.26ou22diAsvisiTANdo:
ministro da Justiga, Mauricio llll iPlll ¦ W I IMtRklA'b^.M^«id,Bur^s,svnSiUv EscANdiNAviA ao

£S doa^vonSaeT?ram° ^ 6RANBI iQPI^i^D^ BE VIHD COM GUIA ACOMMNHANIE 11 Impiwo Aiisino-HuNqAno
Palacio do Alvorada e se trans- Soi'das semanais I iJ^z^r^Nc^r^..,»»««». n
fomiOU em Uma reuniao de \ rflHR H rtyUtM iMrHiaH I I AmsuikIam, Bmqqn, BmniUs, ParK AmiiRtlw,B«(M(N,llwb.iR(lo,V(|li,titpWI,K«rsivvNswi,
zombis", segundo a definiijao de ^ 7/^~) I -A., US$4,273,00Um dos convocados de ultima \ II j r rosWeM, BcrIwi, DrlmIin, pRAqn, BraiKIava, BmUptw,
hora. Foi o ministro-chefe da / L y^]s\ lEtRopA cm Cranoe EstiIo Cru/cIro no Rio DAMibio, Vitrw e Paris. j
secretaria-geral do Planalto, \%/ /J UEj 3 2^3!As 

|U,AS CRCqAS US$5,045.00
"Mauro Durante, quem disparou T 

/ §/ pircus, Myb«os,RW,, iw,.^.
os lelefonemas avisando do en- \ljpMjr r m I Nkt, r«, Ro«», riostw^, PkV*, vi«™, ku^u., AUi/iFlltA
contro "a pedido do presidente 

~~ -% f M- I vim«, SAlibu«q, iNwbRuck, ZuRfch, Horeb* Ntq«, r>riFkiTF UFnri 1
da Republica", ja por volta das :=i \# / f~ 

F^klu"' 
BB,qqR' c rrrKiili

22h. Aquela altura, Itamar jan- LAGOS \ \ & US$4.950#00 t CCtANIA

tava no Alvorada com os gover- Jl 1 11 M 1 11 1 1 1 '| ANDINOS E SANTIAGO.<3 LSTArr,c V!,rr« ao iWn Ha rivili/ArSo
nadores de Sao Paulo, Luiz An- L| I I j-nj J 1 I I I I MWM Aviao para Buenos Aires. Meia si I CSX ADOS UNIDlJ® irr c "
t6nio FlearyFiiho.de \J EHd» Novo Mo»d. ^*2^
Pei nambuco, Joaquim rrancis | I , 0®.i^ LJ inclusive com a travessia da Cordilheira 5| I '2 <|IAS ., .. CavJjIanca, MiIcnes, Fa, MarraIiisIi, Roma, CaIro, I
co, com o mineiro Helio Garcia I 1 LOA"¦ dos Andes e visita a cidades do Sul do • I I M™i.o«lwdo, mc,m Snxifcx, DisNtyuoRld, Epooi UrimIim, BeUm, Mar Mor», Na2are, GaHUu, libtRUdi},
eoeearenseCiro Gomes. I 0 I «J I I 1 1 M 

j 
1 IV tilted

Os aovernadores acabariam | I I Fl • I I I il I I Pi I 
'Shows noturnos em Satiogo e Buenos o New Yo^ San fYo<(Hi|E p^K 7> US$4.w74,00us governaaores dtdDdridm I Airesinduidos noconcorrenaasaocobra- v ,St()oNA^wWEEioiA^lis. .tomando connecimento do pla- I dos a parte). Hoteis categorizados. I | I Arte, CuItura e BeIeza

no de agiio do governo antes da 1 iiqM Q 00* I \ US$4.956f00 com CruzeIro as IUias GREqAS "

maioria dos ministros, numa ApenaslWy I«is07/ I I.. r , Costa Leste 2» diAsvishr*«do: ...
rrmvprcn nilnrinna repnda a vi- ^ ~ - _ _ _ _ ^ _ H - APOR PESSOA, APTO. DUPLO I V*NA"A Roma, CaIro, IerusaIem, BeIem, Mar Morio, Nawre^conveisa palaciana, regaaa jS M M M I |^^|UV AEREO + TERRESTRE I I AS v,5,TANd®: ., CAliltiA, iii)tRi/\<iEs, ii^iiA, id a™, KiamIxiI, aiIiems,
nho Forestier. Por 1SS0 mesmo, CAall DA MDEDA LlUnT I MiA«i, MGM Siudios, OrIamIo, DiSNL^oRld, PiBrils MvIcoimos, Rhodes, PAmos,Ku«dAsiERoMA.
11111 ministro-narlamentar avalia IHlIM P#l IllVlllrflf ¦Iwil I A£KOl/\£ASARGFHr/HAS Epco. Cen.cr, NovOrIeans, Bos.on, OuEbEc, «Aum minisiro-panamtnior avciiui § I I iROis RiviiRE, MomkeaI, Ouawa, Toronio, /I US$4,397.00
que a articulagao da equipe, in- Plllllll# III PHI ¦ IAABBI 11 A V ¦% A I I nia^ra FaIIs, WAsliiNqioN t New YoRk.

FURNAS,TELERJEIMBEI QUATRO M us$s.497,oo
de oitima hora. "Depois dos MUHB1U DAMCftEIDAC
protestos de ministros contra COMl>|(||||||a DHIll/EIIUUJ 1
participagao em solenidade para ^ w «---w —.—^ - -:r . —-I i UNivrRW|s,^, WAdiirctioN/ baWmom, US$6 876 00

slstt SUA EMPRESA YENDE. "^SS^So 
e«—r«-u.;

iiiventou uma reuniao para nao wWM% Blfl« EmBvH W KEvlF URUGUAI - PARAGUAI II . BeLeia e Contraste
criar dois Ministerios - um de Canada New YoRk e CaLForn.a ,

primeira categoria, que conhecia O 42 ENCONTRO DE NEGOCIOS reunira a CASA DA d 
^I I Bono", Oucb^c^iRoifRivifRr, MonircaI, Or- 2e di*s visiTANdo:

previamente o piano, e o dos MOEDA, LIGHT, FURNAS, TELERJ e IMBEI, todas ja com I (Qf | |ministros desinlormados, que listadoquevaocomprardaspequenasempresas:domais | n ,, . . . ,aDi,„is | | v^sGranCanyon,sEd0NA,sconsdAke Los A d't5deveriam aguardar o anuncio M . J. , , . " . w u Q O melhordo sul etres capitals I I ANqE|[S.
oficial das medidas". simples ao mais sonsticado produto ou serviso.Venna esta- ^sul-americanas: Montevideu, I I ± ||C<* OO ^ US$5,270,00

Ausencias — No Alvora- belecer um contato dire to com quem decide. Sao 5 grandes ° peTa°g^Tm excelentes^ot^is. I I |^EW YorU CaUFornia e HAWAii MaraviUias dA Oceania e PoliNEsiA
da, o clima era de sono e desin- empresasabrindoseusDepartamentosdeComprasparaa | Viagens nas Solnoves exdusi-j 120 ou 14 dUs'»isiT«Hdo: 28 ^'"""'^Moorea s dNt Canberra Msibou-

^orma?ao. A maioria dos minis- pequena empresa fechar grandes negocios. Nao percal svasdaSoletur,osmelhores6nibus 
I I NcwYoRk,Sanira^i^ Y°s^rPARk,rHtwo,Cook,oueiIriouh, mm SoBH,

Oros chegou pouco antes da , mM .„r „  » ^ «deh.n«n» dopa.s.EmaB Cun. ^(iwSd^s^teA^ ;
meia-noite, noma caravana con- Um enconlro como esse pode mudar o (uturo e ate , j ; ,|K Blo™„ao, W 

, 71 USS6 925 00 5
-fiisa de carros oficiais que deixa- tomonho de suo empresa. 3 

dePc" te Ros&S'^gotifaray 
^ US$3,696,00 US$6,925,00 .

ram rapidamente a casa de Cor- | Foz do Iguacu, Londrina etc. I I CanacIa dE Leste a Oeste -*•
,.rca. no bairro chique do Lago —— 1 I 20 d«s visiTANdo: «
rSul, depois de comunicada a su- m q »| - J 11^ _ 16dias.15refeitoes. I I oX'^MoS, ai'^Ry', BaJ(("'k,IoZa;

bita mudanga de enderepo. As i|- EliCOilll 0 Q© WCQ0CI05# . |K<7M*If v,MOl,vt"'' N'~Yolik- S
,-tres ausencias notadas foram as ApenoswJy# Ww/II5.-3^° II \ pi /,ee no finniUSIwS

dos ministros Jose Eduardo de GRANDES EMPRESAS COMPRAM. PEQUENAS EMPRESAS VENDEM. por pessoa, APTO. dupio ^&»/| \' 
-

„Andrade Vieira, da Industria I De 27 a 30 de abril das 9 as 17 h. | Saif°s semanais I 
@ Y^^BG do DolarTurismo. —•

I R. Real Grandeia, 293. TeL2869891/9991/9943 
| 

. 
flgMf j |

apoio k 
RMUZiCi0: 

^ ' J5S£X£:2&UJ%&> H hZT f, ^o?r«/xTandar -
•Aos 30 minutos de sabado, I secre-ah.adeestaoc SEBRAE I Tel.: (021) 224-5664
ministro da Fazenda, Eliseu Re- VcPOilM B2SSSS tod^fvkebMlll 

Sao Paulo - Rua 7 de Abril, 252/11 = artd
.sende, apresentou-se e fez uma 

RJ ^aStSM 
=SS! Tel, (011) 231-3733 2

-exposigao de 15_minutos sobre | 
casadopequenoempresario-projetoparaiso-baicaosebraebotafogo | COhSUlTE SEU AOINTE DE VIAOENSS | Be^m-Fortotezo-Recte-Sah/odor-Braalia-BetoHorizonJe-Curitiba-Ror'anopoiis-PortoAleg^

as diretnzes do piano. NlbiiMiiiimiiii mif*"" j ¦
i

CMR1ST1ANÍE SAMARCO E
FELIPE PATURY

BRASÍ" 1
LIA — Irri- U íl rl
tSção, bo-
,cej°s e
desinfor-
mação. Foi
este o clima
que predominou na madrugada
mais longa do ministério Itamar
Franco, às vésperas do anúncio
oficial do plano de ação do go-
verno. Uma convocação súbita
dos ministros para uma reunião
.pouco antes da meia-noite de
sexta-feira, levou uma caravana
de carros oficiais ao Palácio da
Alvorada, enquanto o líder do
governo na Câmara, Roberto
Freire (PPS-PE), ignorando as
medidas que seriam anunciadas
na manhã seguinte, afogava no
chope do restaurante Carpe
Diem, em Brasília, a mágoa des-
te isolamento. Doze horas de-
pois, porém, Freire já estava re-
feito do desencanto — após"ouvir 

o presidente anunciar o
plano, no Planalto — e elogiava
•as medidas.

Os ministros mais pontuais
tiveram que aguardar durante
quase uma hora a explanação do
ministro da Fazenda, Eliseu Re-
sende, antecipando as linhas ge-
rais do plano. O presidente Ita-
mar Franco deveria ser o

n anfitrião do Alvorada, mas não
apareceu sequer para cumpri-
mentar os ministros, ocupado
com os retoques finais de sua
fala política. A longa espera an-
gustiou alguns dos presentes, de-
sencontrados até nos trajes — ao1 lado do terno e gravata do mi-
nistro dos Transportes, Alberto
Goldman, postava-se o colega
cias Comunicações, Hugo Napo-
leão, de camiseta polo listrada.,
Ao final da exposição prévia de
Eliseu, mais do que o cansaço
sobrou o alívio pela ausência to-
tal de novidades.

Um encontroti >¦

de 
"zumbis"

A convocação de todo o Mi-
nistério para um encontro às
23h30 de sexta-feira, na casa do
ministro da Justiça, Maurício
Corrêa, acabou se realizando no
Palácio do Alvorada e se trans-
formou em uma "reunião de
zumbis", segundo a definição de
üm dos convocados de última
hora. Foi o ministro-chefe da
secretaria-geral do Planalto,

"Mauro Durante, quem disparou
os telefonemas avisando do en-
contro "a 

pedido do presidente
- da República", já por volta das

22h. Aquela altura, Itamar jan-
tava no Alvorada com os gover-

nadores de São Paulo, Luiz An-
tônio Fleury Filho, de
Pernambuco, Joaquim Francis-

. co, com o mineiro Hélio Garcia
e o cearense Ciro Gomes.

Os governadores acabariam
tomando conhecimento do pia-
no de ação do governo antes da
maioria dos ministros, numa
conversa palaciana, regada a vi-
nho Forestier. Por isso mesmo,
um ministro-parlamentar avalia
que a articulação da equipe, in-
cluindo os quatro ministros mili-
tares, foi um "remendo 

político"
de última hora. "Depois dos
protestos de ministros contra a
participação em solenidade para
o anúncio de um plano desço-
nhecido, o Palácio do Planalto

inventou uma reunião para não
criar dois Ministérios - um de
primeira categoria, que conhecia
previamente o plano, e o dos
ministros desinformados, que' 
deveriam aguardar o anúncio
oficial das medidas".

Ausências — No Alvora-
da, o clima era de sono e desin-

-formação. A maioria dos minis-
-Iros chegou pouco antes da

meia-noite, numa caravana con-
^fusa de carros oficiais que deixa-

ram rapidamente a casa de Cor-
«rêa, no bairro chique do Lago
rSül, depois de comunicada a sú-

bita mudança de endereço. As
,.très ausências notadas foram as
~dos ministros José Eduardo de
,_Andrade Vieira, da Indústria e
Comércio, Antônio Britto, da
Previdência, e Yeda Crusius, do
Planejamento. O dono da casa,
Itamar Franco, não apareceu.

¦Aos 30 minutos de sábado, o
ministro da Fazenda, Eliseu Re-
sende. apresentou-se e fez uma
exposição de 15 minutos sobre
as diretrizes do plano.
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com quem dó um shoui de competência !
Seja qual for o seu destino turístico, você contará com o

indiscutível CRinilVIDnDC BRflSIlCIRfl e a QUflUDflDC «le
1° MUNDO que só o Travei Seivice Brazil Operadora Turística

garante, com os seus 22 anos de tradição e experiência.
OGuias brasileiros profissionais durante toda a sua viagem, M
além dos guias lo«ais em cada cidade;
OÔnibus de luxo, exclusivo para os nossos grupos de brasileiros;
O Hotéis de luxo, l9 categoria e turística superior, bem localizados;
O Roteiros com flexibilidade. Você inicia e termina a viagem
conforme sua conveniência;
€ ainda, o garantia de QUALIDADE com PR6ÇOS PROMOCIONAIS.

Os preços publicados incluem PARTE AÉREA E TERRESTRE ^
por pessoa em Apt° Duplo. Analise e compare, e veja porque a

TRAVEL SERVICE é, em excursão, a sua melhor opção! ; 
"

SAIU NOVA EDIÇÃO DE APOSTILAS PARA
TÉCNICO JUDICIÁRIO. TIRAGEM LIMITADA.
Esgotou-se a primeira edição de apostilas especiais para o concurso do TRT. A nova edição, que também
tem tiragem limitada, já está à disposição dos candidatos. Os interessados devem adquirir seu exemplar o
quanto antes. Informações na Central de Concursos/ Degrau Cultural: CENTRO (Praça Mahatma
Gandhi, 2/2° andar * Cinelãndia ' 220-5715) * COPACABANA (Av. N. Sr' de Copacabana, 807 *
Sobreloja * 235-1790) * MADUREIRA (Shopping Tem-Tudo/Sobreloja 49 * 359-3929) * MEIER (Rua
Çonstança Barbosa, 140/Sobreloja C * 289-9298) * NITERÓI (Av. Amaral Peixoto, 116/201) * ICARAi
(Rua Gavião Peixoto, 182/317 * 714-9931) * NOVA IGUAÇU (Rua Coronel Francisco Soares,
242/204) 1 CAMPO GRANDE (Av. Cesário de Mello, 3.006/219) *.

COM GUIA ACOMPANHANTE
Saídas semanais

LAGOS
ANDINOS E SANTIAGO.s
HTEH Avião para Buenos Aires. Meia 3
HS| pensão em Bariloche. A mais §
¦ilttfl completa programação turística, S
inclusive com a travessia da Cordilheira &
dos Andes e visita a cidades do Sul do^
Chile como Puerto Varas e Puerto Montt. J"Shows noturnos" em Santiago e Buenos JP
Aires incluídos (na concorrência são cobra- •
dos à parte). Hotéis categorizados.

Ape... US$1.439, w*
POR PESSOA, APTO. DUPLO

AÉREO + TERRESTRE
AfROUNEAS AROe/VT/NAS

QUATRO

O 42 ENCONTRO DE NEGÓCIOS reunirá a CASA DA
MOEDA, LIGHT, FURNAS, TELERJ e IMBEL, todas já com a
lista do que vão comprar das pequenas empresas: do mais
simples ao mais sofisticado produto ou serviço.Venha esta-
belecer um contato direto com quem decide. São 5 grandes
empresas abrindo seus Departamentos de Compras para a

pequena empresa fechar grandes negócios. Não percal
Um encontro como esse pode mudar o futuro e até o
tamanho de sua empresa.

O melhor do sul e três capitais
sul-americanas: Montevidéu,
Buenos Aires e Assunção, com hos-
pedagem em excelentes Hotéis.

Viagens nas Solnaves exdusi-
vas da Soletur, os melhores ônibus
de turismo do país. E mais Curi-
tiba, Joinville, Blumenau, Torres,
Porto Alegre, Gramado, Punta
dei Este, Rosário, Lago Ipacaray,
Foz do Iguaçu, Londrina etc. CanacIá dE Leste a Oeste

20 diAS visÍTANdo:
Ioronfo, NÍAcyvRA FaIIs, Mil Mias, Ohawa,
Quibcc, MonireaI, CAlcyxRy, Baníí, KlIou/na,
Vancouvcr, r Niw YoRk.

16 dias. 15 refeições,
4S Encontro de Negócios.

GRANDES EMPRESAS COMPRAM. PEQUENAS EMPRESAS VENDEM.

De 27 a 30 de abril das 9 às 17 h.
R. Real Grandeza, 293. TeL286-9891/9991/9943

SEBRAE
caat/v —

Pagamento cm cruzeiros ao câmbio do dia^
do Dólar Turismo. —•

Solicite nosso Catálogo de Excursões ao seu Agente de Viagens de sua cidade?
í CENTRO: Quitanda. 20/Slj -Tel.: 221-4499 5< TIJUCA: Soem Peno, 45/lj 101 - Tel.: 26M893 |

COPACABANA: Santa Claro. 70/Sli -Tel: 155-1895 f\
IPANEMA: Visconde de Pirojá, 351 íü 105-Tel 521-IISS
NITERÓI: More.ro Césor. 229/Slj 209 • Tel: 710-7401

MSBA: (Kolibri) Oiegário MocW,15Ulj.D-W.:494-2t37
M. ISUACU: A». Gov. Roberto Silveira, 214-Tel.: 768-36731
COtiSÚLTE SEU AGENTE DE VIAGENS!

secretaria de estadc
DE INDUSTRIA. COMERCIO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CASADO PEOUENO EMPRESÁRIO-PROJETO PARAÍSO-BAICÃO SEBRAE BOTAFOGO

.lORNAL DO BRASIL POLÍTICA E GOVERNO
domingo, 25/4/93 » 5

Ministros foram convocados à meia-noite

m Chamado súbito criou expectativa para alguma surpresa que^ afinal não se concretizou, o que só desnorteou os notivagos
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TORNAI. DO HRASIL POLÍTICA E GOVERNO

e Ximenes negociam com bancos

Otimismo de Itamar em 
"deixar 

de ganhar" dinheiro no fundo de aplicação financeira não contagia membros do ministério
SÔNIA CARNEIRO

4* 'BRASÍ-
LIA — Os" -nau n i s t r o s
Eliseu Re-1 Âende. da'' F a z e n d a.
José Eduai-
do de Andrade Vieira, da Indús-
tria e Comércio, e o presidente do
Banco Central, Paulo César Xi-
menes. se reúnem hoje, no Rio,
com seis dos mais importantes
banqueiros do país para regula-
mentar a redução dos juros do
overnight. Esta proposta não par-
tiu da Fazenda, mas acabou in-
cl uida no plano, à útima hora,
pelo presidente Itamar Franco.

Itamar tem dinheiro aplicado:" no Fundão, mas não admite que
se diga que ele vai perder rendi-'-"itifcntos. O raciocínio de mineiro"do 

presidente sobre os juros nega-
• tivos para o Fundão é o seguinte:• "'''O investidor não perdeu. Deixou
de ganhar", explicou o presidente
ao JORNAL DO BRASIL.

¦ Na reunião ministerial de on-
tem. nem todos os ministros enca-

¦' raram a nova medida com o entu-
-siasmo de Itamar. O ministro' Hugo Napoleão, das Comunica-
çòes. informou que seu dinheiro
está aplicado na conta ouro do

! Banco do Brasil. Assim como os
demais ministros parlamentares,
ele optou por continuar receben-

1 do vencimentos pelo Congresso,
que sai aplicado automaticamen-
te.

. O ministro do Trabalho. Wal-
ter Barclli desaconselhou a com-
pra de dólar, lembrando que em
nenhum país do mundo a aplica-
çào de curto prazo é remunerada
com taxas reais. "A medida foi

Brasília — Josemar Gonçalves

^ para acanar com o especulador. E
quem já investiu em dólar pode-ter certeza de que já está perden-
do."

Já o ministro das Minas e
Energia, Paulino Cícero, acredita
que as bolsas vão explodir.

Tese de

Calliari venceu
A decisão do presidente Ita-

mar Franco de anular os ganhos
a curto prazo dos aplicadores no
mercado financeiro significa
uma vitória das teses defendidas
pelo economista Dércio Garcia
Munhoz em relação à chamada
ciranda financeira. Nos contatos
que manteve com o presidente
Itamar no final do ano passado— um dos estopins do pedido de' demissão de Gustavo Krause do
Ministério da Fazenda —, Dér-
cio sustentou que o governo po-'dena reduzir os juros nas opera-
çòes de overnight sem riscos de
fuga de capitais para aplicações
especulativas, com o argumento

de que as empresas e indivíduos
não teriam outra alternativa pa-
ra aplicar seu capital giro, que
requer pronta liquidez. O presi-
dente do Banco do Brasil, Alcir
Calliari, foi, afinal, quem predo-
minou, dentro do governo, na
medida em que sustentou nas
discussões sobre o plano as mes-
nlas posições defendidas por
Dércio Munhoz. Calliari partici-
pou. inclusive, das discussões no"Palácio Alvorada que antecede-

"rum á divulgação do plano.

Haddad teme

inflação alta
BELO HORIZONTE — O ex-

ministro da Fazenda Paulo
Haddad considerou o plano eco-
nômico "um conjunto de medi-
das extremamente positivas",
mas q ue podem ser comprometi-
das pela falta de um estratégia
clara de estabilização da infla-
çào."Se a inflação acelerar, o

; governo perde sustentação", dis-
rSè. Para o ex-ministro, a inflação
j vai alcançar o patamar de 30%
»; no inicio de maio e deve se man-
á ter nesse nível nos próximos três
í meses.
» "As medidas anunciadas são
ã, fracas para evitar que isso acon-" teça", avaliou Haddad, desta-
• ca tido que o controle dos gastos
? públicos previsto no plano é im-

portante mas não constitui, por
- si só, um programa de estabili-
.. 'zaçào. 

que precisaria também da
definição de uma política mone-
tária e uma estratégia para que-
brar a inércia inflacionária. "A
falta desse programa pode preju--áivar'od*.> o nlano'. alertou.
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Yeda toma rumo diferente dos colegas de ministério, mas Erundina diz que nunca se sentiu tão bem

"Um 
plano politicamente correto"

Os ministros do presidente Ita-
mar Franco comemoraram on-
tem, ao final do anúncio do seu
plano de governo, o que conside-
raram o sinal definitivo de que o
combate à inflação será feito com
crescimento econômico. "Foi o
plano politicamente correto, com
um claro compromisso com os
setores mais pobres da popula-
ção. Nunca me senti tão à vonta-
de no governo", afirmou a minis-
tra da Administração Federal,
Luiza Erundina.

Para o líder do governo na
Câmara, deputado Roberto Frei-
rc (PPS-PE), 

' u presidente ita-
mar Franco disse hoje para todo
mundo que não vai combater in-
fiação com o neoliberalismo de
Collor". "Pela 

primeira vez, de-
pois de seis meses de governo, nós
temos uma diretriz clara de traba-

lho", disse o ministro Paulino Cí-
cero, das Minas e Energia.

Segundo o chefe do Gabinete
Civil, Henrique Hargreaves, o
presidente apresentou "um 

plano
pé no chão, sem maiores criativi-
dades e pirotecnia. A bagunça e a
desordem eram muito grandes e
agora podemos colocar a casa em
ordem". O ministro das Comuni-
cações, Hugo Napoleão, destacou
como principal ponto do plano o
combate à ciranda financeira.

Para o ministro das Relações
Exteriores, Fernando Henrique

so e a socie-
dade vão sentir que o país está
com um rumo definido". Ele res-
saltou a decisão de reduzir os ju-
ros no overnight e revelou que "o

próprio ministro Andrade Vieira
(José Eduardo de Andrade Viei-
ra, ministro da Indústria e do Co-

IÇAO DE APOSTILAS PARA
ARIO. TIRAGEM LIMITADA.

SAIU NOVA EDI
TÉCNICO JUDIOEsgotou-se a primeira edição de apostilas especiais para o concurso do TRT. A nova edição, que tambémtem tiragem limitada, já está à disposição dos candidatos. Os interessados devem adquirir seu exemplar oquanto antes. Informações na Central de Concursos/ Degrau Cultural: CENTRO (Praça MahatmaGandhi, 2/2° andar " Cinelàndia * 220-5715) * COPACABANA (Av. N. Sr» de Copacabana, 807 *
Sobreloja ' 235-1790) * MADUREIRA (Shopping Tem-Tudo/Sobreloja 49 ' 359-3929) • MÊIER (RuaConstança Barbosa, 140/Sobreloja C * 289-9298) * NITERÓI (Av. Amaral Peixoto, 116/201) * ICARAl(Rua Gavião Peixoto, 182/317 • 714-9931) * NOVA IGUAÇU (Rua Coronel Francisco Soares242/204) * CAMPO GRANDE (Av. Cesário de Mello, 3.006/219) \

GRANBE OPORTUNIDADE DE VEHDAS

CASADA MOEDA, UGHT,

FURNAS, TELERJ EIMBEL

COMPRAM.

SUA EMPRESA VENDE.

O 42 ENCONTRO DE NEGÓCIOS reunirá a CASA DA
MOEDA, UGHT, FURNAS, TELERJ e IMBEL, todas já com a
lista do que vão comprar das pequenas empresas: do mais
simples ao mais sofisticado produto ou serviço.Venha esta-
belecer um contato direto com quem decide. São 5 grandes
empresas abrindo seus Departamentos de Compras para a
pequena empresa fechar grandes negócios. Não perca!
Um encontro como esse pode mudar o futuro e até o
tamanho de sua empresa.

4§ Encontro de Negócios.
GRANDES EMPRESAS COMPRAM. PEQUENAS EMPRESAS VENDEM.

De 27 @ 30 de abril das 9 às 17 h.
(J. Real Grandeza, 293. TeL-286-9891/9991/9943

APOIO
SECRETARIA DE tSTADODE IND'JSTR'A COMERCIOCIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÃO:

COSSilM
SEBRAE

RJ

mércio e presidente do Bamerin-
dus), que é banqueiro, foi um dos
patrocionadores da medida". Ao
lado de Fernando Henrique, o
ministro Andrade Vieira sorriu e
confirmou: "É isso mesmo. Va-
mos acabar com o open selva-
gem".

Na ferida — "O 
governo

está começando a colocar o dedo
na ferida da ciranda financeira. O
combate à inflação vai se fazer
com o crescimento. Essa é a gran-
de e boa novidade do plano",
apontou o ministro do Trabalho,

rfii, que era um dos
mais animados, ao lado de Luiza
Erundina, Roberto Freire e do
ministro da Justiça, Maurício
Corrêa. "A classe média ganha de
novo a esperança da casa pró-
pria", destacou o ministro Jutahy
Magalhães Júnior, do Bem-Estar
Social.

\ 
PflBA A PEQUtKA IMPRiSA /

^^ADOPEQUENOEMPR^ÁRI^ROJFrOPARAÍSO-BAlCÂO SEBRA£ BOTAf OGO

LAGOS

ANDINOS
COM GUIA ACOMPANHANTE

Saídas semanais

mi

LAGOS
ANDINOS E SANTIAGO.

Avião para Buenos Aires. Meia
pensão em Bariloche. A mais §completa programação turística, S

inclusive com a travessia da Cordilheira §
dos Andes e visita a cidades do Sul do »
Chile como Puerto Varas e Puerto Montt. ,a"Shows noturnos" em Santiago e Buenos I
Aires incluídos (na concorrência são cobra- • "
dos à parte). Hotéis categorizados.

Apenas US$1 #439/®®
POR PESSOA, APTO. DUPLO

AÉREO + TERRESTRE
A£ROL/MEAS ARGF/Vrf/VAS

QUATRO

BANDEIRAS

BRASIL-ARGENTINA
URUGUAI - PARAGUAI

[~g£B

S O melhor do sul e três capitais
€ sul-americanas: Montevidéu,
I Buenos Aires e Assunção, com hos-
¦§ pedagem em excelentes Hotéis.
| Viagens nas Solnaves exclusi-
3 vas da Soletur, os melhores ônibus
§ de turismo do país. E mais Curi-
I tiba, Joinville, Blumenau, Torres,
| Porto Alegre, Gramado, Punta
£ dei Este, Rosário, Lago Ipacaray,

-2 Foz do Iguaçu, Londrina etc.

/"Ph;

° 16 dias. 15 refeições.

Apencs US$766;
POR PESSOA, APTO. DUPLO
Saídas semanais

#Fsoletur i
' Em turismo a número 1 s

CENTRO: Quoanda. 20/Stj. - Tel 221-4499 l'r TIJUCA: Saens Pena. i5ll| 10 Mel 3M-4893 \
COMCABANA; Somo Claro 70/Sli lei 255-1895 !
IWN EMA: Visconde de Pira|0,35t/li 105-Te! 521-1188 '
NITfSOl: Moreira César. 229rSI, 209 . Te! 710-7401

SAÍtA: (Kolibri) Olegõrio Maciel,451/lj 0-Tel 494-2137
N. IGUAÇU: Av. Gov. Roberto Silveira, 214-Tel 768*3673
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

^Xonheça os maiores

J» ~£tíailos 
da

letra
A m

i
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com quem dó um shoui de competência !
Seja qual for o seu destino turístico, você contará com o

indiscutível CRIDTMDflDC BRASILEIRA e o QUALIDADE de
1° MUNDO que só a Travei Service Brazil Operadora Turística

garante, com os seus 22 anos de tradição e experiência.
OGuias brasileiros profissionais durante toda a sua viagem,
além dos guias locais em cada cidade;
OÔnibus de luxo, exclusivo para os nossos grupos de brasileiros;
O Hotéis de luxo, ls categoria e turística superior, bem localizados;
ORoteiros com flexibilidade. Você inicia e termina a viagem
conforme sua conveniência;
€ ainda, a garantia de QURLIDflDC com PR6ÇOS PROMOCIONAIS.
/"Os preços publicados incluem PARTE AÉREA E TERRESTRE

por pessoa em Apt° Duplo. Analise e compare, e veja porque a
TRAVEL SERVICE é, em excursão, a sua melhor opção!

ÍT

Saídas mensais de Abril a Outubro de 1993

A GrancIe Viagem ao
Interíor (Ja Europa
29 ou 16 difts vísítancJo:
ParK, Sr MaIo, Iícnnis, ANqtRs, MonirícIwr(I, AmIxjKi,
IkiuRqis, Dijow, BrAUNf, LyoN, Gxrcasvoni, Pori dt
Sill, NÍMCS, AvíqNON, GRCNobll, CfNlbRA, LrtlNWNf,
Monireaux, Üírna, CIacícr Pxj)RfSS, Si Moríi/, Va(Iu/,
Si Anion, iNNsbRiick, SaI/Uirc,, MunícIi, AutjsJxmq,
RoiliiMb(iRq, llfkklbcRq, B-vIin BacIín r ZurícIi.
^ US$5.292,00
SínFonía EuROpÉÍA

77 ou 26 dÍAS visiTANdo:
I KboA, MíRkIv lUtlAjoí, MaJrkI, /ARAqO/A, BARClIortA,
Marsi illr, Nicr, PKa, Roma, AssK, IIorinça, PÁdtiA,
Vinija, KUqt«luRT, Viirn, SalíbtiRq, Mimicli, Innv
bmick, luctitNA,lltidtllHRq, CRU/tino pilo líki Rimo,
CoIonía, Amsiir(1am, BrdxíUs, PakK, Lon<Iris, OxfoRd,
StraiífoRtJ, CksitR, WiNdiMiRr, GUsqow, f"dÍMlx)Rqo,
Durnan r YorI<.
^ US$4.994,00
Europa Muíto EspeciaL
29 dÍAS visiTANdo:
IkboA, NUduíd, ZaraijO/a, BarclIona, Marsiiüi, Nici,
PKa, Roma, AssK, TIorin^a, PáJua, Vi nua, ParK i
LomIrcs.

US$4.090,00
Europa dE Todos os SonIios
Tf, U ou 22 dÍAS visiTANdo:
LHboA, Mfr'k1a, Ba(1)joi, Ma(Irk1, BiiRqos, San SiUw
ilan, Loi«dLs, loulotfsr, Carcassoní, Nic i, Pív\, Roma,
f loRCNÇA, PÁdllA, VtNCiA, KUqCNlURI, Vil NA, SAÜIxiRq,
iNNsbRUck, ZüRÍcIi, MoRLSTANiqRA, f RANkílIRÍ, RioRtNO,
AMsiERdwi, BRuqqcs, BruxiIas, ParK i LoNdRLs.
^ US$4.273,00

EUROPA EM CRANdE EsTÍlo
com Cruzeíro às IUias Creqas
29 dÍAS visitAMdo:
AiIicnas, Pírfus, Mykowos, RIkkIes, Paimos, KlmiUsí,
Nicf, Pi«, Roma, FIorínça, P/iiki», Viniva, KUqtNliiRr,
VIENA, SAÍ/buRq, iNNsbRuck, ZurícIi, ( IORCSIA NíqRA,
pRANkfuRí, AmsteríIam, BRuqqts, BriixlUs í; ParK.

US$4.950,00

ESUDCS LNIDCS
CiqANTES do Novo MuNdo
72 dÍAS visiTANdo:
Míamí,OrIan(Jo, MGM Snxlios, I)KNi>uoRld, Tpcoi
Cenier, NiavOrIeans, Bosion, OuibEC, IroK Rívíère,
MoNTREA^OiTAU/A, TORONK), NUtjARA FaIK, WAsIlÍNqiON,
New YoRk, San FrancKco, Yosemíie PARk, I resno, Ias
Veças, Gr\n Canvon, SeJona, ScottsíÍaIe e Los ANqi Ies.
^ US$4.956,00
Usa e CANAdÁ ' Costa Leste
27 dÍAS visiTANdo:
Míamí, MGM Suidios, OrIan<Io, DisNtywoRld,
Epcoi Cenier, Nlw OrIeans, Bosion, Quibi.c#
Iroís Rívíère, MonireaI, Oitawa, Ioronio,
NÍAcy\RA FaIIs, WASÍiÍNqiON r. Ni.w Yonk.
^ US$3.497,00
FlÓRidA e Costa Leste
17 dÍAS visÍTArvdo:
Míamí, MGM ShkIíos, OrIancJo, DísNíywoRkl, Ppcoi
Cenier, UnívervaI Siixlios, WasIiínc^ton, BaIiímore,
AiUniíc Giy, PIiíU(1eI|)Iila e Niw YoRk.
^ US$2.669,00

CANAdÁ, New YorIí e CaUFórnía
24 ou 14 dÍAS visiTANdo:
Boston, QueIjec, Troís Rívíère, MonireaI, Or^
iau/a, Ioronio, Níac^ara lAlls,WAsliÍNr,ioN, New
YoRk, San Francísco, Yosemíie Par^ Fresno, Ias
VecjAs, Gran CANyow, SidoNA, SconsdAk e Los
Anc,i Ies.

US$3.885,00
New Yonk, CaUFórnía e Hawaü
20 ou 14 dws visiTANdo:
Niw YoRk, San FrancKco, Yosimíie PARk, Fresno, Ias
Vicias, C»r,\n CANyoN, Scdor+\, ScoiisíIaIe, Los ANqilis
L HoncjIiiIu.
^ US$3.696,00
CANAdÁ ds Leste a Oeste
20 dÍAS visiTANdo:
Ioronio, NÍAijARA FaIIs, Mií IIIias, Oiiawa,
OheIjec, MonireaI, 0>lrf\Ry, LJanII, KiIowna,
Vancouver, i Niw YorL
^ US$3.655,00

VÁRIG

Capitais dE Todos os Tempos
20 ou 16 dÍAS visiTANdo:
Rüma, AssK, UJRIN^, PVII^VINLM, P.VMS,IonlIrfs I NiwYÒRL

US$3.815,00
Paísacíens do Reno e Escócía
21 dÍAS visiTANdo:
IKboA, Víi na, SftlibuRq, MiinícIi, InnsI>ru( k, Iucirni,
CaiaraiasJo RfNO, llikli ll)i Rq, lí«) Ri w>, ( olorm, Amsii »¦
cl\M, BroxeIas, ParK, LoNdRfs, Oxloml, SiraiiíoriI, CIiesii r,
WimliMiRt, GUsqow, LdÍMlxiRqo, DiirIian i YorL
^ US$3.997,00

O MeIIioR dA EsCANdÍNÁVÍA
22 dÍAS visiTANdo:
AMSlERdAM, BREMEM, IÍAMl)URqo, Vl jlt, 1 I (jo|aN(I,
Krísiíansan(), BíR(,rn, VoRÍNqloss, UK/ik, BaIisiraníI,
SoqNiIjoRd, Oslo, FsiocoImo, Goiltilx)Rq, Rívíira
OiNAMARVIltM C CopiNllAqLM.
^ US$3.572,00
Do Reino dos-VikÍNqs aos
Círassóís dA Rússía
29 dÍAS visiTANdo:
Amsii ríIam, Brimen, I Iam1)urI|0, Vi jli, Lk,oL\n<I,
KrísiíansaníI, BERqtN, VoríncJoss, Ulvik, BaIesiuan<I,
SürjNi Ijotxl, Oslo, I skxoImo, Coiln lx)Rr„ Rívíiih
I)ÍN\MARVUESA,Copí\NllA(,I M, BerIÍM, OkEvIiN, PkA<>A,
BrmísIava, BudApEsiE, Moscou e São Pi iersImir^o.
^ US$5.585,00

Da EsCANdÍNÁVÍA ao
iMpÉRio ÁlISTRO^HÚNqARO
29 dÍAS visiTANdo:
AmsiiriI\m, Bri men, I IamUirí/j, Vi jk, lEqolv*), KrKiíwsan(I,
lii«q(N, VoRÍNqloss, Ulvik, BaIisiranJ, SoqNiIjoRil, Oslo,
FshxoImo, GoilitboRq, Rívíira l)ÍNr\MARv<iisA, Coj)enIiv,im,
R(iskiikl, BirIím, DrivIen, Prai^, BraiKIava, BikLvjíisu,
Crii/iíro no Rio DAMib», Vil na i Paris.
^ US$5.045.00

ÍSIl/AllKl
©CIENTE MÉDIO

E OC EANIA.

VÍAqEM ao Berço dA CívíIítação '
'Terra Santa"
71 ou 22 dÍAS visiTANdo:
Cav\I)Ivjca, Ra1>m, MikNEs, Fe/, MARRAkisli, Roma, Caíro,
IerimIim, BeIem, Mar Morio, N,varí, GaIíIeía, IíI>ería(Iis,
HaíIa, frl Aviv, IsvamIxiI e AiIun-xs.
^ US$4.674,00

Arte, CuLtura e BeIeza
com Cruzeiro Às IUias Cremas
25 dÍAS visiTANdo:
Roma, Caíro, ÍeruvaIem, BeIim, Mar Morio, Na/a/» ,GaIíIeía, IíI^emíacÍes, HaíIa, IeI Aviv, IsiamImiI, AiIh n\s,
Píreus, MykoNos, Rhodi s, 1'aimos, KiisacJasí i Roma.

US$4.397,00
A CRANdE VÍAqEM ao Oriente
75 dÍAS visiTANdo:
Los ANqili.s, Ov\kA, K>oio, ÜAkoNi, íokyo, Sín^a|hira,
DeIIií, Ac,ra, Iaíjxir, KmmaníJu, Bw,kok, BaIí, lloNq Kom,,
Canion, SlwNr^AÍ, PikÍNq i San Francísío.
^ US$6.876,00
Convíte ao Oríe.yte"BeIeza e Contraste"

O único roteiro que inclui percursosterrestres pelo interior do Japão. .
28 dÍAS visiTANdo:
SAN f rancísco, I IONÒIiiIu, BANqkok, SÍNc^pijuA, I lorjq
Koní,, PeUnc,, Kyoio, IlAkoNr, KAMAknR,>, lokyoi. ljos
Anc,» Ies. i

US$5.270,00
MaravíUias dA Oceanía e PoIínésia
28 dÍAS visiTANdo: J
SaniÍa(^), Pa|>iete, Mooría, SydNiy, CanI>» rr,a, Mi IboiiRwi,
ClmuliURtli, Monie Cook, Ohiensioun, MilloRd SoiiNd,
Roioriia, Waímoio, AuíkU/*J i ÍÍora lk)RA.

US$6.925,00 i

AMERICAMl
aEXRRESS

Pagamento cm cruzeiros ao câmbio do dia
do Dólar Turismo.

Solicite nosso Catálogo de Excursôss ao seu Agente de Viagens de sua cidade.
Rio - Rua do Carmo, 7/192 andar
Tel.: (021) 224-5664 ;

tffíVT?Í /Cf VÍCÇ bfótzll ^au'° " "ua ^ Abril, 252/1 19 and.
EM EXCURSÃO A SUA MELHOR OPÇÃO Tel.: (011) 231-3733 :
Belém-Fortaleza-Recife-Salvador-Brasília-Belo Horizorrte-Curitiba-Florionópolis-Porto Aleg/e.
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MARCELO PONTES, com sucursais

Depois 
da reunião do Ministério transmitida pela televi-

são, o presidente Itamar Franco reuniu-se com alguns
poucos auxiliares nos aposentos reservados do Palácio do
Planalto, atrás de seu gabinete, para uma primeira avaliação
do anúncio do plano de governo.

Estavam lá, em torno de um sofá que substitui a cama que
existia na época de Fernando Collor, os ministros da Fazenda,
Eliseu Resende, das Relações Exteriores, Fernando Henrique
Cardoso, da Indústria e Comércio, José Eduardo Vieira, o
advogado-geral da União, José de Castro Ferreira, e o secre-
tário de Comunicação Institucional da Presidência, Augusto
Marzagão.

O presidente estava muito feliz.

O pescador
O grande brasileiro de nos-

sa época citado ontem pelo pre-
sidente Itamar em seu pronun-
ciamento, o sociólogo Herbert~de Souza, o Betinho, saiu de

rcasa com o filho de 11 anos meia
'«'hora antes de começar a trans-

missão da reunião do Ministé-
rio.

Foi pescar nas pedras do
Aterro do Flamengo, atrás do
monumento a Estácio de Sá.
Não levou nem radinho de pi-
lha.

A pescaria de Betinho é sin-
guiar. Vai às lOh porque sabe
que nessa hora não tem peixe.
Lança o anzol, e quando uma
cocoroca, peixinho típico das
pedras, morde a isca ele se zan-
ga. Solta o peixe e continua fa-
zendo o que ele gosta de fazer
nessas horas: beber cerveja, um
dos raros prazeres que o viras da
Aids ainda não lhe tirou.

Calmante
A reunião com todo o Mi-

nistério, realizada na madrugada
de sexta-feira, no Palácio da Al-
vorada, só aconteceu por insis-
tência dos ministros Walter Ba-
relli e Luiza Erundina.

Eles estavam inconforma-
dos com o fato de só tomarem
conhecimento do plano de go-
verno junto com toda a socieda-
de, na hora do anúncio oficial
pela televisão.

A reunião, que só terminou
às 2h20, não alterou o conteúdo
do plano. Mas acalmou os mi-
nistros.
Atraso

O líder do governo na Cã-
mara, deputado Roberto Freire,
só foi localizado à lh e partici-
pou da parte final da reunião.

Dono de um modelo ana-
crônico de telefone celular, Frei-
re esperou o chamado até termi-
nar a bateria do aparelho.

Foi localizado por uma as-
sessora. que recebeu a convoca-
ção da Presidência da Repúbli-
ca.

Coruja
José de Castro Ferreira, ad-

vogado-geral da União, não
dormiu de sexta para sábado.

Saiu do Palácio da Alvora-
da mais cedo, por volta de 20h, e
foi para casa, um lugar mais
tranqüilo para redigir as medi-
das provisórias e atos a serem
mandados ao Congresso.

Quando acabou, só teve
tempo de tirar a barba e tomar
banho, antes de ir para o Palácio
do Planalto.

Ontem, às 13h30, José de
Castro ainda estava no posto,
mas envolvido com um proble-
ma deliciosamente mais ameno:
o seu filho de 12 anos queria
dinheiro para comprar uma rou-
pa nova de goleiro.
Estrela sobe

Quem está com a bola toda
no Palácio do Planalto é o go-
vernador de São Paulo, Luiz
Antônio Fleury Filho. O presi-
dente Itamar e bom time de ami-

gos e assessores mais proximos o
paparicam de todas as manei-
ras.

Fleury, que já fez o presi-
dente do BNDES, fará agora o
diretor de Saneamento da Caixa
Econômica Federal e pode fazer
também um novo ministro da
Agricultura.

Ou da Indústria e Comér-
cio, se o governo tiver a sensatez
de transferir para a Agricultura
quem realmente entende do as-
sunto, o ministro José Eduardo
Vieira.
Porteira aberta

Demissão de ministro, ago-
ra, não tem mais nenhuma im-
portância.

Lázaro Barbosa, da Agri-
cultura, o candidato mais forte à
degola, tem nas mãos um dos
ministérios mais fortes, com o
mais poderoso plano agrícola
desde o Império.

Ganhou até medida provi-
sória para combater a febre af-
tosa.
PBQP

Perguntaram ontem ao de-
putado Delfim Netto se uma'
eventual saída da ministra Yeda
Crusius causaria algum proble-
ma ao governo.Ah, o governo nunca
mais será o mesmo.
Para a frente

Itamar mudou da água pa-
ra o vinho.

Segurou a privatização no
início.

Agora, com a venda de par-
ticipações minoritárias, está
mais avançado até do que foi
Collor nesse setor.

Advertência
Vai haver chiadeira de al-

guns governadores contra a
transferência da merenda escolar
para os municípios.

Acham que há aí um peri-
goso risco de corrupção.
Senhor do tempo

Do governador Antônio
Carlos Magalhães, sobre o Pia-
no Itamar:

As medidas boas são pa-
ra 20 anos. Ele só tem 20 meses!
Buraqueira

Os estados topam assumir
as estradas federais, numa revi-
são da jurisdição do DNER.

Mas só se passarem tam-
bém os recursos.

O que está em jogo é saber
com quem ficam as empreitei-
ras.

Monarquia
Do deputado Miro Teixeira

(PDT): As duas coisas verdadei-
ramente importantes no anúncio
do plano de governo foram o
programa do Betinho e a divul-
gação oficial do resultado do
plebiscito. Estamos, afinal, vi-
vendo na monarquia parlamen-
tarista. O rei diz que quem esti-
ver contra o Estado está contra
ele. E o primeiro-ministro Eliseu
Resende cuida das coisas do go-
verno.

LANCE-LIVRE

Do advogado-geral da União, Josc de
Castro Ferreira, vencendo o cansaço
com o entusiasmo pelo governo Itamar:"Só lança um plano desses um presiden-
tc corajoso e independente, que não per-
tence a grupo econômico, não furta nem
tem rabo preso. Ele sequer tem parti-
do."

Sem esconder sua satisfação, o gover-
nador do Ceará, Ciro Comes, assistiu pela
TV, em um hotel em Brasília, ao anúncio
oficial do plano de governo, que havia
conhecido na véspera. A cada ponto do
plano que o presidente lia, Ciro balançava
a cabeça com um discreto sorriso de apro-
vação no canto da boca: "Isso.- isso...
isso...", repetia. E com mais ênfase ainda
após o presidente lembrar que os proble-mas do país são muito mais de natureza
política.

A reunião do executiva do PSDB paraanalisar o plano do governo será quarta-
feira, em Brasília.

O ministro Fernando Henrique Cardo-
so se reunirá dia 7 de maio na sede do
Jockey Clube, do Rio, com 200 empresa-

rios convidados pela Câmara de Comércio
Brasil-israel.

Na próxima quarta-feira, às 2!h, no
Teatro Casa Grande, a Sociedade Psica-
nalítica do Rio de Janeiro promove de-
bale sobre Sexualidade c marginalidade,
com as doutoras Márcia Camara e Célia
Sgterenfeld, a prostituta Ivanilda de Li-
ma. o travesti Osias Cardoso da Silva e o
presidente do grupo Atobá, Adauto Be-
larmino Alves.

A empresa carioca No Ar Comunica-
ção (leia-se Alice Maria, ex-Globo c ex-
Manchete) fará nas noites de terças e
quintas, de 11 de maio a 15 de junho, um
novo curso de Atualização cm Texto de
Jornalismo. Professores do Grupo Inde-
pendente de Português (GIP) analisarão
textos tirados de tevê, rádio, revistas e
jornais. l'ma parte do curso ensinará a
escrever para televisão.

O ministro Walter Barelli participarádo seminário sobre os 50 anos da CLT.
na Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo.

Ufa!

PEDRO COLIOR DE «LO
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PROGRAMA DE

GERENCIAMENTO AMBIENTAL IBAM
• A PROTEÇÃO DO MEIO AM-
BIENTE E OS CONFLITOS
EMERGENTES EM 1993.

4 e 5 de Maio
PARTICIPAÇÃO: Édis Milaré.
Deputado Carlos Mine. Depu-
tado Fábio Feldman. Paulo Af-
fonso L. Machado, Fernando
Walcacer. Peter May. Adir Ben
Kauss. Marcelo Kós,Rodrigo
Cabral de Mello, Mário Ramos.

t GERENCIAMENTO AM
BIENTAL NA INDÚSTRIA E NO
GOVERNO

17 a 28 de Maio
INSTRUTORES: Eng°s Vic-
tor Monteiro B. Coelho,
Maria Regina Fonseca,
Fernando Mauro M. de
Carvalho, Economista Pau-
Io Gonzaga Mibielle de
Carvalho

PRÓXIMOS CURSOS
ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS

INDUSTRIAIS
Período 19 a 30/07

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
NAS EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Período 14 a 25/06
AUDITORIA AMBIENTAL NAS EMPRESAS AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

E NOVA VISÃO DOS EIA-RIMAS AMBIENTAL
Período 5 a 16/07 Período 16 a 27/08

REALIZAÇÃO: IBAM, CESAT, ECP

IBAiM
INFORMAÇÕES: Secretária-RD-Tel.: (021) 266-6622 Ramais 251 e 252

Largo IBAM, n' 1 - Humaitá ¦ RJ ¦ CEP: 22271-070 (9 às 21 h.)
FAX: (021) 537-1262 TELEX 2122638

CLINICA
São Vicente

Centro de Estudos e Pesquisas

GENIVAL

LONDRES

Reuniões Científicas
Programa da Semana

Terça-feira, 27/04, 19:30h Clínica Cirúrgica
Litíase do colédoco - Qual a conduta na cirurgia vídeo-lararoscopia.'

Tumor cerebral - Apresentação de caso
1? Crise de doença diverticular aguda - Conduta a seguir

Quarta-feira, 28/04, 12h Clínica Médica
(Sociedade Brasileira de Clínica Médica)

Apresentação e discussão de casos clínicos

Quarta-feira, 28/04, 19h Clínica Médica
Apresentação de 1 caso de doença pulmonar

Insuficiência respiratória associada à obesidade

Quinta-feira, 29/04, 12h Cardiologia
Discussão de casos clínicos

Placa móvel em aorta / Remora no àtrio

Quinta-feira, 29/04, 19h Terapia Intensiva
O encontro clínico - Considerações sobre o ato médico

Sexta-feira, 30/04, 13h Pneumologia
Doença pulmonar venoclusiva

Informações pelos telefones:
529-4460 e 529-4422

Auditório Edmundo Blundi
Rua João Borges, 204 - Gávea

Clínica São Vicente
Dr. Luiz .Roberto Londres

? Chega às livrarias das princi-
pais capitais brasileiras amanhã o
livro de Pedro Collor de Mello Pas-
sando a limpo. A trajetória de um
farsante. Com a coordenação e edi-
ção de texto da jornalista Dora
Kramer e editado pela Record, o
livro desmistifica de vez o ex-presi-
dente Fernando Collor, autor de
uma das epígrafes: "No meu gover-
no, quem roubar vai para a cadeia."
Nas 285 páginas Pedro Collor con-
ta os motivos que o levaram a de-
núnciar o irmão, histórias da ex-
primeira dama Rosane Collor, da
família Collor e do governo pas-

sado. Pedro dedica o livro a sua
mulher The reza — que assina a
introdução — , à prima Didiu
Alvim de Mello, à irmã Ana Lui-
za, aos filhos Fernando e Victor
e aos pais. A coiitracapa do livro
traz uma foto de Pedro com
Thereza. O livro começou a ser
impresso às lOh de ontem no
pátio industrial da própria Re-
cord, em São Cristóvão, no Ria,
sob a supervisão do editor Sérgio
Machado. A primeira tiragem è
de 50 mil exemplares e Pedro
deve receber hoje, em Miami, o
seu, embarcado ontem mesmo.

DIPLOMA
DEESPAftOL
COMO LENGUA
EXTRANJERA

Nível: Básico.
Inscrições: Até 28 de abril
Provas: 28 e 29 de maio.

INFORMAÇÕES:
TEL: (021) 286-3141 (Sr8 Irma)
lol Embalada de Eu puna
fI|Pb consejerIa de educaciôn

SKYLAB CURSO «TRÁFEGO AÉREO
INTERNACIONAL LTDA.

INSCRIÇÕES ABERTAS
1220-03271 Inicio 26 de Abril

I Reconhecido peto Min. Aer. |

AVIÃO OU HEU
DE FORMAÇAO DE PILOTOS , CO PTERO

AH0S F0MHND01]
IP comanmntes -[

f — r_ Logoat!no A»r. S. Dumofit

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
SU&4EITORIA DE ENSINO D€ MAOUAçAcfi COftPO DISCENTE

DIVULGAÇÃO
LEIA NO CADERNO DE CLASSIFICADOS

SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS

Um emprego de Cr$ 20 milhões para quem
possui o 2° grau. É sua oportunidade.Anoto isto com atençèo. Está confirmado o novo concurso para Tócnico do Tesouro Nacional. Só 2o grau.Sem limite de idado. Vencimentos no faixa de Cr$ 20 milhões. Edital previsto para maio. Antecip'e-so.Comece a se preparar já. P«a orientação, a Dograu Cultural preparou apostilas especiais. Não percatempo. Informações: CENTHO (Praça MahatmáGandhi, 2/2° andar * Cinolândia * 220-5715) * COPACA-BANA (Av. N. Sr* de Çopacabonn, 807 * Sobroloja " 235-1790) * MADUREIRA (Shopping Tom-Tudo/Sobreloja 49 * 359-3929) * MÉIER (Rua Constança Barbosa, 140/Sobreloja C * 289-9298) * NITERÓI(Av. Amaral Peixoto, 116/201) • ICARAl (Rua Gavi3o Peixoto, 182/317 • 714-9931) * NOVA IGUAÇU(Rua Coronol Francisco Soares. 242/204) • CAMPO GRANDE (Av. Cosário do Mello, 3.006/219) •

pós-graduações em 5 meses
(380 h. LATO SENSU-ESPECIALIZ. RESOl. XII) cÁBAnrkC nc n/i o u

Início: 10/VII - Término: 11 /XII DE 
?/1 o H.

Pr.: 6 x 850 mil Matríc/Maio/Junho
(fixas) p/ qualquer graduado !

• SOCIOPSICOMOTRICIDADE
FORMAÇÃO DE SOOOTERAPtUTAS
PROBLEMAS NO DESEMPENHO ESCOLAR (C/ PLANEJAMENTO EDUC.)

• ARTETERAPIA EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
• ORIENTAÇÃO EDIIC: VISÃO MULTIDICIPLINAR

PSIC. PROPAGANDA E MARKETING (3°s / 5°s - noite - Zona Sul)
PROGRAMAÇÃO PSICO-lINGÜÍSTICA (3°s / 5°s - noite - Zona Sul)

Coord: Dra. Fernanda Barcellos da UFRJ - 580-ÓÓ75 S. Cristóvão
Faculdade de Humanidades Pedro II. IPSP/PIRAÚBA, S/N°

NA

INGLATERRA
j

Cursos nas melhores escolas inglesas para todas
as idades e níveis de conhecimento.

Programas especiais nas férias de Julho com grupos
acompanhados por professoras brasileiras e excursões
por toda a Inglaterra e Europa.

Preços super econômicos.Não perca essa chance!

*

Rua Uruguaiana. 10 Gr.506 - Centro - Rio de JaneiroTels.: (021) 232-1132 / 252-0714 / 252-7068 - Fax. 232-1318
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Parodan°b;rtória JORNAL DO BRASIL

JORNAL DO BRASIL
Avenida Brasil. 500 — CEP 20949-900 — Caixa PosUj 23100 — São Cristóvão — CI:P 20922-970Rio de Janeiro — Tel.: (021) 585-4422 • Telex (021) 23 690 — (021) 23 262 — (021) 21 55S

TELEFONES
REDAÇÃO 585-1422

DEPTO COMERCIAL
NOTICIÁRIO 5654566
REVISTAS 585-4479
CLASSIFICADOS 580-4049

ANÜNCIOS POR TELEFONE 580-5522
NOVAS ASSINATURAS GRANDE RIO 5854321
NÚMEROS ATRASADOS 5854377
ASSINATURAS E
CLASSIFICADOS (FORA DO RIO) (021) 80G-4613
ATENDIMENTO AO ASSINANTE 589-5000

SUCURSAISCIDADE ENDEREÇOS CEP TELEFONE
BRASÍLIA, DF SCS Quadra IV BI. A Ed. Israel Pinheiro 5" (70398-900) 061-223 5888S.PAULO,SP Av. Paulista, 777/15° e 16° (01311-914) 011-284 8133BELO HORIZONTE, MG Av. Afonso Pena, 1500/7° (30130-921) 031-273 2855PORTO ALEGRE, RS R. José de Alencar, 207/501-502 (90880-181) 051-233 3666RECIFE, PE Rua Aurora, 295/Sala 1216 (50050-901) 081-2315060SALVADOR, BA Av. Ant Carlos Magalhães, 846>S1s. 154 a 158 (40852-900) 071-359 9733CURITIBA, PR Av. Cândido de Abreu, 526 Conj. 1002-6 (80530-905) 041-2548338

TELEX
1011
37516
12621017
1247

LOJAS DE CLASSIFICADOSCENTROCOPACABANAHUMAITÁIPANEMAMÉIERNITERÓITIJUCAILHASEDE

Av. Rio Branco 135Av. Copacabana 610R. Vol. da Pátria <45R. Vise. Pirajá 580R. Dias da Cruz 74R. Conceição 188R. General Roca 801Est. do Galeão 2701Av. Brasil 500

Lj C - 232-4372/232-4373Lj C - 235-5539Lj D-226-8170SI 221-294-4191Lj B-594-1716Lj 126-717-9900/722-2030B - 254-8992SI 205-462-0161Térreo - 585-4676
Serviços noticioso* AFP, Tass, Ansa, AP, AP/Dow Jones, OPA, EFE, Reuters, Sporl Press, UP1.Serviços especiais BVRJ. The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Le Monde. ElPais, L'Express.
Correspondentes: Acre, Alagoas, Amazonas. Esp. Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Sta.Catarina No exterior; Bonn, Buenos Aires, Genebra. Lisboa. Londres, México. Moscou. Nova York.Paris. Roma. Washington.
Representantes Comerciais: • Pernambuco/Paroiba/Alagoas/Rio Grande do Norte /081)222-6337 • Paraná (041) 253-7221

De segunda a sábado, o caderno de Classificados circula somenteno Estado do Rio de Janeiro e Brasília. Aos domingos, o cadernbde Classificados circula em todo6 os Estados. A revista Programa,que sai ás sextas-feiras, só circula no Ric de Janeiro e Brasília
© JORNAL DO BRASIL S. A. 19S3
Os textos, fotografias e demais criações intelectuais publica-dos neste exemplar não podem ser utilizados, reproduzidos,apropriados ou estocados em sistema de banco de dados ouprocesso similar, em qualquer forma ou meio — mecânico,eletrônico, microfilmagcm, fotocópia, gravação etc. —,sem autorizaçãô escrita dos titulares dos direitos autorais.
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A PR0TEQA0 DO MEI0 AM- • GERENCIAMENT0 AM M
BIENTE E OS CONFLITOS BIENTALHAINDUSTRIAENO ¦
EMERGENTES EM 1993. G0VERN0 I

4e5deMaio 17a28deMaio I
PARTICIPAQAO: £dis Milare. INSTRUTORES: Eng°s Vic- I
Deputado Carlos Mine. Depu- tor Monteiro B. Coelho, I
tado Fabio Feidman. Paulo Af- Maria Regina Fonseca, I
fonso L. Machado, Fernando Fernando Mauro M. de I
Walcacer, Peter May. Adir Ben Carvalho, Economista Pau- I
Kauss. Marceio Kos.Rodrigo lo Gonzaga Mibielle de I
Cabral de Mello, Mario Ramos. Carvalho I

1 111 PR6XIMOS CURSOS ——————— I
DEPARTAMENT0 DE MEI0 AMBIENTE ADMINISTRApAO DE RESiDUOS I

NAS EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS " INDUSTRIAIS ¦
Periodo 14a 25/06 Periodo 19 a 30/07 I

AUDTTORIAAMBIENTAL NAS EMPRESAS AVALIAQAO DA QUALIDADE I
E NOVA VISA0 DOS EIA-RIMAS AMBIENTAL ¦

Periodo 5 a 16/07 Periodo 16 a 27/08 I
HEALIZApAOi IBAM, CESAT, ECP M
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Compromisso Publico^«^®%

FARINACEOS/CEREAIS MATINAIS MARGARINAS/MANTEIGAS

Farinha de Trigo ? Achocolatado aa ~

DonaBenta Carrefour 500g .... 28.500,00
kg  11.900,00
Arrr»y Prinfpca I

iiierença

devolta.

Aqui alguns exemplos

O Cárrçfóur
., - é uma empresa de

• direito de não vender
^fflpor atacado,:^), ^

Carrefour
Av. Das Américas, 5150 - Barra

Av. Suburbana, 5474 - NorteShopping
Av. Vicente de Carvalho, 730

Rodovia Niterói-Manilha - Km 3 - Neves - São Gonçalo

FARINACEOS/CEREAIS

Farinha de Trigo
Dona Benta
kg  11.900,00
Arroz Princesa
Tipol
Pete. c/5kg 64.000,00
Arroz Carrefour
Tipo 1
Pete. c/5kg 66.900,00

CONSERVAS VEGETAIS

Ervilha Pingo Verde
200g  7.100,00
Ervilha Etti
200g  7.300,00
Azeitona Malaguena
500g  55.500,00

DERIVADOS DE TOMATE/
CONDIMENTOS

Pura Polpa Etti
370g  6.900,00
Catchup Ypiranga
400g 1... 19.900,00
Vinagre Saboroso
750ml  7.100,00
Maionese Goodie
500g  .... 31.500,00

MASSAS

Massa c/ Ovos
Piraque
500g  15.900,00
Massa Semola
Petybon
kg  18.500,00
Massa Caseira
Tip-Top
500g  19.900,00

OLEO/AZKITES

Oleo de Milho
Carrefour
Lata c/900ml 27.800,00
Azeite Arisco
Lata c/500ml 58.000,00
Azeite Beira Alta
Lata c/500ml .. .... 58.000,00 |

DOCES/SOBREMESAS
Gelatina Carrefour
85g  4.900,00
Geleia de Mocoto
Colombo
200g  17.200,00
Doce de Leite
Itambe
80Qg  41.900,00

MATINAIS
Achocolatado
Carrefour 500g .... 28.500,00

?Achocolatado Toddy
400g  29.900,00
CaféPeié
50Qg  34.900,00

BISCOITOS
Salgadinho Carrefour
íoog  8.500,00
Cream Cracker
Carrefour
200g  9.500,00
Cream Cracker
Piraquê
200g  9.900,00
Recheado Carrefour
200g  11.900,00

CERVEJA/REFRIGERANTES

Cerveja Skol
Long Neck 300ml ... 7.790,00
SodaLimonada
Antarctica Pet
2000ml  25.800,00
Pop Laranja
Antarctica Pet
2000ml  25.800,00

SUCOS

Suco de Caju
Jandaia
500ml  15.900,00
SucodeUva
Carrefour
500ml  25.780,00
Suco de Maracuja
Milani
500ml  25.900,00

CONGELADOS

Kibe Seara
500g  37.900,00
Almôndega Bovina
Carrefour
500g  45.900,00
Almôndega de Peru
Sadia
500g  48.900,00
Nuggefs Sadia
500g  49.900,00
Hamburger de Peru

• Sadia
540g  50.900,00
Hamburger Bovino
Qporo

672g  52.900,00
Hamburger Bovino
Carrefour 672g .... 52.900,00

MARGARINAS/MANTEIGAS

Creme Vegetal
Becel
250g  18.900,00
Manteiga Itambé
200g  21.900,00
Margarina X^remosa
Piraquê
500g  23.900,00

EMBUTIDOS/DEFUMADOS

Salsichão Império
kg  43.900,00
Salsicha Hot-Dog
Perdigão kg 43.900,00
Lingüiça p/Churrasco
Seara kg  49.900,00
Lingüiça Calabresa
Seara a Granel
kg  74.900,00
Lingüiça Fininha
Seara a Granel
kg  74.900,00
Lingüiça de Frango
Seara Embalada
kg  85.900,00
Frango Defumado
Sadia kg 69.900,00
Mini Lanche
Império kg 77.900,00
Blanquet de Peru
Sadia kg  109.900,00

MASSAS FRESCAS

Massa p/Pastel
Frescarini 500g .... 18.900,00
Talharim Frescarini
500g  19.900,00
Pizza Frescarini
Emb. c/2 Unids. ... 31.900,00

PAES INDUSTRIALIZADOS

Pao de Forma
Plus Vita 500g ..... 22.900,00
Pao de Forma
Energia
550g  24.900,00
Pao Diet
Wickbold
400g  36.900,00

LIMPEZA DE ROUPAS

Amaciante de Roupas
Carrefour 500ml .. 14.900,00
Sabão em Pedra
Amarelo Carrefour
Emb. c/5 Unids. ... 22.400,00
Sabão em Pó

Quanto kg  36.900,00

UTILIDADES P/CASA
Rodo de Madeira
São Cristóvão 30cm 21.900,00
Vassoura de Piaçava
Douradinha
São Cristóvão . . .... 24.900,00

Assento Sanitário
STD - Eldorado ... 89.000,00
Saco p/Lixo Super
Econômico-Dover
20/40 Litros 99.000,00
Saco P/Lixo Super
Econômico-Dover
60/100 Litros  149.000,00
Mesa de Passar
Roupa-Genovesi . 159.900,00

LIMPEZA DE COZINHA/GERAL
Detergente Líquido
Minerva
500ml  8.190,00
Limpador Multiuso
Carrefour
500ml  12.290,00
Esponja Scoth Brite
Emb. c/4 Unids. ... 22.450,00

HIGIENE PESSOAL

Sabonete Gessy
íoog  4.490,00
Sabonete Francis
90g 7.590,00
Creme Dental Signal
90g   16.290,00
Shampoo Filling
380ml 24.450,00

DESCARTAVEIS

Guardanapo de Papel
Snob Santher
24 x 24  5.900,00
Filtro de Cafe
Melitta 102  21.900,00
Filtro de Cafe
Melitta 103  24.900,00
Facilpack Alinco
15m  21.900,00
Facilpack Alinco
30m  31.900,00
Forra Fogao -

Kentinha ....  39.900,001

MÓVEIS P/PISCINA/JARDIM

Cadeira Infantil -

Eldorado ... ... 149.000,00
Poltrona Miami -

Grosfillex  ... 490.000,00
Poltrona Classic -

Goyana  590.000,00

Ofertas válidas até 30/04/93.

u
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Maluf: "Ainda é muito cedo

Maluf não

descarta a

candidatura

JOSÉ MARIA MAYRINK
SÃO PAULO — Ser ou não ser

candidato? Presidenciável para
1994 desde a derrota no primei-
ro turno de 1989, Paulo Maluf
está vivendo uma angústia que
tende a se agravar agora, depois
do plebiscito, com a necessidade
de uma definição a curto prazo.
Sob pressão cada vez maior para
lançar logo o seu nome à suces-
são de Itamar Franco, o prefeito
de São Paulo se pergunta se vale
a pena trocar o certo pelo duvi-
doso — renunciar a mais de três
anos de mandato garantido para
enfrentar outra eleição."É muito cedo para pensar
nisso", Maluf disse e repetiu na
manhã de quarta-feira, quando
votou no parlamentarismo com
a certeza de que, com a vitória
do presidencialismo, tudo volta-
va à estaca zero e recomeçavam
as regras do jogo. Embora ainda
não se tenha definido, o prefeito
mudou o discurso: não fala mais
em ficar na prefeitura até Io de
janeiro de 1997, como vinha
prometendo. Se ele admite vir a
se candidatar, não pode marte-
lar indefinidamente na recusa e
depois ter de recuar.

Revisão — À espera de que
a situação se torne mais clara,
Paulo Maluf se dedicará, nas
próximas semanas, a dois proje-
tos imediatos — a consolidação
do Partido Progressista e Refor-
mador (PPR) e a campanha pela
revisão constitucional. "Se não
houver uma revisão constitucio-
nal à altura, o Brasil nãò vai se
desenvolver e nós vamos conti-
nuar com o corporativismo,
mordomias, recessão, inflação e
desemprego", argumentâ o pre-
feito

Embora se dedique à admi-
nistração municipal em tempo
integral — chega à prefeitura
pontualmente às sete horas da
manhã e raramente sai antes das
oito da noite —, Maluf reserva
boa parte do expediente à políti-
ca. Sua agenda inclui freqüentes
audiências com parlamentares
de todo o país, mas a maioria
dos contatos é feita por telefone.
Espiridião Amim, Jarbas Passa-
rinho, Epitácio Cafeteira, José
Luiz Maia e Delfim Netto ligam
quase todos os dias."Essa atividade não vai pa-
rar, mas haverá um hiato nos
próximos meses, pois vamos en-
trar em compasso de espera para
a definição do cenário", anuncia
o secretário particular e assessor
especial Carlos Tavares, com
quem Maluf despacha diaria-
mente. "A briga pela revisão
constitucional, que tanto os pe-
tistas como os tucanos querem
adiar, será a principal bandeira
do prefeito e do PPR", garante o
assessor.

Angústia — Maluf não é o
presidente dó PPR, mas dirige o
partido nascido da fusão do
PDS com o PDC por suas mãos
como se fosse o dono da legen-
da. E, sem dúvida, o seu grande
líder e o nome mais viável para
disputar a Presidência da Repú-
blica. "Daí a pressão para Maluf
se candidatar e a sua angústia",
observa Carlos Tavares.

Sem prejuízo do expediente
no gabinete, o prefeito vai
acompanhar de perto o trabalho
de estruturação do partido, cu-
jos diretórios estão sendo rnon-
tados nos estados e municípios.
Seu projeto é reforçar também a
bancada federal que, espera, de-
verá somar cem deputados até o
final de maio.

refrigerador
BRASTEM QUALITYDUPLEX
BRF4I AB -400litros. Refri-
gerador 316 litros. Frcczer 84 li-
tros. Portas reversíveis. Degelo
automático. Gavctão para fru-
tas e legumes. Garantia Bras-
tempdcl.ano. •

T&jj

LAVADORA
BRASTEMP
MONDIAL
BLK. 20 MA. BABY-
Compacta. Lava até •/ kg de
roupa. Garantia Brastcmp
de / ano. ¦

FOGÃO BRASTEMP DE VILLE
AVTOLIMPA NTE
BFS. 76 NB I- 6 queimadores, sendo 2 sjj-
perqueimadores. Tampa de vidro. Mesa efe
aço Inox. Acendimcnto automático total.'Controle gradual das chamas. Forno aur
tolimpante. Garantia Brastemp de 1 ano;

AVISTA
3x11.051.891,* = 33.iaS.673,
ou até 10 vezes sem entrada
PrestaçAes fixas

AVISTA lt.UOU.UUU,
3x6.122.640,* = 18.367.920,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

AVISTA 1U>1UU«UUU
3x4.376.320,*
= 13.128.960,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

MÁQUINA SINGER
CRIATIVA FACILITA
2330. Gabinete e motor. Com 30^pontos, selecionados através de
discos imerca m b/ií veis. Produz
ziguezague de maior largura: até
6 mm. Faz pontos de até 5 mm
de comprimento. Possui casea-
dor automático. Costura até 8
camadas de brim. Garantia Sin-
gerdeómeses.

SINGER

MÁQUINA SINGER FACILITA
Mod. 2330 - Portátil com motor. 30 pontos se-
lecionados, através de discos intcrcambiávcis,
possibilita uma infinidade de bordados coorde-
nados. Produz ziguezague de maior largura, xté
6 milímetros. Borda e costura.com agulha du-
pia. Caseadorautomático. Costura até8cama'
das de brim. Garantia Singer de 6 meses.

CAFETEIRA ELETRICA SINGER[
Prática, bonita c moderty. Conserva o ca-{
fc na temperatura ideal, preservando o
aroma e o sabor. Capacidade p/22 cafés}
Garantia Singer de 1 ano. r- , \

\4AQUINA SINGER PRÊT-A-PORTER
4718 -19 diferentes tipos de pontos funcionais c
ornamentais embutidos, selecionados por novo
sclctordc fácil manejo. Botáo de retrocesso. Duplo
caseador automático. Garantia Singer de 6 meses.

AVISTA JL.y&U.UUU,
3x437.632,* ¦
= 1.312.896, i

ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas -1 ¦ !

\ vista 9.D9U.UUU)
3x2.394.352,* = 7.183.056,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

AVISTA 9. i üU.lmU,
3x2.419.600,* = 7.258.800,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

A VISTA D.D^UeU^tl?,
3x2.785.696,* = 8.357.083,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

FOGÃO CONTINENTAL CHARME U
6 queimadores, sendo 1 gigante. Fbrno auto-
limpante. Luz no forno. Mesa inox. Tèrmocon-
troí. Controle gradual, da chama. Tampa de
vidro. Estufa basculante. Garantia Conti-
nental

PURIFICADOR DE AR CONTINENTAL
Motor potente. Painel de comando moderna Du-
pia filtragem. 0,60. Garantia Continental de I aná

A VISTA li/OUiUUUf
3x 749.024,* r 2.247.072,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

FOGÃO CONTINENTAL
2001 CAPRICE
4 queimadores, sendo 1 gitante.Acendimento elétrico total. Forno
akolimpante. Luz no forno. Inter-
ruptor de segurança no forno ter-
mo control. Controle gradual da
chama. Tampa de vidro. Mesa
inox. Garantia Continental. FOGÃO CONTINENTAL

RITMO Ml
4 queimadores, sendo 1 gigante.

tMesa inox. Tampa de vidra Ter-
mocontrol. Controle gradual da
chama. Garantia Continental.

AVISTA

6.450.000,
3x2.714.160,*
s 8.142.480,

ou até lOvezes sem
entrada
Prestações fixas

A VISTA OilSfUtUUUt
3 x 3.446.352,*
= 10.339.056,
ou até'10 vezes sem entrada
Prestações fixas

A VISTA 4«*HIU*UUV9
3x1.851.520,* = 5.554.
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

Oferta válidaa até 28/04/93,
ou enquanto durarem nossos estoques,

após retornarão aos preços normais. BQ SEÜ FILME CQLOPJDOt E MAIS UMArd
AMPLIAÇÃO BE 20x28 NO VALOR &E CrM
29.700,V BA FOTO QUE VOCÊ ESCOLHER.^

8 • domingo, 25/4/93 POLÍTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASII

> VENDE FIADO * TELE-fílO VENDE FIADO * TELE RIO VENDE FIADO *: TELE-RIO VENDE FIADO -* TELE-fílO VENDE FIADO * TELE-RÍÒ VÊNÕF

rUJE

imxa&

n

B ill£^ > ,s

llli® S Mmy



JORNAL DO BRASIL POLÍTICA E GOVERNO domingo, 25/4/93 • 9

;jSS^?gSSS^SiS^v.,,
J^JWí*

mmm ü

#

I^H:~ ^KK^m
Ail vMA

Hit,<'.^ ^WHRr4HRF wKfmwtKm mKKBmaum WSOBW/Km 'jHHJHW 
JHHpHr13

 ;;  = „:;s -, -.   
- ii,,:

mMMMMttm

•\y

pgMn ^

pp|jp^^^%-pg

- -i" :-i:" i : -:: : l":"* - ATENÇÃO
29% s&o os juros
praticados neste

anúncio.
Na concorrência

de 38 a 42%.
Veja a diferença.
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PHItCO "Philco e Philco HItac W s8o marcas de uso Jásempresas Philco."

FORNO
TOSTADOR
BLACK &
DECKER
HFT-660. G-Assa,
tosta, grelha e des-
co o gela. Revesti-
mento autolimpan-
te. Mais completo e
mais rápido do queum forno conven-
cional. Garantia
Black & Decker de 2
anos.

^jjjF

HIOH TICHNOLOOV

a vista3.450.000,
3xl.451.760,* = 4.355.280,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

> «rf
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GARANTIA ATE
0 ANO 2000

Conforme termo dega•rantía 2000, uma garan-tia adicional c parcial atéo ano 2000, cobrindo os,itens mais importantes.Válido para os produtos ida linha Ultravision ad¦quiridos até 15/5/93.
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TV. PHILCO.
HITACHI"ULTRAVISION"
Mod. PC-2136/U-
52 cm. 21". Telaplfr
na. Controle remo-
to. Informações na
tela. Controle sim-
plifícado de imagem- apenas 3 teclas pa-• ra 6 ajustes. Recep-' ção de 82 canais
(VHF/UHF), sele-for de 16 posições.Desligamento auto-
mático programável.Alerta sonoro pro-
gfamável. (110/220Volts.)

ENCERADEIRA BLACK
]& DECKER'' LES. 1117 - Motorsuperpotente
garante mais brilho poupandoseu tempo. Oarantia Black &
Decker de 2 anos.

À VISTA 2.570.000,
3x1.081.456,*
= 3.244.368,
ouaté 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

ASPIRADOR BLACK & DECKER
LUXO
LAS-Maior poder de sucção. Jogo com-
pleto de acessórios para cada uso. Man-
gueira flexível,e resistente. Garantia
Black & Decker de 2 anos.

a vista3.690.000,
3xl.552.752,* = 4.658.256,
ou até 10 vezes sem entrada. Prestações fixas

FEÉRO BLACK & DECKER
Automático. Extraleve. Vfí4.'

f. 1110- Seis graduações de tempe-
rarura, uma para cada tipo de tç-
cido. Garantia Black & Decker
de 2 anos.

GARANTIA ATE
0 ANO 2000
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111Avista 550.1
3 x 231.440,* b 694.320,
ou até 10 vezes sem entrada. Prestações fixas

TOSiADOR DE PÃO AUTOMÁTICO
BLACK & DECKER
HTAT-215- Capacidade para 2 fatias de pão de for-
pia e controla vários níveis de tostagem através do
seletor deslizante. "Cool Tbuch ". Corpo cm piás-.f/cò resistente que não aquece externamente. Ga-
rantia Black &. Decker de 2 anos.

. AVISTA 1.150.000,
3x483.920,* = 1.451.760,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

FERRO BLACK & DECKER
PLÁSTICO A VAPOR-PFA.HU - Exclusivo sistema
de autolimpeza, possui 5pray e
sua base com mais orifícios M
permite uma eficiente %distribuição do vapor.•Garantia Black (St Decker de i2 anns. M

¦ f ,|i|Hi"»

A vista950.000,
3 x 399.760,* = 1.199.280,
ou até 10 vezes sem entrada. Prestações fixas

VIDEOCASSETE DECK PHILCO-HITACHI
PVC 6000 - Instruções na tela em português de qual-quer TV ou Monitor. Programação com controle remo-to. Timer para 8 programas com antecedência de até 1a na Proteção do timer e do relógio contra cortes de ener-
gia. Garantia Philco de 1 ano.
Avista 12.450.000,
3x5.238.960,* = 15.716.880,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

i6.iA VISTA ^/.^uvtvwt
3x2.937.184,* = 8.811.552,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

i •

AQUAUDM3E QUE AVICA MERECE.
REFRIGERADOR
PROSDÓCIMO PLUS
R. 31 -307litros. Iluminação'in-
terna. Prateleiras removíveis.
Ampla gaveta de legumes e ver-
duras. Porta-laticínios com tam-
pa em acrílico fume. Porta-ovos
com dupla capacidade. Porfa-
farrafas 

basculante. Garantia,1rosdócimo de 1 ano.

REFRIGERADOR
STOCK-TOTAL
T. 27' 270 litros.
Grades reguláveis
e inclináveis. Ga-
vetas multiuso.
Degelo automáti-
co. Prateleiras na j
porta. Porta-ovos
removíveis. Ga-
rantia Prosdócimo
de 1 ano.

Avista 11. 720.000,
3x4.931.776,*
= 14.795.328,

.ou até 10 vezes sem entrada'Prestações fixas

Avista
11.300.000,

3 x4.755.040,*
= 14.265.120,

ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

FREEZER HORIZONTALPROSDOCIMO
H-20- 209Litros. Tampa balanceada.Puxador com chave de segurança.Cestos aramados. Garantia Prosdó-

A vista""10 dc 1 ano'

14.800.000,
3 s 6.227.840,*
= 18.683.520,

ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas
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STOCK FREEZER PROSDÓCIMO
F.21 - 210 litros. Vertical. Porta reversível.
Chave dc segurança. 5 cestos removíveis.
Frio cativa
Garantia Piosdócimo dc 1 ana

Avista 13.350.000,
3x5.617.680,*
= 16.853.040,

ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

*1 Entrada-+~2-Prestações-

lôJÁsTIM E S SQUARE

{'$. ^cNyRO • GjNELANQIA- « COPACABANA « TUUCA * MEIER * CAMPO GRANDE MÁDUREIRÀNOVA IQUAÇÜ ? NITERÓI c-¦ * ALCANTARA>.;pe,TRÓPOUS « CAXIAS » BOMSUGESSO * BE.KÍfíA. », DEPT» ATAbÃDp-RUA ENG" ÁRTUR;MOURA. 268;:.-í'Í:: '<•" ANDAR LOJA PO DEPÕSlTp' RUA E.NG.0, ARTUR MOURA. 268 TÉRREO BONjSUCÉSSO T^LS. RBX 280-4112 CENTRO SUL: PBX 221 • 1212V

RIO VENDE FIADO*#'~TELE<fítO

Cartão Fama:

Crédito na hora

sem entraâa

AVISTA 15150.000,
3x6.375.120,*
s 19.125.360,

ou até 10 vezes sem entrada
Prestações fixas

TV PHILCO-HITACHI "ULTRAVISION"
Mod. PC-1435/U36cm. 14". Controle simplificadode imagem - apenas 3 teclas para 6 ajustes. Informa-
ções na tela. Recepção dc 82 canais (VHFe UHF), se-letor de 16 posições. Antena interna 110/220 w.

Avista 10.350.000,
3x4.355.280,* = 13.065.840,
ou até 10 vezes sem entrada
Prestações tal''''1™ "íí*'

CÓMPÀÒf ÒisCPLAYER PHILCO PÕA 7500CONTROLE REMOTO
Leitor ótico e laser dc feiche triplo. Permite programar a. seqüência dc musicas desejadas. Repetir a faixa, o disco, •
ou a programação. Reproduz as faixas do disco de formaaleatória. Garantia Philco dc 1 ano.

ADO * 'TEL E RIO VENDE FIADO

Brasil é ;

criticado 
'

Europana

CLEBER PRAXEDES
BRASÍLIA — O Parlamento

Europeu, reunido em Bruxelas,
aprovou resolução com uma sé-
rie de denúncias contra o Brasil.
Casos de tortura e assassinatos,
trabalho escravo, fuga dos as-
sassiuos do seringueiro Chico
Mendes e invasão dè terras indí-
génas por garimpeiros. 0 Parla-
mento, em documento que será
encaminhado ao governo brasi-
leiro, critica o sistema jtKficiário
e faz apenas um elogip;,à ppera-
ção Selva Livre, de retirada de
garimpeiro da reserva ianomâ-
mi, em Roraima. Trata-se do
primeiro documento internácio-
nal, oficial, de denúncias contra
o governo Itamar Franco.

O Judiciário foi criticado no
episódio da fuga de Darli Alves
da Silva e Darci Alves Pereira,
assassinos do Chico Mendes, da
Penitenciária de Rio Brafíco."Vivamente 

preocupados com a
fuga, constatamos que o fato em
si atinge gravemente a credibili-
dade do sistema judiciário brasi-
leiro", diz o documento."Ereo-
cupa particulamente a existência
de casos que revelam que certas
autoridades públicas não que-
rem ou não podem impedir a
fuga de detentos acusados de as-
sassinar lideres sindicais e de de-
fensores dos direitos dos homens
nas zonas rurais."

As denúncias podem compli-
car a médio prazo as negocia-
ções com os paises europeus na
liberação de verbas 'para á' área
do meio ambiente, com que co-
laboram Alemanha e Inglaterra.
O parlamento sugere ao Minis-
tério do Trabalho que reforce
seu quadro de inspetores no
combate ao trabalho escravo.

Condenações — Segundo
a resolução, é necessário persua-
dir o governo brasileiro a impe-
dir litígios que conduzam ao as-
sassinato de sindicalistas e
líderes rurais. "Vinte e cinco dos
1.684 casos ocorridosentre 1964
e 1991 foram objeto de proces-
sos e só 14 resultaram em conde-
nações". •<

E prossegue: 
"Considerando

que ás reservas florestais, pelas
quais Chico Mendes deu a vida,
uma vez mais foram invadidas
por garimpeiros e não.param de
ser ocupadas por colohos, a
Constituição impõe a délimita-
ção de territórios indígenas."

Lavenère deut. •

as informações
A resolução aprovada pelo

Parlamento Europeu baseou-se
em informações prestadas pelo
ex-presidente da OAB Marcelo
Lavenère na Subcomissão dos
Direitos do Homem, em 17 de
fevereiro. Lavenère exigiu que o
acordo Comunidade Européia-
Brasil, visando o desenvolvi-
mento sustentável, contribuísse
para o respeito aos direitos hu-
manos e o progresso da demo-
cracia. Ele pediu que a Comuni-
dade Européia colabore com
programas brasileiros que pro-
movam os direitos humanos, a
democracia e as iniciativas da
sociedade civil, sobretudo em re-
lação aos meninos de rua.

Os 518 integrantes do parla-
mento, escolhidos nos 12 países
da CE, têm mandato de cinco
anos. Os governos não chega-
ram a um acordo sobre, a sede
das instâncias de decisão. Com
isso, as atividades estão sediadas
em três diferentes países; Lu-
xemburgo, França e Bélgica. 0
parlamento tem sessã# pública
uma semana a cada mês em Es-
trasburgo. Nas outras três sema-
nas, o Parlamento é sediado em
Bruxelas. A administração do
Parlamento Europeu é localiza-
da em Luxemburgo.

Uma das funções do parla-
mento é a diplomacia, adotando
resoluções sobre violações dos
direitos humanos dentro e fora
da Comunidade e acompanhan-
do de perto os grandes proble-
mas internacionais. Para cada
área política da Comunidade, há
um comitê preparando as ativi-
dade/i do parlamento, Á maior
parte do trabalho consiste no
exame detalhado e emendas dos
projetos de lei, além de outros
assuntos, tais como: relações
com países não-membros da Co-
munidade, emprego, energia,
meio ambiente, agricultura.
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JORNAL DO BRASIL
Fundado era 1891

M. F. DO NASCIMENTO BRITO — Presidente do Conselho

MANOEL FRANCISCO BRITO — Diretor Presidente

ROSENTAL CALMON ALVES — Diretor

WILSON FIGUEIREDO — Diretor de Redação

DACIO MALTA — Editor

MERVAL PEREIRA — Editor Executivo

ORIVALDO PERIN — Secretário de Redação

IQUE

Testemunha do Tempo

\ perspectiva de uma ampla revisão constitu-
-C*- cional, marcada para o início de outubro,
pede urgente consideração sobre alguns fatores
históricos que tornam uma Constituição um artigo
durável e confiável. Pois é de sua essência perma-
necer por longo período de tempo um conjunto de
princípios que se situam no vértice de todo e
qualquer sistema normativo.
¦-< São muitas as acusações dirigidas à Constitui-
ção de 88, sendo a primeira delas a de ostentar um
estatismo residual e anacrônico no mundo poste-
rior à queda do muro de Berlim e à dissolução da
União Soviética. O corolário é inevitável: a moder-
nizaçãó política e econômica do país depende im-
periosamente de uma adaptação ampla do texto
cóíistitucional às realidades do mundo contempo-
râneo.

Outra crítica fundamental refere-se ao mons-
truoso detalhismo da carta de 88, quando se sabe
que em sociedades dinâmicas a Constituição deve-
ria limitar-se às normas de organização e funcio-
namento do Estado e aos direitos fundamentais do
cidadão. Os constituintes de 88, ao contrário, per-
deram-se no corporativismo dos lobbies, consa-
grando tratamento especial pára certas profissões e
grupos, entregando-se a utopias sociais, prevendo
atè transporte gratuito aos idosos de mais de 65
anos. E assim surgiram penduricalhos delirantes,
como o tabelamento de juros reais em 12% ao
ano.

• Os especialistas internacionais ficaram intriga-
dos com essa proliferação de minúcias, que tanto
amarra a maleabilidade da Constituição e estimula
a desobediência a artigos absurdos, desmoralizan-
do em curto período de tempo sua inviolabilidade.

• ¦ • É que nos regimes de transição democrática
verificam-se dois tipos de constituições: aquelas
feitas por consenso entre os principais agrupamen-
tos políticos da nação, como na Espanha, e que• resultam em Cartas simples e duráveis. Outro tipo

;Vé conseqüência da imposição de alguns grupos" 
políticos vitoriosos sobre outros, como em Portu-' 
gal, em que os vencedores foram os socialistas e
comunistas. Neste caso, as constituições são deta-
lfiadas, enormes e duram pouco.

O detalhismo tem aí função precisa: os grupos
vencedores querem se assegurar de que os direitos
e normas que colocaram na carta não sejam modi-
ficados pelos grupos derrotados, quando eventual-
mente assumirem o poder. Elas não são .duráveis
porque o processo político, econômico e social é
muito dinâmico e não admite ser aprisionado em
mil e uma regulamentações.

O estranho no caso brasileiro é que não houve
bloco majoritário impondo regras a outro grupo— mas sim consenso. Ainda assim, a Constituição
de 88 é incrivelmente detalhista, devido à descon-
fiança generalizada em relação às leis ordinárias
que regulam assuntos específicos, desconfiança
agravada pela longa ditadura militar. Foi tudo
para a Constituição na presunção de que só assim
a lei seria cumprida. Sua inevitável e previsível
transitoriedade encontra na revisão prevista nas
Disposições Transitórias a oportunidade de uma
correção de rumo no sentido do essencial e do
sintético.

<- >. Convém evocar aqui um magnífico paradoxo
bicentenário, consubstanciado na mais duradoura
et on fiável Constituição do mundo: a americana.
Como foi possível aos constituintes de 1787, reuni-
dos na Filadélfia, vivendo em uma nação simples e
rural, de três milhões de habitantes, um quinto
deles escravos, conceber "o mais perfeito objeto

made in Usa?\ como a classifica Albert Blaustein,
da Rutgers University.

É verdade que naquela ocasião estavam pre-
sentes os melhores cérebros da jovem República.
Além de George Washington, Alexander Hamil-
ton, George Mason, tido por Thomas Jefferson
como "o homem mais sábio de sua' geração" e
Benjamin Franklin, presidente do Conselho Suprè-
mo Executivo da Pensilvânia e o maior cientista da
época. Nem todos, porém, eram do mesmo estofo:
havia os veteranos da Revolução, mas também os
especuladores de terras e proprietários de escra-
vos.

De qualquer forma, a mensagem de "justiça,
tranqüilidade e bem-estar" ali concebida foi levada
aos reformadores franceses, no final de 1791, por
Jefferson é Thomas Paine, e em 1878 o primeiro-
ministro da Inglaterra, William Gladstone, a defi-
nia como "a obra mais memorável saída do cére-,
bro humano".

A primeira preocupação dos constituintes da.
Pensilvânia foi com a federação: com os pequenos
e constantes conflitos entre os diversos estados da
União. A Constituição foi o expediante supremo
para salvar a República, da progressiva desagrega-
ção, através de três princípios fundamentais, que
regulavam os direitos dos cidadãos e dos estados: a
soberania popular, a separação de poderes e o
sistema federalista. No centro de tudo, a figura do
presidente, guardião geral do interesse nacional.

Em segundo lugar, veio a preocupação de
evitar a possibilidade de uma tirania popular, ca-
paz de sufocar a oposição e calar o dissenso.
Surgiram, então, os direitos individuais — o Bill of
Rights — para impedir que o governo nas mãos da
maioria pudesse invadir o direito privado. Foram
consagrados o direito à liberdade de religião, de
expressão, de imprensa e de reunião, que levaram a
paz aos 13 estados da federação que se sentiam
ameaçados de intervenção federal.

Esses direitos foram enriquecidos com o tem-
po, pela jurisprudência, sempre na obediência do
espírito original de 1787. A fidelidade ao espírito e
a permanência da forma explicam a frase orgulho-
sa de um dos mais ilustres magistrados da Corte
Suprema, William Brennan: "Somos afortunados
de ter a sociedade que temos, e temos essa socieda-
de por que temos 0 Bill of Rights

Mas a questão de fundo permanece aberta: a
Corte Suprema deve limitar-se a júlgar em função
da letra da Constituição? Ou deve se referir a uma
Lei Natural, capaz de assegurar os princípios de
liberdade e de justiça, mesmo que eles não estejam
expressos na Carta?

Até hoje os juizes não se pautaram por uma
linha exclusiva de ação: em algumas sentenças
limitaram-se à letra dos constituintes, em outros
adaptaram seu espírito à evolução do tempo. Fo-
ram assim fieis à lição dos constituintes da Filadel-
fia.

Nenhum deles desejou uma Constituição infi-
nitamente elástica, por isso criaram uma série de
obstáculos contra a tentação de emendar por
emendar. Mas além de confiáveis, aqueles princí-
pios sintéticos e flexíveis, com suas 26 emendas ao
longo do tempo, como disse o juiz John Marshall,
em 1918, "eram destinados a atravessar os séculos,
em conseqüência deveriam ser adaptáveis às crises
da natureza humana."

Ao rever a Constituição em outubro, os con-
gressistas brasileiros deveriam se lembrar do espí-
rito dos constituintes de 1787.

Fio da Suspeita

Está 
muito mal contada a história do capitão

PM Márcio Medeiros de Oliveira, que se afas-
tou durante quatro dias da direção do Presídio Ari
Franco, sem avisar a ninguém, pela sua versão,
para recapturar um preso fugido que estaria éscon-
dido numa fazenda de Mato Grosso do Sul.fv

A missão do capitão PM, afinal infrutífera, foi
inteiramente ilegal, já que a Polinter é que cuida da
captura de criminosos em outros estados. Mais
curioso é que o capitão não tenha demonstrado,
como diretor do Ari Franco, empenho semelhante

em manter os presos atrás das grades. O criminoso
que teria ido buscar em Mato Grosso do Sul foi o
terceiro que fugiu durante sua gestão.

Pelo fato de sua história ser suspeitíssima, o
capitão PM já foi exonerado do cargo do diretor
do presídio. Mas este deve ser apenas o começo de
uma longa investigação. Ele deve ter muito a
contar sobre denúncias da maior gravidade —
entre estas a de que o Comando Vermelho estaria
pagando em dólar pela liberdade de criminosos
sob sua guarda.

Avesso
Faltou explicação e sobrou

agressão nos 60 dias em que presi-
dencialistas, parlamentaristas e
monarquistas trocaram desaforos
no rádio e na televisão. Entre ro-
tos e esfarrapados, ninguém esca-
pa. O presidente do TSE, ministro
Paulo Brossard, debitou à baixa
qualidade das campanhas o insu-
cesso político do plebiscito.

Podia ser diferente? Faltou-,
em primeiro lugar, convicção que
se traduzisse em persuasão. A ca-
tequese passou dos políticos para
os profissionais da propaganda.
Também não foi bem sucedida a
tentativa do ministro Brossard em
matéria política, não pedagógica,
publicitários contrararam artistas
e pensaram err* termos de consu-
mo, mas sistemas de governo não
são mercadorias, eleitor não é
consumidor, partidos não são em-
presas, nem plebiscito é super-
mercado. O malogro foi comple-
to.

Renovação
É como se Nova York deixas-

se a estátua da Liberdade ruir, ou
Paris deixasse a Torre Eiffel às
moscas: os principais pontos tu-
rísticos do Parque Nacional da
Floresta da Tijuca, cartões-pos-
tais do Rio como o Corcovado, o
Mirante Dona Marta e a Vista
Chinesa são hoje lugares sujos,
abandonados e perigosos.

A boa notícia é que isto vai
m-adar em breve: a Riotur em
convênio com o Ibama passará a
administrar estes locais, assegu-
rando serviços de manutenção e
criando postos de atendimento
turístico, segurança e fiscalização
de serviços.

Avança, pois, o processo de
municipalização de áreas nobres
negligenciadas, que no Rio se
contundem com o patrimônio na-
cional e universal. Os visitantes
aceitarão de bom grado pagar
uma taxa pelos serviços dispensa-
dos, afinal não há outra cidade no
mundo com um parque ecológico
dessa importância em seu territó-
rio, a 15 minutos do mar.

Mão Firme
Continua viva na memória

dos telespectadores a escandalosa
imagem do preso Antonio Ferrei-
ra Braga embrulhado como escra-
vo fujão por policiais que o tortu-
ravam numa delegacia de
Fortaleza. À chegada da OAB, os
três torturadores se escafederam.
Até aí nada de muito original. A
novidade é que, dez dias após a
ocorrência, os policiais estão no
xadrez e tanto o secretário de Se-
gurança, Francisco Crisóstomo,
quanto a delegada titular de Fur-
tos e Roubos, Sônia Gurgel, fo-
ram exonerados de seus cargos
pelo governador Ciro Gomes.

Vai bem um governador que
baixa o índice de mortalidade in-
fantil, equilibra as finanças de seu
estado, combate os sonegadores,
lança um programa de moradias
populares em regime de mutirão e,
ainda por cima, não transige com
violadores de direitos humanos. Os
três torturadores e a delegada res-
pondem à inquérito criminal e ad-
ministrativo.

CARTAS

Educação
No Rio, sucedem-se governadores

e prefeitos de várias tendências políti-
cas. E todos, quando de suas campa-
nhas, prometem melhorar a situação
dos professores. Dizem, na televisão e
nos palanques eleitorais, que os seus
salários estão miseravelmente abaixo
do que mereceriam ganhar. E prome-
tem que, se eleitos, irão fazer justiça a
essa classe tão dedicada e sofrida. E,
depois de eleitos, babau para os pro-
fessores. E tome contrução de Cieps e
aumento da rede de ensino municipal e
estadual, com objetivos eleitoreiros
para a próxima eleição, não importa,
para eles, que faltem professores para
tantas salas de aula construídas. Tam-
pouco importa saber que essa insufi-
ciência está na razão direta, por exem-
pio, de que os professores, hoje, com
mais de 25 anos de magistério, estão
ganhando, líquido, três salários mini-
mos atuais. E os srs. Brizola e César
Maia fazem parte da mesma ladainha.
Disseram que, em seus governos, essa
situação iria se modificar. Que os salá-
rios iriam melhorar. Que os professo-
res mereceriam melhor atenção e res-
peito. Prometeram e, como todos os
seus antecessores, não estão cumprin-
do. Continuamos na mesma. Como
eleitores, desiludidos. Como professo-
res, desestimulados. Elzi de Barros
Cardoso — Rio de Janeiro.

?
Sou professora da rede estadual de

ensino e, a cada ano, me angustio mais
cóm o despreparo dos meus alunos,
(...) a alegria da juventude estampada
no rosto, o riso fácil, a comovente cara
da despreocupação (...) e, no entanto,
tão desprovidos de conhecimentos bá-
sicos. Uma significativa maioria inca-
paz de inferir o conteúdo do texto
mais simples, isso por pura indigência
vocabular. Alunos do 2o grau!

Pergunto-me de quem será a culpa
dessa situação. De nós, professores?Mas se já os recebemos assim, vindos
do Io grau? O que terá acontecido com
o curso primário, a base intelectual da
vida de todo mundo? Saía-se da 4"
série (da escola pública) sabendo-se ler
e escrever corretamente (ortografia,
pontuação, compreensão, capacidade
de expressão) e com bons conhecimen-
tos de Matemática, História, Geogra-
fia e Ciências. Agora é o que se vê: o
ensino deteriorou-se. Como terá se ini-
ciado essa derrocada?

(...) Seminários, congressos, en-
contros, conclaves, para tratar do ensi-
no da língua nacional? Nunca mais
participarei deles. Porque acho que o
governo não está nem um pouco preo-
cupado com a multidão de iletrados
que ameaçam a paz social deste pobre
país. Marlene Santos de Lima — Rio
de Janeiro.

?
Crime contra a educação e a cultu-

ra do Rio: César Maia exigia na cam-
panha que os temas se restringissem
aos problemas regionais. Agora quer
imitar São Paulo, pior, quer imitar o
lado negativo de Quércia. Tenho pa-
rentes em São Paulo. A dupla jornada
para professores de Io grau aumentou
o desemprego de professores, fez deles
uns professores mais "burrificados"
(não têm tempo de ler um jornal), sem
tempo para corrigir deveres d" casa
(uma grande fonte de estímulo do alu-
no), provas, etc. Enfim, uns professo-
res mixurucas. A explicação para a
molecagem do Sr. Quércia é que sendo
o povo simples, ele poderia enganá-lo
quanto ao salário dos professores, já
que não entenderiam a história da du-
pia jornada. Perdeu a Educação, per-
deram os alunos.

Agora César Maia, que foi eleito
supondo-se que era a opção progres-
sista, esquece o drama do desemprego
no Rio (quantos professores ele pre-
tende deixar desempregados?), o fato
de que o Rio tem que ser capital cultu-
ral (...) e que a maioria dos professores
não terão um segundo emprego, logi-
camente terão mais paciência com os
alunos e uma cabeça mais aberta, e
vem de Quércia em cima dos cariocas.
Ele quer fazer economia com a dupla
jornada. Em São Paulo, os professores
já empregados supunham que iam ga-
nhar mais. Hoje até eles excomungam.
(...) Eny Magalhães de Oliveira — Rio
uc Janeiro.
Controle da Aids

Com relação à reportagem publi-cada no JORNAL DO BRASIL de
23/4, com o titulo "Técnico rejeita tes-
te de Aids para refugiado", a Secreta-
ria municipal de Saúde vem esclarecer
o seguinte:

Existe uma grande preocupaçãoentre os profissionais da Secretaria

municipal de Saúde, já que o Brasil
não dispõe de tecnologia para com-
provar a existência do HIV2 na popu-lação brasileira. Com suporte interna-
cional, certamente essa preocupaçãoestaria sendo, no mínimo, amenizada.

Tal apreensão se vê aumentada na
medida em que estão chegando — e
cada dia é maior o número — imigran-
tes de países africanos onde está pre-sente o vírus HIV2. A entrada de refu-
giados no país, sem qualquer
articulação prévia com autoridades sa-
nitárias de nossa cidade, para que estes
imigrantes tenham sua saúde assegu-
rada para todo e qualquer tipo de
doença — inclusive as de notificação
compulsória a nível internacional — é
um fato extremamente preocupante.
Além disso, o somali Abdala Ugda, de
25 anos, que morreu no Hospital Sou-
za Aguiar, em março, é um exemplo de
óbito de um refugiado. Outro exem-
pio, é o fato de uma mulher com soro-
logia positiva, ter abortado no Gafrée
Guinle.

X|Mr
Não é verídica a suposta declara-

ção da coordenadora da Comissão de
Doenças Transmissíveis da Secretaria
Municipal de Saúde, Betina Durovni,
de que "a declaração do prefeito não é
exeqüível e seria precipitada". A Se-
cretaria municipal de Saúde — enten-
de-se por isso todos os que a ela são
ligados — acredita que não deve haver
discriminação, seja ela de cor, pele,
doença ou mesmo de religião, raça ou
sexo. Na verdade, os únicos países que
exigem o teste de sorologia negativa
para o HIV para aqueles que preten-
dem fixar moradia, são Cuba e EUA.

Como o próprio JORNAL DO
BRASIL noticiou, "a nossa preocupa-
ção é garantir um atendimento melhor
aos refugiados". Mas não só isso co-
mo também à toda a população.

O objetivo maior da Secretaria
municipal de Saúde é poder usufruir, o
mais rápido possível, dos recursos ain-
da não liberados de um projeto a ser
aprovado pelo Banco Mundial para
aprimorar as ações de assistência e
controle da Aids, e para que o paisconquiste tecnologia para a identifica-
ção do vírus HIV2. Débora Meth Du
Bocage, assessora de Comunicação So-
ciai da Secretaria Municipal de Saúde
— Rio de Janeiro.
"Mutuário"

Com relação à cartra do leitor
Luiz Fernando Mello, publicada nesse
jornal em 14/4/93, com o título acima,
informamos que o Oficio de Quitação
reclamado pelo leitor já. se encontra
disponível na agência Barra do Piraí/
RJ da CEF. Shirlei V.A. Carneiro, ge-rente do núcleo de Comunicação Social
da CEF — Rio de Janeiro.
Devolução de imposto

Em 14/5/92 entreguei a declaração
do imposto sobre a renda. A Receita
Federal constatou que paguei a mais e
em 26/9 informou-me estar enquadrado
em cinco leis, solicitando meu compare-
cimento. Achei eficiência e correção do
órgão, chamando o contribuinte para
devolução. Ledo engano.

Para qualquer indivíduo de media-

na inteligência, o excesso e seu mon-
tante já tendo sido constatado, far-se-
ia um cheque e remeter-se-ia ao contri-
buinte, pura e simplesmente, mas
burocrata do Ministério da Fazenda
pensa diferente. Assim, não fui atendi-
do no dia 28/9 porque não levei cópia
da declaração. No dia 29/9 apresen-
tando o solicitado — que não foi exa-
minado — fui mandado para o postoda Penha, para dar entrada no pedido

de restituição. Não levei cópias das'
cotas pagas no dia 9/10, nada resblW
Em 13/10 não encontrando mais nada-'
para exigir, deram entrada do pecMo— outra insanidade — fui mandado^
do Centro para a Penha para que'de lá1
fosse feito pedido ao Centro de estudo,
do que já haviam comprovado. Gomo
se houvesse eficiência burocrática,,,foi
emitida a Notificação Caso/C.S016Ò/-
20 NP/Distribuição 703/5.002.61 Tem '
is/10/92.

Agora com o Protocolo Formador
de Processo sigla A.R.F. RMS (R'J)'"0113709-3, n° de identificação
13709.003482/92-16, estou aguardàn—
do uma devolução que a cada dia vai'
perdendo o valor, seja qualquer fofa
quantia que me devolvam.

Pelo menos serviu para localização.,
de mais um setor de mordomias, .onde;:
vão criando uma burocracia barata ,e
ineficiente, aborrecendo o contribuiu;
te, que vê que o número excessiyõ,"dÃ,í
funcionários nos órgãos públicos geraesse mascaramento de trabalho, onde
passam papéis de um lado para outro,
sem necessidade, dando aparência de
produção. Estamos na metade de
abril; onze meses se passaram; outra
declaração está começando a ser pre-
parada e o Ministério da Fazenda se
omite quanto à uma devolução quéipc!-é líquida e certa. ,-j o

Às vezes tenho vontade de acredí-'
tar no governo, que suas ações vjsarj}^
ao progresso e bem estar, mas easos-
como esse me trazem à realidade., S'er.',correto no Brasil só traz aborrecimen-
to. Tito Ferreira dos Santos — Rio 0e,;Janeiro.

Transamazônica"Fim da picada. A estrada Trati-"
samazônica —. aquela faraônica obra"
do governo Garrastazu Médici —:'és£á
literalmente acabada. Os 2,5 mil quilô-"/.metros que ligaram (ligariam, digo eu)-'1
o nada a coisa nenhuma foram conir,».
pletamente tomados pela mata."

Da Belém-Brasilia quando, fçi.'
aberta, ouviu-se coisa pior; foi alcu-.
nhada de "Estrada das Onças". CòntP"
nuada e totalmente asfaltada pelo go-verno Médici, une, há 10 ou 15 anos,
Belém ao Chuí e civilizou centenas e".
centenas de quilômetros. O que faltou'»
à Transamazônica foi continuidade.
Se houvessem os governos que lhe se-,c,
guiram acabando a obra, hoje'pão,;
estaríamos pensando em Perimptjral,.,
Norte ou outras ligações deste tipo. O ;
que é verdade é que a Amazônia,, para'ser conquistada, mantida e explorada
(no bom sentido) precisa ser cortada— no mínimo — por uma boa estrada.
Mas, o que se viu nestes últimos anos é
que os 70 ou 75 mil quilômetros asfal-
tados pela "ditadura" foram abando1'
nados e a Dutra já tem um buraco,,
maior do que o do ozônio. Gen Carlos
Alberto da Fontura — Rio de Janeiro,;

Museu do índio
Escrevo a esse jornal para repii-"

diar o abandono em que se encontra, o„
Museu do índio. Este Museu abriga a
maior biblioteca especializada etfi.iw:,
tropologia indígena da América Lati-
na. Seu Centro de DocumentaçãoJç'
Fotografia guarda toda a história'do
Serviço de Proteção ao índio (SPI), ido'
indigenismo brasileiro e de várias na-'
ções indígenas. É um acervo precioso.;tanto para a história de nosso país/-como para fundamentar a demarcação -
das terras indígenas. Esses povos-sevalem desses documentos para provara posse imemorial da terra. .••• • üi

O acervo de cultura material do.
Museu e o trabalho outrora desenvol-.
vido na instituição são de importância
jundamental para que as sociedades
indígenas sejam preservadas, pois é ço-nheccndo que se combate preconcei-tos. O Museu do índio atuava levando-
o relativismo cultural às escolas e a
todos que o visitavam. Sua eqUipé
sempre se orgulhou de ser um "Múseú
Vivo", de versar sobre culturas ainda
presentes no mundo e.contribuir, comtoda força, para impedir que culturas
sejam extintas. -?> _

Infelizmente, me parece que não éessa a intenção da elite política nacio-nal, e, tampouco, da Funai. Quc-i,^,,estar enganada. Quero ter esperança
nas providências das autoridades,
Quero que o Museu do índio voTtçji"brilhar e atuar no combate ao etnü-centrismo. Quero, de novo, poder'pes-
quisar em sua biblioteca. Maria IsabelR. Lcnzi — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-cação no todo ou em parte entre a$ quetiverem assinatura, nome completo e legi-
vei e endereço que permita confirmação "pré,',
via.
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O Brasil e a lusofonia
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO *

A política externa brasileira para a África
jr~\. apresenta, como particularidade, uma
preocupação constante com os Países Africanos
<|e Língua Oficial Portuguesa, os chamados Pa-
lops (Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe, Angola e Moçambique). Desde 1975
— quando se consumaram os traumáticos pro-
pessos de independência que se sucederam na-
cjueles países — até esta data, as relações que
vimos mantendo com os Palops são marcadas
pela absoluta correção de propósitos e pelo
crescente espírito de fraternidade, através de um
diálogo franco e direito que só é possível entre
nações com indiscutíveis afinidades étnicas, cul-
tlirais e históricas.
; | Por esses motivos, é junto àqueles países que
encontramos a oportunidade de levar a efeito,
em sua expressão mais plena, a mais rica voca-
ção de nossa política externa: a defesa da sobe-
t"ania e da não-ingerência e o esforço pela supe-
ração do subdesenvolvimento econômico e
social. A solidariedade inequívoca que estende-
mos aos Palops manifesta-se, sem qualquer viés
paternalista, pela via da cooperação e pelo
íjpoio na organização de suas instituições,

i Tem sido determinante para o êxito de nos-
;sas ações naqueles países o peso da tradição
diplomática brasileira na África. O trabalho que
estamos desenvolvendo no continente ribeirinho
revitaliza a credibilidade da atuação do Estado
brasileiro perante a comunidade internacional e
traz como conseqüência imçdiata o fortaleci-
mento de nosso prestígio na África.
_ Para tornar eficazes os instrumentos de nos-

sa atuação diplomática na África, somos obri-
gados a utilizá-los de maneira diferenciada, res-
peitando a diversidade étnica, cultural e
histórica do conjunto das nações africanas, cias-
sifiçadas segundo critérios que não deixam de
levarem conta a identidade lingüística e a natu-
ijeza de suas ligações com as ex-metrópoles,

i , Nossa perspectiva, é natural que aos Palops
Seja reservado um espaço privilegiado nas aten-
ções que dedicamos ao continente africano. Por
essa-razão, buscamos acrescentar um novo ins-
trumento de ação política que se destine a pavi-
ftierttar e sedimentar institucionalmente com
Portugal nossas iniciativas junto aos países afri-
çafios íusófonos. Reside aí o sentido de criação
de uma Comunidade dos Povos de Língua Por-
tuguesa.

: A lusofonia é, de fato, uma realidade incon-
testável no cenário internacional. Os países de
expressão portuguesa abrigam uma população
superior a 200 milhões de habitantes, e seu
idioma é o terceiro mais falado no mundo oci-
dentaL sendo superado apenas pelo inglês e pelo
çspânhol.. A-idéia de integrar esses países sempre desper-
(ou,interesse nos meios políticos, acadêmicos e
sociais: no âmbito governamental, Brasil e Portu-

gal definiram no Tratado de Amizade e Consulta,
de 1953, como figura de direito público, a comu-
nidade luso-brasileira, que não tinha porém,
àquela altura, a dimensão africana que viria a
adquirir depois que se completou no continente
vizinho o processo de descolonização.

Hoje, o reordenamento das relações interna-
cionais que se segue ao fim da Guerra Fria cria
estímulo adicional à criação da Comunidade
dos Povos de Língua Portuguesa. Além da lín-
gua c da herança cultural comum, seus traços de
união serão os ideais democráticos, o respeito
aos direitos humanos e o repúdio ao racismo,
amparados nos princípios tradicionais da boa
convivência entre os Estados: soberania, integri-
dade territorial, a não-intervenção e solução
pacifica das controvérsias. O primeiro desafio
da novel comunidade estará em ajudar Angola e
Moçambique a superar o trágico processo de
pacificação interna, marcado ainda hoje por
guerras fratricidas.

A Comunidade dos Povos de Língua Portu-
guesa não é movida por sentimentalismos. Sua
criação corresponde a uma tendência da atual
conjuntura internacional, com o fim da bipola-
ridade, que abriu espaço para novas iniciativas
de aproximação entre países em afinidades, ora
derivadas de interesses econômicos, ora funda-
mentadas em valores políticos ou culturais. Já
se tem dito que o mundo está ingressando em
uma era das "coalizões de geometria variável":
grupos de nações aglutinam-se em torno de
temas específicos ou genéricos, com objetivos
duradouros ou efêmeros.

O novo foro que pretendemos criar com a
comunidade hisófona tem vocação tão dura-
doura quanto a que inspira o processo de coo-
peração no seio dos países ibero-americanos —
que se desenvolveu com ímpeto nestes últimos
anos, tendo ensejado, a partir das comemora-
ções do Descobrimento da América, duas con-
ferências de chefes de Estado e de governo,
estando prevista uma terceira, que se realizará
brevemente no Brasil.

A Comunidade dos Povos de Língua Portu-
guesa, iniciativa em tão boa hora concebida
pelo presidente Itamar Franco, confirma, por
outro lado, a diversidade das opções de nossa
diplomacia, dentro da sua tradição universalis-
ta. Sem prejuízo dos interesses e prioridades que
informam nossa atuação em outros âmbitos, a
comunidade lusófona assume nitidamente uma
feição histórico-cultural que não substitui as
iniciativas integracionistas de natureza econô-
mica ou geográfica, como o Mercosul, os Trata-
dos da Bacia do Prata e de Cooperação Amazô-
nica, o Grupo do Rio ou a Zona de Paz e de
Cooperação do Atlântico Sul. Esta última, por
sinal, exprime a essência dos vínculos que dese-
jamos manter e desenvolver com o continente
africano, embora se restrinja geograficamente, a
nossos parceiros banhados pelo mar comum.

Foròs e mecanismos de cooperação não são.

portanto, excludentes e sim complementarei.
Não há incompatibilidade entre, de um lado, o
estímulo político à cooperação que deriva da
identidade comum forjada na língua e na cultu-
ra e, de outro, as obrigações econômicas e co-
merciais decorrentes dos vinculos com outros
agrupamentos. Na "Commonweahh", o Reino
Unido é membro da CEE; o Canadá, do Nafta;
o Zimbábue, da Comunidade do Desenvolvi-
mento da África Austral (Sadc); a Malásia da
Associação das Nações do Sudeste Asiático
(Asean); e Trinidad e Tobago, da Comunidade
do Caribe (Caricom). Exemplos semelhantes
podemos encontrar entre os países que consti-
tuem a "Francofonia".

A comunidade dos Povos de Língua Portu-
guesa tem uma vocação clara de mecanismo de
concertação e consulta política, destinado a dar
aos nossos países um instrumento adicional pa-
ra a coordenação de suas posições era torno de
temas da agenda internacional, para promover
em conjunto seus interesses comuns e para ava-
liar, de seu próprio ponto de vista e com uma
base permanente, a evolução da conjuntura po-
lítica e econômica internacional. A concertação
política, a exemplo do que já fazemos no âmbito
latino-americano com o Grupo do Rio, terá
papel fundamental em temas que nos dizem
respeito tão diretamente, a pacificação e demo-
cratização da África Austral, em que a infiuên-
cia da comunidade lusófona será por certo rele-
vante em termos políticos c diplomáticos.

Cabe reconhecer que a comunidade enfren-
tará obstáculos consideráveis em razão da rela-
tiva fragilidade econômica dos citados países
africanos e da incerteza quanto à evolução dos
processos políticos por que passam Angola e
Moçambique. Uma solução pacifica e democrá-
tica para o conflito que vitima o povo angolano
e a boa condução das iniciativas de pacificação
em Moçambique são condições importantes pa-
ra o êxito do projeto comunitário.

Foi pelas razões acima expostas que o embai-
xador do Brasil em Lisboa, José Aparecido de
Oliveira, foi instruído a visitar os cinco países
africanos de expressão 'portuguesa, a fim de ence-
tar os entendimentos destinados à criação da
Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa. A
futura entidade insere-se perfeitamente na nossa
postura externa para com a África, cujas bases
foram por mim delineadas em artigo publicado,
no dia 18/03, no JORNAL DO BRASIL.

A Comunidade dos Povos de Língua Portu-
guesa será também um dos temas centrais da
agenda que ocupará a próxima reunião de

cúpula Brasil-Portugal, quando o presidenteItamar Franco visitar Lisboa, em julho próxi-
mo, para concretizar a II Cimeira Brasil-Portu-
gal.

* Ministro das Relações Exteriores

Para 
que 

mudar?

BARBOSA LIMA SOBRINHO *

A 
Constituição de 1988 determinou, no Ato
das Disposições Constitucionais Transi-

tórias, aue "no dia 7 de setembro de 1993 o
eleitorado definirá, através de plebiscito, a for-
ma (república ou monarquia constitucional) e o
sistema de governo (parlamentarismo ou presi-
dencialismo) que deverão vigorar no País". Esse
era o prazo que se considerava essencial para o
esclarecimento do eleitorado, em assunto de
tanta complexidade, como o de distinguir entre
os dois sistemas. Á antecipação da data do
plebiscito dava a impressão de que já se consi-
derava esclarecido o eleitorado, para tomar par-
tido entre as duas soluções apresentadas, parla-
mentarismo ou presidencialismo, assunto de
complexidade, que impõe um grau mais elevado
de cultura política.

Verdade que houve um longo período para
transmitir ao eleitorado as diferenças dos dois
sistemas de governo. Mas, como se tratava de
uma propaganda contraditória, acabou servin-
do mais para confundir do que para esclarecer.
O resultado aí está, com os altos índices de
abstenção. E se o presidencialismo obteve prefe-
rência, não pelas virtudes intrínsecas do sistema,
mas como manifestação de que, na dúvida, o
melhor seria continuar no sistema que estava
em vigor. Nada mais que um voto contra mu-
danças. A idéia.que se tinha do presidencialismo
era a de instituir uma autoridade absoluta para
determinado período. A adoção do impeach-
ment contra um presidente no exercício de seu
mandato acabara com a maior censura que se
fazia ao presidencialismo, a de fazer de um
cidadão comum Sua Majestade, o presidente.
Quase uma espécie de ditador temporário, com
a agravante de eleger alguém que, na posse do
cargo, fazia o contrário do que prometera, no
seu programa de candidato.

Como acontecera, por exemplo, com o sr.
Fernando Collor, garantindo que as estatais ren-
táveis seriam intocáveis e praticando, depois, no
exercício do cargo, um verdadeiro crime de falsi-
dade ideológica, fazendo o contrário do que pro-
metera e encontrando, no seu mandato, a cumpli-
cidade de ura Congresso, que lhe dera carta-
branca para um plano de privatização, que se iria
fazer à custa do patrimônio público, sujeito a uma
avaliação de compadres. Usando de um processo
era que as estatais seriam de tal maneira conside-
radas, que os leilões se transformavam num pro-
cesso de doação de propriedades que, sendo do
Estado, pertenciam a todos os brasileiros e que,
de um momento para outro, se transformavam
em riqueza particular de empresas afortunadas.

O programa das privatizações enfeitiçara,
na Inglaterra, a sra. Margaret Thatcher. Mas
sua preocupação não era a de enriquecer alguns,
mas a todos os ingleses, cora a distribuição das
ações a um número cada vez maior de súditos
ingleses. O que ficou muito claro, quando John

Moore, considerado o pai das privatizações,
pela sua influência na elaboração do plano ge-
ral, fazia questão de declarar, por exemplo, na
privatização da British Telecom, que havia cria-
do, "com uma penada, ura exército de capitalis-
tas, e lançamos, na Grã-Bretanha, uma autênti-
ca revolução cultural". E de certo modo
econômica, com a distribuição das ações a um
grande número de cidadãos ingleses. O que seria
uma forma de aperfeiçoar a distribuição de
rendas, num país em que ela já era melhor do
que no Brasil, (}ue entrega as suas fortunas a um
número reduzido de empresas, para se dar aò
luxo da indicação de um diretor de suas prefe-,
rências, cúmplice, aliás, do processo de doações,
Como se houvesse, no processo das privatiza-
ções, o plano de enriquecer mais os ricos, e
empobrecer cada vez mais os pobres, resguarda-
dos os funcionários das empresas, para qdè'
votem a favor das privatizações, com a certeza
de que, cora a política do aumento do capital, os
20% ficarão, dia a dia, mais reduzidos, até,se
converterem numa percentaçem sem significa-
ção. Como já havia acontecido cora a própria'
siderúrgica de Volta Redonda, no testemunho'
da sra. Olga Soares Teles. Trata-se de percenta-
gens que, com o tempo, irão sendo de tal modo.
reduzidas que acabarão não criando nenhuma
dificuldade aos magnatas, que as dirigem. Nada
mais que um engodo, com que se divertem 9$*
donos dos capitais, que já conhecem de sobrff
todos os processos de iludir os incautos.

Não creio que a mudança do sistema de
governo tivesse qualquer resultado no encami-'
nhamento das privatizações. Pois não foi o-
Congresso que autorizou os processos de priva-
tização? No fundo, o que se pode observar, qp,
distribuição da renda, é um trabalho para tor-
nar mais ricos os ricos e mais pobres os pobres.'

Esse o aspecto fundamental que a propagan-
da dos sistemas do governo não conseguiu cs-
clarecer. Por isso foi tão grande a percentagdm
de abstenção. É tão gramie o número dos qiie-
entendem que, se é para continuar na mesma; o
melhor é não haver mudança.

Por sinal que me impressionou a alteração da
data fixada pela Constituição de 1988. Decerto ó
7 de setembro poderia servir de amparo à monir-
quia, pois que fora sob seu domínio que se consoh
lidara a Independência do Brasil. Mas o 21 de
abril não valeria, também, para o fortalecimento
do presidencialismo, ao se verificar como os ame-
ricanos entenderam que estava nele a substituição
da monarquia inglesa pela República dos Estadçs
Unidos, para servir de inspiração a Tiradentes,
e aos seus companheiros da Inconfidência Minei- jra, consagrados na data de 21 de abril. 1

ih"• Jornalista, escritor, membro da Academia Brasileira de
Letras, presidente da Associação Brasileira de Imprensar
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Cooperação ambiental Brasil/EUA

R1CHARD H. MELTON *
embram-se da Rio 92? Aquela gigan-

tesca conferência internacional, mais for-
malmente conhecida como Conferência das Na-
çõWUnidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Unced), inseriu o Rio de Ja-
fieir,9 no mapa ecológico mundial. A Unced
também criou entre os líderes e povos mundiais
á consciência da necessidade imperativa de sus-
tentarmos nosso meio global. Como testemunha
ocularrdaquela conferência, concordo com
aqueles que a rotulam de momento decisivo.

1 'Não obstante, como repercussão da Rio 92.
alguns críticos afirmam que a Conferência da
Unced foi essencialmente uma extravagância —
úm acontecimento único, desprovido de um lega-
çio verdadeiro. Discordo. Para os Estados Unidos
e o Brasil, os ideais da Unced estão sendo conver-
tidos em programas práticos, apoiados por uma
vontade política verdadeira. Além de representar
umáTormação de consciência, a Pio 92 significou
úm estímulo para uma cooperação ambiental
muior<entre nossas duas nações.' Uma prova disto é a atitude em prol do
meio ambiente, adotada pelas novas lideranças
de ambos os países. O presidente Bill Clinton
tem reiterado a importância das questões am-
biintais para os EUA. Ressaltando que seu
governo deseja proteger o meio ambiente inter-
namente e no exterior, o presidente Clinton
ànu^çiou, esta semana, que os Estados Unidos
pretendem assinar o Tratado da Biodiversida-
çie„ aprovado na Cúpula da Terra, do Rio de
Janeiro, em resposta á preocupação internado-
naL. cada vez maior, com a perda de espécies.
' ©^presidente Clinton já criou um novo Escri-
tórió para Política Ambiental, na Casa Branca,
e declarou que sua primeira diretora, Kathleen
McGinty, tomará parte nas principais delibera-
ções políticas do governo, inclusive nas decisões
do Conselho de Segurança Nacional.
, O presidente Clinton tem também se movi-
mentado no sentido de elevar ao slalus de gabi-
nete a Agência de Proteção Ambiental (EPA),
nossa agência nacional de proteção ao meio
ambiente. Vemos aqui um paralelo com as
preocupações ambientais no Brasil, onde o pre-
sidénte Itamar Franco elevou a ex-Secretaria do
Meio Ambiente ao nível de ministério. Um
recém-encerrado encontro de ministros interna-
cionais do meio ambiente, no Canadá, permitiu
à nossa nova administradora da EPÁ, Carol
Browner, encontrar-se com seu colega brasilei-
ro, dn-Fernando Coutinho Jorge, e falar sobre
unia cooperação mútua em torno da discussão
dos objetivos da Unced.
! 

'Tais medidas, repetidas em muitos outros
países, representam as conseqüências lógicas
(ias,discussões da Rio 92, as quais produziram o
que talvez seja seu mais importante resultado,
um importante plano de ação ambiental inter-
nacional, conhecido como Ágenda 21.
¦ Nossa tarefa agora, como cidadãos de um
tnundo sempre acovardado, é tirar proveito da-
quele plano de ação. Meu governo está orgulho-¦5o de ver que a Comissã
sobie^uesenvolvimento Sustentável foi criada e
que ela irá se reunir em breve, para começar a
monitorar a implementação da Ágenda 21.
| O Brasil e os EUA possuem uma agenda
dinâmica em várias e importantes áreas am-
bientáis. Ela inclui:

Participação mútua no Programa Piloto
do Banco Mundial/G-7, o qual ira iniciar, este
âno, a liberação de fundos — 20 milhões de
dólares dos EUA até 1995 — para a preserva-
ção da Amazônia.

• — Implementação de uma promissora iniciati-
va de administração florestal, anunciada pelos
EUA, durante a Conferência do Rio de Janeiro.

O compromisso assumido pela Agência
Norte-Araericana para o Desenvolvimento In-

Á 
guerra 

aos chupins

ternacional (Usaid) de financiar projetos mui-
tianuais destinados a reduzir o desmatamento
na Amazônia, com uma contribuição inicial dos
EUA de 15 milhões de dólares.

— Uma avaliação em cooperação, do im-
pacto ambiental de incêndios, tanto em áreas
agricultáveis quanto selvagens, do Brasil Cen-
trai, apoiada pelo Serviço Florestal Norte—
Americano e pelo Centro Nacional de Pesqui-
sas Atmosféricas (NCAR — National Center
for Atmospheric Research) — entre outras
agências dos EUA — e pelo Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente, Ibama.

Além dos governos, há um papel ambiental
essencial a ser desempenhado por Organiza-
ções Não-Governamentais (ONGs) e pelo se-
tor privado em ambos os nossos países. Este
reconhecimento constituiu uma das maiores
conquistas da Rio 92. As ONGs levantaram a
consciência ambiental, tanto no Brasil quanto
nos Estados Unidos.

Importantes ONGs ambientais — incluindo
a Conservation International, a Nature Conser-
vancy e o ramo norte-americano do Fundo
Mundial para a Vida Selvagem (World Wildlife
Fund) — mantêm vínculos significativos com o
Brasil. Entidades ambientais brasileiras de reno-
me. tais como a Fundação Brasileira nara Con- -
si-rv.)çÃrL_d^^1tnid/,i'"c^ sede no Kio de
Janeiro, e a SOS Mata Atlântica, sediada em
São Paulo, mantêm laços importantes com or-
ganizações nos Estados Unidos, O mesmo se
pode dizer quanto à ONG ambiental nacional
Funatura, sediada em Brasilia.

Seu tipo de cooperação levou ao primeiro
projeto de "conversão-da-dívida-em-preserva-
ção-da-natureza", no Brasil, no qual ONGs
dos Estados Unidos e do Brasil trabalharão em
conjunto, a fim de proporcionar proteção de
longo prazo a Grande Sertão Veredas, um
parque do "cerrado" em Minas Gerais. Reco-
nhecendo que tal colaboração é essencial parao êxito de nossos esforços comuns, algumas
ONGs e entidades governamentais no Brasil e
nos Estados Unidos juntaram forças em outra
iniciativa promissora: o Centro Rondon-Roo-

sevelt para o Intercâmbio Ambiental, no Rio
de Janeiro, uma central de informações dedica-
da à melhoria da cooperação bilateral relativa
ao meio ambiente.

Além do compromisso de agências governa-mentais e de outras instituições no que diz
respeito á ação ambiental, não deveríamos es-
quecer-nos do papel de pessoas dedicadas em
ambos os países, que têm lutado arduamente
para despertar o interesse público pelo futuro de
nosso planeta. Dentre elas eu citaria dois lide-
res, Fábio Feldman, do Brasil, e o vke-presi-
dente Al Gore, dos Estados Unidos. Ambos
foram vozes importantes e eficazes durante a
realização da Rio 92. Ambos vêm, há muito
tempo, lutando por uma melhor legislação am-
biental e têm ajudado a esclarecer complicadas
questões relativas ao meio ambiente.

Outros elementos do setor privado, em am-
bas as nações, podem também contribuir bas-
tante com vistas à ação e ao conhecimento
ambientais. Há muitos exemplos de boa cidada-
nia ambiental exercida por companhias norte-
americanas que operam no Brasil. Um que vem
logo à mente é o cuidadoso tratamento de resí-
duos químicos por parte da firma farmacêutica
norte-americana Eh Lilly. Fiquei satisfeito em

4iartic4pa3^da-inaugTirãçao dãnova instalação
para tratamento de refugos da companhia, em
Cosmópolis, estado de São Paulo.

Durante o ano de 1993, e além, meu governocontinuará a manter discussões com o Brasil
quanto a maneiras de melhorar e expandir essas
e outras atividades ambientais. Torna-se claro
que somente por meio de uma estreita coopera-
ção — incluindo organizações não-governamen-
tais, o setor privado e o esforço individual —
haverá êxito em enfrentar os desafios ambientais
que ameaçam não apenas nossos dois países, mas
também o mundo. Podemos e devemos ambos
cumprir a nossa parte e zelar para que perdure o
melhor do espírito da Rio 92. Com esta finalida-
de, ao celebrarmos o Dia da Terra de 1993,
deveríamos rededicar nossos esforços mútuos.

' Err>baixack>r dos EUA oo Brasil

FERNANDO PEDREIRA *

O 
Brasil tem remédio? Talvez. Mas, para
aplicá-lo, seria preciso quase um milagre:

sena preciso que políticos e cidadãos dotados de
algum espírito publico se unissem em torno dt
uns tantos pontos básicos e se dispusessem a
agir cm conjunto persistentemente, apaixonada-
mente, com determinação e teimosia.

Explosões esporádicas,' como a campanha
das diretas, em 1984, ou a que varreu do poder a
quadrilha Collor no segundo semestre de 1992,
são sem dúvida exaltantes e úteis, mas não
bastam. Assim como também não bastam mo-
vimentos tais como esse de agora, inspirado
pelo Betinho c patrocinado pelo gwerno Ita-
mar, contra a fome e a miséria no país.

Caridade e atenção aos humildes são sempre
benéficas e mais do que necessárias, especial-
mente em terras como as nossas. Mas o mais
certo é que as verbas do Betinho acabem como
costumam acabar as da seca e de tantas outras
bem-intencionadas obras oficiais de assistência:
no bolso dos eternos chupins da República,
furtadas e dilapidadas.

Na verdade, quem tem razão neste ponto é o
nordestino Roberto Freire. Programas como os
da seca ou da fome são paliativos. Pior são
remendos num tecido podre; tentam encher sa-
cos furados. O que está viciado e torto no Brasil
são as instituições; é o sistema estabelecido que
produz e reproduz sem cessar este quadro me-
lancólico de injustiça e pobreza, que nos enver-
gonha a todos. Seria preciso antes de tudo
reformar o sistema, saneá-lo, expurgá-lo dos
seus piores vícios, para que boas intenções e
bons propósitos possam vingar.-

Até ainda ontem, até Gorbachev e a queda do
Muro, uma reforma séria e eficaz de estruturas
políticas, jurídicas ou econômicas era virtualmen-
te impossível por força da guerra das ideologias.
Para a esquerda, reforma era pseudônimo de
estatização, socialização, imitação do modelo so-
viético (ou cubano), guerra ao imperialismo ame-
ricano e seus lacaios locais... Por sua vez, a direita
pouco mais fazia do que resistir às investidas da
esquerda, combater suas teses c líderes, defender-
se, preservar na medida do possível o estado de
coisas freqüentemente tão injusto.

Hoje, depois do desmoronamento do império
soviético, os mais cascudos dogmas marxistas
explodiram; a esquerda revê suas crenças c idéias,
procura caminhos novos, abre-se, ainda que relu-
tantemente, ao diálogo e à lucidez. "Sejam mais
inteligentes e menos comunistas", pedia mestre
Hermes Lima aos comandados de Luís Carlos
Prestes, no antigo palácio Tiradentes, em 1946 ou
47. A esquerda brasileira ou, ao menos, sua
parcela menos recalcitrante, prece agora mais
apta a ouvir o conselho de Hermes Lima. Do
outro lado, desfeita a ameaça soviética, os antico-
munistas ou não-comunistas podem se mostrar
menos defensivos, menos agressivos, mais abertos
à mudança. Já há quem ache, até, o Lula palatá-

Redutos ultramontanos (viúvas e viúvos da
guerra fria e de batalhas ancestrais) certamente
sobrevivem num pólo e no outro, mas a faixa da
inteligência e do entendimento se alargou mui-
to. e torna hoje ao menos possível o que era
ontem impossível — desde que saibamos apro-
veitar a oportunidade nova, histórica.

Por onde começar? Talvez pela ordem políti-
ca, uma vez que é a política quem faz a lei, quem
governa e, portanto, quem dispõe dos meios
legais, não só para corrigir-se a si mesma, mas
para corrigir a ordem jurídica e a econômica,
hoje tão pouco justas, tão pouco ordenadas. A
ordem política é, entre nós, certamente a mais
viciada e desmoralizada, mas é também a mais
sensível â opinião popular porque depende do
voto c porque a democracia a obriga a trabalhar
num palco iluminado, o Congresso, onde até os
bastidores cada vez menos escapam do holofote
inquisidor dos repórteres.

De fato, para a reforma política, o Brasil já
dispõe, desde uns poucos anos, de um excelente
motor de arranque: imprensa livre e opiniãp
pública atenta e aguerrida. Do lado de fora do
sistema estamos razoavelmente bem armados;
falta o lado de dentro, faltam os díspositivcW
internos capazes de dar consistência e conse-
quência à fiscalização externa. Que dispositivos,
seriam esses? Os que a longa experiência históri,-,
ca aprovou entre ingleses, norte-americanos e
franceses: voto distrital; abolição do voto com-
pulsório; tribunais eleitorais reforçados cm seus-
poderes disciplinadores e saneadores; tribunais-
de contas para valer, cujos membros não sejam
escolhidos a dedo pelos próprios prçlíticos, co-
mo agora, mas sejam, ao contrário, independen-
tes deles, eleitos pelos cidadãos ou por órgãos
da sociedade civil ou do Judiciário. Nossos
tribunais encobrem, mais do que descobrem.. .

O voto por distritos dá estabilidade ao sistema
político, fortalece os partidos, fortalece o próprio'Congresso, aproximando o representante do re-
presentado, o deputado do eleitor. No atual siste-
ma (proporcional) os congressistas são eleitos pbj;estados — São Paulo, p. ex., ou Minas —'V
podem, portanto, ser votados numa área geográ-
fica algumas vezes maior até, do que a França :ou
a Alemanha. O punhado de eleitores que elege um
deputado é uma gota apenas (um balde, quando
muito) num mar de várias dezenas de milhões. E,
para piorar ainda mais as coisas, o deputado
acaba em geral eleito pelos votos da legenda
partidária, arrastado pelos cabeças de chapa; ê
não pelos seus próprios méritos.

No regime distrital, ao contrário, o represen.%
tante é eleito pela maioria dos eleitores do seu
distrito eleitoral (150 ou 200 mil votantes), que.
pode ser um simples bairro populoso de grande,
cidade ou uma comuna do interior, mas é sem-
pre um pequeno universo, compatível com a
dimensão humana. Ninguém se elegerá sem fí-
zer o porta-a-porta, sem conhecer as escolas,
todas, os hospitais, as ruas e praças do seu.
distrito e, enfim, sem ser conhecido e reconheci-"
do pelos habitantes do lugar.

Eleito desse modo, o representante é efeti-
vãmente responsável diante do seu eleitorado.
No regime proporcional, na bagunça brasilei-
ra atual, ninguém é de ninguém. Com o diplo-
ma no bolso, o deputado pode negociar à
vontade seu voto, trocar de partido, mudar de
galho e de bandeira, porque a grande maioria
dos eleitores nem sequer sabe seu nome ou por-
onde ele anda. Só em casos extremos, muito,
raros, um Onaireves desses mostra a cara e o
caráter ao país surpreendido e, até, divertido.
Quem elegeu esse sujeito?

A abolição do voto livre obrigatório (outrâ'' curiosa invenção dos nossos militares) acabaria
com a gorda margem de votantes indiferentes,,
desinformados, que vão hoje às urnas para não
pagar multa e acabam-engressandô -a-aõpa-do ;r~"demagogos, do Silvio Santos e do Roberto Di-
namite que, pelo menos, chuta bem.

Quanto aos tribunais e órgãos fiscalizadores,
por que não podemos ter uma legislação com-
parável à da Itália (de onde vieram as raízes do
direito), à da França com seus juizes de instm-
ção, ou à da América presidencialista, com sei
gr and jury e seus promotores e juizes eleitos? .

Enfim, a política é a chave de tudo, a chave
de todas as reformas, mas, para torcê-la, é
preciso que as pessoas de bem se unam, se
entendam e ajam com persistência e consistên-
cia; criem seus lobbies cívicos, seus órgãos de
pressão, definam com clareza o que pretendem,
o que querem. De outro modo não se derrotará
nunca o grande partido dos chupins da Repú-
blica, que hoje domina o Congresso, a máquir)a
oficial, as estatais, os cartéis públicos ou priva-
dos, e o resto. Pau neles.

' Jornalista
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A Saúde com o Inamps

na hora da extinção

Foi o próprio presidente do Ins-
tituto Nacional de Assistência Mé-
dica da Previdência Social
(Inamps), Carlos Mosconi, quem
anunciou, segunda-feira: ele vai ser
extinto. Nos próximos dias, disse
Mosconi, o presidente Itamar
Franco dará o primeiro passo na
escalada da extinção: mandará fe-
char as superintendências regionais
do Inamps. A responsabilidade do
atendimento de saúde passará aos
estados e municípios. Com isso,
pretende-se mais eficiência. E, tam-
bém, reduzir as possibilidades de
fraudes, uma constante: terça-feira,
o Tribunal de Contas da Uião de-
terminou uma devassa no Inamps
para apurar irregularidades que
vêm resultando em prejuízo anual

A FOTO

de US$ 1,3 bilhão para os cofres
públicos.

A Secretraria Nacional de Saúde
substituirá o Inamps, mas com fun-
ções distintas: planejamento e refor-
mulação do sistema de saúde. A
descentralização do atendimento se-
rá a pedra de toque. Essa é, aliás,
uma determinação da Constituição
de 1988, não consumada ainda por
falta de decisão de sucessivos gover-
nos. Decisões imediata são prometi-
das agora, entre elas o repasse de
recursos às secretarias estaduais e
municipais de saúde, a co-gestão de
estados e municípios nos nove hos-
pitais do Inamps, oito no Rio e um
na Bahia, e o enxugamento do insti-
tuto, a partir do corte dos 600 car-
gos de confiança que ele alimenta.

Brasília, 21/4/93 — Luiz Antônio
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Presidencialismo de

¦ No repeteco, metade do eleitorado não

novo, apos

vota, vota em branco
Trinta anos depois do plebisci-

to que ampliou os poderes do
presidente João Goulart, em 1963,
o eleitor brasileiro voltou às urnas,
quarta-feira, para escolher sistema
de governo — e, desta vez, tam-
bém a forma. Foi uma eleição atí-
pica que não empolgou sequer os
cariocas, acostumados a transfor-
mar em festa os dias de votação.
De Norte a Sul do país, a popula-
ção encarou o 21 de abril quase só
como feriado e lotou praias e par-
ques.

O resultado foi um alto índice
de abstenção — próximo de 25%
— que superou a média histórica
de 15%. O diretor-executivo do
Ibope, Carlos Augusto Montene-
gro, estimou que quase metade do
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eleitorado — de 40 a 45 milhões de
pessoas — não compareceu às ur-
nas, votou em branco ou anulou o
voto.

Desinteresse à parte, a repúbli-
ca foi a grande vencedora do pie-
biscito, com 66% dos votos, con-

tra 10% dados à monarquia. Na
consulta sobre sistema de governo,
o presidencialismo, como se espe-
rava, ganhou disparado do parla-
mentarismo — 55% a 25%.

A grande novidade ficou por
conta do voto em trânsito, respon-

30 anos

ou anula o voto

sável por filas quilométricas fòr-
madas por brasileiros movidos pe-
lo civismo ou pela falta de
dinheiro para pagar nos Correios
o formulário de justificativa de au-
sência.

Em Brasília, o presidente jdo
Tribunal Superior Eleitoral, Paulo
Brossard, sentiu na pele a deficién-
cia do sistema que criou: fez duas
tentativas de votar em trânsito,
mas só conseguiu depois das I7h.
E, para completar, foi vaiado.
Também vaiado, ao lado do presi-
dente da Câmara, Inocêncio Oli-
veira (PFL-PE), foi o ministro ida
Integração Regional, Alexandre
Costa, que furou a fila, sob impro-
périos.

INTERNACIONAL

Cereo leva seita a suicídio coletivo

O presidente Itamar Franco, parlamentarista notório, se agacha para
i apanhar a cédula que deixou cair ao votar. Foi aplaudido

A morte, pelo fogo, de 86 ho-
mens, mulheres e crianças num
suicídio coletivo da seita Ramo
Davidiano chocou os Estados
Unidos. O pastor David Koresh
usou carisma e conhecimento da
Bíblia para arregimentar mais de
200 fiéis ao Rancho Apocalipse,
em Waco, Texas, onde todos vi-
viam submetidos aos seus capri-
chos, certos de que ele era a reen-
carnação do Cristo e do Cordeiro
do Apocalipse, duas de suas iden-
tidades divinas. Koresh tinha uma
doutrina que misturava religião
com militarismo, impondo aos
adeptos treinamento para a guerra
contra os infiéis que marcaria o
fim do mundo.

Não deu certo. Ao montar um
arsenal cada vez maior para essa
guerra, Koresh conseguiu armas
de uso exclusivo das Forças Arma-
das e chamou a atenção das auto-
ridades, que bateram na sua porta
dia 28 de fevereiro com um man-
dado de busca. Os agentes foram
recebidos a bala: quatro policiais e
10 membros da seita morreram.

Waco, Texas, EUA, 19/4/93 — AFP

O incêndio só levou meia hora para destruir os prédios do sitio

A partir daí iniciou-se uffl cefco
que duraria 51 dias de ínterminá-
veis negociações, até que o FBI,
segunda-feira, montou operação
para desalojar do rancho os 95
fanáticos ali sitiados. Tanques
abriram buracos nos prédios de
madeira e jogaram gás lacrimogê-
neo para forçá-los a sair. Em vez
disso, um incêndio tomou conta
do lugar, destruiu os 13 prédios do
sítio em meia-hora e matou os'86
que estavam lá dentro, incluindo
17 crianças.

O day after foi polêmico: o FBI
foi acusado de realizar uma opera-
ção desastrada, a cabeça da secre-
tária de Justiça, Janet Reno, foi
pedida pela oposição republicana
no Congresso. Até o presidente
Bill Clinton teve de se explicar,
apoiando a ação do FBI e culpan-
do Koresh pela morte. Alguns dos
nove sobreviventes acusaram o
FBI de iniciar o incêndio,' rèssal-
tando que não havia nenhum pac-
to de morte dentro da seita.

O PERSONAGEM
— 21/4/93
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? Luís Carlos
dos Santos Sil-
va, 24 anos, oito
meses de prisão
por furto, pedia
socorro aos gri-
tos, do interior
de um bueiro,
madrugada de
quarta-feira na
Gávea. Aos
bombeiros que o
resgataram, con-
tou história mi-
rabolante: entre
ratos e lama, ar-
r as tara-se por
quatro quilôme-
tros na rede sub-
terrônea, desde
Copacabana, fu-
gindo de trafi-
cantes de drogas.

Maia atira

e 
pede

desculpas
O prefeito César Maia disparou

acusações contra advogados da
Comlurb e denunciou irregúlarida-
des de seu antecessor, Marcello
Alencar. Na manhã de domingo, o
prefeito provocou surpresa ao
anunciar a existência de uma máfia
de indenizações trabalhistas que le-
sou a Comlurb em USS 1,5 milhão
(Cr$ 51,7 bilhões). Maia citou o
caso de um funcionário que rece-
beu parecer favorável para embol-
sar uma indenização equivalente a
USS 40 mil (Cr$ 1,3 bilhão), oito
vezes mais do que seria correto,
segundo descobriu o juiz Damir
Vrcibradic, da 22a Junta de Conci-
liação de Julgamento, do Tribunal
Regional do Trabalho. O advoga-

JEvandro Teixeira — 22/4/93
ministraçào anterior
de ter pago USS I mi-
lhão (Cr$ 34,5 bilhões)
por serviços não reali-
zados no novo Hospi-
tal Lourenço Jorge, na
Barra. A reação do ex-
prefeito foi imediata.
Além de exigir que Cé-
sar Maia apresentasse
provas das denúncias,
Marcello exibiu —

através de seu filho, o
f\ deputado estadual
] IvL • Marco Antônio Alen-

|g car — documentos de-
Ê£& HO: VS t monstrando que a pre-
iflHfcr V feitura é que devia

dinheiro à construtora
Mendes Júnior. O epi-
sódio terminou sexta-

do encarregado do processo, Fran- feira, quando César Maia enviou
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Após os tiros, Maia foi a desfile de moda

cisco Cruz Neto, foi afastado.
Quarta-feira, César Maia voltou

sua artilharia contra o ex-prefeito
Marcello Alencar. Ele acusou a ad-

carta a Marcello, recuando das
acusações. Ele entregou a carta a
Marco Antônio Alencar, em con-
versa no Palácio da Cidade.

REGISTRO

Michel Filho — 20/4/93

Pararam: segunda-feira, duran-
- te 24 horas, em greves de advertên-

cia, os professores das escolas parti-
culares, por melhores salários, e os
ferroviários, por melhores condições
de trabalho e contra a falta de segu-
rança. Este ano, no Rio, ocorreram

Angélica terá duas horas pela manhã no SBT

12 acidentes nas linhas dos trens e a
morte de um ferroviário acidentado
em trabalho.
Anunciou: terça-feira, através
do advogado Sérgio Dantino, res-
cisão de contrato com a Rede
Manchete e ingresso no SBT, a

Divulgação apresentadora
Angélica. Em seu
novo canal de
TV, ela fará um
programa diário,
infantil, das 8h às
lOh, e outro, se-
manai, nas tardes
de domingos.
Ganhou: o tí-
tulo da Liga Na-
cional de basque-
te masculino, o
Ali Star, de Fran-
ca (SP). Na deci-
são. derrotou o
time de Jales
(SP), por 86 a 62.
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A greve de
advertência dos
ferroviários
superlotou os
ônibus e deixou
filas imensas nos
pontos finais de
todas as tinhas

Acertou: quinta-feira,
em princípio, permanência
na escuderia inglesa
McLaren para o resto da
temporada de Fórmula 1,
o piloto brasileiro Ayrton
Senna. A assinatura do
contrato definitivo depen-
de de acordo com a multi-
nacional Ford. fabricante
dos motores utilizados pe-
la equipe britânica.
Suspenso: por 13 me-

ses, pelo Comitê Discipli-
nar da Federação Italiana
de Futebol, o atacante ar-
gentino Cláudio Caniggia,
do Roma, após terem sido
encontrados em sua urina,
depois de partida do Cam-
peonato Italiano, vestígios
de cocaína. A punição dei-
xará Caniggia fora da Co-
pa América e das elimina-
tórias da Copa do Mundo
de 1994.

Morreu: terça-feira, de
câncer do pulmão, em sua
casa. na Cidade do Méxi-
co, aos 81 anos, o come-
diante Mário Moreno,
mundialmente conhecido
como Cantinflas (D). Foi .
o cômico mais- popular do
cinema mexicano e artista
queridissimo em toda a \
América Latina. Estrelou \
mais de 40 filmes.
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AS FRASES
"Fico no governo e fico

no PDT. Se vocês quiserem,
que me expulsem"
(Ministro da Justiça, Maurí-
cio Corrêa, a Leonel Brizola,
por telefone, antes de rebater
na TV, segunda-feira, as cri-
ticas do governador do Rio de
Janeiro ao leilão da CSN)
"Sei distinguir entre os jor-
nalistas c esses firmatários
de colunas que não conhe-
cem a realidade nacional"
(Presidente Itamar Franco,
queixando-se de críticas da
imprensa ao governo)
"Os dirigentes sindicais amè-
ricanos estão fazendo hoje o
discurso que eu fazia nos
anos 70"
(Presidente do PT, Lula, nos
Estados Unidos, numa obser-
vação crítica e autocrítica)

OSNÚMEROS
200

Pessoas intoxicadas, domingo,
por salpicão de presunto servi-
do em almoço de arrecadação
de fundos para a Associação
dos Moradores de Piabetá. dis-
trito de Magé (RJ), a 48 quilo-
metros do Rio . '

18%
Reajuste, a partir de abril, dós
vencimentos dos 117 mil fun-
cionários municipais da admi-
nistração direta, anunciado se-
gunda-feira pelo prefeito César
Maia

Cr$ 24.661.940.667
Maior prêmio individual da
história da Sena, ganho por
apostador de São Paulo rio
concurso 266. sorteado segun-
da feira

1 O 7o
Aumento médio do preço dps
combustíveis no Rio, em vigor
a partir de sexta-feira. É o se-
gundo do mês. no qual a aíta
acumulada é de 31%
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As leis da honestidade

Seca
-Stru

nordestino e
/x )sso dizer
isso com
experiência.

.A indústria
dei seca nada
'niílis é que o
'lheio de
perpetuar os
coronéis.

"Direitos

Cada homem
público
deveria ler na

\lp£jvdc um
aviso: não me

"peçam favor,
peçam o
direito seu.

Corrupção
O erro do
Brasil, no~mòmento. é
pensar que os
únicos
ladrões e os
únicos
corruptos
foram PC
farias c
Collor.

FERNANDO LACERDA
Como surgiu a idéia do Decálogo do

representante do poder público?
Desde as últimas eleições municipais, eu

tinha uma grande preocupação em poder
dar uma orientação a candidatos a prefeito
e vereador. É preciso esclarecer que não é
função da Igreja ditar normas técnicas. A
Igreja não tem autoridade nem formação
para ditar normas técnicas de administra-
ção, mas se acha com direito de apontar
normas éticas. Sempre me preocupei com
este aspecto da política. Não no sentido
politico-partidário. Minha idéia com o de-
cálogo foi refletir sobre problemas éticos,
que a meu ver são mais graves que os
administrativos.

Como o decálogo está sendo divulgado?
Fizemos aqui em Itabira, no mês de

março, uma reunião com a presença de
cerca de 300 prefeitos e presidentes de
câmaras municipais da região, além de de-
pulados federais e estaduais, quando fiz
uma palestra explicando um a um cada
mandamento do bom homem público.

O segundo item do decálogo é um alerta
contra a corrupção.

Acho que um pouco há de nossa pró-
pria cultura. Uma das maneiras de ampliar
a corrupção é o nosso bendito jeitinho
brasileiro. Chega-se à conclusão de que a
norma constitucional de que todos são
iguais perante a lei não vale. Alguns são
mais iguais que os outros. Os amigos têm
os direitos e os inimigos, só os deveres. Isso
está arraigado. O próprio povo já pegou
isso, porque vem pedir cartõezinhos de
apresentação e pedidos de favores aos poli-
ticos.

Qual seria o papel do povo para mudar
este quadro?

O povo precisa ser educado. Precisa
entender, por exemplo, que este jeitinho de
entrar no serviço público pela porta dos
fundos é prejudicial a todos. Enquanto
cada um procurar burlar a lei, a desordem
será geral.

Mas de que forma pode-se educar o povo,
quando os atos de corrupção partem do
poder?Sou nordestino e posso dizer isso com
experiência. A indústria da seca, por exem-
pio, nada mais é que o meio de perpetuar
os coronéis. Eles nunca querem a solução
do problema. Porque no dia em que solu-
cioná-lo, não terão mais a oportunidade de
ganhar votos com a cesta básica, com pre-
sentinhos. O povo deve se convencer de
que ele tem seus direitos, seus deveres e que
todos observando os direitos e deveres é
que conseguirão o bem comum. Qual o
critério para se colocar alguém num cargo
público? Não é capacidade e honestidade.
É o Ql. Mas QI aqui é quem indica. Infeliz-
mente este é o grande mal. Cada homem
público deveria ter na parede um aviso:
não me peçam favor, peçam o direito seu.

Qual sua análise sobre o episódio dos
poços perfurados na propriedade do presi-
dente da Câmara, Inocêncio Oliveira (PFL-
PE)?

Em primeiro lugar, o próprio presidente
da Câmara deveria ser o primeiro a procu-
rar o esclarecimento das denúncias. Se ele
errou., deveria esclarecer. Já dizia dom Jai-
me Câmara (ex-arcebispo do Rio), "a vida
particular do homem público é pública".
No decálogo, falo de transparência. E tem
de ser interesse do homem público ser
transparente, porque o povo não vê com
clareza, com nitidez o que ele está fazendo.
O erro do Brasil, no momento, é pensar
que os únicos ladrões e os únicos corruptos
foram PC Farias e Collor. Temos que des-
cer agora aos níveis mais inferiores, vamos
procurar cortar a corrupção na raiz e em
todos os seus galhos.

A punição apenas do diretor do DNOCS
não é muito pouco?

Sem dúvida. Acho completamente insu-
ficiente a punição. De certa maneira, o
presidente da Câmara foi punido pelo pre-
sidente Itamár Franco, com a punição do
subalterno que fez o trabalho.

Como fazer para manter a esperança do
povo num país em que o impeaclunent de um
presidente por corrupção não é suficiente
para evitar novos casos?

Acho que a esperança nunca deve desa-
parecer, nós lemos que lutar para que haja
seriedade. Corrupção não è o grande mal.
Corrupção sempre existiu e existirá em
Iodos os países do mundo. O mal é a
impunidade. Eu não julgo governo pela
existência ou não de corrupção. Ele tem é
que punir a corrupção, quando constata-
da.

A que o senhor atribui a impunidade?
Infelizmente, aqui no Brasil existe o

princípio, ainda não aceito pela lei, mas
aceito pelo povo. de que rico não vai para
a cadeia. Nesta hora de inflação da rouba-
lheira. o nível desceu. Não é mais quem
rouba galinha que vai para a cadeia, é
quem rouba bombom, como aconteceu re-
centemente na Lojas Americanas, onde
uma senhora com fome Ibí presa por rou-
bar um bombom. Precisamos fazer uma
modificação completa no Código Penal.
Antes disso, é preciso que os senhores jui-
/cs atuem não apenas na letra da lei. mas

? ITABIRA, MG — Dom
Mário Gurgel, um religioso
baixinho e franzino, de 71 anos,

que há 22 ê bispo de Itabira,
terra natal de Carlos Drum-
mond de Andrade, decidiu ado-

• tar uma ação mais efetiva na
busca da conscientização do
homem público brasileiro e ela-
borou o Decálogo do represen-
tante do poder público. São 10
mandamentos que foram apre-
sentados a cerca de 300 políti-
cos — prefeitos, presidentes de
câmaras municipais, deputados

federais e estaduais, além do
ministro das Minas e Energia,

Paulino Cícero — em encontro
em Itabira, mês passado."Achei indispensável que os po-
líticos tivessem uma norma de
atuação", justifica o atual pre-
sidente da Regional Leste II da
CNBB. Cearense de Iguatu,
com passagens por São Paulo e
Rio, onde foi bispo-auxiliar no

final da década de 60, D. Má-
rio não poupa críticas aos ho-
mens públicos brasileiros e aos

partidos políticos, que, em sua
opinião, 

"não são legítimos".
Para ele, a corrupção não é o
mal maior, mas a impunidade
— no país, 

"rico não vai para a

cadeia". D. Mário manda um
recado à sociedade: "O erro do
Brasil, no momento, è pensar
que os únicos ladrões e os úni-
cos corruptos foram PC Farias
e Collor. Homem de diálogo —
"Sou capaz de dialogar com
todo mundo. Acho que até com
o diabo, se ele quiser, eu dialo-

go" —, o bispo consegue man-
ter um ótimo relacionamento
com a estatal Vale do Rio Do-
ce, da qual Itabira è totalmen-
te dependente, e dá a recei-
ta: 

"Nunca me sujeitei á Va-
le. Converso sem me submeter."

Congresso
O que não

está certo é
que o

Congresso,
num

corporati-
vismo muito

errado,
procure

defender-se.
Deveria

simplesmente
peniten-
ciar-se.

Igreja hoje
Continuamos
ainda a lutar

para
conscientizar
mais o povo

sobre seus
direitos e

deveres
cívicos.

Itabira, MG — Waldemar Sabino

Que se considere servidor do povo, e nunca
seu senhor;

Que seja honesto e incorruptível;
Que seja transparente em todas as suas ativi-
dades;

Que saiba conciliar independência e colabora-
ção com os outros poderes, com os partidos e
com as demais instâncias políticas e sociais;

Que seja devotado unicamente ao bem co-
mum;

Que saiba dar prioridade às reais necessida-
des do povo;

Que saiba dividir e cobrar responsabilidades;
Que seja aberto às opiniões alheias, inclusive
às críticas construtivas;

Que fomente uma atuação participativa da co-
munidade;

Que privilegie os que não têm vez nem voz.

no espírito dela, que deve refletir o que a
Constituição diz: todos são iguais perante
a lei. Senão os senhores juizes estarão inci-
tando as pessoas a roubar não mais gali-
ilha e bombom. mas bilhões. Roubando
bilhões, não irão para a cadeia.

O senhor acredita que PC Farias, Collor
e os demais envolvidos serão presos?

Seguindo o pensamento do procurador-
geral da República, Aristides Junqueira,
acho que não. O próprio procurador disse
que provavelmente não serão presos, por
que são primários. Estão dizendo que já
vão soltar aqueles corruptos da Previdên-
cia, e eles já estão fazendo planos de como
empregar o dinheiro deles na Suíça. Acho
que a primeira coisa que deveria acontecer
com o ladrão do dinheiro público é tirar
todos os bens dele. Não adianta botar em
cadeia de luxo.

O senhor concorda com as críticas ao
Congresso?

Imagem não se muda com propaganda.
Imagem se muda modificando a realidade. O
povo tem razão de desconfiar, de falar. O
que não está certo é que o Congresso, num
corporativismo muito errado, procure defen-
der-se. Deveria simplesmente penitenciar-se,
e os bons deputados se movimentar para
isso. O erro está quando o organismo, qual-
quer que seja ele. não admite que tem uma
infecção. Aí. não há jeito de corrigir. Corpo-
rativismo de defesa intransigente, além de
absurdo, é autodestrutivo.

O senhor diria que o Congresso é formado
por uma maioria de maus políticos?O que domina o Congresso são grupos
elitistas, que têm interesses particulares. São
lobbies muito fortes que dominam em grande
parte. Principalmente no setor econômico.
Uma das coisas mais importantes para o
homem público, especialmente para quem
pertence ao Legislativo, é a independência.

O senhor acredita na eficácia das CPIs?
A única que cumpriu o papel foi a do PC.

As outras ficam mais no estudo sobre temas
do que na resolução de problemas. Seria
necessário que a CPI tivesse um poder judi-
ciário. Tivesse poder também de condenar.

Como o senhor analisa o governo Itamar
Franco?

Acho difícil julgar o governo Itamar
Franco. Ele foi isolado pelo presidente Col-
lor. Assumiu sem estar preparado e sem
conhecer toda a problemática do país. Vejo
no presidente a vontade de acertar. Não vejo
nele imoralidade. Outra dificuldade para ele
é a necessidade de contentar todo mundo
para poder ter maioria na Câmara. Este é o
grande mal. Aliás, é o problema do presiden-
cialismo. Ele tem que ter uma base compran-
do deputados, senadores, com favores.

Qual a importância do plebiscito, que man-
teve o presidencialismo?

Em primeiro lugar, achei o maior erro
terem antecipado o plebiscito. O povo não
tinha consciência do que estava fazendo.
Votei no parlamentarismo republicano mais
para dizer que não estou de acordo com este
presidencialismo do que acreditando no par-
lamentarismo agora, justamente por achar
que este sistema supõe partidos políticos com
ideologia e Congresso forte.

Como o senhor analisa o quadro partidário
do país?

No Brasil, os partidos não são formados
por ideologias, mas simplesmente por inte-
resses. Eles não são partidos políticos no
bom sentido da palavra. São aglomerações
de pessoas que têm alguns interesses em
comum, às vezes interesses puramente pes-
soais. Os partidos deveriam se distinguir por
ideologias e programas. Ter idéias claras,
como na Inglaterra — Conservador e Traba-
lhista —, onde cada um tem sua ideologia e a
partir daí é que se forma o programa. Qual-
quer partido no Brasil — PDS, PMDB,
PFL, PDT, PSDB. etc. — defende democra-
cia, participação, enfim, tudo que é bom.
mas não tem princípios fundamentados, para
daí fazer um programa homogêneo. Este
partido não vai defender idéias, mas interes-
ses. E como os interesses mudam, estes parti-
dos também mudarão de posição.

A saída seria a reforma partidária?
Uma relormulação partindo de princi-

pios. não partindo apenas de programas
muito bonitos, feitos â base de agradar ao

povo, mas sem nenhum compromisso de
cumprir. Princípios éticos e políticos.

Alguma exceção neste quadro?
Não sou petista, mas acho que pelo

menos é um partido mais homogêneo e que
tem alguma ideologia.

Como a Igreja se coloca na busca de
soluções para este quadro de corrupção e
impunidade?

A Igreja tem feito documentos muito
importantes sobre isso. Mais na época da
ditadura, quando era uma das poucas enti-
dades que podiam falar. Continuamos ainda
a lutar para conscientizar mais o povo sobre
seus direitos e deveres cívicos.

O senhor pretende que seu decálogo seja
assumido pela CNBB?

Vou apresentar o decálogo na próxima
assembléia da CNBB, esta semana, em Itaici.
Vamos ver se pode servir de base para um
trabalho mais amplo de conscientização, que
será fundamental para as próximas eleições,
ano que vem. Vejo nas próximas eleições um
meio muito grande de se mudar o atual
cenário.

O brasileiro sabe votar?
O mal está em que nós dirigentes engana-

mos o povo muitas vezes. Não formamos o
povo para isto. O povo pode votar na pessoa
errada, principalmente, quando se trata de
deputado estadual e federal, porque ele não
os conhece. O povo não erra, no entanto,
quando dá recados.

Há homens públicos no Brasil que atendem
aos 10 mandamentos de seu decálogo?

São muito poucos, infelizmente, mas exis-
tem.

Cite alguns.
Poderia citar um de Belo Horizonte: O

ex-vereador e agora deputado estadual An-
tônio Pinheiro (PSDB). Este eu citaria como
um homem público de fato. Ele é sério.
Quando um homem deste fez um projeto
para diminuir o salário dos vereadores, foi
uma grita geral. Não aceitaram porque era
anticonstitucional.

E um nome conhecido nacionalmente?
Não me recordo, mas acho que existe.

Não há dúvida, entretanto, que grande nú-
mero dos políticos está longe de ser aquilo
que deveria.

Esperança
Acho que a

esperança
nunca deve

desaparecer,
nós temos

que lutar
para que haja

seriedade.
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Leonel Brizola — XC VII
O Governo do Presidente Itamar Franco, que se

colocou abertamente em favor do parlamentarismo, vem
pondo em prática o programa econômico_ do Governo
Collor, como se viu neste escândalo — muito maior que
o da Usiminas — da venda, viciada e podre, da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional A vitória do presidencialismo
é, também, uma desaprovação ao programa econômico
do Governo Itamar (Fundo Monetário Internacional,
recessão e privatização a la Collor).

À mensagem

do 
plebiscito

Os resultados do plebiscito estão demonstrando que o pre-
sidencialismo foi apoiado, maciçamente, pelos trabalhadores,
pelas populações pobres, a pequena classe média e os pequenos
produtores do nosso interior. Com o parlamentarismo, ficaram
as elites, as classes ricas, a alta classe média, além da maioria
dos chamados intelectuais. Quanto aos políticos, como se viu,
optaram, de modo geral, pelo parlamentarismo. Assumiram o
-presidencialismo — exceções para confirmar a regra—alguns
senadores, deputados e líderes políticos. O Governo Federal,
salvo um ou outro de seus integrantes, votou em peso no parla-
mentarismo: o próprio Presidente da República, seus ministros
e suas lideranças no Senado e na Câmara dos Deputados. A
maioria do atual Congresso é, igualmente, parlamentarista. Vá-
rios governadores, também, entre eles o de São Paulo, o mais
importante Estado da Federação.

O plebiscito foi, como se vê, um claro divisor de águas, de
natureza social e política. De um lado ficou o povão, sofrido e
asfixiado pela crise, empobrecendo mais a cada dia e, em regra,
carente de tudo; do outro, as áreas sociais mais bem situadas e
as minorias privilegiadas que vêm acumulando e enriquecendo,
cada vez mais, com este modelo econômico. Em resumo, com
o presidencialismo ficou o popular, esta força que é o próprio
sentido da nacionalidade; com o parlamentarismo, as elites, a
alienação, a indiferença e a subestimação dos valores nacionais
e da capacidade do povo brasileiro.

Por mais que os perdedores e alguns órgãos da imprensa"estejam 
minimizando o plebiscito, a mensagem da população

é de uma clareza solar, insofismável, e não poderá ser desfigu-
rada sem que isto seja uma usurpação, um aesacatamento, um
golpismo, através de arranjos parlamentaristas do Congresso

, que venham a tolher e imobilizar um Presidente da República
eleito pelo voto do povo brasileiro. E o mesmo se pode dizer

.quando se pretende retirar da influência das urnas o eixo da
política econômico-financeira do País, que é o Banco Central,
entregando-o ao controle do FMI e dos banqueiros.

O plebiscito dá as diretrizes do tipo de presidencialismo
que nossa população deseja: um presidencialismo popular e
democrático, com reformas de base, que derrogue este modelo
econômico, que defenda nosso País e a economia nacional, que
priorize o povo brasileiro, enfim, que distribua e democratize as
riquezas da Nação, que não podem se concentrar nas mãos de

. uns poucos privilegiados enquanto a maioria do povo afunda
em sofrimentos e privações indescritíveis.

O povo brasileiro optou por acreditar em si mesmo. Quer
tomar seu destino em suas próprias mãos. E, pela vontade so-
berana de sua cidadania, ancorou suas esperanças de ver uma
Pátria digna e uma nova vida para todos, na chance de dar um
voto rebelde nas eleições gerais de 94.

Direito de Resposta
A Nação assistiu estupefata a fala, em rede nacional, do

Ministro da Justiça, Maurício Corrêa. Ficou patente a maldade
do sr. Itamar Franco jogando o Ministro contra o seu próprio
partido. E apenas para dizer na televisão que o Presidente é um
homem honrado. A rigor, nada mais disse. E, por triste ironia,
justificando a entrega da CSN, exatamente no dia 19 de abril,
quando se relembra a data de nascimento do criador da Usina,
o Presidente Getúlio Vargas. Foi um abuso, uma tentativa de
aniquilamento dos direitos de um cidadão e do Governador de
Estado que defende a mais importante empresa da economia
regional do Rio de Janeiro. É inquestionável o direito que a
Constituição me assegura de responder aos desafios e as im-
precações pessoais feitas do início ao fim daqueles 10 minutos.
Esta semana iremos bater às portas de quem de direito. Fomos
desafiados a provar nossas denúncias e temos direito de fazê-lo
utilizando os mesmos meios de comunicação. Em meus 45 anos
de vida pública, jamais vi episódio mais negativo e deprimente
que este da entrega vergonhosa da CSN, uma das mais impor-
tantes e modernas siderúrgicas de todo o mundo, a um grupo
de especuladores do mercado financeiro.

A verdade sempre aparece—Na Conferência Mundial
sobre Regiões Metropolitanas, que se realizou em Tóquio, de
20 a 23 deste mês, foi distribuído um livro, muito bem elabo-
rado, publicação oficial da ONU, contendo duas fotos do Rio
de Janeiro, com as seguintes legendas: numa, do Rio à noite"Avenida Atlântica, a mais bela avenida do mundo"; noutra,
de um CIEP muito bonito,4 'o maior programa educacional que
vem sendo implantado numa região metropolitana".
Indústria da Seca — A Direção Nacional de nosso Partido
expediu, nesta sexta-feira, a seguinte resolução: "A Comissão
Executiva Nacional do PDT, tendo tomado conhecimento das
denúncias do Prefeito de Serra Talhada, nosso companheiro
Augusto de Carvalho, resolve: 1.°) Considerar de alto sentido
ético e moral a denúncia do Prefeito Augusto César, sobre o
emprego privilegiado de máquinas do Departamento Nacional
de Obras contra as Secas, na abertura de poços em proprieda-
des do Deputado Inocêncio de Oliveira, Presidente da Câmara
dos Deputados, em Serra Talhada, assim como nas de outros
favorecidos, cujos nomes foram propositalmente omitidos na
lista do DNOCS, como é o caso da TV Globo do Nordeste,
conforme publicou a Folha de S. Paulo; 2,°) Recomendar que
nossa representação, no Senado e na Câmara dos Deputados,
prossiga nas investigações que já vêm sendo realizadas pela
nossa bancada e apóie todas
as iniciativas visando coibir
aqueles procedimentos con-
denáveis, para que se erradi-
quem as práticas abusivas e
corruptas da "indústria da
seca" no Nordeste. (ass.)
Neiva Moreira, Presidente.

¦ In ii

I^onel Brizola
Governador do Estado

do Rio de Janeiro

MANDADO PUBLICAR PELO PDT

Lula inicia Caravana da Cidadania

®Na feira de Garanhuns, de onde saiu em 52, conclamação à luta contra a fome

JORGF. ANTONtO BARROS
GARANHUNS. PE — O ex-metá-

lúrgico Luís Inácio Lula da Silva
começou a recordar sua história de
migrante nordestino 41 anos depois
de ter partido do Agreste pernam-
bucano, onde nasceu, num pau-de-
arara com a mãe e sete irmãos em
direção a São Paulo. Lula retornou
ontem a Garanhuns para dar início
à Caravana da Cidadania, que vai
refazer o trajeto ainda hoje percor-
rido por milhões de brasileiros eni
direção aos grande centros urba-
nos. A Coluna Lula, alusão à mar-
cha do revolucionário Luiz Carlos
Prestes que desbravou o interior do
país na década de 20, vai percorrer
3.200 quilômetros, passando por 52
cidades até São Vicente (SP), onde
Lula chegou em 1952.

Transportada por dois ônibus-
leito com ar condicioonado e duas
Toyotas de apoio, com um total de
50 pessoas entre convidados e jor-
nalistas, a comitiva foi recebida em
Garanhuns por cerca de 200 pes-
soas, algumas com bandeiras ver-
melhas do PT. Acompanhado por
parlamentares petistas, o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo do Campo (SP), Vi-
cente Paulo da Silva, o Vicentinho,
e a mulher, Marisa, Lula agiu como
candidato em campanha para a
Presidência da República: distri-
buiu apertos de mão e abraços co-
meu quebra-queixo na feira de Ga-
ranhuns. Mas Lula garante que a
questão emergente do pais é a fo-

Françoise Imbroisi — 25/11/91
V V|r m
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Lula estará amanhã em Canapi, terra da família de Rosane Collor

me, não a campanha. " O próprio
presidente da República atesta que
há 32 milhões de brasileiros vK'eii-
do em condições de indigência. A
gente não ser insensível às estatísti- >
cas, achando que isso vai ficar por
conta.de Deus; isso tem que ficar,
por conta dos homens", afirmou o
presidente nacional do PT.

Feira — A Caravana da Cida-
dania partiu de Recife às 7lr3fPe
parou 237 quilômetros depois. eni
Garanhuns, onde Lula percorreu a
feira da cidade, de 100 mil habitam-'
tes, e reuniu-se com lideranças poli'-"
ticas. À noite, o presidente do PT
assistiria à abertura dos festejóS dá'
Garanheta— o carnaval local. Ná.
visita à feira, Lula conversou com
os habitantes da cidade. A maioria''
pediu 

"uma indústria" — que è'
nada mais que emprego, na língua-
gem do sertanejo — para es'dà'^>ãt
da miséria e da seca que açoitam b
Sertão. José Gomes Bezerra, .66
anos, reclamou de ter sido "ejicos-

tado no INSS com uma miséria'.'.
Maria de Lurdes da Silva, 58, co-
moveu Lula ao responder o que.
havia prerparado para o almoço:'
nada.

Aguardada com grande expecta-
tiva, a passagem da caravana por
Canapi (AL) está prevista para.
amanhã. A cidade é o reduto-da
família Malta, à qual pertence a
mulher do ex-presidente Fernando
Collor, Rosane.

O choque do novo estilo 
petista 

de ser

¦ Visual fino para
atrair empresário

escandaliza bases

VALÉRIA BLANC

Os 
mauricinlios sabem que

têm um jeito meio yuppie de
ser. Luís Inácio Lula da Silva, que
quer trocar a presidência do PT
pela do Brasil, sabe que não tem.
Mas, para desespero da militância
mais xiíta, ele exibe novo visual
para impressionar empresários
brasileiros que, até bem pouco
tempo, encaravam o ex-retirante e
ex-líder metalúrgico de São Ber-
nardo como um radical interessa-
do em despojá-los de suas rique-
zas. Há uma semana, em Nova
Iorque, Lula chocou as bases, po-
sando para os jornais com um
bem cortado terno azul-escuro,
enquanto fitava — olhar altivo —
um legítimo charuto cubano.
Apesar dos protestos nas hostes
petistas, o estilista Amauri Veras
aplaude — "Lula está mais civili-
zado" — e não hesita em dar sua
receita.

"Se ele for encontrar empresá-
rios, tem que usar terno e gravata
mesmo. Terno de tergal, que com-
bina mais com as idéias do PT do
que o linho. Num almoço infor-
mal com a classe média alta, fica-
ria bem numa calça clássica de
gabardine e numa t-shirt de ma-
lha. As cores devem ser, preferen-
cialmente, azul ou branco, mais
clean. E seria bom também se ele
emagrecesse mais um pouqui-
nho", recomenda.

Yuppie ou não, a linha cool do
petista — como qualifica Mauro
Taubman, outro especialista em
moda — já virou motivo de cha-
cota para seu principal adversário
na ala esquerda da sucessão, o
governador Leonel Brizola. Paro-
diando o slogan da campanha do
PT de 1989 — o Sem medo de ser
feliz — Brizola ironiza: "Acho

que o Lula se sente muito mais
feliz hoje num jaquetão, tipo Sar-
ney, e fumando charuto, do que
quando era trabalhador."

Mensagem — Leôncio Mar-
tins Rodrigues, professor de Ciên-
cias Políticas da Universidade de
Campinhas, ilustra a mudança:

"O visual mostra o que pretende-
mos ser. Um jovem barbudo e
desgrenhado quer marcar sua po-
sição. O empresário de cabelo
curto e gravata também deseja
passar uma mensagem e, certa-
mente, teria dificuldade de con-
vencer um cliente se parecesse um
bicho grilo", brinca. Leôncio acha
que a iniciativa do PT, de "ir além
de seu eleitorado tradicional", po-
de ser observada não apenas na
nova imagem de Lula, mas na
busca de uma aliança com o
PSDB.

Publicitário que embalou a
campanha da realeza para o pie-
biscito, Hélio Bloch, diretor da
Meet, recorda a corrida de 89 pa-
ra fazer um alerta. Brizola — líder
das pesquisas no início da campa-
nha — percorreu, sem sucesso, o
caminho escolhido hoje pelo pe-
tista, aproximando-se do empre-
sariado. "Não convenceu e foi
Lula que chegou ao segundo tur-
no, Mas pode ser que, em 94, os
papéis sejam invertidos." Para
Bloch, Brizola pode repetir a es-
tratégia de Lula há quatro anos e

fixar seu discurso mais à esquerda
do PT, para ganhar o eleitorado'
que perdera na época.

Diretor de Operações do Insti-
tuto de Pesquisas Databrasil, i.i
Paulo Tafur avisa que não adian-
ta a tentativa isolada de mostrar
novo perfil, se o partido continuar
contra as modificações. "Lula 

po- .
de se vestir no melhor alfaiate,
fumar os melhores charutos cuba-
nos, mas de nada servirá, se per-
manecerem as resistências inter-
nas a esse tipo de mudança. Os
empresários continuariam prefe-
rindo uma candidatura com byso.
política mais clara, ou então inor-1
gânica, como foi a do ex-prefD
dente Collor."

Resistência é que não falta, co-
mo mostrou o encontro do diretjk
rio municipal do PT paulistano —
o maior do país — no último fim
de semana. Entre tapas e críticas,
os correligionários do presiden-
ciável se queixaram de seu distan-
ciamento das bases, enquanto o
deputado José Genoíno dizia q.u,e"o discurso para os empresários
não corresponde à posição da mi-
litância".

Plebiscito, algoz do futuro 
presidente

FRANKLIN MARTINS
BRASÍLIA — Apesar da espeta-

cular vitória do presidencialismo
no plebiscito, com uma avalanche
de votos de vantagem sobre o par-
lamentarismo, o próximo presiden-
te da República, paradoxalmente,
terá menos poderes que o atual.
Para começar, terá um ano a menos
no Palácio do Planalto, governan-
do apenas quatro anos. já que um
dos compromissos da Frente Presi-

dencialista é promover a coincidên-
cia de mandatos no Legislativo e no
Executivo."Isso é fundamental para for-
talecer os partidos e permitir que
o presidente tenha a maioria par-
lamentar necessária para colocar
em prática seu programa de
ação", explica o deputado Paes
Landim (PFL-PI), um dos princi-
pais dirigentes da frente. Na ava-
liação dos presidencialistas, elei-
ções solteiras tendem a produzir

realidades políticas distintas e,
muitas vezes, conflitantes no Pa-
lácio do Planalto e no Congresso,
o que acaba gerando instabilidade
institucional.

Mas não é apenas a redução da
duração do mandato que afetará os
poderes do presidente. 

"Não fize-
mos campanha defendendo o status
quo, mas pregando mudanças. O
presidencialismo tem de ser aperfei-
çoado, o que pressupõe parlamento

forte", avalia o senador Marco
Maciel (PFL-PE), comandante da
Frente Presidencialista. Urriá das
mudanças previstas pelo senador é
o aumento do poder de fiscalização
do Congresso sobre o ExecutivÓ.

"Não se trata apenas de punir o
mau administrador, mas de acom-
panhar de perto a administração
pública", explica ele, ressaltando
que o instrumento decisivo nessa
tarefa é o controle da execução do
orçamento.

Como ficam os poderes presidenciais
¦t />,!':

O Entre os poderes atuais do presi-
dente, alguns deverão ser mantidos
integralmente, mas outros poderão
sofrer restrições após a revisão cons-
titucional prevista para depois de 5 de
outubro:
¦ Nomear e demitir

O presidente deve manter intacto
o poder de nomear e demitir minis-
tros. sem consulta ao Congresso. Ma-
ciei chegou a pensar em introduzir a
necessidade de os ministros serem re-
ferendados pelo Senado, como ocorre
nos EUA. mas desistiu devido às
pressões de seus colegas presidência-
listas. Hoje as indicações do presiden-
te e dos diretores do Banco Central,
dos chefes de missões diplomáticas,
dos ministros do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores e
do procurador-geral da República
dependem da aprovação do Senado.
Além disso, há projeto em tramitação
no Congresso estendendo a necessi-
dade do endosso do Senado aos no-

mes dos presidentes e diretores do
Banco do Brasil, da Caixa Econômi-
ca e dos bancos regionais.

Veto
O presidente deve manter também

o poder de vetar uma lei ou parte
dela, mas é bom lembrar que é mais
fácil derrubar um veto hoje do que no
passado. Até 1988. o Congresso só
derrubava um veto presidencial por
dois terços dos votos de seus mem-
bros. Hoje o quorum é de maioria
absoluta, em votação secreta.
B Iniciativa de leis

O presidente hoje tem também a
iniciativa de propor leis, o que nos
Estados Unidos, por exemplo, é prer-
rogativa exclusiva do Congresso. Es-
se poder, bastante arraigado na tradi-
çào política brasileira, não deve ser
tocado.

Proposta orçamentária
Atualmente cabe ao Executivo ela-

boiar a proposta orçamentária. O

Legislativo pode emendá-la, sem au-
mentar as despesas. Mas tudo indica
que acabaram-se os tempos em que o
Ministério do Planejamento fazia o
que queria do orçamento depois de
submetê-lo ao Congresso, transfor-
mando-o numa peça de ficção. Dcpu-
tados e senadores tendem a impor
uma parceria mais estreita com o Pa-
lácio do Planalto e a Esplanada dos
Ministérios nessa questão.
¦ Regulamentação

Hoje o Executivo tem o poder de
regulamentação. Ou seja, pode editar
decretos e portarias para regulamen-
tar leis aprovadas pelo Congresso.
Muitas vezes, até por omissão do Le-
gislativo. leva esse poder longe de-
mais. Deputados e senadores estão
discutindo a adoção de medidas legis-
lativas ágeis que sustem atos do Exe-
cutivo que exorbitem o poder regula-
mentador, quando resolvem por
decretos e portarias assuntos que exi-

gem leis ou incluem indevidamente
temas não autorizados.
¦ Moeda

Hoje o controle da emissão da
moeda está nas mãos do Executivo.
Mas. se for aprovada a criação de um
Banco Central independente, como
desejam muitos economistas e políti-
cos. o presidente da República perde-
rá esse poder.
B Medidas Provisórias

O presidente hoje pode editar me-
didas provisórias, em assuntos de ur-
gência e relevância, com força de lei
até serem apreciadas pelo Congresso,
e que caducam se não forem votadas
em um mês. As MPs já são bem
menos poderosas que os decretos-leis,
que vigoraram até a Constituição de
1988. Além disso, as MPS tendem a
ser melhor definidas na revisão cons-
titucional. É quase certo que os con-
gressistas deixarão claro, por exem-
pio, que MP não apreciada em um
mês não poderá ser reapresentada.
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.Mafia da limpeza stija imagera do Congresso

¦C Legislativo se transformou em refem de empresas de prestagao de servigos que recorrem a fraudes e ate a pistoleiros alugados-
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Concorrentes assistiram a morte de Guzman

rioter Senado* D^rceu'earndro^s- I (H 
6sar Luis Granados Guz- toleiro teve a calma de se abaixar passou a cerca de 40 metres H Washington disse que nao I
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e 
dar 0 l,r0 dt m,sencordia- sabe descrever 0 Pislolciro- 0 mo" participou da concorrencia do j

das- as empresas usam o Judiciario FSf 
'flk de outubro de 89 quando saiu de Os dois empresarios so se mo- tor>sta e o vigia. porque "estavam Ministerio 

da Marinha. no dia se- ;
para preservar a duragao de contra- * &Wt 

sua firm, Revisao Servigos Ge- veram quando o pistoleiro sumiu. muito distantes" Os empresarios, guinte, porque a viuva de Guz- j
toseevitar novaslicitagoes. E cita 'Mfe " 

WfflW 
rais, com Luiz Carlos Sertao O motorista Carlos Mendes de nao se sabe por que. man, Elvira Parada, nao permitiu. •

exempio da Sitran, que faz limpeza Otavio Alves Neto. Os tres con- Carvalho chegou no carro de Algumas coritradipoes deixa- Elvira afirma que c mentira.
no Senado. 0 contrato com a pres- versavam na frente da empresa Guzman e ajudou os dois a leva- ram a policia intrigada: ¦ Washington disse a policia "
tadora de servigo acabou em janei- jfc' ' ^ quando um homem moreno de rem o peruano, num Santana, ate B 0 gerente da empresa. Was- que dormiu em casa, mas ele pas- 

"
ro dest'e ano, mas foi mantido por- ^SBS estatura mediana surgiu, deu boa 0 HoiPM de Base, onde erraram hington Ferreira, estava apavora- sou a noite, e o dia seguinte ao :
que outra empresa entrou com ^||L lj|| noite e tirou o 18 escondido num ^ 

entrada do pronto-socorro. do depois do crime e disse ao crime, na casa de Sertao.
recurso contra a licitaeao. "Alguns MM ' 

^ jornal. A arma falhou duas ou nllS 
"S* advogado Allan Brasil que tam- ¦ No dia do crime, Sertao tele- .

empresario tem duas ou mais em- HB| . 1 t g ve . . ouzman ja estava mono. win- bem sena morto. Pouco depois, fonou duas vezes para Guzman. >
presas, e umas entram com recur- MWI IIBIll, .„jnf>i«em r.™',! „n guen> 

— nem Sertao. nem Otavio. Allan o encontrouna 3a DP, con- Ligou para um numero oue, se- jjsos, colocando as licitagoes sub jit- \ b p nem o motorista, nem o vigia da versando animadamente com Ser- gundo Ekira^nem ela nem o ma- 
~ 

»
dice e prorrogando a duragao dos liii' . tao e 0tavi° "ao reagiram. 0 pis- empresa, por quem o assassino tao e um policial. rido lhe haviam dado (C F ) I
contratos. "E uma mafia", afirma Cameirojoi o primeiro a reagtr [•
deputado. ... , ¦ '

iutrpeh ^efervag'lo°desse^rnercT ^or 
m~10 resPe'tar 0 loteamento. Policia tem uma 

pequena lista de suspeitos
do, arempresas jogam sujo. E co- DelimDeecUtL°nronrieddirip1dpTfM17 Somente agora, tres anos depois, da empresa Delimpec) e Otavio Al- A policia quer saber quando ede 0 dono da Confederal disse que?mum, segundo ele, a extorsao — gert,-,0 _ ' 

emnresn He f-irlvi. barulho dos tiros que mataram ves Neto (dono da Gavea), que es- que concorrencias Guzman partici- fizera uma visita de cortesia. Luizempresario faz uma proposta bat- cja pej.ta vez VI„ii->n_ ar ^U1S Granados Guzman che- tavam com Guzman quando ele loi pou, na Camara e no Senado. Ju- Sertao contou que estava tratando!xa, que lhe daria o ganho da con- tes Sem aue eles souhpsspm An Sa ao Congresso. Para o senador morto. liao vai pedir lambem uma lista das da venda de sua empresa, a Delim-1
Correncia. Com isso, retirana a em- f ' . • Dirceu Carneiro, o empresario pe- Tambem esta na mira da policia empresas que prestam servigos ao pec, ao dono da Revisao Servigosf
presa que ja ocupa determinado com um deU'uTn Ho r-Mh, n" ruano foi morl° Por9ue ParticiP0U MiSucl Novaes. ex-diretor da em- Congresso, lembrando que no dia Gerais. \0ir'-lH,e do^ual se considera pro- Vieilante nao encontrnn ninmipm c'e UIlla c.oncorr®nc'a no Senado presa Cordial, que discutira com de sua morte Guzman foi visitado A viuva de Guzman, Elvira Pa-1
prtetaria. Tem gente que cobra nonredio Recolhenm dnrumpntn': t'ue ~'a t!n'ia c'ono ' ® delegado peruano na vespera de sua morte. por Sertao e por Eunicio Lopes de rada, allrma que seu marido nao"
P',".a / ™tiar em licitagao , diz £ verjncaram aue v.'inns vjnj|nntPQ Luiz Juliao Ribeiro, responsavel Ele reclamava muito do Cesar Oliveira. dono da Conlederal, que tinha dinheiro para isso. 0 advoga- JChico Vigilante. "Tem 

gente que emnrpcn rnnfpHpnl pctMvim fi pe'o mquerito. nao tem diividas de Luis, dizia que ele estava cobrando presta servigo de vigilancia armada do de Guzman, Allan Brasil dos*entra' ha concorrencia, ganha e de- "aTprt:w Iera'':siavdm."- que Guzman foi vitima de um pis- muito alto", lembra o deputado a Camara. Eunicio e Sertao partici- Santos, diz que set. cliente tambem»
pois vende o direito , completa. a os na e™Presa> sem saner, a t0[eir0 prohssional, contratado por Chico Vigilante, na epoca presiden- pariam de uma concorrencia publi- participaria da licitagao e que po-"Cesar Luis Granados Guzman, um colsa e tao absurda que tinha uma empresarios dos setores de limpeza te do Sindicato dos Vigilantes, rele- ca da Marinha, no dia seguinte ao deria tirar da Delimpec e da Confc-
empresario assassinado em 1989, empresa cuja sede era a pasta 007 e de vigilancia. Ha varios suspeitos, rindo-se a pratica da extorsao, usa- assassinato. Na vespera, em hora- deral a prestagao de servigos que'istarja cntie os que utilizavam tais do seu dono , ironiza o deputado. entre eles Luiz Carlos Sertao (dono da por empresas do setor. rios diferentes, visitaram Guzman. faziam no ministerio. (C.F.)
' -  , *

E 
preciso 

muito topete 
para 

brigar com chargistas

H Politico italiano ^usdesenhosdevidamenteautogra- gos fisionomicos de uma pessoa real marcado por caricaturas em que - Cabera arflnHp maior irreverencia, o mais fundo 
'

SO e de^enhado Desenhos as vezes terriveis cue 
011 '"^gmana . Desenhos que. en- aparece vestido de mafioso ou dia- ¦ ^cLDC^cl gldllUC, sarcasmo", conta. Js.0 e aesennaao dm 

^7ntenS£^ne?T 
6 01 C01SaS' acabavam bo corcunda, com orelhas de mor- blgode, liailgaO... A ReDublica nasceu e se con 

"
nil P nan rpp amp aousamdaintengaoclassicaenega- a por recnar imagens de ceeo 1 • ' i* A Kepumica nasceu e se ton-

tcuictlilct tiva da satira — denunciar vicios, M uma personalidade pu- Esses artistas desde o seculo eleS VIVem e dlSSO solidou sob imensa hberdade . :
j ara0jonetto alsasopmioes, hipocnsias erros de J&, blica. 0 atual presiden- 16, vemdesenvol'vendo a arte cria- i puardo cout \rt para 

os chargistas. Rui Barbosa, , |correspondents todos os generos. Ou de todas as Wm te do Senado, Giovanni da por Annibale e Agostino Car- ^ l fi?7 cuja maior caractenstica para os:
lZj' in vez de ofender-se e protestar Spadolini. por exempio, racd-dois i™ios ilSanos, pro- E lC,e 7e Co- ^ IT""? 

"h "S" 
!• Cj contra os chargistas brasileiros desenhos historicos de (t iS 

S° 6 ,ls!?.'Klos ciamados pela World Encyclopedia Alegre voltou da Franga, onde senhistas do inicio deste s6cnlo. Icorno lez na semana passada Leonardo Da Vinci (Ri- , iil~M (] . a, S C0'I!0 apresen- of Cartoons, de Maurice Horn, co- permanecera cinco anos como A pequena estatura de Getulio. o presidente Itamar Franco devena iratto di Scaraimtccia /CM11 IW I tado Por Giorgio Foratti- mo os inventores dos ritrattini ca- aluno de Debret, desembarcou Vargas tambem se constituiu > '
i_ seguir o exempio dos mandatanos e Teste in caricalu- „ni' charg'sta. de L« riclu ("retratinhos carregados"), no Rio de Janeiro trazendo na num prato-feito para os carica-¦ "

cheies politicos eu- ni) Teorias oue W& Repuhbhca: um imenso que satinzavam figuras populares. bagagem a semente da cancatu- turistPls Kubitschek Janio e «
, roGSus- Ate P01",®" (1^. apresentam acari- (mr/ ' "'IBL ol-)eso lomem 1111 co'n "I1.1 Gente como Leonardo Da ra politica brasileira. Seu pn- Jan tambem tiveram seus tra- - J

-•-perteza, essa elite catura como o M penis de recem-nascido. Ja Vinci, Giuseppe Arcimboldo, meiro trabalho, por coinciden- cos fisicos mais sienificativos i-reage com bom hu- "exagero dos tra Wt) o senador vitalicio e sete Pier Leone Ghezzi, Gian Loren- cia, foi uma prancha de cntica vo. usicos mais signincauvos .
mor e demonstra j vezes primeiro-ministro zo Bernini, Tiepolo. Miguel Co- ao jornalista Justiniano Jose da oestacaaos peios artistas. , <

. ,)inia paciencia de ' Giulio Andreotti ficou varrubias, Francisco Goya, Rocha, que aceitara a diregao do A censura implantada pela 
"•

. duyidosa autentici- Klee, Orozco, Sine, Juan Gris, Curreio Oficial por 300 mil reis ditadura militar, no entanto, fez . t
dade — mas que Picasso, Dix, Bosc, Sempe, Cha- mensais, uma verdadeira mama- secar o caldo de cultura propicio • -" 
causa boa impres- I ^ val, Saul Steinberg, Feiffer, Rei- como se dizia na epoca. a criagao: a liberdade. So a par- -

"sao 
ao grande publico — quando ser- Geb^' Willen, Wollinsky, Numa PublicaQtio periodica, t;r do governo e do bigodao de ;

retratada em tragos crueis. E prova- Levine, Daumier, Altan. Forat- ^nnlitir frrli nuiXni,0^,'?^" Sarney e que os trabalhos de ¦
' 

yel' que, na intimidade, a vontade tini, Bobo, Ique, Miilor Fernan- 
' 

^„ v . p" " ' "J,17„r" charge politica voltaram a ser ?
sejamesmoadeesganaroumandar des, Lan, Ziraldo, Borjalo. „ense Rafael Mendes de Publlcados em j°.rnais e revistas
prender os autores das satiras. Na jS&k Claudius, Ellekapa e Chico Ca- Carva lho, discipulo dileto de com maior frequencia. Mesmo o L
llahae assim. Posando de liberals fi liHr^v ruso. Porto-Alegre. Mas foi durante general Figueiredo^a quem cou- -

""ou nao, os presidentes Giuseppe Sa- Artistas que. mesmo quando segundo reinado que a charge be encerrar 0 Periodo militar, j•ragat (republicano), Sandro Pertini j/fmjM" Wt Wk censurados, perseguidos ou pre- alcangou seu momento de maior jamais foi capaz de cercear a i
(socialista) e Francesco Cossiga (de- p'tyWj sos, sobreviveram ao mau hu- popularidade no Brasil. "Nunca hberdade de expressao artistica
mocrata-cristao) tenninaram seus [-%'$! H EpK mor e a irritagao de pre- a imprensa gozou de tanta liber- manifestada nas inumeras char- *
mandatos de sete anos com a fama ni^r a I mffir sidentes e ditadores dade como durante o longo rei- ges que dele se fizeram. Foi nes-.
de poderosos que souberam rir das de todos os nado de D. Pedro II", testemu- sa epoca, quando a caricatura [
garicaturas que os maltratavam. Da IikM quadran- nhou R. Magalhaes Junior em voltou a encontrar espago nos " *
mesma forma, primeiros-ministros r\u%! tes. seu livro O Impcrio em chitielos. periodicos brasileiros, que o ar-
como Amintore Fanfani. Aldo Mo- (KM WW"Figuras politicas do relevo do tista Alvaro Cotrim, o Alvarus, < -¦
ro, Giovanni Spadolinie Giulio An- j Mf Barao de Cotegipe, de Ouro Pre- ensinava: aos poderosos fortui- 

"
"dreotti 

numerosas vezes telefona- ] l:f] \ to, eram ironizadas de to- tos, "que nao esquegam que tem
rim ou telegnf'ir-im pari 

'is vm 
as maneiras, apre- alguma coisa a esconder quem 

"

r'redagoes dos jornaise revistas, cum- (# "aspecVos'd^ TenfanStaV"So 
s^z'S°S ' *

5™-j)!,''Qrj~ 
sairosos e ridi- caricatura mordente com denta-

eza suja imagem do Congresso:

Ef Legislativo se transformou em refém de empresas de prestação de serviços que recorrem a fraudes e até a pistoleiros alugados
CEESON FRANCO mrEgtórttlMOVflT^Tl

'"BRASÍLIA — As empresas que J|1H j M 11 || L
prestam serviços ao Congresso Na- [f jljl 1 

|1 - f |f VA
cional' formaram uma máfia pode- i -*¦* X Jflí.rosa, que conta com o apoio de 1
funcionários do Legislativo e com a ÍmV rmw~^V'
conivência de parlamentares. A de- ; jjjjjn ÈpJ'
núncia foi feita pelo senador Dirceu ' Lfff ( W 9 •,
Carneiro (PSDB-SC), que acrescen- F wm$n
ta-: quase todos os contratos de f
prestação de serviços no Senado
tèirj p.rigem duvidosa, as licitações
são viciadas e o superfaturamento é
urrui constante. As acusações de
P^çeu Carneiro são confirmadas
p.elo,deputado Chico Vigilante (PT-
DF), que concorda com Carneiro e
diz.^qüe as empresas de limpeza,
vigilancia e segurança lotearam
Brasília, cobrando preços extorsi-
vos ao poder público.' Vício — Ò ex-primeiro-secretá-
rio do Senado Dirceu Carneiro as-
sinàla que, além das licitações vicia-
das, ás empresas usam o Judiciário
para preservar a duração de contra-
tos e evitar novas licitações. E cita o
exemplo da Sitran, que faz limpeza
no Senado. O contrato com a pres-
tadòrà de serviço acabou em janei-
ro deste ano, mas foi mantido por-
que outra empresa entrou com
recurso contra a licitação. "Alguns
empresário têm duas ou mais em-
presas, e umas entram com recur-
sos, colocando as licitações sub jit-
dice e prorrogando a duração dos _
contratos. "É uma máfia", afirma o Canteiro.Joi o primeiro a reagtr
deputado.
| Chico Vigilante conta que, na
luttrpela preservação desse merca-
do, ;rs~empresas jogam sujo. É co-
muni, segundo ele, a extorsão — o
empresário faz uma proposta bai-
xa, que lhe daria o ganho da con-
Çorrènçia. Com isso, retiraria a em-
presa que já ocupa determinado
órgão e do qual se considera pro-
priélaria. 

"Tem 
gente que cobra

para não entrar em licitação", diz
Chico Vigilante. "Tem 

gente que
èntra' ha concorrência, ganha e de-
pois vende o direito", completa.
César Luís Granados Guzmán, um
empresário assassinado em 1989,
èstarja' entre os que utilizavam tais

O pistoleiro não se incomodou com as clucts testemunhas nem perdeu a calma quando o 38 engasgou. Atirou duas vezes e, calmamente, fez um terceiro disparo para se certificai
Brasília — Josemar Gonçalves

Concorrentes assistiram à morte de Guzmán

/^ésar Luís Granados Guz-
mán foi morto às 20h de 22

de outubro de 89 quando saiu de
sua firma, Revisão Serviços Ge-
rais, com Luiz Carlos Sertão e
Otávio Alves Neto. Os três con-
versavam na frente da empresa
quando um homem moreno de
estatura mediana surgiu, deu boa
noite e tirou o 38 escondido num
jornal. A arma falhou duas ou
três vezes antes que dois tiros
atingissem Guzmán no peito. Ser-
tão e Otávio não reagiram. O pis-

toleiro teve a calma de se abaixar
e dar o tiro dé misericórdia.

Os dois empresários só se mo-
veram quando o pistoleiro sumiu.
O motorista Carlos Mendes de
Carvalho chegou no carro de
Guzmán e ajudou os dois a leva-
rem o peruano, num Santana, até
o Hospital de Base, onde erraram
a entrada do pronto-socorro.
Quando acharam a porta certa,
Guzmán já estava morto. Nin-
guém — nem Sertão, nem Otávio,
nem o motorista, nem o vigia da
empresa, por quem o assassino

passou a cerca de 40 metros —
sabe descrever o pistoleiro. O mo-
torista e o vigia, porque 

"estavam
muito distantes". Os empresários,
não se sabe por quê.

Algumas contradições deixa-
ram a polícia intrigada:
¦ O gerente da empresa, Was-
hington Ferreira, estava apavora-
do depois do crime e disse ao
advogado Allan Brasil que tam-
bém seria morto. Pouco depois,
Allan o encontrou na 3a DP, con-
versando animadamente com Ser-
tão e um policial.

Washington disse que não
participou da concorrência do
Ministério da Marinha, no dia se-
guinte, porque a viúva de Guz-
mán, Elvira Parada, não permitiu.
Elvira afirma que é mentira.

Washington disse à polícia
que dormiu em casa, mas ele pas-
sou a noite, e o dia seguinte ao
crime, na casa de Sertão.

No dia do crime. Sertão tele-
fonou duas vezes para Guzmán.
Ligou para um número oue, se-
gundo El vira,, nem ela nem o ma-
rido lhe haviam dado. (C.F.)

praticas e por isso teria sido morto.
Por não respeitar o loteamento.

O deputado do PT afirma que a
Delimpec, de propriedade de Luiz
Sertão, era uma empresa de facha-
da. Certa vez contratou 30 vigilan-
tes, sem que eles soubessem. Ao
fazer uma visita à sede da Delim-
pee, com um delegado do trabalho,
Vigilante não encontrou ninguém
no prédio. Recolheram documentos
e verificaram que vários vigilantes
da empresa Confederai estavam fi-
chados na empresa, sem saber. "A
coisa é tão absurda que tinha uma
empresa cuja sede era a pasta 007
do seu dono", ironiza o deputado.

ARAÚJO NETTO
Correspondente

Em 
vez de ofender-se e protestar

contra os chargistas brasileiros
— como fez na semana passada —,
o presidente Itamar Franco deveria

. seguir o exemplo dos mandatários e
chefes políticos eu-
ropeus. Até por es-

-perteza, essa elite i-reage com bom hu-
mor e demonstra I sL',líuia 

paciência de I
duvidosa autentici- &
dade — mas que
causa boa impres-"são 

ao grande público — quando
retratada em traços cruéis. É prová-
vcl que, na intimidade, a vontade
seja mesmo a de esganar ou mandar
prender os autores das sátiras. Na
nalia é assim. Posando de liberais
ou não, os presidentes Giuseppe Sa-¦ragat (republicano), Sandro Pertini
(socialista) e Francesco Cossiga (de-
mocrata-cristão) terminaram seus
mandatos de sete anos com a fama
de poderosos que souberam rir das

, caricaturas que os maltratavam. Da
mesma forma, primeiros-ministros
como Amintore Fanfani, Aldo Mo-
ro, Giovanni Spadolini e Giulio An-
dreotti numerosas vezes telefona-
rairi ou telegrafaram para as
redações dos jornais e revistas, cum-
primentando os artistas e até pediu-
do que enviassem os originais de

Veja Nos Classificados Como a Mãe Do

Seu Aluno Pode Deixar De Pagar a Conta

Do Supermercado.

NÃO SE TEM A PREFERÊNCIA POR ACASO:

» freeway

a .

Sua casa na Barra.
>
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Brasil da miseria da li^ao de esperan^a

7 ¦ Favela confiiTna o que Betinho ja sabia: o pobre lem vocagao para a felicidade. O que atrapalha e a politiea econe^mica

, u ml ^ s; i ic s i nil lea ilni 1^ 

^ 
^ 

( ( 

^ ^ 

Natalia. 

^^mos.c 

L t^/os ir»t^os^y^"mais grande"da Favela do LhcSosatos e mcAen/cs grin

do losco foszao de i Pilfer' i: ' >.,<s*sm,^„ EB» llfflSfeiS

; queitao de|iostrar^os tr& con^dos^co- urn 
^livro 

de contabijidade. 
^coiSa*0" JOVCI1S? 

^ 

Dianle dessa avalan- -

< Hdivaido/6. Naiara. 4. Helio. 3. e os oun^o^e 
nilbrm^ cus 

°m de^tinh^^^ sabe'iro'que estAo per-"

I El^iHHSS tes£s^JK?± ; cS'SSSfK £»fS''
• de repente ela lembra que morreu. dla™s:. 3>.dol™s- Q»«»d° disse isso ',. r.r>j. - * ra?oes' c?mo" hef. causa de SL!a^ lalas con] ' '

alguns italianos que o visitaram recente- 1 'A<V .' , Firjan, e tem 280 mil 111- tra mensalidades. mas
Visitantes noturnos— Sua mate- menle. eies se prontifiearam a fazer doa- »•-— ¦* , - ^ ^ dustrias filiadas em todo porque pcrseguiu lima

matica nao eonsegue distribuir. a noite, c;oes. Mandam mensalmente 50 mil liras, '** * o Brasil. O Sesi e 0 Senai Utopia: a revoluyao. Po- ,
todos os moradores110s tres comodos. 01135 dolares ou menos de CrS 1 milliao. - \/! %{ ^ * * ^ estao espalhados em 600 de nao termudado 0 pais, Acaba desistindo: Sei la. a uente se Nenhum brasileiro lev 0 mesmo, talvez \ , ,,, '^\vYvv*;* *^**08 municipios brasileiros e eomo queria. mas sem os
amontoa. Ida nao se queixa de morar porque nao tenha descoberto ainda que - , >'' «% - > j(jgja ^ colocar suas es- anos rebeldes teria sido
all. a nao >er pelas noites, quando os p;ira jsso basta a um casal deixar de *-*>&.-'' -¦- 

18aai¥,s^!K8SW®!*^''-.'«fe-» truturas a servi^o da nuiito dificil reconquis-
ratos se inc uem entre os moiadoies. jantar uma noite em um restaurante ra-i y _ **¦*; campanha contra a lb- tar a democraeia — im-
Pe . d!as dc Cluva- cl"ando ludo lca /-oawl. Insensivel classe media essa que.! ; -"Sffi -JJSS'tf*. '; 

me. A CNI tem aleumus perlcita, injusta. mas de-. mundado. Avtda para Natalia nao deve enquanto isso, e capaz de doar mais de •- g% ^*g* - » ^T| importantes atfesaaer- mocracia. 
'

ter nnsterio. Naquele espa^o sem pnvaci- Crb 28 biJoes para a campanha da mo- M fT . genciais no Rio. em Per- para a ceracao cue 
J'

, dade. ela certamente assistiu on ouviu narquia. Com um po?o do Inocencio. JK M , 
" 

nnmbnco no fp-ir. Rio ^ i, r n * 1 ' "-
genwao de todos os irmaos. padre Armando dava um banquete inlan- H M *V " 

r Cnn£ do^Sufe do Nor n ?*° 1Betinho sam conyencido de que outra til varias vezes por ano. Com 0 que foi S C ¦ 
te e esnerfimndi hs" 

t,U.c
; tese sua tambem esta eerta a de que gasto na Casa da Dinda, ele translbrma- ®| I n im mak 5 estndos perseguir 

ajustn,'a social,
desesperanga e uma doenva das elites. ria a Favela do Lixao num paraiso. Jun- » I > P estados. Pode ate nao consegui-la
alem de m.. 11 humor e depressao. Aparen- tando as Iraudes do INSS com os cheques' Jl|- %" 

' Entre as entidades ja. mas deixara como le- ""
tementc. ele tem razao. A disposiviio das do PC. seria possivel sanear nao so essa. 1 & que ja se engajaram ou gado a ligao de que nao5
pessoas. a alegria. a esperanca nao pare- mas grande parte das favelas do Rio. que estao para se enga- ficou parada dianle da''

] 
' cem ter nada a\er com a:miseria em que 

*wjar, 
figuram, alem da miseria eonio se ela fosse "

vivem — uma miseria iniqua. indeceiue. Olhando aqueles tres honrados cida- '< CNI. a CUT, a Contag. uina fatalidade. Lutou e'""
Zila. a que labrica calcinhas. passou daos brasileiros — Betinho se arrastando igrejas catolicas, pente- denunciou a fome como '

^ tempo tqdo mexendo com 0 deputado Mir |ior aquelas vielas inlectas, D. Mauro " costais e espiritas (a arti- escandalo e iniqiiidade. "
jb ro Teixeira. Leva uma calcinha dessas pra Morelli atendendo aqueles miseraveis e cula<;ao e ecumenica). a Betinho e 11111 passa-sua amante. Ou nao tem?" Depois. serviu padre Armando tomando providencias Frente Parlamentar. to- aeiro da Utopia que "ostii
F cafe Para as vis.tas.um cafe Icto-como para matar a tome das criangas -. ^ das a ; universidades, de chegar ao desti.uv
-• crffuSHU 

H 
n'T'f 

7 r' P,° 'PllU,ld0 
-I.r0r leir". 7rh iitraves dos conselhos de Quem embarcou com M "

S5!f° °' 
n 

a partlculannenlc f^P1^ c,dadaos bj^sileiros! Andre ^ rcitores. Associate Bra- no Movimento Pela Eti--(. contentc porque u lilha conseguira na ves- Luis. 22 anos. proeurador da Assoeiaeao K «iWr„i.nNrcM« i»n .. 1 , V'! penttooma* um deiicioso peixe — que nin- dos Moradores. versao pobrc dos earns- rr. i. w . . a -> J,na ca s,t'1c Ml,c
^ guem. depois da conllssao do cafe, preeisou piiiitiilas. completou: "Nesses eu acredi- 1 uiadas mas ha cerca de valeu a pena a viageni:-

« perguntardeondesnira. to." (Zuenir Ventura) Betinho;umpftssageiroda Utopia<iue»asta deelwgarao destino mil entidades), UAH. (Z.\.)

Brasil da miséria dá lição de esperança

Mi

Mr* m

Padre Armando

sabe de pronto

quanto custa dar

educação e duas
refeições diárias
a uma criança:
US$ 35. Para
ajudar, basta a

um casal deixar
de jantar uma
noite em um
restaurante

razoável, mas
nenhum

brasileiro

contribui

Ajuda de D. Mauro evita que a fome mate suas ovelhas

Albano (E), com Betinho: "Comida aqui e agora

£ onde

estão os

jovens?

A 
adesão dos empre-
sários ao programa

de Betinho contra a fome
é expressiva porque a
CNI representa 27 fede-
rações, como a Fiesp e
Firjan, e tem 280 mil in-
dústrias filiadas em todo
o Brasil. O Sesi e o Senai
estão espalhados em 600
municípios brasileiros e a
idéia é colocar suas es-
truturas a serviço da
campanha contra a lo-
me. A CNI tem algumas
importantes ações eiaer-
genciais no Rio. em Per-
nambuco, no Ceará, Rio
Grande do Sul e do Nor-
te, e espera expandi-las
para mais 5 estados.

Entre as entidades
que já se engajaram ou
que estão para se enga-
jar, figuram, além da
CNI. a CUT. a Contag,
igrejas católicas, pente-
costais e espíritas (a arti-
culação é ecumênica), a
Frente Parlamentar, to-
das a.; universidades,
através dos conselhos de
reitores. Associação Bra-
sileira de ONGs (são 180
filiadas mas há cerca de 2
mil entidades), OAB.

com as seccionais de to-
do o país. os funciona-'
rios do Banco do Brasil,
o SBT. a agência Deni-
son de Propaganda, o
Instituto Herbert Levy. "

Diante dessa avalan-
che de adesões, é estra--
nha a ausência dos eíi-
ras-piníadas. Eles não
sabem o que estão per-'
dendo. A geração de 08
ficou na história não por
causa de suas lutas con-
tra mensalidades, mas
porque perseguiu uma
utopia: a revolução. Po-
de não ter mudado o país
como queria, mas sem os
anos rebeldes teria sido
muito difícil reeonquis-
tar a democracia — im-
perfeita, injusta, mas de:
mocracia.

Para a geração que
derrubou Collor. não há
utopia melhor do que
perseguir a justiça social.
Pode até não consegui-la
já. mas deixará como le-
gado a lição de que não:
ficou parada diante da
miséria como se ela fosse
uma fatalidade. Lutou e"
denunciou a fome como
escândalo e iniqüidade. -

Betinho é um passa-
geiro da utopia que gosta
de chegar ao destino."
Quem embarcou com elè_
no Movimento Pela Éti-
ca na Política ^abe que
valeu a pena a \ íaiiem::
(Z.V.) ~ 

'
Betinho; um passageiroda utopia que gosta de chegar ao destino
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1 AXé se aposentar, D, Paulo orientará novos padres e escreverá relato sobre seus contatos com autoridades
| *"-~*

D. Paulo Evaristo se 
prepara

para 
aposentadoria em 1996

g Cardeal pedirá afastamento ao completar 75 anos de idade

Revelações da ditadura
J(fsf; MARIA MAYR1NK

; ;sÃo paulo — A pouco mais
dtf três anos da idade limite esta-
bêiecida pelo Código de Direito
Canônico para a aposentadoria
dtfrbispos, o cardeal Dom Paulo
EJ'uiisto Arns começa a pensar
em sua renúncia, que pretende
encaminhar ao Vaticano antes de
|4 de setembro de 1996, quando
completará 75 anos. "Eu não vou
esperar um só dia e larei isso com
a imensa alegria de ter cumprido
o meu dever", promete o arcebis-
pe-cle São Paulo, arquidiocese
qiie administra há 23 anos.

í Doa: Paulo
EÁaristo pode 

---————

até ter suas pre-
Içrências. mas
garante que não
fârá o mínimo
esforço para in-
djear o suces-
sor?;"Eu llcaria
muito contente

Preocupado com o risco de o
acidente ter provocado seqüelas.
Dom Paulo Evaristo Arns teve o
cuidado de testar a memória (lia
e relia trechos de um livro para
repeti-los de cor) e recomendou
a um assessor que vigiasse seus
sermões. Tudo normal, exceto
uma fase de insònia crônica, que
ainda permanece. O cardeal re-
cuperou a resistência, como
constatou ao enfrentar a mara-
tona da Semana Santa. O próxi-
mo teste será a assembléia da

CNBB, a partir
"Ficaria contente se

um de meus
colaboradores

continuasse a obra"

em

se um de meus
colaboradores pudesse continuar
a obra que a gente começou",
cõrtfôssa o cardeal, sem. destacar
ríbnys entre seus seis bispos auxi-
lntres. "A Providência Divina me
proibe de pensar que alguém à
minha semelhança seja útil para a
cidade", justifica.* 

Arcebispo da maior arquidio-
cese do mundo até 1989, Dom
Paulo Evaristo perdeu boa parte
de seu poder com a divisão do
território. A decisão veio de Ro-
ma e não era o que ele havia
acertado, anos antes, com Paulo
VI. Pelo esquema vetado, a capi-
lal seria dividida em dioceses in-
terdependentes que adotariam a
mesma linha política e pastoral. O
cardeal não se queixa do fato de
João Paulo II ter preferido outro
critério. Apesar da mágoa, prefere
acreditar que as razões do Vatica-
no não foram políticas, mas ad-
ministra tivas.

Recuperação — Depois de
quatro meses de repouso absoluto
para se recuperar de um acidente
sofrido na República Dominica-
na. onde o carro em que viajava
loi abalroado, no final de outubro
do ano passado. Dom Paulo Eva-
risto vai retomando a rotina de
trabalho. "Eu me sinto em franca
recuperação, sobretudo nos últi-
mos dois meses,, quando os renié-
dios parece que surtiram efeito",
informa o cardeal.

Ao desembarcar em São Paulo
na manhã de 30 de novembro,
logo depois do acidente. Dom
Paulo queixava-se de fortes dores
no peito, mas exames posteriores
constataram que seu problema
era mais sério. "Os ferimentos
que tive nas costelas foram bem
graves, mas o que realmente im-
portou foi uma fissura no osso da
cabeça e também um higronia.
quer di/er. unia espécie de coagu-
laçào do liquido do cérebro, coi-
sas que em Santo Domingo não
examinaram", revela. O diagnós-
tico foi fé:!. - pelo Instituto do Co-
ração.'r arcebispo foi inter-

-—íitivjo oni janeiro.

do dia 28.
Itaici (SP)."Eu me le-
vanto ás cinco
para as seis,' ce-
lebro a missa e
depois trabalho
em casa, cui-

dando da correspondência e des-
pachando com todas as regiões
episcopais", conta Dom Paulo
Evaristo. Duas vezes por semana,
ele dá expediente na Cúria Metro-
politana.

A formação do clero e de lei-
gos capazes de influir na socieda-
de é a sua grande preocupação
para os próximos três anos. A
cada dois meses, o arcebispo reú-
ne-se com os padres novos, para
discutir os desafios da pastoral.

Autor de 49 livros, o cardeal
está organizando um fiehário com
anotações sobre seu relaciona-
menlo com autoridades para um
relato que, espera, só será publi-
cado depois de sua morte. O arce-
bispo revelará, por exemplo, de-
talhes de encontros com os ex-
presidentes Emílio Médici, Emes-
to Geisel e João Figueiredo.

"Eu nunca tive dificuldade de
diálogo com nenhum poder civil,
mas sempre tive dificuldade com
autoridades militares", afirmou
Dom Paulo Evaristo. Suas fichas
destacam as reuniões que teve
com os comandantes do antigo II
Exército, para discutir a situação
de presos políticos seqüestrados,
torturados e mortos.

Um dos períodos mais difíceis
foi o final de 1975 e começo de
1976, quando foram assassinados
o jornalista Vladimir Herzog e o
operário Manoel Fiel Filho. "Es-

tarnos em guerra. O senhor cum-
pre seu dever de samaritano e eu
não vou perturbá-lo", respondeu
naquela época o general Ednardo
D'Avila Mello, quando o cardeal
cobrou dele a responsabilidade
pela prisão de supostos subversi-'
vos. (J.M.M.)

^™al

A SOLETUR APRESJENTA
SEUS TOURS RODOVIÁRIOS NA

CALDAS NOVAS
FASCINANTE
As prodigiosas águas quentes.
Ribeirão Preto, Brodósqui, Franca,
Araxá, Parque da Lagoa Quente,
Uberlândia. Uberaba etc. Em Caldas
Novas (4 noites), hospedagem em
Hotel com excelentes instalações
para banhos termais.

t dia» c 7 refeição.
Desde 8.044 mil uu 3 x 3.451 mil

MINA$ HISTÓRICA,
BRASÍLIA E CALDAS NOVAS
Arte, cultura e lazer. Três excursões
numa só. Congonhas do Campo,
Ouro Preto, Mariana, B. Horizonte,
Cordisburgo, Gruta de Maquine
etc. As atrações de Goiânia e muito
"relax" em Caldas Novas. E mais
Araxá, Franca e Ribeirão Preto.

9 41*» e 9 refeiçõe».

Desde 10.963 mil ou 3x4.703 mil

PANTANAL
Com Bolívia e Paraguai. Costa Verde, Paraty, São Paulo, Ponta Porã.
Pedro Juan Cahallero, Corumbá, Puerto Suárez, Pantanal, Passeio de
Barco pelo Rio Paraguai, Campo Grande, Eclusas do Tietê etc.

12 dsase 12 refeições. Desde 15.422 mi! OU 3 X 6.616 mil

Preços válidos para pagamento até o dia 30/4
e tours com regresso até 30/6/93.

¦ Guia acompanhante

a Hotéis e restaurantes
categorizados

s Padrão Soletur
de serviços

\[ S}, f 1

CONSULTE 0 SEU AGENTE DE VIAGENS

^soletur7' Em turismo a número 1
CENTRO: Rua da Quitanda, 20 Slj. • 221-4499
COPA: Rua Santa Clara, V' SI). • 255-1895 ;
TIJCCA: l\a. Saens Pena. 4~> li 10-1 - 264-4893 ;
IPANEMA: Vise. lirajá. Ml l.j. 105 ¦ 521-1188
BARRA: k okgário Maciel, 451 -lj. !j ¦ 494-2137
NITERÓI: M«reir.i Criu Slt.2l'!' ? 10-7401
N. IGUÂÇl': <iov P ! íri i Silveira.'! ií ¦ 768-3673
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VOCE TEM TODAS AS FACILIDADES: PAGAMENTO FACILITADO COM CHEQUE PRE, NEGOCIAMOS
QUALQUER PROPOSTA DE PAGAMENTO CONFORME SUA CONVENIÊNCIA, COBRIMOS AS OFERTAS
DA CONCORRÊNCIA, MAIOR VARIEDADE, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E VOCÊ LEVA NA KORÂ.

SANYO

TV A CORES l-i" SANYO Cl? - 3770
Digital, on screen (instruções na tela), seièfiiQ VCR1,
VCR2 e VCR3,83 canais VHI-/ÚHF.

VIDEOCASSETE SANTO -t CABEÇAS QUICK START
MOD. VI IR yiOO • contraiu remoto, instruções na tela do TV, PALM NTSC automático,
programação 3<>5 dias e 8 eventos, congelamento perfeito, velocidade acelerada, normal ou
lenta, Hmpuza automática das cabeças, sintontzador para Ü5 canais MU. 1'IIFc TV .1 >.iIki.

9.99w

[m r [iTil

À vista |
2X5.720.000, finas = 11.440."
OÜ OUTROS i'UNQS Á St.A 1SCOI.HA.

SEMP TOSHIBAUMMI UMA Soiuao MIINOt.

À vista

2x8.010 .°00, fixas = 16.020.
OU OITROS 1'ijWOS A M A iM..Ui.li\

SEWP TOBMIBA)

000,

"cOÍA^^.TÍ-

tv a com:s 1 r si-mp-tosi iiba 'rvc i t7 cr
Com controle remoto.'timer programável, 011 screen (instruções na telai.
S3 canais VI

Á vista
2x6.670.°°° fixas c 13.340.000
OU OI TROS PLANOS A sl A ESCOLHA.
SHARP

MICKO SYSTEM TOSHIBA 80W (PMPO)
MOD. sL 13 CD, teceiver AM/FNi/SVjfj com reprodução contínua nos _•
cassetes, duplicação de fitas em 2 velocidades, loca discos laser c
controle remoto, programa até 16 músicas na ordem desejada e lunçáo
repcai. cqualizjdor, karaoké. aux./TV/\1[JEO e 2 caixas acústicas.

À vista Ensar
2 X 7.666.*00, fixas « 15.332.°°°
Oi OI TROS PLANOS A SUA ESCOLHA.

SANYO
Mj:,

v, v1-

1\' MONITOR A CORES 20" SHARP C 2082
C> controle remoto, timer proyramável, on screen (instruções na tela), 111
canais VHF/UHF.

Á^BEgíWlP8
2 x 8.388.000, fixas = 16.776.,°,•
OU OUTROS PIANOS A Sl A ESCOLHA.

/f'flQW

tv a Cores 20" sanvo cit 6770
Digital, on screen (instruções na tela), seleção VCR1, VCR2 e VCRJ, S3
canais

Avista IWKtP1

2 x 6.453.000 fixas • 12.906.°°°
OU OUTROS PLANOS À Sl)A ESCOLHA.

rá*W**c»HiBST
mmmrnrn. COM LASER
m

.. a**a |. £ ti'v... .&;¦

TIXKIONE SKM 1 IO LENOX HII 625
Tecla de chamada da base ao telefone sem fio,
tei Ia rediscaiiein com um toque, memória do
último n- discado.

Àmt. EBB0P1
2 x 1.819.°°°' fixas = 3.638.°°®-
OI OI TIÍUS PLANOS A Sl A I M.l HHA.

SONY

RÁDIO RELÓGIO LENOX AM/FM
MOD. CR 615 - programâvel p/ dormir c/ musica.
Desperta d música ou alarme.

À vista mjJP®
2x 401.000' fixas¦ 802.°°°'
OU OUTROS PUNOS À SUA ESCOLHA.

R/VDIO GRjWADOR JUM1IO TOSHIBA
TK • 80H2 ESTÉREO
Rádio A.M/IW/SW/MW, DUPLO CASSETE, com
reprodução contínua nos 2 cassetes, toca dixos
laser com programado para até 20 músicas na
ordem desejada, função REPEAT.

AvM.QsnDP9
2x6.475.°°° fixas = 12.950.°°°
OU OUTROS PLANOS À SUA ESCOLHA.

WALKMEN C TOCA m \S
ILVDIO AM/FM e Itótdphime

MARCA SP1CA ^l>í*imL

MARCA SONY 2015.

TtíLEFONE LENOX VÁRIAS COfü:S
Tecla rediscagem com um toque, memõria do
último n'-1 discado. Mesa ou parede.

À vista wsf
2 x 364.°°°' fixas ¦ 728.°"°-
OI OU1ROS PLANOS A SUA ESCOUU.

ARMO2 anos üo gjr jil,d

C , > AW#

FORNO MICROONDAS PANASONIC
Tamanho grande 41,5 litros, prato giratório
Descongela, prepara e aquece, ajusle de potência »
variável."'

Avista ¦fn
2 x 6.098.000 fixas « 12.196."" í
OU OUTROS PLANOS A SUA ESCOLHA. #

Thainpion' ouvi;
RELÓGIOS CHAMPION ANA D1GI 80/101
Com calendário, cronômetro, alarme, resistente a água11

11 KBOCIRCI LADORAKNO-iUCVI
Super luxo. i^íi; uracle roatr.a, i wlocidides.
À vista
2 x 1.002.000' fixas = 2.004.°°°'
OI ' M I !<i )^ l'IA\Os \ Si \ ESCOLHA.

remoto
648.000;

SECRETÁRIA ELETRÔNICA UNISONIC
Com fita. acoplavel a telefone externo.
No sistema TÒNH, permite ser acionada porcontrole remoto (opcionaf).

ir«:

À vista

2 x 1.881.°°° fixas = 3.762.000
OI OITROS PIANOS À SUA ESCOLHA.

4KKKL

MOD. HO/IOl

MOD. 7 PULSEIRAS 50/09 n" 06 ...
S3399.

MOD. 7 PULSEIRAS 5(1 57 .

HEF3'h
MOD. VF.KÁO MULTIfOIOKIDO!

ESJP1:

¦ g TC" ¦ 
i tllllllft!%

fotolooica

COPACABANA 
:' ::TS'i§|j

Rua Barata Ribeiro, 774 ¦ Li. G S 235449011¦ 
IPANEMA : -Mm

Rua Visconde de Pirajá, 111 - Lj. E S 521-6240^
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I A MAIOR LN|IIM( AO DE AfflAR.

Azhartbon e a liquida?ao anual de Azliar quaudo |bbhhb 
I

tudo, 
absolutamente tudo entra em liquida^ao. aSBBKBH f

Azhar comemora os seus vinte anos no mercado de tapetes, com o 20s Azharthon. |
Todos os persas, bokharas, kilins, afegans e caucasianos estao em grande |

I promo^ao. Tudo com 60% a 70% de desconto. Tudo mesmo: desde um Dhurry 1

| de US $50 a um Hereke de US $50,000, um tapete primitivo para a sala de estar, ou 8
um exut)erante persa de seda para os ambientes mais sofisticados. Azhar tem mais 1

I 
de 100 mil tapetes orientals no seu estoque. No 20s Azharthon, e so escolher o seu: |

1^ 

afegan/besLk Ii.2mxi.8m, ico%u 1.U0 'TiTlliiiKilHiL2tLgtilliiMtiM^Lyd2fcKilJBniiJg8W|3W|>i|w|HWBIBHB^ i.8mX2.7m,:ioo%li OCR i
288Nosporpoleg.1 I UlJ |

I 

^ 

TSS^nnJ. ^ 
|148 Nos por poleg.1 (It 228 Nos por poleg.1 |,0UU 228 Nos por poleg.1 I, I Oil 800 Nos por poleg.1 840 Nos por poleg.'

1 A I * /\ « II? AZHAR'S NAO TEM LOJA NEM I

i Arhars Oriental Ru $ 
representante no brash. i

I O NAO SE DEIXE ENGANAR. 1

MIAMI, 

FL - Dadeland Mall: Ao ladode Lord & Taylor, Tel. (305) 666-3451 • M5AMI, FL - Omni Intern'l Mall: 25 and., ooladode Bally Shoes, Tel. (305) 358-8282
H. MIAMI'BEACH, FL - Aventura {Hall: 2= and., Frente a J.C. Penney,Tel. (305) 933*0273 • FT. LAUBIRBALE, Ft- The Galleria Mall:3!ond„ enlreSakse Lord & Taylor, Tel. (305) 568-5951

HOUSTON, TX -Houston Galleria #1:3= and., ontre Neiman Marcus e Lord & Taylor, Tel. (713) 621*3461 ® MeAHIN, TX - La Plaza Mall: Frente a Jones & Jones, Tel. (210) 631*7153
LASEEP®, TX - Mall del Norte: Frenle a Polly Adams Tel. (210) 726*0059 ® SAN ANTONIO, TX • North Star Mall: Frente o McDuffs, Tel. (210) 366-3042

*i' 'i V

€»nipre jnelftlfScffone. Entregagarantida em até 5 .casa.

Se*«eê/troMxer uiM^Noi%|in í &jpeí edíi m^má .p^iidáilc «om preçò unais baixo.
A/Jiar deix« jmr menos ainda.

i/s.^íí' i .- jl-,f.h

«'"jíi

!í*!V • ;'Ív, M

fWf S*

DHURRY
1.2mX1.8m, 100% li KIUN

1.2mX1.8m, 100% li
jSÊSK

iümmHE&

Azharthon é a liquidação anual de Azhar quando

tudo, absolutamente tudo entra em liquidação.

Azhar comemora os seus vinte anos no mercado de tapetes, com o 20s Azharthon.
Todos os persas, bokharas, kilins, afegans e caucasianos estão em grande

promoção. Tudo com 60% a 70% de desconto. Tudo mesmo: desde um Dhurry
de US $50 a um Hereke de US $50,000, um tapete primitivo para a sala de estar, ou
um exuberante persa de seda para os ambientes mais sofisticados. Azhar tem mais
de 100 mil tapetes orientais no seu estoque. No 20a Azharthon, é só escolher o seu:

no tamanho, desenho e cores que você preferir.
Aproveite. No aniversário de 20 anos de Azhar, o maior Azharthon de

todos os tempos.

CAUCASIANO
1.2mX1.8m, 100% li AFEGAN/BESHIR

1.8mX2.7m ,100% li
288 Nos por poleg.1

WÊÊmÊmm

BOKHARA
1.2mX1.8m, 100% U

BOKHARA
1.8mX2.7m, 100% li

CHINÊS
1.8mX2.7m, 100% li

CHINÊS
2.4mX3m, 100% li

CHINÊS DE SEDA
1.8111X2.7111,100% Seda

PERSA/SAROUK
1.8mX2.7m, 100% li 8'148 Nos por poleg.2

PERSA/KASHAN
2.4mX3m, 100% LÃ
228 Nos por poleg.2

PERSA/SARAPI
2.7mX3.6m, 100% li 81
228 Nos por poleg.! ,

PERSAAABRIZ HEREKE
1.8mX2.7m, 100% Seda 1.0SmX1.4m, 100% Seda
800 Nos por poleg.1 840 Nos por poleg.1

IO , AZHAR'S NÃO TEM LOJA NEM

KWÂS REPRESENTANTE NO BRASIL.

NÃO SE DEIXE ENGANAR.
MIAMI, FL • Dadeland Mall: Ao lado de Lord & Taylor, Tel. (305) 666-3451 • MSMI, R - Omni lntern'1 Mall: 2S and., oo lado de Bally Shoes, Tel. (305) 358-8282

N. MIAMIBEACH, FL - Aventura Mall: 2» and., Frente a J.C. Penney,Tel. (305) 933*0273 • FT. LÂUDERDALE, F£- The Galleria Mall: 3° and., entre Sakse Lord & Taylor, Tel. (305) 568-5951
HOUSTON, TX -Houston Galleria #1: 3® and., entre Neiman Marcus e Lord & Taylor, Tel. (713) 621*3461 ® McAILEN, TX - La Plaza Mall: Frente a Jones&Jones, Tel. (210) 631*7153

LA&ED0, TX - Mall dei Norte: Frente a Polly Adams, TeL (210) 726*0059 • SAN ANT0N10, TX ¦ North Stíir Mall: Frente a MrDuffs, Tel. (210) 366-3042
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Clinton não 
passa 

no teste dos 100 dias

A derrota do plano econômico e a tragédia de Waco valeram ao presidente a menor popularidade
A derrota da Casa Branca „a Eficiência 

ÜC RoOSCVelt COmeÇOU
TEODOMIRO BRAGA
Correspondente

WASHINGTON — O presidente
dos Estados Unidos, Bill Clinton,
completa os primeiros 100 dias de
seu governo na próxima quinta-fei-
ra com a popularidade em queda e
a confiança abalada pelos duros re-
véses da semana passada, a pior
desde a posse. Num espaço de ape-
nas quatro dias, Clinton experi-
mentou sua maior derrota no Con-
gresso, com a rejeição pelo Senado
do pacote de estímulo de curto pra-
zo à economia, e as dolorosas con-
seqüências do ataque do FBI ao
sitio do fanático religioso David
Koresh em Waco, Texas, queresul-
tou em mais de 80
mortes. Numa
clara tentativa de
recuperar o clima
de mudanças dos
primeiros dias,
ele anunciou na
última quarta-fei-
ra a decisão de
assinar os trata-
dos de biodiversi-
dade e de clima,
aprovados na
Rio-92 e repudia-
dos pelo ex-presi-
dente George
Bush.

Os tropeços da
semana passada
apenas acentua-
ram a crescente
dificuldade en-
frentada pelo go-
verno Clinton.
Após o início fui-
minante que con-
tagiou grande
parte da popula-
ção, o presidente
vinha perdendo o
embalo há várias
semanas, num
processo que se
refletiu automaticamente rios índi-
ces de popularidade. As taxas de
desaprovação de Clinton variam
de 36% a 40%, o dobro dos índices
recebidos por qualquer outro presi-
dente americano no mesmo período
de governo, com exceção apenas do
desastrado ex-presidente Gerald
Ford. Os índices de aprovação de
Clinton já despencaram para me-
nos de 50%.

Com a rejeição pelo Senado do
pacote de US$ 19,5 bilhões para a
geração de empregos , Clinton
ficou sem o instrumento com o
qual mais contava para reverter a
maré. Os senadores aprovaram
apenas a concessão de USS 4
bilhões para o seguro-desempre-
go, vetando projetos de impacto
econômico imediato.

O revés sofrido por Clinton no
Senado, sua principal derrota poli-
tica até agora, provocou temores
sobre a volta do impasse entre de-
mocratas e republicanos no Con-
gresso, motivo básico do fracasso
do governo Bush.

Impasse — O receio é funda-
mentado pela fragilidade do apoio
político de Clinton no Senado, ex-
posto pelo confronto político da
semana passada. Mesmo com 14
cadeiras a menos do que os demo-
cratas, os republicanos têm número
suficiente de senadores para barrar
a tramitação dos projetos do gover-
no, se o partido atuar em bloco —
como fez em relação ao pacote de
estímulo à economia, que conside-
raram um desperdício de dinheiro.

batalha da semana passada no
Congresso ganhou dimensão espe-
ciai por ter coincidido com a desas-
trosa operação do FBI em Waco.
Segundo o Wall Street Journal, o
trágico final do confronto do FBI
com os fanáticos religiosos lidera-
dos por David Koresh confrontou
Clinton com o mesmo tipo de crise
que o presente John Kennedy en-
frentou há 30 anos após o fiasco da
Baía dos Porcos, a fracassada ten-
tativa de invadir Cuba. Noutra si-
milaridade com o desastre de Wa-
co, o fiasco da Baía dos Porcos
ocorreu precisamente no mesmo
ponto da presidência de Kennedy -
meados de abril do primeiro ano do

AFP — 23/4/1993

Clinton vai ser um "presidente de preparação"

governo. Nas duas operações, a su-
cessão de equívocos que resultou
em tragédia provocou questiona-
mentos sobre a atuação da presi-
dência.

Críticas — Embora a opinião
pública tenha aprovado a forma
como Clinton conduziu o proble-
ma, preferindo jogar toda a culpa
pela tragédia em David Koresh, o
episódio teve um efeito político ne-
gativo para o presidente. A tentati-
va de Clinton de dissociar-se da
tragédia reativou as críticas da épo-
ca da campanha eleitoral sobre seu
caráter e a capacidade de liderança."Eu sabia o que seria feito mas a
decisão foi inteiramente dela (a se-
cretária de Justiça Janet Reno)",
disse durante uma sessão de fotos
na Casa Branca, no dia do sinistro
acontecimento. A infeliz frase ali-
mentou os ataques dos seus adver-
sários políticos e as críticas da im-
prensa. Ele só assumiu a
responsabilidade da decisão em en-
trevista na manhã seguinte.

O impacto do fiasco de Waco
na presidência de Clinton depende-
rá sobretudo da maneira como ele
conduzirá o problema, que ainda
terá outros desdobramentos provo-
cados pelas investigações que serão
realizadas pelo Congresso e pelo
próprio governo. Importantes desa-
fios na política externa também
aguardam a decisão de Clinton, que
vem sofrendo forte pressão nos úl-
timos dias para intervir militarmen-
te na Bósnia para impedir a conti-
nuação do<massacre dos niuçulma-
nos bósnios pelos sérvios.

Viagem

Porque,

quando, oomo

e onde ir.

JORNAL DO BRASIL

As realizações do presidente Bill
Clinton nos primeiros 100 dias, que
se completam na quinta-feira, 29 de
abril, o credenciam como um "pre-

sidente de preparação", em contra-
ponto com "presidentes de realiza-
ções," como Franklin Roosevelt,
em cujo governo a imprensa criou a
prática de valorizar os 100 dias.

Esta clasificação foi criada pelo
sociólogo Erwin Hargrovee no li-
vro Presidents, Politics and Policy.
Presidentes de realizações, como
também Woodrow Wilson e Ro-
nald Reagan, têm uma base popu-

lar ampla, que Clinton não conta,
pois foi eleito com apenas 43% do
voto popular. Além disso têm
idéias, programas e uma capacida-
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de de liderança para fazer o Con-
gresso se dobrar à sua vontade.

De qualquer maneira, a marca
dos 100 dias nada significa, como

Arte JB

popularidade de Clinton
,' V-i* '• " : ¦. - - ¦ • • - ¦ , ¦ ¦

Janeiro Fevereiro Marpo Abr'il
Aprova<?ao 51% 57% 57% 49%
Oesaprovapao 32% 31% 30% 36%
Sem opiniao 17% 12% 13% 15%

Fonte: Newsweek

nos últimos 20 anos

tudo

bem mostrou o presidente Dwight
Eisenhower ao indagar: se a Cons-
tituição lhe dava quatro anos para
governar, por que deveria sofrer
um escrutínio tão rigoroso após
pouco mais de três meses? A culpa,
claro, é da imprensa e de Roosevelt.
Nos 100 dias entre 9 de março de
1933, quando Roosevelt assumiu, e
16 de junho, o Congresso aprovou
o longo e revolucionário programa
de recuperação da Depressão, co-
nhecido como New Deal. Assim
nasceu o mito implacável que vem
atazanando todos os presidentes
dos Estados Unidos desde então.

Um Big Duplex

na Bai*ra.

Duas Suítes, Varandão, Salão,

Lavabo e Cozinha Americana.

A PARTIR »E

11$ 47.000: A VISTA

O Atlantys Duplex Service é diferente de tudo que
você já viu. No primeiro andar, com muito charme,

varandão, salão, cozinha americana e lavabo.
No segundo, còm muito mais privacidade, duas

suítes incríveis. O Atlantys é um Duplex Service.
Tem central telefônica, recepção e segurança

24 horas, serviço de arrumadeiras, central de
manutenção, antena parabólica e TV a cabo.

84 Meses
Para Pagar

Sem Intermediárias

No último andar, com vista panorâmica para toda
a Barra, duas piscinas com deck e bar, solarium,
sauna seca e a vapor, sala de repouso, salão de
jogos e sala de ginástica. A localização também
é Big. Av. das Américas km 1, juntinho da praia,
perto da ponte Lúcio Costa. Em Athaydeville.
Atlantys Duplex Service. Aqui, o vizinho do
andar de baixo, é você mesmo.

Entrega
Em 24 Meses

U.
cl
o

Corretores No Local Até 22:00h
Av. das Américas, km 1, juntinho da praia, perto da Ponte Lúcio Costa

Realização
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Vendas
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TEL: 292-1122
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Paraguai faz 
primeira 

eleição democrática

¦;Uma campanha pluralista, sob total liberdade política, poderá-varrer do poder o Partido Colorado, que domina o país há 46 anos
GABRIELA MÁXIMO

Quatro anos após o golpe que
derrubou a ditadura do general
Stroessner, o Paraguai prepara-se
para realizar, no dia 9 de maio, as
primeiras eleições verdadeiramente
democráticas para presidente da
República em quase seis décadas.
Ap„psar de já terem escolhido nas
urnas o atual presidente, general
Andrés Rodríguez, três meses após
o golpe por ele liderado, em 1989,
os paraguaios experimentam desta
ve2f uma campanha pluralista, sob
total liberdade política, embora
maculada por fortes ranços do pe-
ríodo autoritário. Pela primeira
vez, o Partido Colorado, de
Stroessner e Rodríguez, se vê amea-
çado de perder o poder que detém,
sem interrupção, há 46 anos.

Três forças travam uma disputa
apertada pela presidência: o Parti-
doiColorado, com o empresário
Juan Carlos Wasmosy; o oposicio-
nista Partido Liberal Radical Au-
têntico (PLRA), com Domingo
Laíno; e o independente Guillermo
Caballero Vargas, do Encontro
Nacional, uma ampla frente de cen-
tro--direita. Este último, um rico
empresário e fazendeiro que nunca
fez "política e apresenta-se com a
bandeira da renovação, figura co-
mo provável vencedor em quase to-
das as pesquisas de opinião. Uma
ironia num país que
por 35 anos viveu entre
o regime ditatorial e
uma oposição reprimi-
da e que agora se vê na
iminência de eleger um
candidato que durante
este período viveu à
margem do processo
político.

"É uma injustiça
histórica", avalia o teó-
rico da comunicação,
Juán Díaz Bordenave,
um, paraguaio que vive
no Brasil e acaba de re-
greSsar de uma tempo-
rada em seu país, onde
participou da campa-
nhà de Domingo Laí-

no. Ele não compreende como seu
candidato, que militou contra o re-
gime, foi preso e exilado (no Bra-
sil) possa perder em popularidade
para Caballero Vargas, "que nun-
ca fez nada contra a ditadura".
Nos últimos dias, no entanto, a
campanha ganhou ingredientes no-
vos, com uma série de manobras
do Partido Colorado e denúncias
de que o governo prepara uma
grande fraude. Os problemas co-
meçaram na própria convenção do
partido oficial. O derrotado, Luís
Maria Argaiia, apoiado pela cor-
rente stroessnerista, garante que
houve fraude e partiu para a oposi-
ção. Parte de seus eleitores migrou
para o liberal Laíno."O Colorado pode vencer já que
está apelando novamente a práticas
aplicadas na época de Stroessner",
disse, por telefone, o secretário de
redação do jornal paraguaio ABC
Collor, Ruben Cespedes. Uma de-
Ias, diz o jornalista, é uma contri-
buição semi-voluntária que o fun-
cionalismo público recolhe em
folha de pagamento para o Partido
Colorado. Esta era uma praxe nos
tempos da ditadura, quando o mes-
mo partido era usado para legiti-
mar os sucessivos governos de
Stroessner. Na semana passada, o
presidente Rodríguez abriu os bra-
ços para receber de volta ao Colo-
rado os militantes stroessneristas,

que ele mesmo havia expulsado do
partido após o golpe de 1989.

Apesar disso, tanto Cespedes
quanto Bordenave consideram que
as eleições ocorrem em liberdade."São as primeiras verdadeiramente
livres e democráticas. Em maio [de
1989] houve as eleições de Andrés
Rodríguez, mas ainda se fizeram
nos padrões de Stroessner", afirma
o jornalista do ABC Collor. Será
também a primeira vez na história
que o Paraguai fará democratica-
mente a transição presidencial, o
que ocorrerá em agosto. Uma gran-
de incógnita é o futuro do general
Rodríguez, que desempenhou um
papel fundamental na história re-
cente do país, primeiro, como ho-
mem de confiança de Stroessner,
depois como líder do golpe que o
derrubou. Trata-se de um homem
rico, cuja fortuna é comumente
atribuída a atividades ilícitas, como
o narcotráfico.

Mas, ao contrário do que se po-
dia imaginar, este não é um tema
explorado pela oposição, que tam-
bém não manifesta qualquer animo-
sidade contra as Forças Armadas,
que tanto reprimiram, torturaram e
roubaram no passado. Não há cli-
ma de revanchismo e os militares,
que estão no poder há décadas e
cuja instituição confunde-se com o
Partido Colorado, já preparam-se
para um governo civil.

Arta JB

Assunção — Jornal ABC
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| Bolivia Jaime Paz Zamora 6/6/93 ¦
Venezuela Carlos Andr6s P6rez 5/12/93 A

Chile Patricio Aylwin 11/12/93 J /

| Argentina Carlos Menem 1994 ' X

| Uruguai Luiz Alberto Lacalle 1994 jl

J Coldmbia C6sar Gavfria 1994 /

Peru Alberto Fujimori 1995 gHl
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Juan Carlos, do
Partido Colorado,
representa o
passado e está
sendo acusado de
recorrer ao jogo
sujo da antiga
ditadura

José Carlos Brasil — 8/8/89

"x 
^ ^ Anas!

Guillermo Vargas, empresário independente de
centro-direita é o favorito nas pesquisas

Domingo Laíno, um oposicionista histórico J
combateu a ditadura e viveu exilado no Brasil I

Feudo de Stroessner desde 1954
A maioria da população para-

guaia não conhece uma eleição pre-
sidencial democrática com disputa
de verdade e nunca viu uma suces-
são normal. Desde que tomou o
poder, em 1954, o general Alfredo
Stroessner sucedeu a si próprio em
oito ocasiões, em eleições que não
faziam mais que ratificar seu poder
absoluto. A população comparecia
às urnas, a oposição era autorizada
a participar, mas o vencedor já es-
tava conhecido de antemão, num
jogo de cartas marcadas que não
permitia surpresas.

Num regime de exceção,

Stroessner não tinha dificuldades
em superar eventuais obstáculos,
chegando mesmo a reformar a
Constituição que impedia sua ter-
ceira reeleição, em 1968. Votos
também não eram problema para
um regime corrupto em um país
onde o Estado é grande emprega-
dor e o funcionalismo público foi,
durante décadas, domesticado à
força de suborno e pressões. Não é
por acaso que, segundo crescentes
denúncias, o atual governo voltou a
lançar mão desta gigantesca massa
de eleitores diante da derrota imi-
nente em 9 de maio.

No Paraguai pré-Stroessner, a
história já havia sido generosa em
golpes e regimes autoritários desde
a independência, em 1811, quando
o país conheceu três ditadores se-
guidos por 59 anos. Após o golpe
que derrubou o general, em feverei-
ro de 1989, os paraguaios votaram
livremente. Uma vez mais, no en-
tanto, não haveria surpresas. O
pleito ratificaou do nome do gene-
ral Andrés Rodríguez, que assumi-
ra três meses antes e gozava da
popularidade de quem havia posto
fim à ditadura. (G.M.)

FOCO JB

Reforma fiscal só funciona com fiscalização

¦ O combate ferrenho à sonegação, utilizando a máquina do governo, é a bandeira erguida por uma especialista no assunto

r
LIDERES DO

AMANHÃ

BANERJ

? A advogada Elce Cabral
Alves Ferreira, 54 anos,
está concorrendo aos prê-
mios equivalentes a US$
15 mil, US$ 10 mil e US$ 5
mil para as três melhores
idéias submetidas ao con-
curso Lideres do Amanhã,
promovido pelo JORNAL
DO BRASIL com apoio do
Banerj. A proposta de El-
ce, de acionar o Poder
Executivo para que promo-
va o combate eficaz à so-
negação de impostos, foi
selecionada pelos editores
do JB e representantes do
Banerj dentre as cerca de
4.500 enviadas desde o
lançamento do concurso.

PAULA MÁIRAN

Alguém 
vai ao médico e, após a

consulta, vem a indefectível
pergunta: 

"Quer um recibo?". Para
muitos, não há nada de mais neste
arraigado hábito dos profissionais
liberais autônomos que, deste mo-
do, ficam livres de impostos. Além
do mais, sem nota fiscal, paga-se
menos, calcula a maioria. Quase
exceção, Elce Cabral Alves Ferrei-
ra, 54 anos, não suportaria calada
uma pergunta dessas. "É sonegação
mesmo. No momento em que você
deixa de pegar o recibo, está geran-
do prejuízo para toda a popula-
ção", indigna-se.

Fala assim com a experiência de
quem lida, há mais de 20 anos, com
o temido leão do fisco. Primeira
mulher do Rio de Janeiro a assumir
o cargo de inspetora do Departa-
mento de Imposto sobre Serviços
(ISS) do estado, mais tarde, em 83,
assumiu a coordenadoria de Tribu-
tos Municipais, na época o ISS e o
IPTU. E, em 86, quando foi criada
a Procuradoria Geral do Municí-
pio, implantou, ali, a cobrança ad-
ministrativa da dívida ativa do mu-
nicipio. Tarefa complicada mas
bem-sucedida. Como uma leoa,
procurou sempre defender qualida-

des que preza: honestidade e amor
ao trabalho.

Participar do Lideres do Amanhã
tirou-lhe um nó da garganta: "A

gente vive engasgada. E é bem rara
a oportunidade de passar em frente
nossa experiência". Elce admite que
o país sofre com um problema crô-
nico de má gestão dos recursos pú-
blicos. Lembra, no entanto, que
cortar a fonte desses recursos não
vai resolver a situação brasileira."A sociedade gera riquezas, não o
governo. Para funcionar, o Estado
cobra impostos, emite moeda ou se
endivida. A primeira, sem dúvida, é
a melhor opção", ensina.

Missão cumprida, afastou-se do
governo e montou uma editora, a
CWE, que produz fichários, atuali-
zados de 15 em 15 dias, sobre Le-
gislação Tributária, em especial, so-
bre o ISS. Wanderley Lengruber,
seu sócio na empresa, apareceu em
sua vida quando estudava para o
concurso de fiscal de rendas, há 23
anos. Ambos passaram na prova e
nunca mais se separaram. Juntos,
nas férias, percorrem o mundo em
busca de novas experiências. Mas,
antes de atravessar a fronteira, o
casal fez questão de viajar, em um
trailer, por quase todas as estradas
do país que amam.

Ismar Ingber
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Elce terreirj: 'economia informal' não passa~de sonegação mesmo

ELCE CABRAL ALVES FERREIRA *

Há 
vários anos os cidadãos

brasileiros vêm assistindo à
adoção de medidas que visam
atingir a propalada justiça fiscal
mas que, de fato, sempre resulta-
ram em "Quem 

já contribuía pas-
sou a contribuir mais e quem nun-
ca contribuiu continuou a não
fazê-lo".

A novela prossegue neste mo-
mento com o próximo capítulo
intitulado Imposto Provisório so-
bre Movimentação Financeira
(IPMF), anteriormente chamado
Imposto sobre Transações Finan-
ceiras, e que, na verdade, resulta-
rá em aumento da carga tributa-
ria incidente sobre aqueles que já
contribuem para o Erário, em es-
pecial, os assalariados.

O que os planejadores não
querem ver é que a solução para
reduzir o déficit federal, estaduais
e municipais — e até dar lugar,
quem sabe, a superávits que per-
mitam ampliar os recursos desti-
nados a investimentos, de que o
país tanto carece — está nas mãos
do Poder Executivo. Trata-se de
usar de forma eficiente a máquina
fiscalizadora, dando-lhe os meios
materiais necessários, uma vez
que seu quadro de pessoal, tanto
a nível federal, como estadual e
em grande número de municípios
é de excelente qualificação profis-
sional.

Neste sentido, basta adotar al-
gumas medidas básicas, tais co-
mo:
I - No combate à sonegação do
Imposto sobre Renda e Proventos
de Qualquer Natureza:

1 - Pessoa Física:
1.1 - Recadastramento imediato
de todos os contribuintes pessoas
físicas; exclusivamente a cargo da
Receita Federal:
' 1 - Confronto das declarações
\

Justiça fiscal

de rendas das pessoas físicas rela-
tivas aos três últimos exercícios,
com atenção especial para os pro-
fissionais autônomos, com:

a) os cadastros imobiliários
dos municípios e os cartórios dos
Registros de Imóveis;

b) os cadastros de veículos au-
tomotores dos Estados e do Dis-
trito Federal;

c) os cadastros de embarcações
das Capitanias dos Portos;

d) os cadastros de aeronaves
do D.A.C. do Ministério da Ae-
ronáutica;

e) os passaportes emitidos pela
Polícia Federal e o movimento de
embarques para o exterior;

0 a compra de dólar-turismo
através de bancos e casas de câm-
bio;

g) as despesas efetuadas no ex-
terior através de cartões de crédi-
to;

h) outras manifestações de ri-
queza diariamente veiculadas pe-
los jornais (festas, recepções,
aquisição de imóveis, obras de ar-
te, jóias, veículos importados).
2 - Pessoa Jurídica:

Fiscalização sistemática de to-
das as pessoas jurídicas, sem in-
terferências de natureza política,
com o cruzamento das informa-
ções relativas aos sócios, através
de um programa integrado dos
fiscos federal, estaduais e dos mu-
nicípios das capitais.
II - No combate à sonegação dos
impostos indiretos - ICMS e ISS:

I - Campanha institucional visan-
do a conscientização da popula-
ção de que todos esses impostos
são pagos exclusivamente pelo
consumidor (adquirente na mer-
cadoria ou usuário do serviço) e
que. ao deixar de exigir o docu-
mento fiscal relativo à operação,
está colaborando para a sonega-
ção do imposto correspondente e.
portanto, impedindo que o gover-

no obtenha os recursos indispen-
sáveis para o atendimento das ne-
cessidades básicas do povo
(educação, saúde, segurança,
transporte).
2 - Instituição, simultânea, de
concurso de âmbito nacional com
sorteio de prêmios economica-
mente expressivos (casas, terre-
nos, carros, motos) e com meca-
nismo bastante simples, de modo
a permitir a participação efetiva
de toda a população: basta qual-
quer pessoa depositar em urnas
colocadas em locais de fácil aces-
so (bancos, estação de trem, me-
trô, barcas) o documento fiscal
correspondente à compra da mer-
cadoria ou à prestação do serviço,
apondo no verso seu nome e en-
dereço. Ao final de cada mês seria
realizado o sorteio de um ou mais
documentos, com ampla divulga-
ção pelos meios de comunicação.

O concurso assim instituído te-
ria repercussão imediata na arre-
cadação do ICMS e do ISS e. por
via de conseqüência, iria resultar
em incremento do Imposto sobre
Renda e Proventos e dos repasses
dos Fundos de Participação.

Em resumo, não basta ao go-
vernante elaborar bons planos de
governo; é indispensável que ado-
te as medidas que permitam a ar-
recadação dos recursos financei-
ros que lhe possibilitem assegurar
a todo brasileiro o que a Consti-
tuição da República Federativa
do Brasil, promulgada em 5 de
outubro de 1988, determina em
seu art. 6°:"Art. 6° - São direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, o
lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção social, a prote-
ção â maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição."

* Especialista em Direito Tributário
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A Golden Crosi é tuna empresa que faz questão de ter uma única especialidade: saúde.

Ao contrário de muitas outras, que investem no mercado financeiro, ela aplica na área médica.

Diferente de outras, que são simples intermediadoras, ela tem uma rede exclusiva e

credenciada altamente eficiente. Só a Golden Cross possui 19 kospitais, 4 laboratórios e

76 centros médicos exclusivos. Isso garante para você um atendimento preferencial. Além disso,

ela coloca à sua disposição 1.125 hospitais, 1.957 clínicas especializadas, 1.350 laboratórios

credenciados, 16.659 médicos de todas as especialidades e atendimento no Brasil inteiro.

Se você não é associado Golden Cross e está neste momento sentindo uma dorzinka-de-

cotovelo, não se preocupe. ligue para 235-2001 que ela logo passa.
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A Golden Cross cuida da sua saúdk 
'* ^ n S 01 o m o a a*

a sua sauae a partir ae oio.yio^ mensais.

* \cilor correspondente ao plano de Assistência integral Hospitalar sem parto, faixa etária até 45 anos, preços válidos até 30/04/93.
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Cinemas e nova fachada vista da Avenida das Américas.

0 BAIRRO QUE É 0 FUTURO DO RIO. O bairro onde está
surgindo o maior shopping da América Latina já atrai hoje um
enorme contingente de pessoas que buscam tim estilo de vida
mais saudável e humano. Com o nascimento desta verdadeira
cidade, que se estenderá até o Carrefour, este bairro terá todo o
suporte de que precisa para se tornar cada vez mais a melhor
opção para o carioca. O Rio de Janeiro está vindo para a Barra.
E o melhor da Barra está reunido exatamente aqui: no ponto
mais nobre, mais movimentado e mais cobiçado de toda a cidade.

300 metros de expansão.

Praça Central - Gourmet Shopping.
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NO MELHOR PONTO DA BARRA: ENTRE 0 BARRASHOPPING E 0

CARREFOUR. A expansão do BarraShopping está acontecendo no
centro geográfico da Barra em seu ponto mais estratégico entre o
Carrefour e o BarraShopping. Se hoje este ponto já atrai 3 milhões de
pessoas todo mês, com o surgimento do maior shopping da América
Latina no local, este contingente chegará a 4,5 milhões.
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540 LOJAS E 5.800 VAGAS NO ESTACIONAMENTO, o
BarraS hopping terá sua área comercial ampliada em 27 mil metros
quadrados, distribuídos em 2 níveis, concebidos com os mais modernos
padrões arquitetônicos nas partes interna e externa. O estacionamento
passará a ter mais vagas que todo o calçadão da Avenida Atlântica.
Surgirá também a maior praça central de todos os shoppings brasileiros,
com iluminação natural e exuberante área paisagística.

GOURMI

SO LUGA

EMPREENDEDORES

. MULTISHOPPING

. BOZANO,SIMONSEN

.SHELL BRASIL

.FUNDAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA IBM

. SISTEL

• FAPES

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO:

Embraplan

MENSAGEM DOS EMPREENDEDORES:

No BarraS hopping sua loja estará ingressando num empreendi-

rnento cujo sucesso está comprovado. Durante os seus 12 anos de

existência, o BarraS hopping alcançou as maiores vendas de loja

por metro quadrado em todo país. dom a expansão, você estará

tendo uma nova oportunidade de estar situado no ponto mais
 •

nobre do Rio, entre o Carrefour e o BarraS hopping. Inaugura-

ção em outubro de 94. Venha juntar-se a esse grupo vitorioso.
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Medicai Center.

c i n e l And i a

traz de volta o prazer de

fazer compras — e no-
ve modernos cinemas
integrados, sendo seis
com reserva de lugares.

O BarraS hopping vai
se transformar numa
verdadeira cidade, su-

prindo todas as necessi-
dades de seus visitan-
tes, que poderão pas-
sar o dia inteiro num
dos locais mais agrada-
veis, seguros e confor-
táveis do Rio. E o Rio de

Janeiro dos bons tempos

que está de volta.

LHOR SHOPPING DA AMERICA LATINA.
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GQURMET SHOPPING. OS MELHORES RESTAURANTES EM UM

SO LUGAR. Um delicioso espaço estará reservado no BarraS hopping
para reunir os melhores restaurantes dacidade: o Gourmet Shopping. O
Gourmet Shopping reunirá uma saborosa seleção de especialidades,
num ambiente elegante e acolhedor, fruto de um projeto arquitetônico
extremamente arrojado. Serão alguns dos mais renomados e conceitua-
dos restaurantes do País, proporcionando aos freqüentadores do
BarraS hopping uma variada gama de opções gastronômicas. Tudo isso
num mesmo lugar, onde você também poderá optar entre 14 deliciosas
sugestões de novos fast foods. Gourmet Shopping. Mais um espaço com
sabor de novidade no BarraS hopping.

UMA VERDADEIRA CIDADEDENTRODABARRA . O BarraS hopping
vai. se consolidar em todas as áreas, oferecendo todos os serviços necessá-
rios ao bem-estar de seus clientes. Na cidade BarraS hopping você vai
encontrar academia de ginástica, piscina, fitness club, o mais moderno
boliche da América Latina, o Medicai Center — que reunirá médicos,
clínicas e centro de diagnóstico — capela ecumênica, recreação infantil
com psicólogos de plantão, Playcenter e tim espaço exclusivo para o
lançamento de moda, no Fashion. Tudo isso e muito mais, para você nem
precisar sair do BarraS hopping.

2,5 KM DE VITRINES; MAIS QUE 0 DOBRO DA RUA

VISCONDE DE PIRA JÁ, EM IPANEMA. Lado a lado com
muito mais conforto, charme e segurança, as mais diversas
opções de consumo e lazer. A cada passo uma nova emoção;
em cada vitrine uma tentação irresistível.

0 Shopping do Rio.

Informações e Locações: Rio de Janeiro: Rua das Palmeiras, 15
Tel.: (021) 286-7144 - Fax: (021) 286-6894
São Paulo: Rua São Carlos do Pinhal, 696/9? andar
Tel.: (011) 283-0366 - Fax: (011) 284-7710Corretores Autônomos Associados

Plantão de Vendas:
BarraShopping Loja 228 C-Nível Américas
Tels.: (021) 325-3106/325-3117
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Kussos dizem hoje se confiam em Yeltsin

h Resultados finais do referendo popular, que será decisivo para o futuro político e econômico da Rússia, saem .no dia 3 de maio

I-LORÊNCIA COSTA
Correspondente

MOSCOU — Mais de 105 mi-
lhões de eleitores russos vão hoje às
urnas, no plebiscito a ser realizado
das 7h às 22h, para dizer se confiam
no presidente Boris Yeltsin, se
apoiam sua política econômica e se
desejam eleições antecipadas para
eleger presidente e para o Parla-
mento. O referendo, convocado pa-
ra pôr fim à renhida luta pelo poder
entre o presidente e os deputados,
deverá ter efeito contrário e acirrar
ainda mais a disputa a partir de
amanhã. O resultado da consulta

" 
popular, no entanto, será decisivo

, para o futuro político e econômico
: da Rússia.
"" A idéia do plebiscito foi lançada
. pelo próprio presidente em dezem-

bro. Yeltsin convocou a consulta
' em 20 de março, no discurso em

que anunciou que assumiria pode-
. res especiais, como uma tentativa

de legitimar seu governo, atacado
_cada vez mais pelo Parlamento. Lo-

go depois, o Congresso dos Depu-
tados do Povo — presidido por um

„dos maiores opositores de Yeltsin,
Ruslan Khasbulatov — ratificou a
realização da consulta popular.
Mas determinou que a cédula teria
mais 3 perguntas, além do voto de
confiança no presidente. O Legisla-
tivo decidiu ainda infligir um duro
golpe em Yeltsin, decidindo que a
vitória exigiria a maioria absoluta
dos eleitores registrados, e não dos
votantes.

Yeltsin avisou que ignoraria esse

Rnuter — 16/4/93

critério, e seu ponto-de-vista foi
acatado pelo Tribunal Constitucio-
nal. Na quarta-feira, o tribunal
anunciou que as duas primeiras
perguntas, que se referem à con-"
fiança no presidente e ao apoio a
sua política econômica, exigem
apenas maioria simples. "O voto
nestes quesitos não tem nenhuma
conseqüência legal. Terá apenas
conseqüências políticas", explicou
o juiz da Suprema Corte, Boris Eb-
zeiev. A terceira e a quarta questões

sobre eleições antecipadas para
presidente e para o Parlamento —
exigirão maioria absoluta do eleito-
rado. "Se essas questões forem
aprovadas, o Congresso terá que
mudar a Constituição para permitir
a realização de eleições antecipa-
das", explica o constitucionalista
Boris Lazarev.

Tita-teima — Assim, Yeltsin
que transformou o plebiscito no

tira-teima que vai decidir quem
manda na Rússia, ele ou os depu-
tados — precisa apenas de 50% do
apoio dos votantes, objetivo perfei-
tamente alcançável. As questões

. primordiais para o presidente são a
primeira e a última, embora na
campanha ele tenha defendido o
sim a todas as perguntas. O subse-
cretário da Comissão Central do
Plebiscito Russo, Valentin Timo-
nin, acredita que os primeiros re-
sultados sejam divulgados três dias
após o encerramento da votação,
na quarta-feira. Os resultados finais
seriam anunciados apenas em 3 de
maio.

Reuter —22/4/93
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Yeltsin, Khasbulatov e Rutskoi: rivais antes e depois do referendo

Guerra vai continuar
No dia seguinte ao fechamento

das urnas do plebiscito começa o
primeiro rowul ainda mais intenso
da luta pelo poder entre o presiden-
te Boris Yeltsin e seus rivais depu-
tados. "Os fatos mais importantes
vão acontecer depois do referen-
do", opina Anatoli Sobtchak, pre-
feito de São Peterburgo, a segunda
maior e mais importante cidade da
Rússia. "O referendo não vai resol-
ver um único problema. Cada lado
vai interpretar os resultados de sua
maneira", prevê Ramazan Abdula-
tipov, líder de uma das duas câma-
ras do Parlamento.

As provocações estão sendo lan-
çadas em alto e bom som há muito
tempo. "Se Yeltsin perder, o Con-
gresso terá autoridade para ejimi-
nar a presidência", anunciou Vladi-
mir Podoprigora, chefe do Comitê
de Relações lnter-Republicanas do
Parlamento. O presidente, por sua
vez, adiantou que se receber o voto
de confiança do povo tomará uma
série de medidas que irão enfraque-
cer o Congresso. O l°-vice-primeiro
ministro, Vladimir Chumeiko, foi
mais longe: "No caso de vitória de
Yeltsin, o Congresso dos Depu-
tados do Povo será dissolvido,"
anunciou.

Andrei Podkopalov, editor de
Política do Komsomolskaya Pravda,
o jornal mais vendido no país, está
convencido de que o resultado do
referendo não vai influenciar em
nada a luta política: 

"A briga vai

continuar. No país, hoje, temos
dois presidentes: um é Yeltsin, e o
outro, todo mundo pensava que
fosse o Khasbulatov (presidente do
Soviete Supremo), mas nos últimos
dias ficou claro que é Alexander
Rutskoi (vice-presidente)."

Com o apoio de boa parte das-
Forças Armadas, Rutskoi deixou
de ser uma pedra no sapato de
Yeltsin para se transformar em po-
derosa enxaqueca. "O 

presidente
diz que vai enfraquecer o Parla-
mento, mas ele não terá força para
isso porque não conta com o Exér-
cito e com as forças da ordem, co-
mo a Polícia, que são fundamentais
na imposição de um Estado de ex-
ceção", opina o jornalista.
Antecipação — Se vencerem as
propostas para antecipar as eleições
para presidente e para o Congresso,
a tendência é que sejam realizadas
em novembro. A aprovação da elei-
ção antecipada para o Congresso é
considerada quase certa. No que se
refere à eleição presidencial o resul-
tado é imprevisível. Mas alguns po-
líticos já colocaram nas ruas suas
candidaturas para presidente, como
Rutskoi, e o vice-primeiro-ministro
Sergei Chakhrai.

Aí, então, a batalha estará ape-
nas começando. E este será mais
um ano em que a política irá impor
as regras à economia: um cenário
nada promissor para um país que
precisa urgentemente resolver seus
gigantescos problemas. (F.C.)

Âs regras da consulta popular

Serão apresentadas aos elei-
tores no referendo de hoje qua-
tro cédulas, cada uma com uma
pergunta. As questões foram
preparadas pelos deputados que
redigiram duas delas, a segunda
e a terceira, com segunda inten-
çao: a de triplicar as chances de
o presidente Yeltsin sofrer uma
derrota nas urnas. De acordo
com as pesquisas, a última per-
gunta terá o maior índice de
aprovação. As duas primeiras,
para serem aprovadas precisam
de receber a metade mais um dos
votos. Estas duas questões têm
efeito apenas político. As duas
últimas, que têm força legal, ne-
cessitam da aprovação da meta-
de mais um do número de eleito-

res inscritos. As questões são as
seguintes:

B O senhor confia no presi-
dente da Federação Russa Boris
Nikolayevitch Yeltsin?

a O senhor aprova a política
sócio-econômica implementada
pelo presidente da Federação
Russa e pelo governo da Federa-
ção Russa a partir de 1992?

B O senhor considera indis-
pensável a realização de eleições
antecipadas para presidente da
Federação Russa?

S3 O senlior considera indis-
pensável a realização de eleições
antecipadas para deputados do
povo da Federação Russa?
(F.C)
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Velhos comunistas celebram aniversário de Lenin e atacam Yeltsin (E), que é exaltado em posters e folhetos distribuídos pelo jovem

Uma opção entre © ruim e o muito 
pior

Eleitor não gosta
de Yeltsin e não

confia em políticos
ÍnÃ cheskasskaya
Newsday

Como 
responder às perguntas

do referendo a ser realizado
hoje, aqui na Rússia? São quatro
perguntas muito precisas e contu-
do vagas, lógicas mas contradito-
rias, diretas e, mesmo assim, am-
bíguas, exatamente como a vida
na Rússia. Os jornais estão cheios
de comentários e conselhos: "Res-

ponda sim às quatro perguntas",
diz o presidente. 

"Diga três 'sim' e
um 'não'," adverte o vice-primei-
ro-ministro. "Marque dois 'não' e
dois 'sim'," bradam nacionalistas
e comunistas

Pergunta n° 1 — Você confia
no presidente Boris Yeltsin?

Esta é direta e a resposta é não.
Eu o apoio na dura luta contra o
Parlamento de linha-dura e seu
presidente, Ruslan Khasbulatov.
Mas acho que a Rússia merece
um presidente mais flexível, mais
hábil, mais culto e talvez mais
jovem. Mais jovem, porque deve-
ria ser de uma geração que nada
tenha com o passado comunista
de Yeltsin, mais pragmático e
com uma idéia melhor do futuro.

Não posso apoiar Yeltsin nos
erros que cometeu nas duas últi-
mas sessões do Congresso dos De-
putados do Povo, que o enfraque-
ceram consideravelmente. Ele
abandonou seu primeiro-minis-
tro, Yegor Gaidar. Falou de acor-
do aos deputados, que não enten-
dem o significado de conciliação
política e acham que a disposição
para o acordo significa fraqueza.
Toda vez que o presidente fala de
concessões, os deputados emen-
dam a constituição para reduzir
seus poderes e mostrar-lhe quem é

que manda. Mas Yeltsin tem co-
metido erros demais.

No entanto, as pessoas que ele
combate são piores. Escolher um
mal menor? Estamos condenados
a esse tipo de opção? Ainda não
sei como responder à primeira
pergunta. Talvez 'sim', o que de
fato significa 'não'.

Pergunta n° 2 — Você apóia a
política social e econômica execu-
tada pelo presidente e pelo governo
desde 1992?

Trunfo — Poucos responde-
rão sim. Tanto eu, que acho que
esta política devia ser mais radi-
cal, coerente e orientada para o
mercado, quanto os que desejam
voltar à pobreza socialista para
todos, aos preços baixos e à Cor-
tina de Ferro, responderemos'não'. 

Quais as possíveis conse-
qüências dessa resposta? A linha
dura terá um trunfo na resistência
ao que resta da reforma de merca-
do. Retornaremos aos preços fi-
xos, o que significará escassez de
tudo.

Pergunta n° 3 — Acha necessá-
rio realizar eleições antecipadas
para deputados?

Sim, claro. É a única pergunta
que recebe meu inequívoco 'sim'.

Estou farta! O país está cansado
deles! Nossos sentimentos para
com os deputados passaram do
entusiasmo ao ódio. Pouquíssi-
mos são realmente capacitados.
Podemos ver isso quando assisti-
mos pela TV às sessões do Con-
gresso . Eles adoram ter cobertura
ao vivo desses espetáculos. Mas a
televisão é cruel. Mostra depu-
tados bocejando, limpando o na-
riz e atacando-se mutuamente.

Todos parecem ter vindo do
velho sistema comunista, que
nunca ligou para o que o povo
pensava deles. Sempre que falam
"em nome da nação", murmuro
uma frase lida num jornal esquer-
dista de Moscoii: bom
Deus! Desligai o microfone!" Mas
Deus não me escuta.
BI Pergunta n° 4 — Acha necessá-
rio realizar eleições antecipadas
para presidente da Rússia?

Provavelmente sim. Todos os
dirigentes devem ser substituídos:
presidente, o presidente da Câma-
ra e do Tribunal Constitucional.

AFP — 26/3/93
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O Congresso dos Deputados também perdeu a confiança popular

Eles continuam brigando, conspi-
rando e se insultando mutuamen. z
te, como se morassem numa al- "

deia que nada tem de melhor paru
fazer. Tudo isso na nossa frente,
que estamos cansados de políticos
e lutando para sobreviver. .

Sem chance — O problema
é: quem vai substituí-los? Os na-
cionalistas e comunistas estão cer-, i
tos de que vencerão as eleições,....
Os centristas também. Os demo-
cratas parecem não ter chance. A,,
dramática degradação dos pa-
drões de vida e a corrupção gene-
ralizada, combinadas com a insis- -
tência dos democratas em ideais.
visionários, reduziram muito suas
chances.

Se ganharem os centristas — ,
no nosso caso, aqueles que acredi-
tam que á reforma econômica de-
ve ser implementada muito gra- .
dualmente, o que significa mais
controle estatal e preços fixos —
isto seria um passo atrás. Se os
nacionalistas e comunistas chega-
rem ao poder, será terrível para a
Rússia e para o resto do mundo,
porque a política externa russa'
mudaria imediatamente.

Assim, minhas respostas são
dois 'não' e dois 'sim'. Não possó
apoiar Yeltsin em tudo que faz.'A'
Acho que a reforma econômica
deve ser mais firme. Apoio novas
eleições para presidente e depii-
tados. Mas não quero cair nas
mãos de pessoas que odeio e des-
prezo.

Pensando e repensando mi-
nhas respostas, decidi pedir a opi-
nião dos meus amigos. "Yeltsin
não é perfeito, mas Khasbulatov e
os deputados são muito piores.
Votaremos a favor de Yeltsin",
foi o que disseram.

Assim, novamente temos de fa-
zer uma escolha entre o ruim e o
muito ruim. É esta a opção da.
história russa?

Cherkasskaya é intérprete do jornalamericano Newsday em Moscou

Desiludidos, russos temem pelo 
futuro

"Boris Nikolaievitch, como você
pode viver com um salário de 6 mil
rublos (9 dólares)?" A pergunta fei-
ta a Yeltsin por uma senhora que o
abordou durante uma visita-comí-
cio aos mineiros de Novokuznetsk,
provavelmente é a questão que a
maioria dos russos gostaria de fazer
ao presidente. O povo está muito
mais interessado em sua sobrevi-
vência do que com a luta política
entre Executivo e Legislativo.

Para os russos, problema real,
além dos baixos salários, é o custo
de vida que já aumentou 70% des-
de o início do ano. Para se ter uma
idéia do malabarismo para sobrevi-
ver. em março a cesta básica custa-
va 7.068 rublos, quando o salário
mínimo não chegava a 5 mil ru-
blos.

Mais do que a expressão efusiva

Os russos e ò sistema
Qual o sistema político-econômico
vigente na Rússia?
Capitalists 11 %
Anarquista 9% f
Feudal 8%&«g
Socialists  5% j
Nenhum sistema 4% r
Nao sabem 52% 

~|

de apoio popular ao governo, o que
pode levar Yeltsin à vitória hoje é o
alto índice de rejeição aos comunis-
tas e aos políticos mais conservado-
res que fazem oposição ao presi-
dente. Mas a campanha não chegou

a empolgar a população.
Pesquisa realizada três dias atrás

concluiu que 62.3% dos moscovitas
pretendem participar do referendo.
Destes 54% afirmariam sua con-
fiança na liderança de Yeltsin. Para

incentivar os eleitores a comparece-
rem às urnas—já que o voto não é
obrigatório — a Prefeitura de Mos-
cou distribuiu folhetos nas residên-
cias informando os locais de vota-
ção.

No interior, a indiferença já se
transformou em descontentamento
com o governo. A julgar por uma
pesquisa feita nessa semana pelo
jornal The Moscow Times, se a sor-
te de Yeltsin estivesse na mãos des-
sas pessoas, Yeltsin já poderia eri-
tregar o cargo.

Enquanto 66% dos entrevista-
dos afirmaram que votariam contra
Yeltsin apenas 17% disseram que o
apoiariam no referendo marcado
para hoje. A queda de sua popula-
ridade está proporcionalmente liga-
da à queda do nível de vida. (F.C.)
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A Volkswagen

anuncia a abertura

de novos negócios.

Kombl a 
preto popular.

Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE. Deverão ser acrescidos os custos de frete e seguro.

A Kombi você já conhece. Ela carrega tudo o que você precisa. Mas

agora, com o incentivo dado pelo Governo, ela está ainda mais acessível.

Por um preço popular você pode tocar em frente o seu negócioJCom

uma Kombi zerinho e a consagrada credibilidade da mecânica ;;

Volkswagen. Escolha a versão: Standard, Furgão ou Pick-up. >

Seja qual for o seu negócio, ele cabe direitinho numa Kombi.
ANOS

m
kx y

VOLKSWAGEN
Você conhece, você confia.

.DOUGSTRUCK
' The Baltimore Sun

BEIRUTE — No turbulento sul
do Líbano, o bombardeio cons-
tante proveniente da autoprocla-

. mada "zona de segurança" de Is-
. rael tem ajudado a aumentar a
' 
popularidade do movimento radi-
cal Hezbollah. O Hezbollah (Par-
tido de Deus) e seu aliado, o Jihad
Islâmico (Guerra Santa Islâmica).' 
se formaram em 1982 para forçar' 
Israel — que naquele verão inva-
dira o Libano para expulsar os
guerrilheiros palestinos — a saii
do pais. Agora, o grupo muçul-
mano xiita pró-Irã faz incursões' no sistema político libanês.

Na última eleição nacional do
Líbano, o Hezbollah conquistou oi-

! to cadeiras 110 Parlamento de 128, e
seus aliados islâmicos conseguiram

. quatro, o que foi considerado um
começo impressionante.

Os deputados islâmicos se
, opõem sistematicamente à linha de
ação capitalista do primeiro-minis-
tro bilionário Rafik Hariri para re-
construir o país. Ele quer privatizar
os serviços do governo e até as ruas."Isso tornará os ricos mais ricos e
os pobres mais pobres", disse Zu-
hare Obeidi, deputado do novo
Parlamento.

Apoio popular — O Hezbol-
lah está conquistando apoio popu-
lar. prestando serviços onde o go-
verno tem falhado. Num sombrio
mar de casas de blocos de concreto
num subúrbio pobre de xiitas. ele
opera um hospital de 42 leitos, sala

. de emergência que trata de 100 ca-
sos por dia e clínicas que examinam
4 mil por mês.

"Servimos â comunidade pobre
que há dezenas de anos sofre a
discriminação", diz o diretor clini-
co. Ahmed Nasrallah. A reluzente e

v moderna instalação é operada por
75 médicos e uma legião de enter-
meiras eficientes que usam o longo
cluulor muçulmano — que só deixa
à mostra o rosto.

As nações ocidentais desconfiam
do Hezbollah. Com bons motivos.
Existem comentários de que o gru-
po ou seus aliados são responsáveis
pelo seqüestro de 92 estrangeiros 11a
última década.

No momento, estão aparente-
mente fora do negócio. Os últimos
ocidentais — dois alemães — lo-
ram libertados em junho. Mas o
Departamento de Estado ainda
proíbe a entrada de americaros
no Líbano. Houve manifestações
de apreensão aqui, ante informes
de que os Estados Unidos oferece-
rão recompensa de USS 2 milhões
para descobrir e processar os se-
qüestradores.

"Os americanos já estão fora
disso", diz uma autoridade do Hez-
bolluh. sem identificar "Por 

que
estão atiçando as brasas?"

Kombi Standard Cr$ 274.049.380,00

Hezbollah

faz política

no Líbano

Kombi Furgão Cr$ 274.049.380,00
Kombi Pick-up Cr$ 259.066.280,00

Brasileiro ajuda os refugiados da 
guerra

¦ Missão humanitária das Nações Unidas tem que se adaptar para enfrentar o drama dos conflitos na Bósnia-Herzegovina

MARLISE ILHESCACorrespondente
GENEBRA — Centenas de pes-

soas alheias às disputas entre sér-
vios croatas e muçulmanos, estão
expondo suas vidas na guerra da
Bósnia. São os integrantes de orga-
nizações humanitárias que lutam
para salvar as vítimas e ajudar os

Jtrês milhões de refugiados que
abandonaram suas cidades bom-
•bardeadas. Entre eles está o carioca
Manoel de Almeida e Silva, 40
anos, funcionário do Alto Comissa-
fi^ido das Nações Unidas para Re-
fugiados.

T Em Zagreb, Manoel participa"diretamente da coordenação de
ajuda aos refugiados de todas as

..repúblicas que compunham a anti-
ga Iugoslávia — Eslovênia, Mace-

-dônia, Sérvia, Montenegro. Croá-
cia e Bósnia. Sua rotina de trabalho"inclui 

assistência direta à popula-
„ção de Sarajevo, capital da Bósnia-
"Herzegovina, sitiada há 11 meses.

"Outro dia liguei para uns pa-
- rentes militares que lenho no Rio

de Janeiro para dar uma gozada.
Afinal, eles se prepararam tanto
para a guerra, e nunca estiveram
numa; e eu. o pacifista, é que tenho
que fugir dos tiros. Pode?". Apesar
do bom humor, Manoel não escon-
de as dificuldades do seu trabalho
onde o capacete e o colete à prova
de balas são usados até mesmo den-
tro dos aviões de carga da ONU.

Manoel já passou pelo sufoco de
«ter- ouvido algumas vezes o alarme
"contra míssil dentro de um avião.

Em terra, locomove-se num carro

Os funcionários expostos aos mesmos perigos c/ue as pessoas a quem levam socorro

blindado, que foi muitas vezes me-
tralhado. Mas Manoel não quer ser
visto como um herói. "Esta rotina
faz parte de nosso trabalho. Se exis-
tem heróis nesta guerra são os mo-
toristas de caminhão e os pilotos de
avião. São eles que se expõem dia-
riamente ao perigo".

Testemunha dos horrores desta

guerra, Manoel acredita que a desa-
gregação das famílias é o seu aspec-
to mais doloroso a longo prazo. 

"È

tudo muito trágico. A bomba que
mata as pessoas que estão na fila da
água, as crianças que estão morren-
do de frio, a purificação étnica.
Mas o que dizer das famílias que
estão inteiramente espalhadas.

mortos de um lado, refugiados de
outros, parentes que se perderam
uns dos outros e não sabem se um
dia vão voltar a se encontrar."

Em Jacje, cidade bósnia que caiu
sob controle sérvio (em 48 horas, 40
mil pessoas fugiram) Manoel en-
controu uma mulher sérvia casada
com um muçulmano que, para sal-

var os filhos, enviou cada uma para
uma cidade diferente.

As atrocidades são freqüentes."Um velho muçulmano me contou
como ele e seus vizinhos foram
obrigados a assistir a duas meninas
de 10 e 12 anos, vindas da mesma
cidade, serem estupradas várias ve-
zes pelos soldados num campo de
concentração. Contou também que
neste mesmo lugar as pessoas eram
torturadas e depois deixadas desfa-
lecidas num pá-
tio, para serem
comidas pelos
abutres."

Manoel reco-
nhece que é mui-
to difícil para um
estrangeiro com-
preender o ódio
entre os vários
grupos étnicos
que viveram mais
de quarenta anos
em harmonia na
ex-lugoslávia. Ê
um ódio que data
dos conflitos po-
líticos duas Guer-
ras Mundiais e
dos tempos dos impérios áustro-
húngaro e otomano.

O brasileiro Manoel é especial-
mente solidário com a população
de Sarajevo, a cidade sitiada pelos
sérvios há mais de um ano. "O 

que
me impressiona, além da criativida-
de para sobreviver nestas condi-

çòes, é a capacidade de resistência
das pessoas, aliada a um orgulho
muito grande que têm de sua cida-
de." Jornalista de profissão, Ma-
noel tem admiração especial pelos
companheiros do Oslohodjenje, o
único jornal de Sarajevo que conti-
nua circulando. O jornal, onde tra-
balham em paz sérvios, muçulma-
nos e croatas, é editado e impresso
no porão de um prédio.

Manoel reconhece que a impo-
tência diante do drama é maior do
que todo 9 esforço da ação huma-
nitária. "É duro perceber que as
pessoas esperam um consolo que
não podemos dar. Não podemos
prometer que, quando vier a paz. se
um dia vier, tudo vai voltar a ser
como antes."
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Waco e Los Angeles
As duas intermináveis novelas que tiveram em suspense os

Estados Unidos nos últimos dias - os sete dias do júri que ditou
sentença aos policiais do caso Rodney King em Los Angeles e os
51 dias do sítio ao acampamento de fanáticos em Waco - termina-
i am com finais trocados. Los Angeles, que se preparou para o pior
com seus cidadãos e a polícia armando-se até os dentes, comemo-
rou em paz a condenação de dois e a absolvição de outros dois
réus. Waco, que achava que David Koresh e seus davidianos eram
loucos mas mansos apesar do arsenal sobre o qual plantaram suas
crenças, entrou em estado de choque com o desfecho trágico de seu
apocalipse. Por trás dos dois episódios uma constatação: a permis-
sividade da sociedade americana com o manuseio de armas. Nos
Estados Unidos - que permitem a qualquer cidadão ter em casa
para uso particular fuzis semi-automáticos - existem 200 milhões
de armas para uma população de 250 milhões de pessoas.

Último desastre
Ao afirmar em seu discurso

de despedida como primeiro-mi-
nistro da Itália que o modelo
Partido-Estado da República
nada mais é do que uma herança
do fascismo, Giuliano Amato
cometeu o último desastre de seu
desastrado governo. 

"Escrevi e
repeti mil vezes que tivemos uma
democracia doente, corrompida
e incompleta, mas nunca me
passou pela cabeça procurar
analogias entre esta nossa Repú-
blica e o Estado fascista" - disse
o filósofo Norberto Bobbio la-
mentando as bobagens de seu
ex-aluno.

Dia da mentira
A consagração do Io de

abril como dia da mentira é
uma perigosa tradição ociden-
tal aigna de condenação.
Quem garante é o Guangming,
o principal jornal para intelec-
tuais de Pequim. A advertência
foi feita a propósito de repor-
tagens falsas publicadas no dia
da mentira em outro jornal ofi-
ciai - o Diário da Juventude
Chinesa. Uma das reportagens
era sobre um projeto de uma
rede de encanamento para le-
var cerveja às torneiras de cada
domicílio da capital. Parece
que o pessoal do Guangming
acreditou na notícia e não gos-
tou quando soube da verdade.

Salvo da cadeia pela diabete
O xeque cego egípcio Omar

Abdel Rahman, líder da seita
muçulmana fundamentalista
responsabilizada pela explosão
de um carro-bomba no World
Trade Center, em Nova Ior-
que, deve escapar da prisão.
Além de faltarem provas para

Os mercenários
Mais um motivo que explica

a relutância da Rússia em ado-
tar medidas mais drásticas con-
ira a Sérvia na guerra da Bósnia.
Acredita-se que existam pelo
menos 500 mercenários russos
atuando com as forças sérvias
na Bósnia. Alguns se ocupam de
tarefas "burocráticas", como o
contrabando de gasolina, mas a
maioria está mesmo nas frentes
de batalha, inclusive no sítio à
capital Sarajevo.

incriminá-lo, a justiça acha que
é muito caro mantê-lo encarce-
rado. O xeque, de 55 anos, é
diabético e os cuidados médi-
cos que exigiria na prisão eus-
tariam cerca de USS 600 por
dia. Rahman corre risco maior
de ser deportado para o Egito.

Barbeiros lusos¦ \\ ; •'. . ¦ • .• • ;• •• •• -•/..• •
As autoridades portu-

guesas resolveram tomar
providências para baixar o
índice de acidentes de trân-
sito no país, um dos mais
altos na Europa. O proble-
ma é que nos últimos dez
anos foram construídas mo-
dernas auto-pistas no país,
mas a legislação ainda é a
mesma dos tempos das dili-
gências. Resultado: morrem
2.500 pessoas por ano nas
estradas portuguesas.

As vítimas da Imprensa
Pelo menos 61 jornalistas

foram mortos no exercício de
suas funções durante 1992, em
diversos países do mundo. O
local dc trabalho mais perigoso
para a classe continua sendo a
antiga Iusgolávia, onde 12 cor-
respondentes morreram. Na
Turquia também morreram 12

jornalistas, seis no Tajiquistão
e 5 na Colômbia e no Peru. Os
números fazem parte do rela-
tório do grupo Jornalistas Sem
Fronteira, de Paris. O levanta-
mento indica também que 123
jornalistas encontravam-se em
prisões de todo o inundo, no
dia 31 de dezembro último.

Quanto custa ser machista

Mulheres estrangeiras que
namoram russos em Moscou
estão recebendo orientação pa-
ra entender as diferenças cultu-
rais. Assunto muito delicado é
dinheiro. As estrangeiras, que
ganham em dólar, acham que
devem pagar as contas dos par-
ceiros, que mesmo vivendo com
o desvalorizado rublo, conside-
ram humilhante tal prática.

PARABÓLICA

£3 A inflação na
Rússia caiu de 25%
para 18% ao mês.
Deste jeito o Brasil
vai ficar sozinho
nas nuvens.
¦ O Tribunal Cons-
titucional da Polônia
concluiu que é legal
colocar crucifixo nas
escolas públicas do
pais. atendendo a
uma reclamação do
onbudsman do go-
verno.

B A ONU vai pro-
por um estatuto
para refugiados in-
ternos, disse a dire-
tora do Centro de
Promoção e Desen-
volvimento Popu-
lacional do Peru.
No Peru existem
600 mil refugiados
que deixaram a zo-
na andina para fu-
gir do Sendero Lu-
minoso.

¦ A inauguração
do Eurotunel, que
vai unir França e
Inglaterra, através
do Canal da Man-
cha, prevista para
dezembro deste
ano deverá ser
adiada, informa
AListair Morton,
presidente do gru-
po encarregado da
obra. O motivo do
atraso é falta de di-
nheiro.

Uma escola só 
para 

os aristocratas

¦ Ensino particular caro mostra elitismo na terra do antigo igualitarismo maoísta
LENA SUN
The Washington Post

CHENGDU, CHINA — Quando a
primeira escola particular da China
iniciou recentemente o semestre le-
tivo, 90% das crianças chegaram
em carros particulares, sinal de ri-
queza numa terra de bicicletas e
baixos salários. Seus pais pagaram
de matrícula e anuidade quase USS
8 mil — o equivalente ao salário
médio de 18 anos de um funcioná-
rio estatal chinês — pelo privilégio
de freqüentar a Escola Primária
Particular de Guangya.

As altas mensalidades já con-
quistaram para Guangya o apelido
de "escola 

para aristocratas", pro-
vocando acusações sobre um novo
elitismo num país que antes prega-
va o igualitarismo maoísta.

Ninguém se importa com isso,
muito menos o Partido Comunista.
De fato, 70% das crianças matricu-
ladas em Guangya vêm de famílias
de burocratas do governo, autori-
dades militares e quadros de fábri-
cas estatais. Com salários oficial-
mente baixos, eles transformam o
acesso ao poder e seus bens escas-
sos em fabulosas rendas ilícitas.

Em conseqüência, a escola em
regime de internato, a 50 km da
capital da Província de Sichuan,
tem sido inundada de requerimen-

jSfefeifor

tos de pais da China inteira. As
salas de aula de Guangya têm com-
putadores, ar condicionado e apa-
relhos de Tv a cores que recebem
transmissões via satélite, entre ou-
tras amenidades. O maior trunfo
talvez seja o fato de cinco dos 27
professores serem americanos que
lecionam em inglês.

Cstábulos — Contrastando
com isso, muitas escolas estatais
não têm calefação nem eletricidade.
Alguns estudantes compartilham
cadernos, usam lápis sem ponta e
sentam-se em pranchas de madeira
dura, sem encosto. Em algumas
áreas, a prioridade da educação é
tão baixa que as salas de aula são
usadas como estábulos."Não tinha idéia que houvesse
tanto interesse", diz Qing Guang-
ya, fundador e diretor da escola.
Com muitas escolas estatais à beira
do colapso por falta de recursos, no

ano passado as autoridades permi-
tiram a criação de instituições par-
ticulares. Segundo estimativa ofi-
ciai, a China já tem 800 escolas
primárias particulares.

Na transição de uma economia
de planejamento central para um
sistema de mercado, o sentimento
predominante é que as coisas boas
custam dinheiro e que, com muito
dinheiro, pode-se comprar pratica-
mente tudo. Inclusive, educação.

Nesse sentido, Guangya é um
microcosmo do que acontece na so-
ciedade chinesa. O único critério
para admissão é o dinheiro. O estu-
dante paga uma taxa de matrícula
de 36 mil yuan — aproximadamen-
te USS 6 mil 315. A anuidade é de 8
mil yuan (USS 1 mil 543). Um terço
dos 200 estudantes vem de famílias
de ricos empresários, os nouveaux
riches da China. Os outros são fi-
lhos de burocratas do governo e

funcionários de fábricas estatais. A
única forma de empregados do go-
verno conseguirem dinheiro para
pagar as taxas de Guangya é aceitar
subornos, prática generalizada nos
últimos anos.

Uma vaga em Guangya pode ser
comprada com a doação de mate-
rial de construção e equipamentos,
prática também comum nas esolas
estatais. Alguns pais deram cimcn-
to, instalações sanitárias e a fábrica
estatal de tubos de aço de Chengdu
matriculou 11 crianças, incluindo o
neto do administrador.

Passaporte — Não há dúvidà,
porém, de que seus alunos são pri-
vilegiados. Usam mochilas moder-
nas, casacos de couro. Alguns têm
passaportes dos EUA, Japão, Hun-
gria, Tailândia e Cingapura. "Não
sei onde conseguem esta riqueza",
diz KJmberley Lays, 22 anos, uni
dos cinco professores americanos
da escola. "Muitos chegam de Mef-
cedes."

O diretor Qing, cuja educação"
foi atrapalhada pela revolução Cul-
tural de 1966-1976, diz não se inco-
modar com as acusações de elitis-
mo. "Acho isso uma honra",
afirma. "Quero enfatizar o indivi-
dualismo. Quero que os estudantes
mudem e reformem a sociedade."

ADOLPHO BLOCH escreve

REDE MANCHETE

A VERDADE DOS FATOS

DEPOIS 

de 70 anos trabalhando como gráfico e edi-
tor, a 5 de junho de 1983 inaugurei a Rede Manchete
de Televisão com cinco emissoras (Rio, São Paulo,
Belo Horizonte, Recife e Fortaleza) e mais de 30

afiliadas que cobriam todo o território nacional. Logo na
primeira semana de atividade, ocupamos o segundo lugar
na audiência do Rio e, em alguns horários, o mesmo se-
gundo lugar em São Paulo e outras praças. Construímos
prédios funcionais para a televisão em Olinda, Fortaleza e
São Paulo, além de instalações técnicas no Sumaré/Rio,
Sumaré/São Paulo e na Serra do Curral dei Rey, em Belo
Horizonte. Nosso equipamento era todo de última gera-
ção. Adaptamos as nossas instalações em Água Grande
para a teledranlaturgia e os estrangeiros que nos visitavam
diziam que só tinham visto estúdios iguais na Hollywood
dos bons tempos.

Nosso jornalismo, dando maior espaço à notícia, logo
se destacou como o de maior credibilidade. Abrimos um
largo mercado de trabalho para nossos artistas, autores e
técnicos quando criamos o Departamento de Teledrama-
turgia. Produzimos e apresentamos novelas que foram ab-
solutos sucessos, como A Marquesa de Santos, D. Beija,
Corpo Santo. Kananga do Japão. Pantanal, Ana Raio e Zé
Trovão. Em 1987, a Associação de Críticos de São Paulo,
dos 12 prêmios que concede anualmente, dedicou 7 à Rede
Manchete, inclusive o mais importante deles, o Grande
Prêmio da Crítica. Mantínhamos em dia os nossos compro-
missos, sobretudo os que diziam respeito ao pagamento de
salários. Desde os velhos tempos da gráfica, na Rua Vieira
Fazenda, 24, quando iniciamos, em 1922, nossas atividades
no Brasil, nunca se atrasou salário em nossa firma. Naque-
la época, algumas vezes eu vendia meu carro na sexta-feira
para pagar a folha dos gráficos no sábado, passava o fim de
semana a pé, comprava outro carro na segunda-feira. Tra-
balho há 70 anos no Brasil e para mim é questão de honra
pagar salários em dia.

Minhas tarefas à frente da empresa (gráfica, editora,
rede de rádio e televisão e Manchete Vídeo) tornaram-se
complexas. Meu computador pessoal não estava progra-
mado para absorver as diversas alterações nas leis do mer-
cado que se verificaram a partir do Plano Cruzado — cinco
mudanças substanciais nas regras do jogo, provocando
recessão, desemprego, elevação das taxas de juros e infla-
ção incontrolavcl.

Com problemas de.saúde, precisando viajar a Cie-
veland para uma revisão clínica de um implante de válvula
mitral, ao regressar fui surpreendido com a situação con-
fusa de alguns setores da Rede. Deprimido, sentindo-me
cansado naquela ocasião, decidi vendê-la.

Os jornais publicaram muitas notícias equivocadas
sobre o assunto. Na verdade, eu queria apenas honrar
todos os compromissos assumidos, disposto a perder o que
tivesse a perder.

Iniciei contatos para a venda. Apareceram candida-
tos. Em março do ano passado, recebi a proposta do grupo
IBF (Indústria Brasileira de Formulários), de São Paulo,
presidido por Hamilton Lucas de Oliveira. Até aquele
momento, tanto ele quanto o seu grupo gozavam dc con-
ceito empresarial.

Assinamos inicialmente um Protocolo de Intenções
para cessão de cotas das Redes de Rádio e Televisão, em 9
de junho de 1992. Duas semanas depois, pela primeira vez
a imprensa, através da revista Veja, publicou uma fotogra-
fia do Sr. Hamilton Lucas de Oliveira vincuiando-o à re-
portagem com Pedro Collor que culminou na renúncia e no
impeachment do Presidente Collor.

Começou aí o meu martírio, para mim e para milhares
de funcionários da Rede.

A situação se agravou a tal ponto que fomos obrigados
a recorrer à Justiça para rescindir o contrato de cessão de
cotas da Rede Manchete ao Sr. Hamilton Lucas de Olivei-
ra, única forma capaz de recolocar as emissoras em funcio-
namento pleno, de modo a recuperar o prestígio da nossa
Rede de Rádio e de Televisão e colocar em dia os salários
de seus funcionários.

Vale ressaltar que antes de adotar qualquer medida
Judicial cientificamos as autoridades Governamentais so-
bre a nossa disposição, caso o contrato de cessão viesse a
ser considerado nulo, de efetuar, no menor prazo possível,
que não excederia a 30 dias, necessários ao levantamento
dos valores em atraso, o pagamento integral dos salários
devidos aos funcionários, desde dezembro de 92.

Temos certeza que tanto o Presidente Itamar Franco
quanto o Senhor Ministro das Comunicações, Doutor Mu-
go Napoleão, serão sensíveis a essa reivindicação, por se
tratar de medida de longo alcance social e por envolver o
aproveitamento de mão-de-obra especializada e de artistas
nacionais.

Agora com o deferimento da Liminar, pelo Meritís-
simo Senhor Doutor Juiz de Direito, Salim José Chalub da
35:' Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, na Medida
Cautelar Inominada, por nós intentada, reafirmamos nos-
sos compromissos de envidar todos os esforços para que
em pouco tempo a Rede Manchete volte a assumir a posi-
ção de destaque que havia conquistado junto à opinião
pública brasileira.

Sou otimista de nascença. Trabalho desde os 10 anos
de idade. Não tenho medo de desafios, sobretudo quando
a causa é boa. Uma vez decidido a fazer uma coisa, só
descanso quando a realizo. Foi assim nas minhas empresas.
Foi assim nas escolas públicas que construí. Foi assim na
antiga FUNTERJ (Fundação dos Teatros do Estado do
Rio de Janeiro), quando recuperei os Teatros Municipal e
João Caetano, que estavam desabando, fiz a Central Téc-
nica de Inhaúma e construí os Teatros Villa Lobos e Mon-
teiro Lobato. Foi assim na construção do Memorial JK, em
Brasília.

Tanto o governo do Presidente Itamar Franco, como
as agências de publicidade e os funcionários da Rede acre-
ditam em mim. Uma das emoções que mais me tocaram,
em toda a vida, foi a confiança que meus ex-empregados
por diversas vezes manifestaram por mim em suas reuniões
durante a greve que foram obrigados a promover e manter
por tanto tempo. Não posso ver meus antigos funcionários,
alguns deles meus amigos pessoais, passando necessidade
na porta de nossa casa.

Preciso apenas de um pouco de tempo e compreensão
por parte do público, das agências de publicidade e anun-
ciantes com quem sempre trabalhei e que me conhecem
dos velhos tempos, tempos pioneiros da publicidade no
Brasil, quando o maior anunciante era a Casa Mathias.
com o Virgolino, a Minervina e os Lafranhudos.

Venho de longe e, na força dos meus 84 anos, quero ir
longe. Brevemente serão anunciadas as novas atrações da
Rede Manchete, com diretores e artistas que gozam do
maior conceito no meio profissional. Tenho a certeza de
que bem depressa voltaremos a ser uma Rede respeitada
pela programação de primeira classe que sempre soube-
mos oferecer ao público brasileiro.

Meu lema de trabalho é conhecido: — O importante
não é ser, ter ou parecer. O importante é fazer, construir e
desenvolver.
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Çabo, África do Sul — Reuter

Manclelhi dis.se que morte de Tombo (D) é um duro golpe para movimento negro da África do Sul

Morre Oliver Tambo, histórico

líder negro da África do Sul

m Por 30 anos ele comandou do exílio luta armada contra apartheid
JOHANNESBURGO — O presi-

dente de honra do Congresso Na-
cional Africano, Oliver Tambo, 75
anos, morreu ontem, depois de lide-
rir a luta contra o apartheid na
África do Sul por 30 anos. Ele esta-
va internado no Hospital Milpark,
e sofreu um derrame.

O CNA imediatamente mobili-
zou. seus quadros para evitar uma
explosão de violência nos bairros
negros como aconteceu quando o
líder do CNA Chris Hani foi assas-
sinado por um branco há 15 dias.

O presidente do CNA, Nelson
Mandela, disse que Tambo "man-
teve a organização unida durante
tempos muito difíceis." E acrescen-
tni: "A morte dos camaradas Tam-
to e Hani são dois golpes sérios

para o movimento e afetarão as
negociações democráticas no senti-
do de que sentiremos falta de seu
conselho e experiência."

Mandela disse que as negocia-
ções com o governo para dar fim a
300 anos de apartheid recomeçam
segunda-feira e irão até o final por-
que 

"são irreversíveis." O presiden-
te sul africano, Frederik de Klerk
disse que Tambo sempre apoiou o
processo de paz. 

"Desde 
que voltou

ao país, o sr. Tambo sempre teve
uma atitude positiva em relação ao
processo de negociações. Eu e o
governo apreciamos isto como um
exemplo a ser seeuido." disse de
Klerk.

O bispo anglicano, Desmond
Tutu, que ganhou o Prêmio Nobel

da Paz por sua luta contra o apar-
theid, disse que a morte de Tambo
era uma "perda trágica" para o
país . "Mas todos sabemos que o
que ele fez e os sacrifícios pessoais
que enfrentou darão frutos," disse
Tutu. Tambo liderou do exílio em
Londres e Lusaka a luta armada
contra o governo racista. Ele assu-
miu a presidência do Congresso
Nacional Africano em 1967 e só
retornou a Pretória quando de
Klerk tirou o CNA da ilegalidade
em 1990. Tambo sofreu um primei-
ro derrame em 1989 e nunca mais
foi o mesmo, passando a presidên-
cia para Mandela quando este foi
libertado em 1991. Tambo era casa-
do com Adelaide, pai de Tembi,
Dali e Tselane, e tinha três netos.

Bomba mata uma 
pess<

fere 30 na City, em Londres

LONDRES— Uma bomba de
grande potência explodiu às
10h25 (hora local) ontem na City,
o distrito financeiro de Londres,
matando uma pessoa, ferindo
mais de 30, danificando edifícios
de escritórios e causando prejui-
zos de mais de US$ 1,5 bilhão . A
explosão abriu uma cratera de 12
metros de largura, quebrou os vi-
dros das janelas de bancos, lojas e
edifícios, incluindo as do topo da
MatWest Tower, o segundo edifi-
cio mais alto da cidade (185 me-
tros).

"Tenho 
quase certeza de que o

IRA (Exército Republicano Ir-
landês), que luta para pôr fim ao
domínio inglês na Irlanda do
Norte, é responsável pela expio-
são", disse o porta-voz da polícia
John White. Antes, a polícia rece-
bera advertências em código. O
IRA costuma avisar antes de ata-
car. A bomba estava num cami-
nhão de material de construção,
perto do Banco de Xangai e da
MatWest Tower,próximo à Cate-
dral de São Paulo.

Os hospitais informaram ter
recebido pelo menos 34 pessoas
feridas, principalmente por esti-
lhaços de vidro e pedaços de re-
boco, mas não havia registros de
mortes. A explosão axconteceu
um ano depois que o IRA colo-
cou uma bomba no Baltic Ex-
change, matando três pessoas e
ferindo 80 e é um revés para a
polícia antiterrorista de Londres
que, desde então, reforçou a segu-
rança na área.

Londres — AFP.: •

M ilx •• ?>KvJHli Ipi £

Policial leva um dos trinta feridos na explosão para o hospital

Ministros da

CE discutem

ação militar
COPENHAGUE — Os ministros

das Relações Exteriores dos países
da Comunidade Européia se reuni-
iam na Dinamarca para discutir a
sugestão do presidente americano
Bill Clinton de uma possível ação
militar conjunta com os Estados
Unidos na guerra civil na ex-lugos-
lá via.

A decisão americana de não in-
tervir unilateralmente no conflito
na ex-lugoslávià foi apoiada pela
maioria dos ministros, mas não
existe um consenso sobre as conse-
quências e o resultado de uma in-
tervènçaõ armada na região.

"Eu não vejo uma só vantagem
na ação militar e acho que isso só
intensificará o conflito", disse o mi-
nistro dinamarquês, Helveg Peter-
sen. Já os ministros italiano e espa-
nhol, Emilio Colombo e Javier
Solana, concordaram que o envio
de tropas será inevitável caso as
sanções econômicas impostas pelas
Nações Unidas, que entrarão em
vigor a partir de segunda-feira, não
surtirem efeito. Javier Solana. en-
tretanto, revelou que a intervenção
multilateral deverá se limitar a
bombardeios, sem envio de tropas.

Em Belgrado, o líder sérvio na
Bósnia-Herzegovina, Radovan Ka-
radzic, recusou a proposta do me-
diador da CE, Lord Owen. de criar
um corredor, sob proteção das for-
ças da ONU, ligando o setor croata
110 norte da Bósnia com os territó-
rios sérvios.

Avião da

Air índia é

seqüestrado

AMRITSAR, ÍNDIA — Um
Boeing 737 da lndian Airlines com
141 pessoas a bordo estava estacio-
nado ontem no aeroporto da cidade
indiana de Amritsar com um se-
qüestrador a bordo que ameaçava
matar os passageiros se não fose
levado para Cabul, capital do Ale-
ganistão.

Ele se identificou como Syed
Jallaluddin, comandante do grupo
mujahideen Hizbul. mas o grupo
desautorizou-o num comunicado
divulgado em Cabul, dizendo que
não recorre a seqüestras como for-
ma de luta.

O avião fazia um vôo interno de
Nova Déli para a cidade de Srina-
gar, no estado de Kashmir. O se-
qüestrador disse que tinha uma
granada e uma pistola, ameaçando
matar um passageiro por hora se
sua exigência não fosse atendida

PBONTO NA BARRAO iMOO

EDIFÍCIO

VE)A AQUI O QL QUE VOCÊ

COMEBCIALGQM 
Q.I.

NÃO VÊ EM NENHUM OUTRO.

Quociente de INTELIGÊNCIA

A inteligência do Barra Space Center aparece
em todos o$ detalhes, e se destaca especialmente no
gerenciamebto do prédio e na economia global de
custos proporcionada pela sua estrutura. Você tem
mais espaço, mais conforto, mais recursos, e gasta
muito menós.

Qualidade do investimento

O único edifício comercial pronto, com habite-se,
e com financiamento no bairro que mais cresce no Ric >.

Financiamento direto do incorporadòr em citú 24
meses. Você pode dar um sinal e pagar as parcelas res-
tantes, no todo ou em parte, com os frutos do seu tia-
balho no próprio edifício, ou com o -«tluguel do espaço.

Localização privilegiada (em frente ao Paes Men-
donça).

O melhor meio de garantir o futuro do filho que está
terminando a universidade.

QUALIDADE DO IMÓVEL
Double-Office Spaces a partir de 43m-, com copa,

banheiro e ampla área de recepção. Você usa como
quiser: um ou dois escritórios, mesmo de especiali-
dades diferentes.

6 elevadores panorâmicos.Fachada com proteção solar.
Vagas de garagem garantidas para você e para seus

clientes.
Finíssimo acabamento.

QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA
Central de fax e de cópias xerox (você só paga

se usar).
Central telefônica PABX com 1 telefone em cada

Double-Office. Não precisa se preocupar com linha,
já está tudo instalado.
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Gerador dê emergência. -
Antena coletiva de TV e EM, e central de som am-

biente nas. partes comuns.
Ar-condicioriádo central nas partes comuns e sistema

de ar-condicionado central individualizado por sala.
Sistema de segurança total com circuito interno

de TV
Central de Controle e Automação predial, que cuida

automaticamente da iluminação das partes comuns
da detecção e alarmeide incêndio. Uma solução inte-
ligente para reduzir os custos de condomínio.

QUALIDADE INCOMPARÁVEL
;;fjV .

Ao adquirir seu espaço no Barra Space Center,
você está recebendo muito mais:

Auditório para 70 pessoas.
3 salas.de reunião.
Health Space Center — 600m2 na cobertura, total-

mente dedicados aos seus momentos de relax, com
piscina, sauna seca e ã vapor, duchas, sala de repou-
so e apoio de bar.

Quase inimaginável

É difícil imaginar tantas vantagens reunidas no
prédio, no ponto, no bairro, nas facilidades e nas con-
dições de pagamento. Não há outro edifício comer-
ciai na Barra que se possa comparar ao Barra Space
Center. Venha vê-lo de perto. E ponha o seu Q.l. para
trabalhar com o nosso.

CORRETORES NO LOCAL,
DIARIAMENTE,

DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS.

SÓ 20% DE ENTRADA.
SALDO FACILITADO EM

24 MESES.

AV DAS AMÉRICAS, 1.155 
- 
BARRA.

(em frente ao Paes Mendonça)
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Existent Itoje cent ursos da ra^a /Hindu em eativeiro no nntndo

lemiba mito de luta epica

. / antilise dosxossos dos mortos na batalha de Little Big Horn /nostra que os iiu/ios attraram de huge

Custer, hniiwos mdo^ .
ser limn menhra matin nelo neroi.

' ^ViagemTropicoDourado.
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A análise dos ossos dos mortos na batalha de Little Big Horn mostra que os Índios atiraram de longe

Custer, uni dizimadofWindio},fòi um herói para os bimcps
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Ciência derruba mito de luta épica

índios atacaram

Custer com arma

de fogo moderna

JORGE LUIZ CAL1FE

A 
mitologia do Oeste ameri-

cano não resistiu à tecnolo-
»ia moderna. Cientistas usaram
um moderno espectrômetro de
massa e aceleradores nucleares no
exame do que restou da batalha
cie Little Bighorn, ocorrida em
Montana. Estados Unidos, em
'1876.
' Nessa batalha, reproduzida
.inúmeras vezes pelo cinema, a ca-
vaiaria do general Custer foi mas-
jsacrada pelos índios sioux e che-
iyenne. A pesquisa mostrou que os
índios estavam bem armados e
'agiram como franco-atiradores,
¦atacando de longe. A análise dos
•ossos mostra que as tropas do'general não se misturaram num
combate corpo a corpo, como
aparece nos filmes. Cada compa-
nhia lutou separadamente até ser
abatida a tiros pelos índios.

Armas de fogo — Antes de
Usar a nova tecnologia, o arqueó-
logo Douglas Scott já sabia que
os filmes estavam errados. Esca-
vando no local ele encontrou car-
tuchos de 45 tipos de armas de
fogo nas posições ocupadas pelos
índios. Isso revelou que eles esta-
vani mais bem armados do que os
soldados da cavalaria.

A equipe do Centro Arqueoló-
gico de Lincoln, Nebrasca, anali-
sou o padrão das balas e cartu-
clios encontrados no campo de
batalha. Ela mostra que os índios
¦não avançaram a cavalo sobre os
soldados. "Havia muitos guerrei-
ros cheyenne e sioux atirando de
posições bem protegidas" diz
Scott, que publicou suas desço-
bertas na revista Science.

Os índios tinham boas razões
para estarem bem armados e
prontos para uma emboscada.
Em 1851. o governo norte-ameri-
cano fizera um acordo com os
sioux e cheyenne prometendo que
cada tribo receberia 50 mil dóla-
ros anuais se concordasse em se
retirar para as reservas e deixasse
passar bs colonizadores brancos.
Os índios aceitaram o acordo a
contragosto. Os colonizadores
¦não só estavam ocupando suas
terras, como tinham dizimado os
rebanhos de búfalos, base da ali-
mentaçào das tribos. Os índios
passavam fome enquanto caçado-
res brancos, como Buffalo Bill,
matavam 4.800 búfalos por ano.

Expulsão — Houve várias
rebeliões reprimidas pelo exército,
que enforcou dezenas de índios.
Para piorar a situação, em 1867 o
Congresso dos Estados Unidos
aprovou uma lei que expulsava os
çomançhes e kiovvas das terras

. q.ue tinham sido garantidas a cada
tribo pelo tratado anterior. Hou-
ve uma revolta geral reprimida de
modo violento pelo governo. Em
7 de novembro de 1868 o general
Georgc Custer atacou um acam-
pamento dos cheyenne matando
indiscriminadamente homens,
mulheres e crianças.

Durante anos. os índios prepa-
raram sua vingança enquanto

Cinema criou

imagem falsa

O cinema norte-americano
Criou uma imagem falsa da colo-
liizaçâo do oeste dos Estados
Unidos, que só recentemente co-
meçou a ser revista.

No clássico Forte Apache, de
John Ford, Henry Fonda inter-
preta um militar inspirado no ge-
neral Custer. Ele defende os colo-
nos dos ataques de índios cruéis,
sem que o filme mencione porque
os índios eram tão agressivos con-
Ira a cavalaria.

Em O pequeno grande homem
Dustin Hoffman faz o papel de
um sobrevivente da batalha de
Little Big Horn. Mas tudo pode
ser umã mentira criada pelo herói.
Soldier Bine faz um retrato mais
realista dos massacres indígenas
provocados pelo exército, mas
ainda mostra os índios lutando
com táticas primitivas. Na vida
real. as tribos geralmente eram
atacadas à traição e foram enfra-
quecidas pela fome e pelas doen-
ças antes que os homens de fardas
azuis chegassem para expulsá-las
de suas terras.

suas terras continuavam a ser in-
vadidas por colonos e garimpei-
ros. Em 27 de junho de 1876 os
chefes Crazy Horse (cavalo lou-
co) dos cheyennes e Touro Sen-
tado (dos Sioux) armaram a em-
boscada para a tropa do general
Custer.

Desprezando as recomenda-
çòes dos índios crow, sens aliados,
ele avançou para a batalha e foi
massacrado. Os cientistas exumi-

naram os ossos dos soldados com
o espectrômetro de massa, conse-
guindo determinar que tipo de ali-
mento os horçiens tinhtjm ingerido
nas últimas semanas de vida. Com
essa pesquisa foi possível separar
os oficiais dos soldados e determi-
nar a posição de cada companhia.
Isso mostrou que a batalha ocor-
reu de forma muito méis ordena-
da do que se pensava.

Exxon 
quer 

mostrar

que 
Alasca está limpo

ANCHORAGE. ALASKA — A
companhia Exxon, proprietária
do navio petroleiro Exxon Valde:
que em 1989 derramou 11 milhões
de galões de óleo cru no estreito
Príncipe William, no Alasca, está
empreendendo uma audaciosa
campanha de relações públicas
baseada em dados científicos para
tentar provar que o acidente não
terá conseqüências a longo prazo
sobre a fauna e a flora do esplèn-
dido litoral.

Centenas de milhares de ani-
mais morreram envenenados pelo
óleo imediatamente após o vaza-
mento e a economia de pesca que
sustentava a população local foi
arrasada. Mas a companhia luta
para demonstrar que os danos
restantes se limitam a "apenas al-
guns trechos" ao longo do litoral.

Contradição — Trata-se
de uma pretensão surpreendeu-
te, que surge apenas duas sema-
nas depois que cientistas do go-
verno norte-americano
divulgaram suas conclusões so-
bre o vazamento — contendo o
oposto alegado pela Exxon.

O cientistas do governo dizem
que a capacidade de renovação da
natureza, a resistência da fauna
local e os esforços de limpeza pro-
movidos pela Exxon (que gastou
USS 2 bilhões tentando se redi-
mir) reduziram significativamente
as conseqüências futuras do vaza-
mento. Mas há muitas exceções,
relataram os cientistas.

Eles concluíram que a geração
de arenque nascida após o vaza-
mento é a mais frágil dos últimos
25 anos. Danos genéticos foram
encontrados em salmões, cuja po-
pulação aumentou demais por
causa da interrupção da pesca.
Esta explosão pode resultar num
colapso desta população.

Entre as aves. os tordos pare-
cem ter sido os mais atingidos:

seu ciclo reprodutivo foi alterar
do de tal modo que 100 mil' fij
lhotes nasceram tarde de piai*
para sobreviver ao inverno e.lfpj
ram varridos para o mar.

Segundo os cientistas, eslta
colônia pode nunca conseguir!s£
recuperar. • jp

O patos ainda sofrem. As lia-
leias-orca, gaivotas e lontra*
ainda não foram capazes de ré-
tomar inteiramente seus ciclos
de reprodução.

Sem consenso — Na \ erúii-
de, os cientistas ainda não cohse-
guiram determinar a extensão d$|
dados causados pelo va/amentd/e
não chegaram a um eonseiísp.
Eles admitem que as conclusões
são imperfeitas e se preocupam
com o que pode ter escapado^ts
suas observações.

Já as conclusões da Exxon, dtie
devem ser divulgadas até o fim do
mês, são opostas e seguras. M.es-
mo antes da publicação oficial ira
relatório, a empresa já distribui
informativos para todos os jor-
nais da nação. jl

Segundo esses informes.jjfrs
pesquisas promovidas pela em-
presa utilizaram técnicas de /)«-
pressão de ADNUn TmiõTtrasp?
conchas e sedimentos do fundo do
mar atingidos pelo óleo. que ha-
viam sido coletadas por agentes
do governo norte-americano. De
acordo com a Exxon, as análises
mostraram que quase nenhum
dos danos encontrados foi de-lalo
causado pelo vazamento do navio
em 1989.

Para a empresa, as análises
indicam que os danos foram
causados por outras fontes de
poluição: óleo diesel liberado
pelos navios pesqueiros.-óleo
natural trazido da costa da Cali-
fórnia e contaminação causada
pelos laboratórios do governo.
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EUA anunciam 
plano

para 
salvar os 

pandas
WASHINGTON — A Associa-

çào Americana de Parques e Zoo-
lógicos anunciou um amplo pro-
jeto para reverter o declínio na
população de ursos pandas.

O Plano de Ação para Conser-
var o Panda Gigante vai tentar
assegurar que o dinheiro arreca-
dado para proteger esta espécie
seja bem usado. O acordo vai re-
duzir o número de exibições tem-
porárias em zoológicos america-
nos para evitar que os pandas
fiquem em jaulas inadequadas e
expostos ao estresse da viagem.

Sucesso — O novo plano cria
normas para o cuidado e a repro-
duçào de pandas nos zoológicos
dos Estados Unidos e Canadá.
Projetos como este. para aumen-
tar a sobrevivência de espécies,
têm sido bem-sucedidos e já au-
mentaram o número de animais
raros corno os lobos vermelhos. O
acordo também vai fiscalizar a
utilização do dinheiro doado para
a proteção dos pandas na China.
Críticos afirmam que as doações
para 

"salvar os pandas" são Ire-

qiientemente mal utilizadas pelos
chineses.

Os pandas começaram a dimi-
nuir devido à destruição do seu
hábitat natural, a caça e o desapa-
recimento gradual de suas fontes
de alimento. Os pandas também
se reproduzem com dificuldade
tanto no cativeiro quanto em li-
berdade e só restam mil cm seu
habitat natural.

Existem 100 pandas em cali-
veiro. a maioria em zoológicos
chineses. George Schaller. espe-
cialista em conservação de ani-
mais selvagens e autor do livro O
último panda elogiou o projeto."Pela 

primeira vez os zoológicos
norte-americanos estão agindo
para beneficiar os pandas e não a
sim mesmos", disse.

Mas outros conservacionistas
apresentaram restrições ao pro-
jeto. Ginette Hemley. do Fundo
Mundial da Vida Selvagenv. .dis-
se que o projeto ainda permite
que os zoológicos aluguem.pan-
das. o que mantém a ameaça aos
animais

W íl OPfY! Porque, quando, jornal do brasil
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Lançamento da nave

Columbia é adiado

CABO CANAVERAL, EUA — O
lançamento da nove espacial Co*
lumbia, previsto para ontem, foi
adiado para amanhã, às 10h50 hora
local, informou a Nasa. O motivo é
um defeito no sistema de navega-
ção, essencial para as manobras de
entrada na atmosfera, disse um
porta-voz dn agência aeroespacial
americana, George Diller."Se tivéssemos lançado a nave,
não poderíamos garantir a missão
de nove dias. Por isso. preferimos
substituir a peça defeituosa. Voare-
mos dentro de 48 horas", disse Dil-
ler.

A nave decola amanhã com sete
astronautas a bordo, dois deles ale-
mães e os outros cinco ameriena-
nos. A missão programada está
sendo financiada pela agência espa-
ciai alemã Dara e é considerada

como uma ponte para a participa-
ção européia puma possível futura
estação espacial americana. Os ale-
mães sàò responsáveis pela maior
parte dos experimentos programa-
dos.

A tripulação não estava dentro
da nave quando a central da Nasa
decidiu cancelar o lançamento, e os
tanques ainda não haviam sido
abastecidos. "Não fiquei nervoso",
disse o coordenador técnico da mis-
são, Hermann Kurscheid. "Esta-

mos confiantes na forma e no de-
sempenho da nave".

Esta é a terceira vez que um
defeito posterga o lançamento da
Columbia. Ela deveria ter subido
ao espaço no final de fevereiro. No
dia 22 de março, seu lançamento foi
adiado três segundos antes da par-
tida.

USS 1.885.

| uss 1,549. g

I uss 1,129. j
PROMOCAOAEREA
MIAMI US$799

DIRETO TRANSBRASIL

ORLANDO, Ml AMIE CANCUN -13 DIAS COM: PI Aérea, 5 Nts. Oriando
em Hotel da Disney, 2 Nls. Miami e 4 Nls. Cancqrt, 1 Semana de Carro
Chevy Cavalier d Seguro e Seguro Viagem Tourisl Card,
ORLANDO, MIAMI E NOVA YORK -12 DIAS COM: P/ Aérea, 5 Nts.
Orlando, 2 Nts. Miami, 3 Nts. Nova York com Transfer e Çjty Tour e 1
Semana de Carro d Seguro e Seguro Viagem Tourist Card.
ORLANDO E MIAMI -10 DIAS COM: 1 Semana de Cano, 5 Nts.
Orlando, 2 Nts. Miami e PI Aérea e Seguro Viagem Tourist Card.
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4 Jantares, Calé da Manhã, Guia. Saidas:
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US$1,400
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[TR0P3C0 BQHRflBO
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fax (021)224-0095

m



JORNAL DO BRASIL CIDADE domingo, 25/4/93 • 29

Fotos de Olavo Rufino

jg|5||gAxf|Kg|aa|Ss^ i'^v' •

I x -' ;»f^T1HK\^pHKj^SHnK^SHfe*

|^p;^¦V:'-^;-f"-''-'' 

' ' ' 
V 

''"r'T^f''^:>'v

A aventurei, que para alguns dura até llúO, acontece todas as terças-feiras, sempre às 2JÍi3Ò e reúne até 2.5Ó0 ciclistas na largada no Leblon

Ciclistas descobrem a noite do Ri©

¦ Passeios das terças-feiras já reúnem milhares de adeptos nas avenidas da Zona Sul

HCIANA AZEVEDO
São 21 h 15 de terça-feira, no fi-

rui da Avenida Delfim Moreira,
Leblon. Marcus Rangel, de nove
anos, está compenetradissimo em
cima de sua mountain bike nova em
folha. Enche o peito de ar, ergue a
cabeça. Esta noite será a sua pri-
meira vez. Alguns passos atrás, o
aposentado Mario Cavalcanti —
"vulgo Vagabundo" —, dentro da
bermuda de lycra acolchoada, ajei-
tu o capacete, os óculos protetores e
as luvas. A rigidez dos músculos
nas pernas desmente os 63 anos de
vida. Ao longo dos últimos dois
anos. Vagabundo pedalou oito mil
quilômetros. Está para começar
mais um passeio ciclístico Tuesday
Mglu Bikers, que na última terça-
feira reuniu mais de 2.500 pessoas.

21h25. Os carros que descem a
Avenida Niemeyer têm dificuldade
em ultrapassar a barreira de gatas,
xaios. profissionais liberais, estu-
dantes e pessoas de todas as idades
e atividades, que, montadas em bi-
cicletas, dentro de poucos minutos
partirão em direção ao Museu de
Arte Moderna, no Aterro, passan-
do pelo Forte de São João, na Ur-
ca. É um espetáculo inesquecível. A
Cidade Maravilhosa continua linda,
vista sobre os pedais do enxame de
atletas de fim de noite.

21 h28. De repente, uma agitação
toma conta dos ciclistas na Delfim
Moreira. O professor de educação
física Paulinho Cintura ("saúde é o
que interessa, o resto não tem pres-
sa") corre para pegar sua bicicleta

. sobre o gramado. As rodas começam
a deslizar preguiçosamente, dois mi-
nutos antes do horário previsto.

Os ciclistas mais bem equipados
levam á cintura uma luz pisca-pisca
vermelha. Nas janelas dos prédios
na Vieira Souto, surge a platéia
curiosa. No calçadão da praia, pe-
destros lançam olhares invejosos. O
enxame avança compacto em dire-
ção a Copacabana, onde ciclistas e
motoristas já começam a se mistu-
rar. Uma pick-up Mitsubishi, res-
ponsável pelos resgates, segue-os de
perto. 

"Mas não rebocamos pes-
soas cansadas, só as que têm a bici-
cleta quebrada ou um pneu fura-
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Os participantes do passeio confraternizam no MAM pouco antes de retomar o longo caminho de volta

do", vai logo avisando o piloto
Rogério Câmara, que bolou o logo-
tipo do evento, impresso em cami-
setas e adesivos.

O cansaço dos despreparados é
compreensível. Afinal, o percurso
completo soma 40 _
quilômetros e a ve-
locidade média é
de 30 km/h. Na
Urca. a turma ain-
da sobe a Ladeira
São Sebastião e, no
final dela, desce
uma escada, carregando a bicicleta
nas costas. Quer dizer, quase toda a
turma. Porque muita gente prefere
ficar esperando o resto do grupo
antes da antiga TV Tupi, como é o
caso de um grupo de amigos que
resolveu não seguir até o Forte,
temendo o cansaço.

Pouco depois, a massa de bici-
cletas desponta no final da Avenida
Portugal, margeando a Baía de
Guanabara, coalhada de embarca-
çòes que balançam ao sabor da bri-
sa. "Esperando aqui é mole de pe-
dalar", provoca um rapaz aos

Socorro
mecânico

garante a
tranqüilidade

gritos. A concentração de ciclistas
causa um tumulto em frente ao pré-
dio do antigo Cassino da Urca e da
emissora de TV. A massa de bikers
volta a ficar densa.

Os que descansavam juntam-se
novamente ao gru-
po e seguem rumo
ao Aterro. Agora,
a expressão de
muitos rostos já
denuncia o cansa-
ço. As pernas se es-
forçam para man-

ter o ritmo dos movimentos. Lá vai
Ricardo Henrique Barros Moreira,
de oito anos, tentando manter o
ritmo ao lado do pai. Seu passeio
deveria terminar no MAM, onde
ele continuaria de carro. Mas o pe-
queno, que pedala desde os seis
anos, recusa o resgate e segue até o
final do percurso."A 

primeira vez que vim pedalar
caiu a maior chuva, foi um completo
delírio", festeja a estudante de Co-
municação Helena Artmann. "Além
do exercício, o mais legal é o contato
com a cidade; a gente pode sentí-la
melhor dessa maneira. É coisa de
carioca mesmo", conclui. Os letreiros

luminosos sobre os prédios vazios do
Centro da cidade parecem ser as úni-
cas testemunhas da reunião dos jo-
vens de espírito no gramado em frente
ao MAM. Está na"hora da volta e os
ciclistas conseguem parar o trânsito
no Aterro para retornar.

Pernas para que te quero! Pelo
gramado do Aterro, já dá para con-
tar as deserções dos bikers traídos
pela baixa resistência. Mas o corte-
jo sobre rodas continua em frente.
No Túnel do Pasmado, muitos gri-
tos, assovios, a cumplicidade alegre
de uns motoristas e a irritação de
outros. Uma hora e meia depois, os
primeiros ciclistas estão de volta ao
ponto de partida. 

"Isso é bom de-
mais. Vou até comprar uma bicicle-
ta nova", comunica, aos berros,
Paulinho Cintura.

E hora do chope. Uns vão ficando
pelo Bracarense. Outro grupo é fre-
guês do Caneco 70. Mas a grande
maioria, como Mariano Marcondes
Ferraz, prefere a badalaçào do Baixo
Leblon, que fica com um perfil dite-
rente após a saudável invasão de ci-
distas. No lugar do engarrafamento
de carros, bicicletas estacionadas por
todos os cantos das calçadas.

'Windsurfistas' 
fundaram o 

grupo
Desde que foi criado, em dezem-

bro do ano passado, o Tuesday
Niglit Bikers (Ciclistas de terça à
noite) vem alcançando proporções
inesperadas. Tudo começou quan-
do um grupo de amigos windsurfis-
tas resolveu se exercitar sobre rodas
nos dias em que não havia vento
suficiente para velejar. "Éramos
um grupo de 15 a 20 pessoas e
saiamos do Leblon até a Barra da
Tijuca". lembra o arquiteto Rober-
to Braga. 39 anos. que ao lado da
veterinária Marina Bezerra. 24. e
um dos maiores entusiastas do pas-
seio.

Como a possibilidade dc velejar
estava restrita ao* finais de semana,
eles escolheram a terça-feira por ser
um dia morto, ideal para aliviar o
estresse. Nos primeiras terças, lo-
ram 18. 50. 100 pessoas e dai para
frente não parou de aumentar o
número He adesões. "Foi impres-

sionante como o passeio foi cres-
cendo apenas com a propaganda de
boca e. depois, com matérias na
imprensa", diz Roberto, sobre o"maior 

passeio ciclístico do Bra-
sil".

A empolgação foi tomando for-
ma. Sem patrocínio, o passeio tem
sido organizado apenas com a boa
vontade dos amigos: a firma de

eventos Daissen cedeu uma pick-up
para rebocar as bicicletas que que-
bravam, a ambulância dos Anjos do
Asfalto apareceu duas vezes e fo-
ram confeccionadas 100 camisetas
que são vendidas a CrS 182 mil nas
lojas do ramo. Até agora, só não
surgiu a colaboração da adminis-
tração municipal.

"Na CET-Rio. nos disseram que

^^'P^àlto preço- da dedicação aiò pedal

I As moutain bikes impor-
tadas têm preços entre USS
400 (CrS 13.8 milhões) e USS

mil (CrS 69 milhõesV Não é
preciso ter bicicleta de mar-
cha. mas elas desenvolvem
velocidades maiores. Roberto
Braga não recomenda as bici-
cletas tipo monareta. Ele su-

gere que os ciclistas usem ca-
paçetes (em torno de CrS 1.5
milhão) e luvas (CrS 500 mil),
que protegem as mãos nas
quedas, além de dar aderên-
cia. Também são recomenda-
das as garrafinhas com água.
a bomba para encher pneus e
a> bermudas de hera.

não poderiam interromper o trânsi-
to no cruzamento das avenidas
Nossa Senhora de Copacabana e
Princesa Isabel — um dos trechos
mais perigosos — por cinco minu-
tos, se não fossem eles os responsa-
veis por todo o evento. E acabaram
não fazendo nada", queixa-se Ro-
berto.

A Fundação Rio Esporte, tam-
bém procurada, não tomou nenhu-
ma atitude para legalizar o evento,
que tem 80% de participantes fixos
e 20% flutuantes. Numa reunião na
última quinta-feira, os bikers obti-
veram a promessa de colaboração
informal do 2" BPM (Botafogo).
19" BPM (Copacabana) e 23" BPM
(Leblon). que deslocarão patrulhas
para dar segurança ao passeio, 

"ls-

so só está dando certo porque não
existe interesse econômico. É puro
prazer", conclui Roberto.

AGUINALDO

SILVA

Entre o vazio e a dor

T7 stava eu na
JL—' fila da se-
ção eleitoral,
pau da vida por
ser obrigado a
votar na idioti-
ce que foi o tal
de plebiscito,
quando estou-
rou uma ani-
mada discussão
entre alguns ci-
dadãos de so-
taque- clara-,
mente nor-
destino. O te-
ma era: se a
monarquia ven- &
cer, volta ou
não a escravidão? Corno já
passava das oito da matina
e ainda não havia mesários
para iniciar os trabalhos, a
discussão prosseguiu du-
rante uns quinze minutos
sem que a fila avançasse ou
se chegasse a um consenso,
até que um cidadão lançou
a pérola: monarquia, escra-
vidão, qualquer coisa que já
passou é melhor do que Iwje,
porque hoje é muito ruim...
Depois que se ouviu isso o
silêncio foi geral. Passa-
ram-se mais cinco minutos,
a fila finalmente avançou.
Fiquei pensando na frase
enquanto anulava meu vo-
to, e ainda estava pensando
nela quando cheguei em
casa, apanhei um disco ao
acaso e botei pra tocar. Era
de Nara Leão. E bastou
que eu ouvisse os primeiros
acordes (marcha da Quar-
ta-Feira de Cinzas, de Car-
los Lyra e Vinícius de Mo-
raes) pra concordar com
o tal cidadão. Não é nostal-
gia nem saudosismo, não,
mas a verdade é que os
bons tempos já passaram e
ninguém nem ao menos
notou. Alguém se lembra
daquela história de ter que
escolher entre o vazio e a
dor? Pois eu prefiro a dor:
sou muito, mais os anos 70
que essa merreca geral pela
qual todos nós estamos
passando agora.

¦ ¦ ¦
Por motivo de negócios

tive que fazer uma viagem
do Recreio dos Bandeiran-
tes à Praça Mauá, onde eu
não ia há pelo menos oito
anos. Fiz como a Angélica:
fui de táxi. Desembarquei
diante de um espaventado e
mudernoso prédio que não
estava no local da última
vez em que lá estive. Ao
vê-lo, quase repeti a frase
dita por William Faulkner
em São Paulo, ao acordar e
se debruçar na janela do
hotel após um fartíssimo
pileque: mas que diabo eu
estou fazendo em Chicago?
Porque o tal prédio parece
ter sido transplantado por
um disco voador direta-
mente daquela cidade nor-
te-americana pra esquina
da Praça Mauá: é acintoso,
não tem nada a ver com o
resto da cidade em que foi
plantado — enfim, não
passa de um delírio de al-
gum arquiteto megalôma-
no. Mas deve ter seus ad-
m i r a d o r e s, sim. Da
próxima vez que eu vol-
tar à Praça Mauá (espero
que só daqui a oito anos, se
Deus quiser) vou correndo
ver se o tal prédio ainda
continua lá. Quem sabe o
delírio não foi meu?

Ei D ¦
Vocês leram a história

do seqüestro da neta de Jo-
sé Scafura, ou Piruínha, o
bicheiro? Mal os seqüestra-
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dores descobriram quem
era o avô da menininha
trataram de soltá-la na pri-
meira esquina. Pois é, seu
Castor que me desculpe,
mas no dia em que os la-
drões me atacarem eu vou
dizer a eles que me cha-
mo Aguinaldo de Andrade,
e que sou sobrinho do lio-
inem, sim. Bênção, tio...

Dei um rápido bordejo
por São Paulo na semana
que passou. Nào é porque
esta coluna é carioca nem
que eu seja bairrista. Mas
lá existem uns mitos que
não dá pra entender. Entre
outros: Arrigo Barnabé.
Tetê Espíndola, Marcelo
Tas, a revista httervieir,
aquele cara de boca mole
da MTV... E que tal o dire-
tor de teatro Cacá Rosset?
Quem é que agüenta mais
ver aquele cidadão se auto-
promovendo à custa de Al-
fred Jary? O tal Rei Ubli
que ele insiste em encarnar

e os. jornais e as em isso-.
ras paulistas de; tevê em
mostrar a qualquer pretex-
to — já encheu as medi-
das. O pior é que ele é com-
petenlc no que faz —

quando faz, porque atual-
mente só aparece pra exibir
a sua coleção de gravatas
ou a fantasia de ubu. Ainda
no domingo do plebiscito
lá estava ele, com sua Iroú-
pe, fazendo gracinhas dian-
te das câmaras de tevê nu-
ma seção eleitoral, dc onde
acabou sendo expulso.
Houve uma época em que
José Celso Martinez Cor-
rêa era o único diretor de
teatro que se arvorava o
direito de ter siricoticos em
público. Hoje em dia vários
representates da classe la-
zem qualquer negócio pra
aparecer. —i

¦ I B
Joãozinho Tiinta está cie £

volta ao carnaval carioca,'-
de onde nunca deveria ter r
saído. Agora como cama-;
valesco da Unidos de Vira; "
douro. Li não sei onde que i
todas aquelas acusações *
horrorosas que fizeram1/
contra ele por causa do
projeto Flor do AmahJÊiÇ
foram depois desmentidas |

parece que tudo nào;;
passou de uma disputa pelo -
poder dentro do tal proje-'
to. E ficou tudo por is - <•
so mesmo, sem desagravo"? \
Por vontade do próprio ;
Joãozinho. sim. MesmjÕj"
por que a vingança, aquele.:
prato que se come frio. cie"
sem dúvida a terá no próxi-' |
mo carnaval.

m ¦ ¦
Ah. sim: por motivo dos"

negócios de que falei aci-
ma. na nota sobre a Praça
Mauá. estou deixando o
Recreio dos Bandeirantes.
Que Deus o tenha.
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Crise faz carioca mudar hábito alimentar

¦ Pesquisa revela que a população come menos e corta do cardápio produtos como o arroz, que foi substituído pelo macarrão
ANTONIO JOSÉ MENDES

O carioca está sendo obrigado a
mudar seus hábitos alimentares, re-
velou uma pesquisa do Instituto
Databrasil, da Universidade Cândi-
do Mendes, divulgada na semana
passada. Com os bolsos cada vez
mais vazios, a maioria da popula-
ção do Rio está comendo pior, me-'..nos 

e adquirindo novos costumes.
O arroz saiu do cardápio básico da
cidade, perdendo agora para o ma-
carrão. Os enlatados foram retira-
dos da lista de compras e os consu-
midores procuram dois ou três
supermercados antes de comprar,
caçando promoções." Atualmente,
escolhemos os produtos pelo preço,
não pela marca", admite a dona de
casa Jane Gonçalves do Nascimen-
to, explicando um outro hábito tra-
zido pela crise e bastante em voga.

"A 
procura da xepa da feira pe-

Ias donas de casa cariocas tem cres-
cido enormemente. A compra de
legumes e de restos de verduras em
caixas de sobras, a xepa, serve para

fazer sopas", nota Paulo Tafner,
diretor de operações do Databrasil.
Novamente estão na moda as papi-
nhas e, com a queda dos enlatados,
ressurgiu a compra a granel. 

"Co-
mo os enlatados são uma facilidade
da vida moderna e o retorno à ven-
da de produtos como ervilhas, mi-
lho e azeitonas a granel se expande,
podemos dizer que a crise levou os
cariocas a um caminho inverso ao
da modernidade, numa marcha à ré
que acompanha a dos brasileiros
em geral, que estão de volta ao
Volkswagen", interpreta o diretor
do Databrasil.

Arroz sumiu - Curiosamente, o
arroz saiu da lista dos alimentos
favoritos dos cariocas — produtos
consumidos pelo menos uma vez
por semana por mais de 90% dos
moradores. Agora, a lista do cardá-
pio-base do Rio (seis produtos mais
consumidos), é composta por fei-
jão, verduras, frutas, frango, ma-
carrão e ovos.

Num país em que, segundo o

ministro da Saúde Jamil Haddad, a
fome é a maior causadora de doen-
ças. E em que, para a população
que vive em estado de miséria "está
cada vez mais complicado encon-
trar pão e leite", lembra a nutricio-
nista Ria Ellwanger, do Departa-
mento de Indicadores Sociais do
IBGE. Mas para a classe média,
por enquanto, "em termos nutricio-
nais, o que existe principalmente é
um corte de supérfluos, à procura
do mais barato".

Mas a pesquisa do Databrasil
revela um dado dramático: que a
queda do padrão alimentar do ca-
rioca inclui uma significativa redu-
ção no consumo de proteínas de
carne, peixe, frangos e ovos. E a
nutricionista lembra que a queda de
proteínas de origem animal "vai

gerar uma insuficiência de vitami-
nas e sais minerais, podendo chegar
a uma carência alimentar com con-
seqüências sérias para o crescimen-
to infantil e para a saúde em ge-
ral".

José Roberto Serra

Redução de 
proteínas preocupa

¦ Databrasil

aponta queda
significativa

A 
nutricionista Ria Ellwanger,
do Departamento de Indi-"cadores Sociais do IBGE, chama

atenção sobre algumas conse-
qüências das mudanças de hábitos
alimentares dos cariocas. "Quan-
do se substitui, por questão de
preço, a carne de boi pelo frango,
por exemplo, deve-se levar em
conta que um quilo de carne não é
igual a um quilo de frango. Den-

ítro do frango, os fornecedores co-
locam cabeças, pés e também há
uma perda com os ossos do fran-
go. Então, na verdade, o frango
não leva uma vantagem tão gran-
de em relação à carne. A asa de

frango não tem volume de carne,
mas é opção que ficou barata e é
valida", diz ela.

A saída do arroz do cardápio-
base do carioca (embora o consu-
mo do produto ainda seja alto)
para Paulo Tafner, diretor do Da-
tabrasil, pode ter uma razão cul-
tural: "Como o Rio é a terceira
cidade nordestina do Brasil, o há-
bito de comer feijão com farinha
pode ter se espalhado." Já na opi-
nião de Ria, o grande número de
mulheres trabalhando fora leva à
preferência por comidas de prepa-
ração rápida, como o macarrão
com carne jnoída. "A combina-
ção de arroz e feijão é boa, pois os
aminoácidos se complementam
bem. Já o macarrão tem uma bai-
xíssima quantidade de proteínas.
Mas, com a carne moída junto
não há perda proteica", diz.

Segundo a nutricionista, a
substituição dos enlatados pela
compra a granel não significa per-
da em termos nutricionais. Ria vê
um grande defeito nos hábitos ali-
mentares dos cariocas: o de tomar
um café da manhã muito fraco. E
um bom hábito: beber suco de
laranja em lugar de refrigerantes.

"O 
grande problema é a redu-

ção significativa apontada pela
pesquisa do Databrasil no consu-
mo de proteínas de origem ani-
mal, as mais completas e funda-
mentais principalmente para a.
fase do crescimento. A carência
de vitamina A pode trazer ceguei-
ra noturna e doenças de pele. A de
vitamina C, diminuição da resis-
tência física. E a carência de vita-
mina B pode afetar o sistema ner-
voso", lembra.

Mesmo famílias de maior renda, como a de Gilson Rocha, tiveram que desistir de alimentos mais cai

Bife 
perde vez 

para carne moída
"O 

prato que mais consumi-
mos é o macarrão com boi ralado
(carne moída)", conta o comer-
ciante de autopeças Nilton do
Nascimento, de 46 anos, que vive
com a mulher Jane Gonçalves do
Nascimento, 40 e os filhos Janil-
ton, 18 e Janaína, 15, numa casa
em Coelho Neto. A preferência
marca uma mudança do ex-prato
típico do carioca — arroz, feijão,
bife e batata frita — para outro
que contém a carne moída, mais
barata.

Além de fácil de preparar, o
boi ralado tem um outro argu-
mento forte a seu favor. Somados
os preços médios atuais de um
quilo de cada produto como car-
ne, arroz, feijão e batata, o consu-
midor gasta Cr$ 138 mil na com-
pra. Para consumir • macarrão e
carne moída, gasta apenas Cr$ 65
mil no supermercado. Ainda as-
sim, os Nascimento vão a três ou
quatro supermercados procuranr
do promoções.

Regime — Segundo a pes-
quisa do Datrabrasil, apenas 1%
da população carioca declarou fa-
zer regime alimentar, seja por ne-
cessidade de saúde ou por opção.
Entre esta minoria, está a família
de Gilson Mariah da Rocha e
Diana Ribeiro Alencar da Costa,
moradores no Humaitá. Diana,
que é diretora do segundo grau do
Colégio Santo Inácio, faz regime
emagrecer, juntamente com a fi-
lha Paula, 9 anos — as duas com
acompanhamento médico.

Mas como o regime que Diana
segue oferece "uma dieta muito
rica, com sete opções", ela conta
que luta como pode para não mu-
dar seus hábitos alimentares por
causa da crise. " Abri mão do
ônibus do colégio de minha filha,
abri mão da faxineira. Mas não
vou deixar de comer e beber
bem", afirma.

As concessões, no entanto, ti-
veram de ser feitas. "Abri mãta do
camarão, que está a Cr$ 600 íjnil o
quilo e do bacalhau, também a
CrS 600 mil. O haddock, que,está
a Cr$ 1 milhão o quilo, só rode-
mos comer uma vez .ia vicia e
outra na morte", conta Diana.

Já Maria José Rodrigues An-
tônio, que mora com cinco filhos
e um neto em um apartamento de
dois quartos no Irajá, passou, nos
últimos meses, a comer carnejuma
vez por semana. "Mas comemos
ovos, fígado, hamburger", conta.
Corre vários supermercados (para
comprar, "as vezes passo o dja na
rua, vou até a Feirinha da fàvu-
na", diz. Os filhos ajudam na des-
pesa e a renda familiar chega a
CrS 7 milhões. "Tenho 

que cortar
cada vez mais coisas. Não faço
mais doces no fim de semana",
conta.

0 JB PROGRAMOU PARA VOCÊ

UM NOVO FIM DE SEMANA.

A partir do próximo fim de
semana, o Jornal do Brasil tem
novas atrações. E desde já você vai
ficar por dentro de tudo. Sábado, a
revista TV vai crescer e virar um
tablóide a cores. Com ela, volta
a programação semanal das
emissoras de televisão. Também
em fase de crescimento, está o
Caderno B, que passa a ter mais

páginas, com mais serviços,
matérias e informações culturais. O
Caderno Idéias não fica atrás. Fica
com mais idéias ainda e no formato
standard dos outros cadernos.

Domingo tem mais novidades. Tem

o novo Caderno Casa e Decoração,

um guia completo para quem
deseja morar bem. Estilo de Vida e

Saúde e Medicina, no formato dos

demais cadernos, com maior

integração editorial. E o Caderno

B, com 16 páginas, incorporando

Quadrinhos e Zine com toda sua

ousadia e juventude. Tudo para

que você tenha muito mais jornal
no seu fim de semana. Agora que
você está bem informado sobre o

que vai acontecer, relaxe,

programe-se e aproveite.

JORNAL DO BRASIL
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Ainda guardado pela faixado privileeio extinto, o Tempra de Nader nao escapou da multa da PM ^b—a——— !... „WHK99HBH^9 HMMM >-•• r.atie^^?p**s''

Nader 
perde 

as duas vagas ISlfHBEl H0HHH

exclusivas em Copaeabana B^hB

Embora a placa que reservava liciamento do Transito, se ate se- E nao cabe a nos, contribuintes,
duas vagas exclusivas para o pre- gunda-feira o veiculo continuar bancar as mordomias desses ca- ¦»«*¦¦ ||
sidente da Assembleia Legislativa, la, sera rebocado. A placa que ras", desabafou Pedro Faria. Conjunto System Aiko AHS-174. j-
Jose Nader (sem partido), no tre- proibia o estacionamento a qual- 0 aposentado Aldo Ores con- OC/AM/FM estereo. Equalizador com 5 bandas. Entrada auxiliar. Conjuilto System Sony LBT 32.
chc mais movimentado da Rua quer veiculo — virada para a cal- cordou e foi alem: "E um absur- Toca-discos. Dupleicassete.2caixasacusticas. Mixagemde Potencia de 80 watts PMPO.
Sarta Clara, em Copaeabana, te- gada ha duas semanas — esta no- do, tanto os carros que ele man- pirate de cromo. Rack oprional.COm 

Um S° °qUe' 6 6 °f Entrada **** CD' Toca'discos modular-Rack °Pcional-
nlu sido retirada ontem de manha vamente voltada para a rua. dou comprar quanto o privilegio 70 PECAS 80 PEQAS
pela CET-Rio, o Fiat Tempra Por volta das 1 Oh de ontem, das vagas. Forca para ele", pediu. O f QA 000, A vista 8«390«^^'verle do deputado (Barra Mansa, motorista do deputado, que nao O deputado estadual Carlos Mine | 

AvistaO.USrV# f
IE 6602) continuava estacionado, qUjs se identificar, ficou indocii esta convocando parlamentares ¦» ¦ ;
irngularmente, do lado esquerdo quando viu que sumira a placa do para um "arrastao de chapas (semp TOSHIBA)  «
darua, o que levou a Policia Mill- "Poder Legislativo". "Quem reti- frias", nas proximas segunda e samilUMASOlutAOMilHOB. Garantiaem   100watts i
tar a multa-lo. rou essa droga?", gritou para terga-feira, na porta da Assem- Coniunto Svstem a Laser Toshiba SL13 CD 

Dobro A User Duplo Cassete __PMP0_ |A multa por estacionamento porteiro. Vizinhos apoiaram a de- bleia Legislativa. Segundo Mine, fm/mw/sw. Duplo cassete com gravagao sin- ;
irregular e de Cr$ 715 nnl e pode cisao da PM, de multar o carro. existe uma resolu^ao da Alerj, de cronizada no CD player. Equalizador. Karaoke. '^yyB
serrenovada apos duas horas. Se- "Ha 10 anos pago um salario mi- 1989, que proibe terminantemente C°ntr°lercm°to^6 meses^e garantB^nom^ |

Maia define recursos 
para |pB||fllH^raB| 

|

Os recursos destinados as prin- pulares para os moradores de pa- COlltTa 
"

19)4 foram definidos ontem de obras nas ruas mais atingidas pela fi IlllllliciI)io ___ /
rmnha pelo prefeito Cesar Maia. chuva na Tijuca e Rio Comprido, r -."? irrflihsj/d
A decisao foi tomada durante recuperagao da Rua da Quitanda O prefeito Cesar Maia deu to-
urna reuniao no Palacio da Cida- e da Avenida Automovel Clube. da razao a proprietaria de uma ;
de, da qual participaram os Secre- A verba vai servir tambem para casa no Itanhanga que entrou na
tarios dc Obras, Marcio Fortes, reforma de 132 escolas e dos hos- Justiga contra o municipio, por /
de Urbanismo, Luiz Paulo Con- pitais Miguel Couto, Salgado Fi- causa da desvalorizapao de sua eSSIIMMsm Radio Relogio Toshiba RC-1061. »;
de, e o presidente da Riourbe, lho, Jesus e Lourengo Jorge. "Pre- residencia em torno da qual vem Conjunto System Semp Toshiba SL 3147. AM/fm^Adormececorn^
Marcelo Siqueira. Para constru- cisamos organizar recursos crescendo uma favela. Na sexta- J5bS32°Dl!Sl5SUSte^omre^SrconHnllae normal + 6 meses de garantia complementar. i
9ao doTunel da Covanca e insta- dis.nbuir os invest™™,os por feira a 8-Camara Ci,d do Tnbu- *^SRS52K2StS8fSi '"WAS

hi^So do projeto de Veiculos Le- subprefeituras , disseMuia. nal de Justi^a sentenciou que a acusticas bass reflex. Rack optional. 6 meses de garantia ¦» # 1 ftOft 000, -/¦¦• . » ]U
ves sobre Trilhos, a verba sera de Ele anunciou ainda um projeto prefeitura cometeu crime de omis- normal + 6 meses de garantia complementar. A vista *¦ • V3rO* |
US$ 100 milhoes (Cr$ 3,4 tri- de contribuifdo de melhorias, des- sj0 p0r nao ter tentado impedir o 80 PECAS i i,
lhoes) e para as obras de medio tinado a classe media, que preve crescimento da favela e decidiu A • * 8 fiftO °00' A l<
porte a preleitura destinara USS uma especie de consorcio entre ftvisiaw«vwv«
10 milhoes (CrJ 340 bill,oes) men- prefeitura e os moradores de luga- q«apr°p™anadaeasa- uma ^___ |

sais. res que estiverem precisando de v|uva devera ser indentzada. O ,¦¦¦_ " ¦¦¦ -\ ^
s^^^^id^ad^ Va|^.da*indeni^z^0d^l^^h^^ ^ ^IflroCllCntS

crn Sao Crii^^ ^hospUal^e^'' % . 6

^^ 
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Lacoa Rodrioo deVreltas2— em S>ilbf qUC 0 es80t<? ®J^ad(? diret0 Dias apos ser recusado no Souza ConiuntoSvstomfCESSSMO ^ 7
[Vente a s^Sa do Sd Reboi" T ^ T nmgUeni Aguiar - sem agua - e no Hos- Toca-discos belt w ^ w J**"
r-K e an P'lrnnp Hn Cnt-trnmh't <-* poi isso colocamos os estandar- pital de Traumato-Ortopedia, que drive. Duplo cassete com auto stop e duplica^ao de fitas em TV com Radio CCE TV P6. a

indir-iJ nnnfnc rritirnc H-t tes", disse Moscatelle. Ele contou nao tem emergencia. No HSA, S; dta vetecidade. Permite ouvir 2 fitas seqiiencfelmente. TV^B^ 5VHF(2a 13)eUHF(14 a 83). Radio— tndicam pontos criticos da aue e comum encontrar auantida- mpHirn< rhpoMmm » nrpvpr « tw Entrada para CD. Rack opcional. AM/FM. Saida para fone de ouvido. Entrada para antena ;
poluigao que chega por esuotos ^ue c coinum,e 

,cont,rar qua Ulda medicos chegaram a prever a ne- 130 pECAS extema Ad tave, ao autom6ve|. .
clanestinos e pelas galerias de des enormes de l.xo despejado nas cess.dade de amputagao do pe. « r QAQ COO 80 PECAS :
aguas pluviais. 

"Queremos dizer margens pnnc,palmente quando ^ n 5o dos medicos |1 Avista ' 
. <i 

fiCA 000, !
nn nnnnlnHnnuP ¦, T-,o,v. chove- 0 Ponto em frente ao H', j 

" ..." Avista JtOOVipara a popuiagao que a Lagoa B , , r; ,„.k„bolsistas do Municipio, imciada
morre por aqui", justificou Ma- Tunel , 5 ^ , 

rec®bert0 sexta-feira, deixou de ter moti- ^rio Moscatelle. do Projeto Man- Por tone'adas de detntos, ate ma- vo — pCj0 menos para 0 secreta- J&~~
guezal e do Movimento EcoMa- terial hospitalar, como seringas rio municipal deSaude,Ronaldo Jr ;
rapendi. Integrantes dos dois retorija. O despejo de oleo, atra- Gazolla, que garantiu que o pri-
grupos fizeram tambem uma ves das galerias, tambem e motivo meiro pagamento dos bolsistas 1 rgXffil ^ 1 BT^ J J
limpeza simbolica de lixo. Sacos, de grande preocupa^ao. Mosca- contratados no dia 11 de janeiro
garrafas plasticas e latas, entre telle, que faz trabalho de pesquisa SCra feito entre ter?a e quinta- ^ A Am U® l__ —— _
outros detritos, foram retirados sobre Ecologia para tese de mes- feira. Ele destacou que os bol- sf©C© CHI i"
de dentro d'agua e da pequena trado na UFRJ, esta acompa- sistas pararam num moinento
faixa de manguezal que sobrevi- nhando o desenvolvimento das em que os hospitais municipals ^ww"^r" 1i X^^TVTi4YiT^^O^!TWTJil 1 TiWfti'ITWIIli,flriTT*!jLnui™r''
ve nos dois pontos. faixas de manguezal na Lagoa. estao sobrecarregados.
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Josemar Ferrari

Duplo Cassete
Duplo Cassete

Ainda guardado pela faixa do privilégio extinto, o Tempra de Nader não escapou da multa da PM
¦

Nader 
perde 

as duas vagas

exclusivas em Copacabana

Conjunto System Aiko AHS-174.
OC/AM/FM estéreo. Equalizador com 5 bandas. Entrada auxiliar.
Toca-discos. Duplo cassete. 2 caixas acústicas. Mixagem de
gravação e de reprodução. Gravação com um só toque. Seletor
para fitas de cromo. Rack opcional.

70 PEÇAS

Àtí«,8.690.000,

Conjunto System Sony LBT 32.
Potência de 80 watts PMPO.
Entrada para CD. Toca-discos modular. Rack opcional.

80 PEÇAS

A»ta8.390.000'

(SEMP TOSHIBA)
SEMPRE UMA SOUKÃO MELHOR.

Conjunto System a Laser Toshiba SL13 CD.
FM/MW/SW. Duplo cassete com gravação sin-

cronizada no CD player. Equalizador. Karaokê.
Controle remoto. 6 meses de garantia normal + 6

meses de garantia complementar.
40 PEÇAS

,13.980.°°°

100 watts
PMPO

Garantia em
Dobro Duplo CasseteA Laser

Maia define recursos 
para

as 
principais 

obras até 1994
Garantia em

Dobro

Ação contra

a município

O prefeito César Maia deu to-
da razão à proprietária de uma
casa no Itanhangá que entrou na
Justiça contra o município, por
causa da desvalorização de sua
residência em torno da qual vem
crescendo uma favela. Na sexta-
feira, a 8a Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça sentenciou que a
prefeitura cometeu crime de omis-
são por não ter tentado impedir o
crescimento da favela e decidiu
que a proprietária da casa — uma
viúva — deverá ser indenizada. O
valor da indenização pode ultra-
passar Cr$ 15 bilhões.

pulares para os moradores de pa-
lafitas da Favela Roquete Pinto,
obras nas ruas mais atingidas pela
chuva na Tijuca e Rio Comprido,
recuperação da Rua da Quitanda
e da Avenida Automóvel Clube.
A verba vai servir também para a
reforma de 132 escolas e dos hos-
pitais Miguel Couto, Salgado Fi-
lho, Jesus e Lourenço Jorge. "Pre-
cisamos organizar recursos e
distribuir os investimentos por
subprefeituras", disse Maia.

Ele anunciou ainda um projeto
de contribuição de melhorias, des-
tinado à classe média, que prevê
uma espécie de consórcio entre a
prefeitura e os moradores de luga-
res que estiverem precisando de
obras que não sejam consideradas
prioritárias pelo município.

Adriana Lorete

Os recursos destinados às prin-
cipais obras do município até
19)4 foram definidos ontem de
manhã pelo prefeito César Maia.
A decisão foi tomada durante
urna reunião no Palácio da Cida-
de, da qual participaram os Secre-
tários de Obras, Márcio Fortes,
de Urbanismo, Luiz Paulo Con-
de, e o presidente da Riourbe,
Marcelo Siqueira. Para constru-
ção do Túnel da Covanca e insta-
lação do projeto de Veículos Le-
ves sobre Trilhos, a verba será de
US$ 100 milhões (Cr$ 3,4 tri-
lhões) e para as obras de médio
porte a prefeitura destinará USS
10 milhões (Cr$ 340 bilhões) men-
sais.

As prioridades de investimento
incluem construções de casas po-

Rádio Relógio Toshiba RC-1061.
AM/FM. Adormece com música. Desperta com
alarme ou música. Snooze. 6 meses de garantia
normal + 6 meses de garantia complementar.

90 PEÇAS

À,«,a 1.098.000

Conjunto System Semp Toshiba SL 3147.
Sintonizador digital. AM/FM/OC/FM estéreo. Equalizador
de 5 bandas. Duplo cassete com reprodução contínua e
gravação em alta velocidade. Entrada para CD. Caixas
acústicas bass reflex. Rack opcional. 6 meses de garantia
normal + 6 meses de garantia complementar.

80 PEÇAS

A-t.8.68©.000,

©gradiente

Nilo Batista

agradecerá

a médicos

Após uma cirurgia de mais de
quatro horas, os médicos do Hos-
pitai Naval Marcílio Dias conse-
guiram salvar o pé direito do poli-
ciai civil Mário Augusto de Sá
Bercó, baleado com um disparo
de escopeta, anteontem, numa
operação na Barreira do Vasco,
em São Cristóvão. O hospital, ex-
clusivo para militares da Mari-
nha, atendeu o policial, chefe do
setor de Operações Especiais da
Divisão de Repressão a Entorpe-
centes (DRE), a pedido do vice-
governador e secretário de Polícia
Civil, Nilo Batista, que vai enca-
minhar um agradecimento aos
médicos e ao hospital.

Bercó foi atendido no Marcílio
Dias após ser recusado no Souza
Aguiar — sem água — e no Hos-
pitai de Traumato-Ortopedia, que
não tem emergência. No HSA,
médicos chegaram a prever a ne-
cessidade de amputação do pé.

l~1 A paralisação dos médicos
bolsistas do Município, iniciada
sexta-feira, deixou de ter moti-
vo — pelo menos para o secretá-
rio municipal de Saúde, Ronaldo
Gazolla, que garantiu que o pri-
meiro pagamento dos bolsistas
contratados no dia 11 de janeiro
será feito entre terça e quinta-
feira. Ele destacou que os boi-
sistas pararam num momento
em que os hospitais municipais
estão sobrecarregados.

Stereo Music System Gradiente MS 200.
Duplo cassete. Equalizador. 80 watts PMPO.
Entrada para CD. Rack opcional.

70 PEÇAS

À«I.8.290.000.

Conjunto System CCE SS 5880.
AM/FM estéreo. Equalizador de 5 bandas. Toca-discos belt
drive. Duplo cassete com auto stop e duplicação de fitas em
alta velocidade. Permite ouvir 2 fitas seqüencialmente.
Entrada para CD. Rack opcional.

130 PEÇAS

«.1^5.298.®°"'

TV com Rádio CCETVP6.
TV P&B de 5 1/2". VHF (2 a 13) e UHF (14 a 83). Rádio
AM/FM. Saída para fone de ouvido. Entrada para antena
externa. Adaptável ao automóvel.

80 PEÇAS

À*I.3.650.000.
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asado pelos -^>j;i; refoim

''.3 . Vale do Paralba /"''

miblado duran^ aiquns periodos da manha. predominando c6u M^almente rado^ —^j do p^ro^
: t nubiado a tarde. uma nova frente fria deve comepar a infiuenciar o tempo no sua residencia, em Beverly Hills, Vendido: ao Museu de Arte como Jorge Amado, Glauber Ro- jeto A escola vai ao cinema. Sfcra no
. I estado a partir de terpa-feira, provocando pancadas de chuvas e ventos California. A grande dcima do jazz Moderna da Bahia, pelo cineas- cha, Odorico Tavares e Helio Art Casa Shopping, as 9h, com o

,'9rles- reuniu suas melhores interpretaijoes ta Raul Soares, por US$ 7 mil Bastos entre outras Pintado em filme A dant;a dos bone cos, clc Hcl-
B39HHHV BSSBE&EDSHHHi do periodo 1949-66. Segundo seu (Cr$ 238 milhoes), o quadro „ , vecio Ratton, com Claudia como
nascente 06h09min ^ Foto»: )npe baixista ha 24 anos, Keter Belts. entrada de Crista na Bahia (foto) ~ J: . ras' protagonista. 0 projeto beteficia

\! »f Ella, que esta praticamenle cega, do pintor Lento Braga. A obra, cluadro 101 adquirido no ano se- alunos da rede municipal de itnsino
nJEHBlMBBi silr^ mostra-se um. pouco cansada, mas de 2.5m por 1,5m. retrata perso- guinte pela familia de Raul Soa- e professores, que poderao assistir
fee.n.!® 9.?.1?.].!.™.1? J -J promete voltar em breve aos shows. nalidades baianas dos anos 60, res e ficou 31 anos no Rio. de graga a produces nationis.

j ' 
ppi=jj ijjjjjj™ .•< f TM 1 i1 &> Marcado: para dia 29, as I81i, ... . . . Anunciada: a participaoio dii

\ L J H J -V na Escola de Musica da UFRJ, o Acertada: a prescnga do pn- dez torne.os mternaciona.s, fi- Escola de Samba Beija-Florbi VI
; i langamento do cataloeo da obra—.—muro jogador do tanking mun- cando em pnmeiro lugar no ran- Bienal Internacional do Liyro do

eSTSs' "waws* €©mplcta do compositor e pianista dial 
de squash, o paquistunes fc/Hg da I'spa (International Rio de Janeiro, de 19 a 29 ddagos-

WBSM Lorenzo Fernandez. Escrito por 
Jansner Khan, anos, no Squash Players Association). to. A escola apresentara alegorias

V'RSH ¦ BH *cT~ "r"' Sergio Nepomuceno Alvirn Correa, ass!i 
,,\,C 

'! '. Bra~ilian Classic integra a lista do ultimo desfiie, que a carnavales-
H Lfl| ¦»§ ; iMJ 0 <»**> «« «** **<*» « ™ir°e 

ta,oTl986 ao"S *, «»¦ *» o«0 n-aiores lor- c. Maria Augusta orgmizouLb o
iSSS? K**?'/ /m, textos 

do musico. Poela c pedago- 16 anos ao veneer o World Ju- neios de squash do mundo. lema ^ 
™,vi Outra novidie da

» 21 a 29/4 29/4 a 6/5 ^ <\ go, Fernandez, que morreu aos 50 • . t rnmnpii^ln Hictrihniri 1ISS 140 bienal e o projeto Cantos de initios,
l°"*ena?bservat°n0 anos em 1948, e considerado uma «w'- Um ano mais tarde, con- _ com atores convidados fazenflo lei-

¦ ||J|,f ¦ HI—¦ 
? 

/ 
1 das personalidades mais singulares quistou o titulo WotklOpen, na mil (CrS , i i es) c p c- turas de 35 obras infimtis, dirgidas

: s a^HBS .( -~S da musica brasileira. ¦ Inglaterra. Ano passado, venceu m,os. por Lauro Goes.K ' para hoje na orla do Rio' Sat6lito Goes - 21 h (23/4) 0 tempo melhora no sul do pals, —————de Janeiro 6 de c6u par-. mas ainda podem ocorrer chuvas ocasionais em algumas ^reas do' ijialmente nubiado, com Parand e Santa Catarina. No Sudeste, predomina tempo'parcial- fi] .. . •»: t
k ¦ possibjiidade de panca- mente nubiado com a temperatura em elevapflo.
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Sllil! Cairo bate na Guarda Municipal faz Pal apela a
com ondas de 1m a 1.5m, i ( "W T» ~M

xT&nsffr. Vieira Souto e 
plantao na boate Trap seqiiestrador

inancce cm torno de 25 |9|^mL t* ¦*" J
W 

ICI*© O P0SSO3.S A madrugada de ontem na te, moradores cobraram dele de sua iiina
; Mil "fill i BraBBIB h Canada da boate Trap, no Le- cardapto: "Isto e ridiculo. Va-

Trw pessoas ficaram gravemen- blon. foi marcada por manifes- mos esperar o advogado", dis- „PfIS "a menina Bianca Libe-
,yte feridas em um-aoidente as 3hde tagoes de moradores, advoga- se Joao ao sair. rato Pohzzo, de 13 anos, sequestra-

 IHOHsm ontem na Avenida Vieira Souto, em ,in« i> neli nrpcennHp ,, A a j . -r da ha 37 dias quando la para o
; . : isdr*** o'sm MBtf Ipanema, quando o Opala plaea f^^dires^uc cs.fanha- L„k TevSi!S Colegio 

Piedade, llzeran, o„,c,„„„,
12h36min'» 0.3m WKUm: VC 3733 dirigido por Gilberto Ro- va i o fechamento da casa. De- "Existe uma' liminar que aarmite apelo 

dramatico aos sequestrado-
r III" in vmum dr'gues do Santos, 21 anos. bateu poisda inlCrdicao. as 2lh42 de n , .J Si! res- Pedindo que eles wltem a se

* 
J$L5€m* violentamenteem um poste no can- sexta-feira, sete homens da lhago niio procede n0Ze comumcar 

com a familia e que pen-
c p:cPra  t /; vf y teiro divisorio da pista — sentido Guarda Municipal passaram uma auestao aue esta na Justi- sem 

no sofrimento de uma mac .
 5SK!  PrS M Copacabana. Estavam tambem no- se revesar noite e dia na porta ca" arsumeiUou o advoaado Segundo 

o pai, o industnahtaliano
¦'"* Satoiito Goes - i2h (24/4) a neboiosidade diminui nas carro Italo Jorge de Goes, 17, Mar- da boate, para garantir o cum- que'prometeu tomar durante Francisco 

Pohzzo, o resgate. ja foi
regcoos Norio e contro-ooste, com possiwiidade de pancadas de celo Batista Moreira. 20, e Carlos nrinipntnH'i 'irin rnnritifl'id'i J- li , 

" T! pago ev apesar diss©, OS bandidos
Henrique Martins, 19. ?S^Se^d;'zo" sJ ontr'o Mulimo 

" gU1S nSo fazem C0ntat0 hi duas sema"
SegUnd? teSteTfas' 

,° 
0pala Solange Amaral, pelo procura. TJS a Trap nao r - H 

' 
l ¦ „ • ? 

' ¦
— que pertence a Albano Loureiro Hor do Estado Francisco Sam- . , 8 "t2 L ,Ky' irT. Pohzzo e dono (la indugtna de

p™  da Paz — vinha pela Avenida Nie- mio e n'or fiscais di Prefeitun e boate. E um bar com musica massas Cadore. Bianca foi seques-
S?.yS.?, is«g» 55S5S5, mever em alta velocidade Ao Pi7er releitura. ambiente onde as pessoas bebem trada nor trp«s hnmp'n«5 no Hin IS Hpi:'¦ ?!!*!»  R»Branco nubiado 31 20 Aiacaju nub/chuvas 31 22 meyer em alta velocidade. Ao Ijz Um dos donos da casa, Joao e se divertem" disse Nao e trada por tres homeps, no dia 18 de

1-  Mariaus ™b,ado i~i a curva P31^ entrar "a V,eir3 SOU" Jos6 do Qestcrro apareceu no nue nen^» mo'deb Flinne Fre.? ?f?0' .qUa?d°13 P?™,° ComPlexo
p'°p™ Boa vista nub/chuva's i"a Sabs '^'bi'a'do i"'i to, o motorista perdeu o controle , ' ,,f r . que pensa a modelo EJiane Frei- Educacional Gama.Filho. Na epo-a 

i xi do veiculo, que subiu o canteiro '»,C10 d3 madrugada e foi va.a- tas, 21 anos, uma frequentadora, ca> os sequestrado^s estavam exi-
?<ss!  wacaps wwtmiwt 32 23 Goisnia par/nubVa'do 3j""'is central e bateu num poste. As viti- do por muita gente. principal- que voltou da porta acompa- gindo US$ 1,5 milhao. (Cr$>51 bi-

P,0F"J  Paimas nub/chu«as 33 2i Brasilia partniitteio"'"a' is mas foram levadas para o Hospital mente vizinhos. Como os do- nhada pelo piloto James Marce- lhoes). Os pais da garotal nao
™. .5SSS saoUM mbUMu BinHoriaintepafAHiMaiio 28 19 Miguel Couto. Carlos Henrique so- nos da Trap alegam que a casa lo, 20 anos. "Sempre venho dan- quiseram revelar o Valor da quantia™s  J— se* JSHJS5S* freu ferimentos leves funciona como bar e restauran- car aqui", disse Eliane. paga.5 ,A.r.<1.,uan!a  Fortalcza _ nub/chuvas 30 22 Sao Paulo nubiado 26 17

j I f?.a.b°!n°  Natal nub/chuvas 31 23 Curitiba nubiado 23 15 "1
A,.r.a,,.a,l..^°.fr.'l.bP ^PP,r!a.  JoaoPessoa nub/chuvas 31 23 Florianbpolis nubiado 23 17 p—————¦ »—• •, ¦ j

 Recife nub/chuvas 31 22 Porto Alegre nubiado 24 16 EUANE MENDOCA DE OLIVEIRA I jornal do brasil ^rian^a sunuda
Fonte: Fumicdo Estadual do Mao Fonte:DNMElH{AR* (MISSA Ijfe 7° DIA) S^SSSSSSSSSSSSSS „JUf f

I A, 111 if Dea, Eduarda e Luciane agradecem o carinho dos amigos e convidam para a MISSA DE 7° CallSu PlOtCStO(Bcietim de urn DIA de nossa multo amada e corajosa filha, mae e irma Eliane, a ser realizada as 18 horas do nr. il-V"ortc c ci^kicddco
i oszBsni 

C'dad® Cond«^6es max min cidade Condif&es mai min |^dia£6^de abril, na Par6quia da Ressurreipao - Rua Francisco Otaviano 99, Copacabana^^^J Cerca de 150 pessoas interdita-
Prcsidcnlc Outra (BR 116) .^.^a claro 19 17 Mto nubiado 26 10  . nnMiMrnt ram ontem a BR-101, por volt'a das
rz°u?"^°:z  ==Z=ZZ« largura 

AiuiRA crs CR$ 8h30, na altura de Jardim Catarina,
j: oT3rV^foCa3bu'u3oo Mm ci'ai'o' »""« £' i""l DR.. SINVAL P ALJVIEIR 5.1cm 1cm 1.839.000,00 2.493,000,00 em Sao Gon?alo, em protesto pelo

do K.n 252 ao Km 333 Desiiza-  ,S£ £J5 , cm 245200000 332400000 desaparecimento de Joyce Ke lymenlo do acoslamonto no Km lDH*> 21 W Novalorque nubiado 15 09 (MISSA DE 30° DIA) ' ^.45^.UUU,UU J.J«.WIU,UU K . . _ ' . ... 3
2118 No Km 311. em Penodo. Buenos Aires claro 19 12 Palis nublada 17 in A ( -i • ,1 o- i n i , -r 5'1 cm 5cm 3'065000'00 •'.155.000,00 NaSCimentO LUIZ, 7 anOS, nO Ultimo
fepR°iI,RJ'SP) e me,a P's,a 0to#9 nubiado R0'ma «"¦"n. JL fam'l'a de Sifival Palmeira agradece as manifestacoes de 10,7cm 3cm 3.678.000,00 4.986.000,00 dia 19. Eles atearam fogo em pneus  S....5 pesar recebidas por ocasiao de seu falecimento e convida in7rm 4cm 4904000jm 664800000 p npj„„n(, r,orir.,of-S !? T o® ahmi9°8 a Missa que ser^ celebrada. amanhi. dia 26. as 1o;7cm 5cm b.mmoo e3w.m,w blo^Sm^0 SnsitoTrodoSaju,zdoFo,aienosKms2o82 2i.J! SMFrawyo wtMo 17 12 I 19 horas. na Igreja do Rosario. Rua Ribeiro da Costa Leme in7rm . ooonnnonn noMomm uioquearam o transito aa roaovia
(Juiz de Fora-Rio) Transiio tm- Listoa chu»as 14 JO Sydney nubiado 24 15 0,7 cm 6 cm 8«* .984.000,00 de aCeSSO a RegiaO dOS lagOS C Ser-pedido no acesso & cidade de . nnH,.. «„kio^ ir m ^0,7 cm 7 cm 10.276.000,00 15.14o.000,00 ,

  .™~ 1? —1———i— 10,7 cm 8 cm n.744.000,00 17.312.000,00 rana, provocando um engarrafa-
Bk.. same, hr ion &««-«»». ®..J? I?™.!? dtao 16 05 a ¦ a. ¦ a m ¦¦ ¦ 163 cm 4 rm 8.808.000,00 12.984.000,00 mento de quase quat-ro quilomctros£••-* SSSK SL)i SINVAL PALIVIEIRA w™ sen, 11.010^000 is^ukkmio e exigindo a presen?a de refon;o
saniosj Traiego por va„ante wwm^— mi«a ntift.niA 163cm 6cm 13.212.000,00 19.476.000,00 policial e do Corpo de Bombeiros.
ESSS HH'II'I H'lW— MISSA DE 30° DIA ,uc 7.„ Segundo os manifestantes, as inves-

SSS,.,S£S=' 53BB25B- f AurtlioViana Filho eMario?Pa?me^aconvfdam .EMMSfohmatos,coms»ite-.os "Pges 
foram abandonadas pela

I para a MISSA DE 30° DIA em intencao do sau- horas' "^Alcantara)
comencao das encostas no Km cangonhasispi Tempo nubiado. ppssivcis chuvas doso e querido pai, sogro e avo SINVAL PAL- sibado de 8:00 as 12:00 horas O engarrafamento nas duas pis-

:: K"'.J.  viracoposispi T®™Rs.p.!!!>!a^:.te5Si?..?.,;.s.y?.? MEIRA,' ama.nha, dia 26. as 1 9 horas, na Igreja do Tel:580-5522 tas durou mais de duas horas e so
Alargamento da ponte sobre o I Rosario, Rua Ribe ro da Costa - Leme. I _ nP ¦>> a StPira iq-nn hnra^ comegou a diminuir quando os po- '01" ib Stsria —————_______——J p liciais do 7° BPM (A cantara) che-de recapeamento do Km 30 ao ¦.  T .. . -0 ICira dpOS db <:U.UU lioras v '
Km a? pisu asiro.ia na aiiura J».!SSfeS»i9»^?!SS5JS;. — Sabados apos as 12:00 horas, garam, as 10h30, e neeociarain com
dtfMjcuco  fSSiiga « . _ .. . Domingos e feriados n<; manifpctTntpc nlih^rar-ln HpNitcroi - Regiao dos Lagos Recife Par/nublado Chuvas ocasionais. Avisos Religiosos e Funebres I I Tels.: 585- 320 / 585-4476 • v
<RJ106> „ Salvador oe 2?'a""s sooas'isoohcras 585-4320 meia pista. Houve ujuita discussaoConstru»;ao de canteiro no Km  Udb o uuos i JUU horas fl!A IITII' afp Iflrm = HrS fi1^nfin(l0 i •
5.5 Obras no Km 28. acesso a Curitiba Tempo nubiado Chuvas ocasionais. 6J feira 0as800as2000ho,, s85^76 

Sabadosaoos,?oohoras + 10cm =- CrS Tswooioo com alguns motoristas mais exalta-
 SSIS^JSRS Sabados u,. 8 oo as u oo ho,us JORNAL DO BRAsn D^minjosaFar.ados DOMINGO: ate 10cm =- CrS 831.000,00 dos e um dos manifestantes, queFonto: PNOT DER Fonte: fas,) + lOCtTl = CrS 1.082.000,00 , J f-estava armado, foi preso.

CAPITAIS

MUNDdP

AEROPORTOS

Prevista: para amanhã, às IMi.
a entrega do títujo de Cidadã Bene-
mérita do Rio de Janeiro, na As-
sembléia Legislativa, à soçióloga
Helena Lewin (foto), consultora da
divisão de Direitos Humanos da
ONU. Professora da Fundação Ge-
túlio Vargas, da PUC-Riò e da
Universidade Federal Fluminense
(UFF), Helena desenvolve seus tra-
balhos em sociologia nas áreas de
reforma agrária, feminismo, família
e comunidades judaicas na América
Latina, entre outras. Ex-vjce-presi-
dente da Federação Israelita, ela já
publicou vários livros.

CondttncKlo: o leilão de 200
objetas pessoais de Charles
Chaplin (foto), pelos filhos do
imortal Cartitós. O leilão será
dia 14 áe insta, na Seita» com

Boa Vista
Macapá

6«o tui
Fortaleza • fWÍTereaina • Nat.| «João PaaaoaaRacifa a

 Macaióa
Aracaju*

Rio Branco
PortoValho Pajlmas

Salvador
CuiabA Brasília

Goiânia"
Claro Campo Grunda • Vitóriat :: í: W%8) %_>v í {v;(llodto JanalroClaro a
nublado

CuritibiÜ

FiorlanòpotU

Chuvas
ocasionais

IVorto

Vale do ParaíbaMi"»":!, .ifptytijr L^:

tora americana

rados hoje em < x

sua residência, em Beverly Hills,
Califórnia. A grande dama do jazz
reuniu suas melhores interpretações
do período 1949-66. Segundo seu
baixista há 24 anos, Keter Betts,
Ella, que está praticamente cega,
mostra-se um. pouco cansada, mas
promete voltar em breve aos shows.

Convida-

Cláudia Gime- 
| jP^PPIfl

jeto A escola vai ao cinema. Srá no
Art Casa Shopping, às 9h, tom o
filme A dança dos bonecos, de Hei-
vécio Ratton, com Cláudia como
protagonista. O projeto bebeficia
alunos da rede municipal de tnsino
e professores, que poderão assistir
de graça a produções nacionais.

I í*. . L .* .T
Anunciada: a participado dá
Escola de Samba Beija-Florha VI
Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro, de 19 a 29 diiagos-
to. A escola apresentará alegorias
do último desfile, que a carnavales-
ca Maria Augusta organizou kob o
tema A criança. Outra novidade da
bienal é o projeto Cantos de cintos,
com atores convidados fazem o lei-
turas de 35 obras infantis, dirgidas
por Lauro Góes.

Região •
serrana,/'^''"""/'

Baixadafluminense / Baixada litorânea

! ^^Utorol sul
Fonte: DNMEJ-MARA

A 
nebulosidade diminui e a temperatura pode voltar a subir na próximas

24 horas. Segundo o Departamento Nacional de Meteorologia, o centro
de baixa pressão que atua sobre o Sudeste ainda pode deixar o tempo
nublado durante alguns períodos da manhã, predominando céu parcialmente
nublado á tarde. Uma nova frente fria deve começar a influenciar o tempo no
estado a partir de terça-feira, provocando pancadas de chuvas e ventos
fortes. ,

Fotos: Inpe06h09min
17h31mln

nascente
poente

nascente 09h17min
20h20minpoente

Marcado: para dia 29, ás I8li,
na Escola de Música da UFRJ, o
lançamento do catálogo da obra.
eempletaTÍõ"cõmpõ$itor e pianista
Lorenzo Fernandez. Escrito por
Sérgio Nepomuceno Alvim Corrêa,
o catálogo traz fotos, biografia e
textos do músico. Poeta e pedago-
go, Fernandez, que morreu aos 50
anos em 1948, é considerado uma
das personalidades mais singulares
da música brasileira.

Acertada: a presença do pri-
meiro jogador do ranking mun-
dial de squash, o paquistanês
Jansher Khan, 23 anos, no Brazi-
lian Classic 93, de 12 a 17 de
maio, no Hotel Nacional. Khan
tornou-se famoso em 1986, aos
16 anos, ao vencer o World Ju-
nior. Um ano mais tarde, con-
quistou o título World Open, na
Inglaterra. Ano passado, venceu

dez torneios internacionais, 11-
cando em primeiro lugar no ran-
king da Ispa (International
Squash Players Association). O
Brazilian Classic integra a lista
Top Five, dos cinco maiores tor-
neios de squash do mundo. A
competição distribuirá USS 140
mil (CrS 4,7 bilhões) em prê-
mios.

Cheia6 á 13/5
Minguante

13 a 19/5

Nova Crescente
21 a 29/4 29/4 a 6/5

Fonte: Observatório
Nacional

A previsão da Marinha
para hoje na orla do Riode Janeiro é de céu par-,ilalmente nublado, com
possibilidade de pança-das de èhuvte. Os ventos
passam de sudéste a los-te. com velocidade de 10a 15 nós. Mar de sudesteoom ondas de 1m a 1,5m,
em intervalos de 4 a 5 se-
gundos. A visibilidade va-ria de 4Km a 10Km e a,temperatura da água per-manece em torno de 25
graus.

Satélite Goes - 21 h (23/4) O tempo melhora no sul do pais.mas ainda podem ocorrer chuvas ocasionais em algumas áreas doParaná e Santa Catarina. No Sudeste, predomina tempo' parcial-mente nublado com a temperatura em elevação.

Carro bate na

Vieira Souto e

fere 3 pessoas
Três pessoas ficaram gravemen-

te feridas em um acidente ás 3hde
ontem na Avenida Vieira Souto, em
Ipanema, quando o Opala placa
VC 3733, dirigido por Gilberto Ro-
drigues do Santos, 21 anos, bateu
violentamente em um poste no can-
teiro divisório da pista — sentido
Copacabana. Estavam também no-
carro ítalo Jorge de Góes, 17, Mar-
ceio Batista Moreira, 20, e Carlos
Henrique Martins, 19.

Segundo testemunhas, o Opala
— que pertence a Albano Loureiro
da Paz — vinha pela Avenida Nie-
meyer em alta velocidade. Ao fazer
a curva para entrar na Vieira Sou-
to, o motorista perdeu o controle
do veículo, que subiu o canteiro
central e bateu num poste. As víti-
mas foram levadas para o Hospital
Miguel Couto. Carlos Henrique so-
freu ferimentos leves •

de sua filha
Os pais da menina Bianca Libe-

rato Polizzo, de 13 anos, seqüestra-
da há 37 dias quando ia para o
Colégio Piedade, fizeram ontem um
apelo dramático aos seqüestrado-
res, pedindo que eles voltem a se
comunicar com a família e que pen-
sem no "sofrimento de uma mãe".
Segundo o pai, o industrial italiano
Francisco Polizzo, o resgate: já foi
pago e, apesar disso, os bandidos
não fazem contato há duas sema-
nas. i .

Polizzo é dono çla indústria de
massas Cadore. Bianca foi seques-
trada por três homejis, no dia 18 de
março, quando ia pára o Complexo
Educacional Gama,Filho. Nà épo-
ca, os seqüestradores estavam exi-
gindo USS 1,5 millião (Cr$ -51 bi-
lhões). Os pais da garota não
quiseram revelar o Valor da quantia
paga. !

preamar
04h39min
17h32min

baixamar
00h19min
12h36min'i

Mangaratiba Própria
Grumati Própria
Recroio Própria
Barra Própria
Pepmo Imprópria
São Conrado Imprópria
Leblon Imprópria
Ipanema Própria
Copacabana Própria
Lume Própria
Urca Própria
Icarai Imprópria
Piralminaa Própria
Itaipu Própria
llacoatiara Própria
Marica Própria
llauna Própria
Jacone Própria
Araruama Imprópria
Cabo Frio Própria
AiraialdoCabo Própria
Búzios Própria
Rio das Ostras PrópriaFonte: Fundação Estadual do MeioAmbiente
(Boletim de 2314193}

Satélite Goes - 12h (24/4) A nebulosidade diminui nasregiões Norio e Centro-Oeste. com possibilidade de pancadas dechuvas esparsas em áreas isoladas. No Nordeste, ainda há condi-ções de chuvas no Maranhão. Piauí, Ceará e em alguns pontos dolitoral.

Tempo máx min
Porto Velho nublado 30 21
Rio Branco nublado 31 20
Manaus nublado 33 23
Boa Vista nub/chuvas 32 23
Belém nub/chuvas 33 22
Macapá nub/chuvas 32 23
Palmas nub/chuvas 33 21
São Luiz nub/chuvas 33 22
Teresina nub/chuvas 34 21
Fortaleza nub/chuvas 30 22
Natal nub/chuvas 31 23
João Pessoa nub/chuvas 31 23

Tempo méx min
Maceió nub/chuvas 31 21
Aracaju nub/chuvas 31 22
Salvador nub/chuvas 31 23
Cuiabá par/nublado 32 22
Campo Grande par/nublado 29 18
Goiânia par/nublado 33 15
Brasília par/nublado 28 16
Belo Horizonte par/nublado 28 19
Vitória par/nublado 30 22
São Paulo nublado 26 17
Curitiba nublado 23 15
Florianópolis nublado 23 17
Porto Alegre nublado 24 16 Criança èumida

causa protesto
Cerca de 150 pessoas interdita-

ram ontem a BR-101, por volta das
8h30, na altura de Jardim Catarina,
em São Gonçalo, em protesto pelo
desaparecimento de Joyce Kelly
Nascimento Luiz, 7 anos, no último
dia 19. Eles atearam fogo em pneus
e pedaços de pau e com pedras
bloquearam o trânsito da rodovia
de acesso à Região dos lagos e Ser-
rana, provocando um engarrafa-
mento de quase quatro quilômetros
e exigindo a presença de reforço
policial e do Corpo de Bombeiros.
Segundo os manifestantes, as invés-
tigações foram abandonadas pela
74a DP (Alcântara).

O engarrafamento nas duas pis-
tas durou mais de duas horas e só
começou a diminuir quando os po-
liciais do 7o BPM (Alcântara) chc-
garam, ás 10h30, e negociaram com
os manifestantes a liberação de
meia pista. Houve muita discussão
com alguns motoristas mais exalta-
dos e um dos manifestantes, que
estava armado, foi preso.

EUANE MENDOÇA DE OLIVEIRA
(MISSA tife 7° DIA)

nub/chuvas 31 22 JORNAL DO BRASIL
Fonte: DNMET-MARA

Déa, Eduarda e Luciane agradecem o carinho dos amigos e convidam para a MISSA DE 7o
DIA de nossa muito amada e corajosa filha, mãe e irmã Eliane, a ser realizada às 18 horas do
dia 26 de abril, na Paróquia da Ressurreição - Rua Francisco Otaviano 99, Copacabana.

PREÇOS PARA AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRESCidade Condições ma* min

Amsterdã claro 19 17
Atenas claro 24 11
Barcelona nublado 16 09
Berlim claro 26 13
Bruxelas nublado 21 07
Buenos Aires claro 19 12
Chicago nublado 19 01
Johanesburgo nublado 23 09
Lima claro 24 18

Cidade Condiç&w ma* min
México nublado 26 10
Miami nublado 24 16
Montevidéu claro 21 09
Moscou claro 16 05
Nova Iorque nublado 15 09
Paris nublado 17 10
Roma claro 18' 05
Santiago nublado 24 12
São Francisco nublado 17 12
Sydney nublado li 15
Tóquio nublado 24 18
Toronto claro 16 05
Washington nublado 23 14

P.-csidente Outra (BR 116)
Serviços de conservação entre
o Km 172 e o Km 206, e nos
Kms 254. 275. 289. 304. 307. 330
e 332 Operação tapa-buraco
do Krn 252 ao Km 333. Desliza-
mento do acostamento no Km
298 No Km 311. em Penedo,
desvio (RJ-SP) e meia pista
(SP-RJ).
Rio - Juiz dc Fora (BR 040)
Obras no Kms 9. 47 e 97 (Rio-Juiz de Fora) e nos Krns 2 e 82
(Juiz de Fora-Rio). Trânsito im-
pedido no acesso á cidade de
Trós Rios. no Km 124
Rio-Santos HR 101)
Meia pista nu . Kms 63 e 208
(Santos-Rio) e no Km 132 (Rio-Santos) Tràtego por variante
pavimentada no Km 136
Rio - Campos (BR 101)
Trânsito normal.
Rio - Tcrcsópolis (BR 116)
Estreitamento da pista nos Kms
29, 30. 33. 86 e 87 Obras de
contenção das encostas no Km
93 e no Km 96
Itaborai - Friburgo (RJ 116)
Alargamento da ponte sobre o
no Papucaia (Km 17.5) Obras
de recapeamento do Km 30 ao
Km 32 Pista estreita na altura
de Macuco
Niterói - Região dos Lagos
(RJ 106)
Construção de canteiro no Km
5.5 Obras no Km 28. acesso a
Marica
Fonte: DNER! DER

DIAS ÚTEIS DOMINGOS
LARGURA ALTURA

DR. SINVAL PALMEIRA cm 1.839.000,00 2.493.000,00
cm 2.452.000,00 3.324.000,00
cm 3.065.000,00 4.155.000,00
cm 3.678.000,00 4.986.000,00
cm 4.904.000,00 6.648.000,00
cm 6.130.000,00 8.310.000,00
cm 8.808.000,00 12.984.000,00
cm 10.276.000,00 15.148.000,00

Bem 11.744.000,00 17.312.000,00
cm 8.808.000,00 12.984.000,00
cm 11.010.000,00 16.230.000,00
cm 13.212.000,00 19.476.000,00
cm 15.414.000,00 22.722.000,00

(MISSA DE 30° DIA)
A família de Sinval Palmeira agradece as manifestações de
pesar recebidas por ocasião de seu falecimento e convida
os amigos para a Missa que será celebrada, amanhã, dia 26, às
19 horas, na Igreja do Rosário. Rua Ribeiro da Costa LemeLisboa chuvas

Londres nublado
Los Angeles claro
Madri nublado

SINVAL PALMEIRA
MISSA DE 30° DIA

tVera 

de Paula, Zelito Viana, Betse de Paula,
Aurélio Viana Filho e Marcos Palmeira convidam
para a MISSA DE 30° DIA em intenção do sau-
doso e querido pai, sogro e avô SINVAL PAL-

MEIRA; amanhã, dia 26, às 1 9 horas, na Igreja do
Rosário, Rua Ribeiro da Costa - Leme.

Santos Dumont
Galeão (RJ)
Cumbica (SP)
Congonhas(SP)
Viracopos (SP)
Confins (BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recife
Salvador

Tempo nublado. Possíveis chuvas.
Tempo nublado Possíveis chuvas.
Tempo nublado. Possíveis chuvas.
Tempo nubjado. Possíveis chuvas.
Tempo nublado. Possíveis chuvas
Par/nublado. Chuvas ao anoitecer
Tempo bom Visibilidade boa
Tempo nublaao Chuvas ao anoitecer
Par/nublado. Chuvas ocasionais
Par/nublado Chuvas ocasionais
Par'nublado Visibilidade boa
Tempo nublado Chuvas ocasionais.
Tempo nublado Névoa pela manhã

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
De 2' a 51 feira das 8:00 às 19:00 horas.
6' feira das 8:00 às 20:00 horas

Sábado de 8:00 às 12:00 horas
Tel: 580-5522
De 2' a 5' feira após 19:00 horas
6> feira após às 20:00 horas
Sábados após às 12:00 horas,
Domingos e feriados

Tels.: 585-4320 / 585-4476

Curitiba
Porto Alegre
Fonte: Tasa

Sábados auós 12 00 horasDomingos e Feriados
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Estacionamento 
já 

é uma industria

a Na área central da cidade, legião de 200 pessoas fatura Cr$ 850 milhões por mês
Júlio Fernandes

; '{JORGE VASÕONCF.LLOS
Uma verdadeira empresa infor-

mal emprega hoje cerca duas cente-
nas de pessoas, tem um faturamen-
to mensal'em torno de. Cr$ 850"''milhões e funciona a todô'vapor na'' 
zona central do Distrito Federal.' Com um detalhe: não enfrenta crise*" 

, e nunca pára de crescer.
Atualmente sào cerca de 50 dife-

rentes pontos de estacionamentos e,
tsc-í»; segundo um estudo acadêmico da

jlppMnB, aproximadamente 10 mil o
giMifiúmero-de carros que diariamente'^-Mírculá^i na região. Guardadores,
^jwíh^nobristas e lavadores de carro
glfVivem da escassez vagas e se-
Pfí|gi|em à risca a lèi âa 'oferta e da
^g| prjoeura: quaiito menor .o número

Vagas, maior a tarifa;|;í^'
"Estou aqui há 13 anos e não

pretendo sair tão cedo. Compensa
muito mais do que ficar atrás de um
balcão", conta Indésio,de Jesus, o
Be !e zinho, 32 anos, que sustenta

^pMulhei; e filho com os ,Cr$ 9 mi-
.líiões arrecadados mensalmente no
ÊÍetor Comercial Sul (SCS).

Pelezinlíof o mais antigo mano-
brista do SCS. é o dono do estacio-
namento ém frente aos edifícios
Gilberto Salomão e Oscar Nieme-
yer. Ninguém se atreve a Situar na-
quela área,:íd'lém de olítros dois que
trabalham coméle. O esquema é
semelhante ao dós banqueiros do

, j jogo do bicho carioca.
Pelezinlio\em 30 clientes lixos e

,r. . i cada um lhe paga no final do mês
CrS 300 mil. "Ainda tem o dinheiro

; que eu recebo lavando e vigiando
carros, o que hão sei calcular",

§
i

Com uma lata e muita disposição, Alexandre sustenta a família

conta ele, que cobra CrS 200 mil
por lavada e encerada.

Caos — A zona central da ci-
dade é a mais caótica em termos de
escassez de vagas. Pesquisa realiza-
da pela Universidade de Brasília
(UnB) concluiu no ano passado que

existem 7.366 vagas à disposição do
público. Quando ocupadas, outros
2.418 veículos estacionam irregu-
larmente. Com medo das multas,
empresários, bancários e profissio-
liais liberais deixam os carros com
os manobristas que, minutos de-

pois, conseguem uma vaga, lavam e
vigiam os veículos. No final do dia,
a merecida gorjeta.

Com exceção dos 50 manobris-
tas do Setor Comercial Sul, os ou-
tros 120 dá zoria central da cidade
usam uniformes, crachás e são ca-
dastrados na Administração de
Brasília. O processo começou,, em
setembro do ano passado, sob a
coordenação do administrador de
Brasília,'Haroldo meira, e do admi-
nistradordá Rodoviária do Plano
Piloto, Ivaldo Diniz.

Na ocasião, de posse dos dados
pessoais de 200 candidatos, a Coor-
denação de Polícia Especializada
(CPE) fez um levantamento da vida
de cada um. Os 120 aprovados hoje
atuam nos estacionamentos do
Conjunto Nacional, do Conic c da
Rodoviária.

"Se o motorista tiver alguma re-
clamaçãcu lazer, basta ligar para a
Administração e dizer o nome do
manobrista. No ano passado, por

. exemplo,:um deles foi localizado e
preso por envolvimento no furto de
um carro.. Isso porque o motorista
havia anotado o seu nome", conta
Haroldo Meira.

Descaso — Haroldo Meira
bem que tentou implantar o sistema
no Setor Comercial. No último dia
13, levou um bolo de 75 síndicos de
prédios, que haviam sido convida-
dos a discutir o assunto na sede da
Associação Cottiercialdo DF, loca-
lizada no mesmo setor. Além disso,
dos 300 empresários convidados,
compareceram apenas 30.

1 f~7/ mhms S
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Alexandre, o dono de um 
pedaço

i i

Com apenas 19 anos, Alexandre
Marcos da Silva já se tornou uma

•'tradição-"ho Setor Comercial Sul.
¦ Começou a trabalhar aos 10 e hoje
domina com a agilidade de um

' mtstre o estacionamento em frente
ás Lojas Americanas. Com um la-
turamen.to mensal de CrS 2 mi-

Hhões, gasta tudo ajudando a mãe e
nove irmãos, que morám no Gama,

"a 40 quilômetros de Brasília. -Seu
sonho é trabalhar na sede da Em-
presa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária (Infraero,), que fica
logo em frente.

"Sou amigo de um dos diretores
e ele me prometeu um emprego tem
uns três meses. Enquanto isso, con-
tinuo aqui carregando lata d'água
nos ombros para deixar os carros
dos fregueses brilhando", conta,
enquanto se preparava para lavar
mais um carro. Alexandre sonha
realmente em conseguir um empre-
go na Infraero; Com carteira assi-
nado, documentação legalizada, ele
pretende fazer um tratamento den-
tário, pois seus dentes estão bastan-
te estragados.

Como os demais chefes de área,
não permite que estranhos inva-
dam seu território. "Principal-

mente aquele pessoal que vem
aqui só para beber. Isso prejudica
nosso serviço, porque os clientes
acabam se afastando", explicou.
Com a experiência acumulada ao
longo de 9 anos de trabalho, Ale-
xaridre sabe dizer quantos lavado-
res, guardadores e manobristas
atuam em cada parte do Setor Co-
mercial Sul. "Ali tem 12, lá são 20
e do outro lado, 18".

Em frente ao Conic, no ponto:
que fica* mais próximo do Setor
Comercial Sul,' um grupo de guar-
dadôres trabalha numa espécie de
cooperativa. Nó final do dia, divide
o que faturou. Alguns guardadores
vestem uniformes e usam licenças
fornecida pela administração do
Plano Piloto. Outros não, estão ali.
como auxiliares. Nesse estaciona-
mento cabem 80 carros bem esta-
cionados, mas eles são capazes de,
"com 

jeitiiiho",. colocar o duplo,
desafiando a lei da física.

A FUNDAÇAO LUIZ

ESTEVÃO AJUDOU. E

BETÂNIA ESTÁ FORMADA.

Bolsista 

da Fun-
dação Luiz Es-
tevão durante

três anos na Uni-
versidade de Bra-
sília, Marja Betânia
Gonçalves, 24 anos,
formou-se há dois
meses em Estatís-
tica e agora está
batalhando um em-
prego. Enquanto is-
so, vem fazendo o
curso de Administração, no período noturno.' "A bolsa foi muito importante na minha vida de
éàtudante - explica Maria Betânia. -Minha família
é numerosa e de poucos recursos. Sem a ajuda
da Fundação Luiz Estevão eu não poderia ter-me
dedicado exclusivamente aos estudos. Fico feliz
que outros estudantes possam contar com o
mesmo apoio que eu tive da.Fundação."

i .... 1^. J

CONCURSO

PRIMEIROS
TRABALHOS

A Fundação Luiz
Estevão recebeu esta
semana os trabalhos
dos primeiros inscritos
no concurso para es-
colha do troféu que vai
personificar o Prêmio
Fundação Luiz Estevão
de Cultura. Os traba-
lhos são entregues no
ato da inscrição.

INSCRIÇÃO

TODOS
PODEM

O concurso está
aberto a todas as
pessoas que residem
no Distrito Federal há
mais de 3 anos. A ficha
de inscrição deve ser
retirada na sede da
Fundação Luiz Estevão:
SAS Quadra 5, Bloco
N, Edifício OAB, 122
andar. O prazo para as
incrições e entrega dos
trabalhos vai até o
próxirrtodia 25 dé maio.

COMO FAZER

APENAS
UMA OBRA
As peças ou eseul-

türas inscritas 'deve-
,-j> •• - --a ho ser apresentadas

V' JO Grüpò OK Construções está trabalhando efrl rpaclue|e ÓÒ ém ta-
acèléradamente nas obras de conclusão do' "-P 

^^ f
Centro Empresarial Varig, nftW 3 Norte,Trata- tici^r Cdm ximaíúnicase de um complexo arquitetônico com 5 torres nhra a «^inauira dn
(uma central e quatro colocadas em cruz. lem- , 

'autor 
^fdeverácons

brando a figura de uma héjice), comjjm total de tar da obra.
68.000 metros quadrados de área construída. "
Destina-se principalmente a empresas de porte
que necessitam de espaços amplos e flexíveis
para a implantação de lay-outs personalizados. -!

Cgda.tqrre do Centro Empresarial Varig tem •
17 pavimentos, com dois subsolos para 754
vagejs çle (garágem. Será o primeiro "edifício
intèlígèrite.-í.da Capital federal, com toda sua

...estrutura .operacional e fontes de consumo
controladas por computador.

GRUPO OK CONCUÍI

^CÓliClO INTELIGENTE"

!SALVE A VIDA
| DE UM ;
Í INTOXICADO
DISQUE 197

wmwmmiHMí

;;

I

Colesterol jUto? Stress? Ataque Cardíaco...

Evite essa surpresa!

/"> Avançado, preciso e agil sistema de

uícw 
fiaipaitiD

Computadorizado
Clínica SOS Check-up de Brasília
Centro Clinico do Lago Sul
Tel.: 248-4699 - Pax: (061) 248-4093
Diretor Clinico:
Dr. Heverton de Campos Menezes

Visita única de 120 min.
Diagnósticos imediatos
Monitorização do Golesterol
FRAMINQHAM RISK: ,
risco cardíaco por computador.

"vis

*5>'

D A

#=? MÁ TICA

pAFtA

pROFIS

L IBEPAIS

Das 19 às 22 h.

15 h/aula em 5 dias úteis.

Oursò de Oerê ncia de

Sistemas de Informação

GANHE TEMPO.
UTILIZE JÁ

TODOS OS RECURSOS
DO SEU MICROCOMPUTADOR.

(061)243-8011 6 243-3201 r.22
SGAS Q. 910, conj.D, CEP 70390-100, Brasnia-DF.

m

gnrg

ceteb

PEREGRINAÇÕES

OFICIAIS

CONGRESSO
EUCARÍSTICO
INTERNACIONAL

SEVILHA

7 a 13 de junho de 1993

m

FÁTIMA

LOURDES

SERVIÇOS COMPLETOS E
EXCLUSIVOS
GUIAS SACERDOTES CATÓLICOS
PREÇOS ESPECIAIS

INFORMAÇÕES EINSCRICÕES

Brasília
Tel: (061) 226-8980
Rio de Janeiro
Tel: (021)221-3735
São Paulo
Tel: (011) 288-5244
Belo Horizonte

acii:\s i>i: l i. Tel: (031) 223-3811
raptim

CLASSIFICADOS

TRADUÇÕES TÉCNICAS E ESPE-
CIALiZADAS. Livros, manuais, teses.
TERCEIRA OFICINA SERVIÇOS
EDITORIAIS Tel. (061) 322-3566
Fax (061) 321-7182.

Viagem

Porque,

quando, como

e onde ir.

JORNAL DO BRASIL

EM LOCUIZACAO ESPECIAL
m*!í is v-

• \ V 
DRAL

Alugue excelentes andares corridos de 470 a
1.270 m2 de área Mal e lojas com mezanino de

755 m2 de área total, no melhor lugar para
quem precisa de agilidade na hora de toijiar

decisões e de estar próximo do grande centro de
trabalho e negócios.

0 Centro Empresarial Varig é um "Inteligent

Building" que atende com modernidade todas
as suas necessidades profissionais, por ser

inteligente sob todos os aspectos:
- Na tecnologia: uma central computadorizada

controla todos os serviços de
infra-estrutura do edifício.

CENTRO
EMPRESARIAL
V&J3S©
BRASÍLIA-DF

proporcionando segurança, economia e conforto.
Na Localização: estrategicamente situado na

W3 Norte, com várias opções de acesso. Você
chegará fácil aos centros político, comercial,
hoteleiro e bancário.

No Projeto: a arquitetura moderna criou
quatro imponentes torres que destacam o
empreendimento na paisagem urbana. A
garagem tem 754 vagas, mais 100 vagas
rotativas, no térreo,
para visitantes.
Esteja no Centro Empresarial Varig, ao lado de
quem decide, em grande estilo.

GRUPO©k
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.

(061) 322-3344 - 3osé Luis Sánchez

i

ALUGUEL ESTRAIEGK0

ALUGUEL DE ANDARES C0RRID0S PARA SUA EMPRESA,

Em Brasília, 
faça 

como os hrasitienses
UNTO

ONDE BRILHA A CIDADE

II / GANHE TEMPO.
utilize JA asncn i

TODOS OS RECURSOS I
DO SEU MICROCOMPIJTADOR. S

llOEiB

(061) 243-8011 e 243-3201 r.22 PPtpH
j SGAS Q. 910, conj.D, CEP 70390-100, Brasnia-DF. wO IC? U
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Prost planejou fazer'Ie 93uma temporaaa perfeita, mas nem o 4° tituloreauzira
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Pros! (poraentro) nao aceita ciilinitir a superiorukide apresevUaaa par Senna cite agora e lant;a farpas lambent contra publico ejomalislas
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| 1° Ayrton tMM  26
14
12
.6

Johnny Herbert..... ........6

Luiz Paulo Urna ~ 25/03/93

O francês considerou
traição as críticas

de Frank Williams à
sua atuação durante

o GP da Europa, e se
diz cansado de tudo

Prost (por c/entro) não aceita admitir a superioridade apresentada por Senna até agora e lança farpas também contra público e jornalistas

Você sabia?
• Você sabia que as suspensões |

W: ativas dos carros de F 1 podem |
|| ser uma arma mortífera em cer- |
li tas situações? Se o piloto sobe f
|| em zebra muito alta, o compu
§ tador que controla a suspensão f
|| reage alterando a altura do carro. §
i:i; Se ela abaixa, o fundo bate no |
|| chão e o carro pula; se
li levanta, o carro perde
li equilíbrio e fica in-
í| controlável.
í|j Você sabia?

Construtores
1° McLaren 26
Williams 26

3° Lotus, 7
¦ 4o Ligier 6

Benetton 6
6o Minardi 4
7° Sauber 2
8° Ferrari 1

BVlcLaren vende suspensão

I | A McLaren vendeu à Foot-
work sua suspensão ativa, e em
breve os carros de Aguri Suzuki
e Derck Warwick terão a sus-
pensão eletrônica da Tag-McLa-

ren. Além de vender equipumen-
to e programação de
computadores, a McLaren man-
terá um grupo de técnicos no
boxe da Footwork.

i: FSPORTFS
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Um 

'professor' 

desiludido
CM \/innioni _

i Vitórias de Senna

arruinaram o ano

perfeito de Prost
ÍMOLA, ITÁLIA

— O francês Alain
Prost é um tricam-
peão mundial desi-
ludido com sua
profissão. A derro-
ta de Donington
Park, no Grande
Prêmio da Europa, há duas semanas,
estragou a temporada que o professor
planejava para ser a melhor de sua vida.
Ele queria o quarto e último título mun*
dial, a consagração nacionalista de ven-
cer Ayrton Senna empurrado por um
motor francês e a oportunidade de pen-
durar o capacete no auge da fama.

Duas derrotas consecutivas em três
provas, contudo, fazem com que ele
sinta que o sonho naufragou — nas
águas de São Paulo e na chuva inglesa.
Mesmo que acabe campeão do mundo
pela quarta vez, Prost levará para sua
aposentadoria a mágoa de ter sido criti-
cado pela mídia francesa e pela cúpula
da Williams junto com a humilhação de
uma derrota exemplar.

Prost se sentiu traído por Frarfk Wil-
liams depois do GP da Europa. Achou
que a equipe não endossou as críticas
que fez ao carro na corrida de Doning-
ton. Sem vontade de jogar gasolina
ELF na fogueira de vaidades pós-dilú-
vio, ele escolheu a mídia francesa como
bode expiatório de sua cólera.

"Ninguém apurou direito as declara-
ções de Frank. Só pensaram em ficar me
criticando. Depois, quando a Williams
soltou um comunicado me defendendo,
ninguém prestou atenção ou deu desta-
que ao assunto. Estou cansado deste
ambiente. Agora chega", disse ele on-
tem em um jantar com jornalistas fran-
ceses que pertencem ao seu grupo de
amigos pessoais.

Alain vai adotar a lei do silêncio
para se proteger das críticas. "Não falo
mais de nenhum assunto técnico ou pes-
soai com vocês. Só digo como foi o meu
dia e pronto. Vocês não terão mais
nenhum comentário meu sobre as corri-
das, as chances ou detalhes do carro.
Não adianta insistir", declarou o fran-
cês para seus melhores amigos na im-
prensa francesa. Mesmo em um jantar
descontraído com a presença do ferra-
rista Jean Alesi e jornalistas de sua in-
teira confiança, Prost respeitou as no-
vas regras impostas por ele. Galou a
boca para não alimentar o arsenal dos
críticos. (M.A.S.)

Ed Viggiani — 24/03/93

Prost planejou fazer de 93 uma temporadãpérfeita, mas nem o 4otitulo reduzira suas magoas

Silêncio, arma contra críticas

Em sua dor de cotovelo, o pi-
loto da Williams não economiza
críticas nem ao comportamento
do público. 

"Estou 
pouco ligan-

do para o público ou para os
jornais. Esta polêmica estragou
a minha temporada. Agora só
quero trabalhar com os meus
engenheiros em paz". Prost não
costuma falar de corridas anti-
gas quando chega para um novo
desafio. Só que a humilhação de
ser coadjuvante do último show
de Senna não o larga.

Ver seu nome exposto às cri-
ticas internacionais, com a ajuda
da Williams e dos franceses, dei-
xou Prost em um estado de irri-
tação sem precedentes. Ele tenta
se defender quando o acusam de
ter inventado desculpas técnicas
de pequeno porte para justificar
sua derrota em Doningto. "O

que vocês queriam que eu disses-
se? Falar que Senna tinha feito
Uma corrida inesquecível? De
maneira nenhuma. Ninguém fi-
cou falando das desculpas de
Ayrton na África do Sul. Nin-

guém foi checar se ele teve mes-
mo problemas de suspensão. Eu
falei com o Neil Oatley (projetis-
ta da McLaren) depois do GP e
e ele me contou que o carro de
Senna esteve perfeito".

A raiva de Prost é tanta que o
francês entrou em um círculo vi-
cioso. Não discute mais com
seus amigos jornalistas os pro-
blemas técnicos que enfrenta nas
pistas e fica irritado em não po-
der desabafar ou dividir difieul-
dades. Acaba depois mais irrita-
do ainda e mais disposto a
racionar declarações.

O GP de hoje, uma vitória
anunciada do francês, pode aju-
dar Prost a recuperar parte de
seu ânimo. Pode, porém, jogar
Alain mais fundo ainda no poço.
Se ganhar a corrida, não faz
mais do que sua obrigação. Se
perder, volta ao inferno.

Uma nova derrota incontes-
tável como a de Donington de-
sestabilizaria o francês de uma
vez por todas. Alain perdeu sua
imunidade ao jogo de pressões

da F 1. O mestre da política dt
bastidores parece uma vítima de
sua própria magia negra.

A batida com Alesi no pri-
meiro treino de sexta-feira refor-
çou a vulnerabilidade conjuntu-
ral de Alain. Mesmo com o
colega assumindo toda a culpa,
ficou claro que Prost estava de-
satento na hora do choque. Foi
então obrigado a assistir ao trei-
no dos boxes, e acabou perdei),-
do a pole-position provisória pa-
ra seu companheiro de equipe —
e denunciando a fragilidade de
seu estado emocional. Retomou
então o círculo vicioso da de-
pressão. Teve que correr riscos
desnecessários para superar Da-
mon Hill no treino final e foi
obrigado a ouvir mais uma série
de críticas.

Quando corre demais, Prost
perde a compostura. Quando
corre de menos, o francês perde
corridas fáceis. O momento é de-
cisivo para ele: se corre, a crítica
pega; se fica, Senna come.
(M.A.S.)

AP — 14/03/93

COCKPIT

MÁRIO ANDRADA E SILVA

Uma comédia italiana

A Fórmula 1 em Imola vira
uma comédia italiana digna
das tradições do teatro que ex-
piora os limites entre o ridículo
e o emotivo.

ATO I
Ayrton Senna fica no Brasil

até o último vôo disponível.
Atravessa o mundo numa ve-
locidade subsônica e super-e-
xagerada para acabar em um
carro de F 1 depois de uma
noite mal dormida. Chega es-
palhando pressão por todos os
lados e se comporta na pista
como um principiante, tirando
o atraso nas estatísticas dos er-
ros que deixou de cometer em
toda sua carreira. No total o
brasileiro protagonizou três
acidentes em dois dias. Um
mecânico da McLaren chegou
a dizer que estava disposto a
largar a F 1. "Acabou a graça.
Os caras agora só devolvem os
carros todos arrebentados",
falou ele.

ATOU
Michael Schumacher acaba

o primeiro treino desclassifica-
do por ter usado um pneu de
um composto que só deveria
servir para testes. A Benetton
reclama. A lei da Fisa é omis-
sa. A equipe das polêmicas
unidas ganha a causa e Shuma-
cher recebe o seu terceiro lugar
no grid de volta. A mídia e o
público enlouquecem tentando
descobrir os segredos dos
pneus que longe parecem todos
iguais, pretos e redondos. Fize-
mos papel de palhaços no circo
da Fisa.

ATO III
Luca de Montezemolo, o

presidente da Ferrari, se diz
disposto a sacrificar um dedo
em troca de uma vitória da
equipe de Maranello em Imola.
O público chora de emoção.
Não sabe porém que Luca está
propondo apenas uma troca
justa. É melhor perder um de-
do na prensa do que a cabeça
na imprensa. O presidente fer-

, rarista sabe que seu pescoço
está a prêmio junto à cúpula da
Fiat devido a uma falta crônica

de resultados. A Ferrari não
derruba presidentes, quem os
derrubas são os resultados me-
díocres.

ATO IV
Um time de futebol forma-

do por jogadores italianos der-
rota uma equipe de jornalistas
em. uma partida beneficiente.
Três gols de Gabriele Tarquini
contra 1 dos representantes da
mídia. A torcida solta fogue-
tes. Só que na balança da F 1 o
time de pilotos e equipes da
bota somado não dá nem para
formar uma dupla de tênis
competente. O automobilismo
da terra da Ferrari corre ao
lado da política italiana para o
fundo do poço.

ATO V
A meteorologia local prevê

tempo instável com chuva e
trovoadas no final de semana
da corrida. Os sennistas se ani-
mam. Só que o sol não some de
seu posto altivo. O céu está
cada vez mais azul e as Wil-
liams cada vez mais rápidas.
Ninguém sabe o que pensar ou
para qual santo apelar. Enver-
gonhado, o sistema de infor-
mação do autódromo suspen-
de o fornecimento de boletins
meteorológicos.

ATO VI (Para quem ainda
tem fôlego)

A McLaren recebe os moto-
res novos da Ford, mas fica
faltando a autorização da Be-
netton para que as unidades
possam ser usadas. Senna chia.
Flávio Briatore dá risadas.
Bernie Ecclestone chama os ca-
ciques da Benetton para uma
reunião. Todo mundo vê o trio
conversando. Ninguém sabe o
que se falou. Na verdade nin-
guém sabe se Briatore se cha-
ma mesmo Flávio. O italiano
engana tanto que a dúvida
eterna é o único consolo da
mídia. Dúvida que divido ago-
ra com os leitores. Será que a F
1 é um esporte sério? Quem
estaria disposto a arriscar a vi-
da por um punhado de dólares
e nenhuma moral?

Mundial de Pilotos

A TV
Globo
transmite
ao vivo,
hoje, o
GP de
San
Marino,

quarta prova do Campeonato
Mundial, a partir das 9h

2o Alain Prost
2o Damon Hill
4o Mark Blundell

6° Michael Schumacher 4
7° Chriatian Rttipatdl 3
8o J. J. Lehto 2

Riccardo Patrese 2
9o Gerhard Berger  1

Alessandro Zanardi 1
Fabrizio Barbazza 1

jiV a& >&£ ''''' flHMjr
|g ; v> > ®S

O franees considerou
traigao as criticas

de Frank WHliatns a
sua atuagao durante

o GP da Europa, e se
diz cansadode tudo

I
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Seiina mais 

perto 
do novo motor Ford

|h 
Benetton recuou na última hora, mas uma unidade da série VII chegou a ser montada no McLaren do brasileiro em ímolá

; MARIO ANDRADA E SILVA¦ Correspondente
! ÍMOI.A, ITÁ-' LIA — Ayrton

Senna quase
conseguiu parti-

: cipar do último
treino usando os

: novos série VII
• cia Ford. Só faltou uma autorização

da Benetton. Segundo o brasileiro,
os mecânicos da McLaren chega-

: ram a montar uma unidade equipa-
da com as famosas válvulas pneu-
máticas em seu carro reserva. Os
motores vieram da Inglaterra na1 noite de sexta-feira, no avião parti-
cular de Ron Dennis. Na mesma
aeronave estava o inglês Tom Wal-
kinshaw, diretor técnico da Benet-
ton, que tinha ido até a Ford para
finalizar o acordo. Só que na hora
da decisão a Benetton recuou."0 acordo foi feito sexta-feira e
os mecânicos puderam instalar um
motor. Uma pessoa voou para a
Inglaterra apenas para confirmar a
transação e para variar eles não
confirmaram. É a estratégia de sem-

pre da Benetton. Diz que sim e
chega no último momento inven-
tando um detalhe", afirmou Senna.

A Benetton confirmou pela pri-
meira vez que o acordo está mesmo
em conclusão. "Estamos tentando
encontrar uma solução para o pro-
blemá conversando com Dennis e a
Ford. Só que Senna precisa ficar
quieto. Quanto mais ele empurra
mais a gente vai resistindo. Senna
precisa se concentrar no seu traba-
lho, guiar o carro e fechar a boca",
disse o diretor geral da Benetton
Flávio Briatore.

Especula-se que Senna já tinha o
novo motor em seu carro quando
partiu para correr atrás dos Wil-
liams no segundo treino. Na sua
primeira volta voadora o brasileiro
passou na primeira parte da pista
com apenas 0s6 de atraso em rela-
çào ao pole do momento. A veloci-
dade do carro de Ayrton era tanta
que o brasileiro acabou perdendo o
controle e subiu na zebra. A suspen-
são ativa compensou e o carro aca-
bou batendo. Ayrton só pôde voltar
quando faltavam menos de. 10 mi-
nutos, sem condições de lutar.

Prost além do limite
O francês Alain Prost fez ques-

tão dc não levar mais desaforos
para casa. O francês foi buscar a
pale-position até o limite dos ris-
cos desnecessários, devolvendo
seu companheiro de equipe ao pa-
pel de coadjuvante. Alain conse-
guiu o melhor tempo do dia na
quinta das suas 12 voltas regula-
montares. Foi o primeiro giru
voador do piloto da Williams, que
parou os cronômetros em
Im22s070, andando na velocida-
de média de 221,080 km/h.

Hill ainda tentou reagir execu-
tando uma seqüência de quatro
v oltas na casa de lm22 no final do
treino, mas a pole já estava asse-
guiada pelo francês. A Williams
monopoliza assim a primeira fila
tio grid pela terceira vez consecu-
tiva colocando suas máquinas em
condições ideiais para um passeio
doinineueiro.

Sem perspectivas de chuva, a
única esperança de Ayrton Senna
para o GP de San Marino é o
acerto final da McLaren com a
Benetton para que ele possa utili-
zar os motores de última geração
na prova de hoje. Especula-se que
Senna já experimentou os novos
série VII no treino de classifica-
ção. Mas como Ayrton acabou
batendo o carro na variante Ac-
qua Minerale a discussão passou
a ser acadêmica.

Senna divide a segunda fila do
grid como. seu novo arquiinimigo
Michael Schumacher. O piloto da
Benetton, que havia sido desclas-
sificado pelo uso de penus de um
tipo não autorizado pela Fisa foi
reabilitado ontem, antes do trei-
no, para fúria da McLaren e da
Ferrari. E acabou ficando com o
terceiro lugar conseguido na sex-
ta-feira com uma volta na casa de
Im23s. (M.A.S.)

Arte/JB

que vai chovér? (\7
A chuva anunciada pela meteorologia local ainda
não deu as caras. O treino de ontem aconteceu
sob um céu de brigadeiro com mais carros %na pista do que nuvens
no horizonte

Garoto de 12 anos

brilha no basquete

IJm garoto de 12 anos foi o
destaque das finais do basquete
dos .1 o tios da Barra (promoção
do JORNAL DO BRASIL c da
João Fortes Engenharia que
reúne 15 condomínios), ontem,
no Condomínio Novo Leblon.
Frederico Pereira Martins, o
Fred. levou o mirim (até 13
anos) do Riviera dei Fiori à vi-
tória de 50 a 9 sobre o Portal do
Parque e ajudou o infantil (16) a
vencer o Novo Leblon, 50 a 47.

Fred. que fez 10 pontos no pri-
meiro jogo e dois no segundo, não
sabe suas medidas exatas. "Em 

ja-
neiro. media l,72m (já cresceu pe-
lo menos mais dois) e pesava 5S
kg." Dono de estilo "muito com-
pleto". segundo seu treinador,

DA
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Paulo César Motta, Fred sonha
em jogar na NBA. "Se disputasse
o campeonato mirim da Federa-
ção. seria titular da seleção cario-
ca", especula Motta. Recente-
mente Fred recusou convites de
Botafogo e Tijuca. "Talvez em
94", diz, inibido.

O garoto não perde transmis-
sao da NBA. Seu ídolo é, claro,
Michael Jordan. Conhece pouco
o basquete brasileiro. Ainda nem
o acompanhava no título pan-a-
mericano de 87. Mas confessa ad-
mi ração por Josuel e Pipoca.

Alunad Jamal é o

destaque de hoje

Ahmad Jamal. inscrito no
quarto páreo da corrida desta tar-
de. foi o destaque nos treinos ma-
tinais da Gávea. Montado por Ju-
venal Machado da Silva assinalou
51 s cravados no exercício de 800
metros. Largou com velocidade e
mesmo controlado arrematou
com sobras pelo centro da pista.

Para a segunda prova, a ameri-
cana Wild Zeca reaparece prepa-
rada por João Maciel. No apron-
to da última quarta-feira em
ltaipava, assinalou 37sl/5 nos 600
metros com expressiva ação final.
Pengaty, dos Haras São José e
Expedictus. agradou no floreio de
53s nos 800 metros.

Águia do Pantanal deixou boa
impressão nos 700 metros em 46s.
Key oí Heaven treinou com desem-
baraço e marcou 38s3 5 nos òOO
metros. Ambergris largou com de-
sembaraço. Flocn floreou os 700

metros em 45s. Liboulee diminuiu
para 44s2/5. Pagus passou os 700
metros em 44s. Gato Dumas fez
52s2/5 nos 800 metros.

Top Top Top Class impressio-
nou no apronto de 600 metros em
38s2/5. Heri* Donnau mostrou
progressos no exercício de 44s nos
700 metros. Stratas surpreendeu
com exercício de 50s nos 800 me-
tros. Hockey Dream agradou no
floreio de 800 metros em 51s2/5.

King of Bovespa passou os 600
metros em 38s4/5. Suspicious
Mind diminuiu para 37s. By Place
fez exercício de 46s2/5 nos 700
metros. Lampon diminuiu para
44s no mesmo percurso. Chati-
clair fez treino de 40s nos 600
metros. City Lights. diminuiu pa-
ra 39s. Rhenan fez os 700 metros
em 45s. Laqueado mostrou pro-
gressos com 46s nos 700 metros.

À Benetton conjirmou que pode liberar antes o novo motor a McLaren, mas acha que Senna deve ser calar para não atrapalhar a transação j

GP de San Marino

Circuito de Imola 24. UcalêtfotrItália
Lola-BMS Ferrari

, 1m27s371
22. Ukio KntayamaJapão '

Tyrrell-Yamaha
1m26s900

20. JLZanardi
Lotus-Ford
m2DS465

18. A.dttCeoarift
Itália
Tyrrell-Yamaha1m26$429

10. JJl«moFinlândia
Sauber
1m25s941

20. F.Bufeuu
ItáliaMinardi-Ford
1m27s602 '

23. C.mtWdT"
¦mil
Minudl-Ford1m27»277

0. MícKmI AmlrtttiEUA
Mctaren-Ford1m24s793

4. Ayrtofl S*nraiBrtsii
MeLârtn-Ford
1m24»007

2. D&mofiHIll
Inglaterra
Williams-Renault1m22s168

21. Aguri SuaiMJapão
Foolwork-M.Honda1m26s657

18. TNwryBoutMn
Bélgica
Jordan-Hart1m26s436

Rubiiiho bem,

Cliristian não

Os pilotos brasileiros da novjji
geração tiveram desempenhos
opostos no treino de ontem. Rit
bens Barriçhello-acabou na 13a'c.|-
locação com um carro perfeito, qut
só perdia nas'retas para òs dois
Williams. í

A pista tem 5,040Km
e em 75% do seu
percurso os pilotos
andam com o pé
no fundo do
acelerador.
A prova
começa às
9h e terá
60 voltas.

17. Erfc Comas
França
Larrousse-lamb1m26s279

14. Phllippa AHotFrança
Larrousse^mb1m25s482

16. Dorefc WtrwickInglaterra
Footwprk-M.Honda
1m25s901

12. Johfiny Hifbert
Inglaterra
Lotus-Ford1m25s116

13. R. BarrichcHo 1
Brasil . .j{
JofdarvHirt
1rn25i169

10. Martin BnjnákInglaterra
Ligier-Renawlt1m24s893

S. QwhtrdBxgwÁustria
Ferrari
1m24s822

11. Ricardo PalrtMItáliaBenètton-Ford
1m24s896 h

0. J&m AtaiFrança
Ferrari
tm24s829

7. MirkMunMI
Inglaterra
ligier-Renault1m24s804

S. Karl WtndlingorÁustria
Sauber1m24s720

3. M.SchumKhtr
Alemanha
Benetton-Ford
1m23s919

Alain

Prost
Em quatro provas, cori-
segue a quarta pote do
ano e 24a dá carreira.

A PROVA

1. AMnPn»!França
Williams-Renault1m22s070

O GP de San Marino foi criado em
81, por obra política do Comen-
dador Enzo Ferrari para que a F1
tivesse mais uma prova na Itália.
Justo no; autódromo que levava o
nome do-seu. filho, Dino. Piquet
venceu a prova inaugural e Senna
ganhou em 88, 89 e 91, além de
fazer sete poles, um recorde.

O pilotada Jordan estacada, vefe
mais.confiante em conseguir; temi?-
nar uma corrida marçando Mnto|
Só o consumo ^exagerado de."coni
bustível.da pista de Imola q,prepctÇ-
pa. 

"Vou correr com;o' táníqujfe
cheio até a. boca e ainda levjir uih
galãozinho de gasolina debilito djj>
braço", brincou ele escald^idoi-pelj!)
banho de água fria que torhblj nf)
último GP de DonihgtõVf/quandlj)
perdeu a chance, até, de chêgar ab
pódio1: 'í 

|
• IChristian FiUipãltii vòtyòiui 4'dêcepçionat; com seu Minár^j'e*nãÍ
passou do 23°.; lugar np rgndí(í'De
manhã cheguei a ficar preooupad|i
com a possibilidade de não me cia»-
sificar. Tivemos problemas' nolj;
pneus e acaibamos obrigactos à^car
fazendo testes em pleno treino dê
classificação", explióoa ó' jovemfè» • 

,.tPííSíj aii.ii 5 mii s oíiiwh jcjH |
João Cerqueiía

Fred (com a bola) não perde nenhuma transmissão da NBA e sonha em disputar um dia o milionário basquete profissional norte-americaim

HOJE NA GAVEA

1» Páreo à« 14 hora — 1.300ni (grama)Cr$ 23.400.000,00 — EXATA/DUPLA/THtFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO DELVECCHIO 1607AmberTrust, C. Xavier  57 1Dr. Vinito, M. Almeida  53 2Anfreville, C. G. Netto  57 3Maq Grande. E. R. Ferreira  57 4Great Ocean Liner. J. L. Souza ....v 55 5Naymodesto. G. Souza  55 6Heedful, L. F. Gomes  57 7OLautrec.G. Guimarães.-  57 8
2° Páreo às 14h30m — 1.500m (grama)CrS 20.800.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO TROYANOS 198'Catchword. J. F. Reis  56 2Quaterna. L. F. Gomes  56 3Kamine. C. G. Netto  56 4ópera Bufa. J. Leme  56 5Pengaty. G.Guimarães. ... 56 6Wild Zuca, J. Ricardo  ' 54 7Beautiful. J. James Ap. 2 ' . 54 8Jaffna. J. M. Silva  56 1' Jovem Evinha. E. D. Rocha  56 9
3» Pareô às 15 horas — 1.400m (grama)Cr» 36.000.000,00 — EXATA/OUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO LORD 80B 198t Cynara. M. Almeida  55 1Águia do Pantanal, L. F. Gomes... 55 2Key cf Heaven, J. Ricardo  55 5Rosaly, G. Guimarães  55 6Eau-Forte. J. Pinto  55 7Ultima Forsan. C. G. Netto.... 55 8Meg. J. Leme  55 9Ambergris, J. M. Silva... ... 56 10Light Dream. A Batista. 55 3" La Naleta, G Souza  55 4
4® Páreo ás 14h30m — 1 .SOOm (grama)CrS 28.800.000,00 — EXATA/OUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO ORTOGONAL1990Flocon. M. Almeida  56 1Liboulee. E D. Rocha . 56 2Kaititu. J James Ap 2 Sl 3Pagus J. Ricardo . 55 4Lntrepct, M B. Santos 57 5Jumbo D'Oro W A Alves Ap 5 55 bGato Dumas. J Leme 56 7

Ahmad Jamal. J. M. Silva  56 8Puma Spy. G. Guimarães  56 9
5# Páreo às 16 horas — 1.500m (grama)CrS 28.800.000,00 — EXATA/ DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA - PRÊMIOSPERANTO 1091Ferind, G. Euclides  56 1Jolty Babi, W. A. Alves Ap. : 53 2Péguy, G. Souza  56 3Toptoptoclass, R. R. Souza  51 4La Bonanza. C. G. Netto  54 5Phila, J. M. Silva  56 6Baby Prospector. J. Leme  52 7Herr Donnay, J. Ricardo  56 8Bois de Rose, J. James Ap.  52 910 Stratas. M. Almeida  54 1011 Partlsan, G. Guimarães  56 1112 Monarca, J. F. Reis  55 12
6o Páreo às 16h30m — 1.500m (grama)CrS 23.400.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO LEQEND WIND1992Hockey Dream. J. C. Gomes Ap. 4 53 1Tiro Certo, C. G. Netto  57 2Jitito. C. A. Martins  57 3•i Esempio. J. Ricardo  57 4Niki Gênio. J. Malta  57 5Pilly Lark. M B. Santos  57 6Orcival, G. Guimarães  57 7Bravo Gianni, J.M. Silva  57 8Galarim, G. Euclides  w57 910 Northern. E.D. Rocha  57 10

7o Páreo às 17 horas — 1.300 metros(Grama) Cr$ 108.000.000,00 —EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA C. P.mãrio deazevcdo ribeiro (grupo iii>king of Bovespa. J. Ricardo... 55 6By Place. C G. Netto  55 3Suspicidus Mind, M. Cardoso  55 11Majtki, J F. Reis,-  55 8Lampon, J.M. Silva  56 1Chanticlair, C. Lavor  55 7" City Lights. M Almeida  55 9Rhenan, G Guimarães .. .... 55 14SLisitano, RR Souz.l 55 10' R»?3l Logi. Não corte 55 59 Laqueado. L F Gemes 55 410 Drafler. J. Malta  55 2ti Metropolitan. J Leme 55 1212 Re'uqe. VV A Aives Ap 1 55 13

8* Páreo às 17h30mln — 1.000 motro»
(Crama) CrS 28.800.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA PESOSESPECIAIS — PRÊMIO PETER TANCHEIT

Cinabre, J. Leme — 56 1Humble-Lost. R. Rodrigues  52 2Roi de Rome, E.R. Ferreira  56 3
Nabot, A. Batista  52" 4
Herr Berlin, M.A. Santos - 55 5Isaac Newton. CG. Netto  58 6
Grito Forte. R R. Souza..»  52 7
Ghandur. J. Ricardo  59 8
Back Again. W.A. Alves Ap.  52 ^ 910 Keodas. G. Guimarães  54 " 1011 Nice Ouro. J. James Ap.  52 1
9o Páreo às 18 horas —1.100 metros

(Areia Vnr.) CrS 19.000.000,00 — EXATA/DUPLA/ TRIFETA/ QUADRIFETA PRÊMIOPETER DIRK SIEMSEN
Chapane. J. James Ap. 2...  52 1Claudinha. G. Guimarães . 58 2Querva, R. Macodo 58 3Romance, E.M. Silva Ap.  50 4Gaia Karin. J. Ricardo....; 58 5Dama Sassá. Não corre  58 6Guadalupana. W.F. Cout Ap.  51 7

10° páreo às 18h30min —1.100 metros(Areia Var.) CrS 28^00.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA PRÊMIOCOMODORO CARLOS ALBERTO DE BRITOQuIper.L.F. Gomes...Java Doll, J.M. Silva..- -Popovita. J. MaltaKolombina Mia, W.A. Alves Ap. 1Kontrol, G. Guimarães..Dragon Bay/J. James Ap. 2..........Jallaba, J. LemeCondesa Di Roma, J. Ricardo.'.»...
11" Páreo às 19 horas — 1.200 metros(Areia Var.) Cr* 28^00.000^)0 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA PRÊMIOIATE CLUB RIO DE JANEIROLa Rochele Tour, R. Macedo  56 1Sophia Bella, R. Costa  56 2Wonderful Passion. I. Esteves..... 56 4Lady Lup, J.L. Marms \ 56 6Forever My Land, M.A. Santos... 56 76Kibravesa, E.R. Ferreira..- 56 87 Dinda Bailo, C. Xavier.-..., % 56 98WhiteRibbon,L.F. Gomes..... • ' 56 10Klaizia, E.D. Rocha :.  56 1110 Plccola Bimba. E S. Santos  56 3" Ritiz. R. Rodrigues  56 5

Ea-sdicações PAULO GAMA

1o Páreo :Lautrec H Anfreville K Dr.Vinito
2o Páreo: Wild Zuca H Jaffna ¦ Ópera Bufa
3o Páreo: Key of Heaven H Meg ¦ Eau-Forte
4» Páreo: Liboulee B Ahmad Jamal ¦ Puma Spy
5° Páreo: Top Top Top Class ¦ Baby Prospector ¦ Her Donnau
6o Páreo : Esempio a Bravo Gianni B Galarim
7° Páreo: Suspicious Mind H By Place ? King of Bovespa
8o Páreo: Cinabre ¦ Keodas M Ghandur
9o Páreo: Chapane B Romance E Querva
10°Páreo: Koiombina Mia a Condesa Di Roma ¦ Java Doll
11-Páreo: Wonderful Passion E Piccola Bimba E Dinda Bailo
Acumulada: 2°6 (Wild Zuca), 6C4 (Esempio) e 10°4 (Kolombina Mia)

Encontro de
I

potros agita i

turfe carioca:c
Os melhores potros cariocas dè

dois anos disputam esta tarde-ná
Gávea a liderança da geração, ,np
GP Mário de Azevedo Ribeiro,:eiji
1.300m, na grama. A prova ,tem e
dotação de CrS 108 milhões para ò
proprietário do ganhador. Suspí-
cious Mind, By Place, King of Bcf
vespa e Metropolitan são Os favòri-
tos, mas a prova é equilibrada. ?

Suspicious Mind deixou impref
são lisonjeira na estréia, em que
correu forçando turma. Está. mais
aguerrido, realizou ótimos treinei.
By Place ganhou a primeira prova
da nova geração. %

King of Bovespa também gí|-
nhou prova clássica. Corre acomo-
dado. Metropolitan correu no sul
com destaque. Majiki, Lampon,
Chanticlair, City Lights, Rhenarç,
Lisjtano, Laqueado, Drafter e Re-
fuge buscam colocação honrosa. r

ma

mm,

a

m

1
D



Senna mais pert® do novo motor Ford

en Benetton recuou na ultima hora, mas urna unidade da serie VII chegou a ser montada no McLaren do brasileiro em Iinota
mario andrada e silva pre da Benetton. Diz que sim , imoia. nana — Ra'uiotcorrospondente chega no ultimo momento inven-

iMOLA.uA- tando um detalhe", afirmou Senna. M'jJtm
I-1A — Ayrton A Benetton confirmou pela pri- - BHI
Senna quase 1 j meira vezqueoacordoesta mesmo : >• '^Ha
conseguiu parti- em conc'us^°- "Estamos tentando "jt, - qR
cipar do ultimo iJ^IL|ri encontrar uma solugao para o pro- . 

s 
^ ^^p,' 

" lflfes,> «
treino usando os cOBM -^ blema conversando com Dennis e . ,..  | -8 I? - If
novos serie VII ^ Ford. So que Senna precisa ficar ; !|

^ ^ 

J

!la da'isfio a*Bcnettmi* fide^ca 
do momento. A vdoci- - _J J

nutos, sem conduces de lutar. A Benetton confirmou quepode liberar antes o novo motor a McLaren, mas acha que Senna devese calar para nao atrapalhar a transa^i 
j

Prost alem do limite GP 
de San Marino / i 

Rubinho bem, |O frances Alain Prost fez ques- Sem perspectivas de chuva, Ma|H|nH|^n / fe£z$tr wlL-Ford r, „T:'! *
tao de nao levar mais desaforos unica esperanga de Ayrton Senna / /tSjjjjk **¦ uk.s*j<», ¦ I im27s6o; i^llTlStlHll 1130 11
para casa. 0 frances foi buscar a para o GP de San Marino e —w n , lommsFerrari I 23 

LT"" l~T • 
" '; / I

pole-position ate o limite dos ris- acerto final da McLaren com / «s37i | aimrdi-Fofd Os pilotos brasileiros da • novp
cos desnecessarios, devolvendfo Benetton para que ele possa utili- m _gjfji 

"' ">lKrt*,'mi I 1m"l>7T| gera?ao tiveram desempenhcvs
seucompanheirodeequipeaopa- zar os motores de ultima geragao \ m / / Ty?re°-Yamaha I 21 • opostos no treino de ontem. Rum¬
pel cle coadjuvante. Alain conse- na prova de hoje. Especula-se que m ' mS^L. 

' 1m26sM 
^ I Footwork-MHonda bens Barrichello acabou na 13'' cq}-

guiu o melhor tempo do dia na Senna ja experimentou os novos i / j» -S&L 
2°' 

I 1fl locagao com um carro perfeito,qu£
quinta das suas 12 voltas regula- serie VII no treino de classifica- 3 / / Sam I 

' 
Kl9'ca so perdia nas retas para os .doiS

mentares. Foi o primeiro giro ?ao. Mas como Ayrton acabou / J£cfl» ie n—I—' Xs«6rt Williams. -v
voador do piloto da Williams, que o cam, m variant® Ac- ~ 

/ 
'^11 

«•H 0 piloto da Jordan esta cadavej
parou oS cronometros era 

^a 
Mmerate a discussao passou ^38®/ mais confiante em conseguir termf

; 1 m22s07°, andando na ve'ocda- . 
<lse"™!^ A 

pista tem 5,040Km / -=, "'Z 
IT L 

Ss?79. nar uma corrida marcando pon J¦ de media de 221,080 km/h. Senna divide a segunda fila do D 7-0/ A 
' 

/ / sauber I "• °7*w,rwicl1 So o consumo exaeerado cle cnni:
Hill ainda tentou reagir execu- ^nV/ 

como seu novo arquiinimigo ° .. / b=ti /[ 1m25sW. | FoofworWHoniia bustivel da pista de Imola o preociit-, i ... . ? t Michael Schumacher. 0 Diloto da PercUfSO OS nilntns / _ yffiBk . «. hiih9p«*hoi I im25sMi p imoiao prcoci*-• an o uma sequencia de quatro Benetton, que havia sido desclas- andam COm 0 d6 / / urrouWumb I 13'5^*;rich,#0 P/1'- V?u correr conJ.o tanq4:
. voltas na casa de lm22 no final do sificado pelo uso de penus de um no fundo do / jhl «Ii_J %Lm HQ2333H chf'° atf a boca eainda levar- uif

nemo, mas a pole ja estava asse- tipo n5o autorizado pela Fisa foi . ? / fibril® 
Jotw!yW*,tw1 

L 1m28'18.9 galaozinho de gasolina debaixo df,
gurada pelo frances. A Williams reabilitado ontem, antes do trei- acelerador. / / ^usford "• Alalll bra?o", brincou ele escaldado pelp
monopoliza assim a primeira fila no, para furia da McLaren e da A prova / io. mmn —' tan24seMFord V^mm? PfOQt banho de agua fria que tOmOU njb
do grid pela terceira vez consecu- Ferrari. E acabou ficando com COmeQa 3S / r^fll) / u9-laT I » Jun/l.i — ultimo GP de Donington, quandj,
liva colocando suas maquinas em terceiro lugar conseguido na sex- 9h e terd /\ Ztmm J s^uefquarta^'le0^' perdeu a chance, ate, de chegar aO
cotidigoes ideiais para um passeio ta-feira com uma volta na casa Hr m ...... /. a. owh»dB*>«w im24s829 anoe24"dacarreira. oodio.
domingueiro. Im23s. (MAS) ^ 

—f . 
„.(t.' U/Hi/ /I im24s82; ingiaierra Christian Fittipaldi voltou a se

. JB /m g£gj$a\ a. Mich»»itodntti Sf58Ma"" decepcionar com seu Minardi e'nao
¦¦hi,-—  • ¦ / McLaren-Ford 5. K«i wendiingw — OGP de San Marino foi criado em passou do 23°'lugar no grid;'''De/ Im24s793 *uslria 81, por obra polftica do Comen- , - , • a

Kla*^M 1 iy^Zn, — / dador Enzo Ferrari para que a F1 manha cheguei a ficar preocupadb
A chuva anunciada pela meteorologia local ainda SWml , ^^Ford 3 

' 
ScltumM. —I— tivesse mais uma prova na ItSlia. com a possibilidade de nao me clas-

nao deu as caras. O treino de ontem aconteceu '-Wi IBMi / K8r / imfnoor 
' Ai'emanha Justo no autddromo que levava o sificar. Tivemos problemas 

'.nols
sob um ceu de brigadeiro com mais carros / - m&Hk 2. iL<onHiii  

?m2Miqf0'd nome seu !ho' Dm.0, Pjc1uet Dneus e acab imos obrieidos -i' fic-Jrna Dista do aue nuvens >8^ •.ftfilf . J|ll jpgl / B^8®-®SL, , ZSiT venceu a prova inaugural e Senna pneus e acabamos obngados a Leaf
nn hnn7nnt<T i^l JE™1 ^ * mxBBSSSm -fill / H® / wiiiiams-Renauii i. AitinPro«t — ganhou em 88, 89 e 91, al6m de iazendo testes em pleno treino de

ilWl |A_-T_-^p/LJgg !<¦«"«. poles.Vmncortt,. 
J 

classificatSo", explicou o jovaf

Garoto de 12 anos | f 5^pJ 
¦ 

J; 
•. 
J;:rIj. ^ C H ; 

^

brilha no basquete l'-- • • 
^ t :• 

:

¦ U« ,,,0,0 de 12 a„„s foi „ ^ 
WR 

| 
-j 
,T~ m k" 

' 
Wj A ¦

clestaque das linais do basquete \ ,N 
* 

^ \ 
i9MBmL ' .nJl ^ >'w^S

dos Jogos da Barra (promogao iPntATfRA I 
' 

/ II > . J3L 
" 

-M, V Jm
do JORNAL DO BRASIL e da i . | jjlMf-J || JM* 

" ' 
f &£*** ¦

Joao 1,-ortes Engenharia que .. #re line l> condominios), ontem, D. , , 
k? JL ^ f *r SSf^-V , If E it.

no Condominio Novo Leblon. ,'mo 
N'^°Jll;!:c 

f-;d 
son.ha |f * > «*''' '!$&»¦ 

' 
•'•^6 a

F redeneo Pereira Martins, o 1 J°gar na NBA. Se disputasse | ,. ; | ^ ... •#
Fred, levou o mirim (ate 13 ° campeonato mirim da Federa- ^ - | , ^ ^ ». If}
anos) do Riviera dei Fiori a vi- sena titular'da selegao cano- '' - ^y.'. ,-«>.>.> wwy lfL-"
toria de 50 a 9 sobre o Portal do l;efcula 

Motta. Recente- Pj, ^ TP rf\. -#1 ft
I'arque e ajudou o infantil (16) a ^ente 

Frtd recusou invites de t ¦ , :-?C. * • •' " v,
veneer o Novo Leblon, 50 a 47. Botafogo^Tijuca. Talvez em ^ . JHT JpT 

*, 
J' g"

Fred, que fez 10 pontes no pri- O gaVoTo'ni?o perde transmis- S M Wk M'- -^%b W 'W 
' 

aF,-. ' -i
meirojogoedois nosegundo, nao sao da NBA. Seu idolo e, claro, ! Jr'" 1 'Wf-V- * 

Xl- W & • • ' ' 'W '% I- illsabe suas medidas exatas. "Em 
ja- Michael Jordan. Conhcee pouco - JF'# »* vf' > i JfijF ™neno. media l,7_m (ja cresceu pe- o basquete brasileiro. Ainda nem ~'' ' -jg- & w - - < *Sk- i.w

b-menos mais dois) e pesava 58 o acompanhava no titulo pan-a- \ W ¦ ~ ' 'W' ' f f Sf ^ S8?V99KK^;kg. Dono de estilo muito com- mericano de 87. Mas confessaad- a§ I M '.^V JfflT §. SS?', -Pleto . segundo seu tre.nador, ,nnaVao por Josuel e Pipoca. Fred (com a bola) nao perde nenhuma transmissSo da NBA e sonha em disputar um dia o mihonarto basquete profissional norte-amencano f

ONTEM NA GAVEA TZTZ HOJE NA GAVEA PLACAR JB 1
1° Parco: 1° Kebizno L.S.Santos 2° Kavi- 7° Pareo: 1° Country Baby J F Reis 10 ——— ** 

———————. ———————__—^
da M. Almeida 3° Omeyad U.S.Ferreira 4° Claire Loraine C.Lavor 3° Luta Armada a Ahmad jamaUM. snva  se 8 s-Pamoi. i7h3omin_i.ooome.ro. io>p«»i*.iah30m«.-i.iooriMin.L north Classic W.A.AIves Vencedor M.Cardoso 4° Odalisca Stela W A AIvcq dupla/trifeta/quadi^feta sPumaSpy.o.Guimaraes  se a (Qrama)cr$28.000.000,00-exata/ (Areiavar.>crj28.800.000,00-exata/
PM9 Inexata fl-^184 PlnA mw^mi7 iJTu.'JImT j W.A.AIves ^lODELVEMHIOlaaf 5. Pireo 4» 16 hora, -1 500m (arama) DUPLA/TBIFETA/ QUAORIFETA PESOS DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA PREMIO
Fv^P 1QS t! , ( ^ ^ oi-H 1 Maid M.Aimetda Vencedor ,Amber ™'.c.xavi^ . . . 7 57 . c^eMoo^Si -dupCS especiais-pr£miopetertancheit comodorocarlosalbertodebritolA.ita i--l)l ii Irilita (--1-3)1.547 Qua- (2)24 Incxata (2-2)121 Places (2)22 Exata 2Dr.vinito.M.Aimeida  53 2 trifeta/ouadrifeta—prSmio icmabre.j.ieme  <* 1 J?uiponl ;S°??s - 56 ' ramnoA>»>»n 1'drifcUl (2-1-3-8)6.754 Tempo" 57s3/5 P-'')83 Trifen P 7 RH n7S ninrlrir.i.j 3 Anirmme. C O. Neno  57 SPERANT019S1 PMumtile-Lost. R Rodrigues  52 2 2 Java Doll, J W Silva  66 2 Campeonato I aulista
y, PA* TO |,„ n-,,,' .r ): i'r „iL (r-/-8)--07O Quadnfeta 4MaqQrande.E.R.Fer,olra  57 4 1Fo.ind.GEucl.des  56 1 3 Ro, deRome. E R For.e.ra  56 3 3P°^U.J.*W»j  56 3 Corinthians 4 x I Noroo^r. *7 I • I» Diamond L.Abretl 2 (2-7-8-6)431.877 Tempo: 76s 1/5 5 Great Ocean Uner.J.LSouza  55 5 2JoliyBabi. W. A. AlvesAp.  53 2 4 Nabol. A. Batista  52 4 4 Kolombina Mia. W.A.AIves Ap. 1. 55 4 Ponto Pmia n * 1 Mnni Mir "* "P KlJewel Chris J. Lcme 3° Nabua A.Batista 4° Qod' .01 ,A T. « 6Naymodesto.G.Souza  55 6 3Peguy.G. Souza  56 3 5 Herr Berlin. MA. Santos  55 5 £ Konta)l'a Guimarae:s......„-  55 eta 0 x 1 Mogi-Mirim - j
Inicrvencio I RirirHn VrawHnr imn; Pareo: 1 Just On Time J.Leme 2° John 7Heedtui.l.f.Gomes  57 7 ¦iToptopiociass.R.R souza  51 4 6isaacuewton.cG Netto  sa 6 ?2! 11™  5! '' t*IUt.r\cnv.lO J.KItardO Vcnccdor (1)216 Wavne I M Silv-» V lt» I I C »«:• SUulrec.G.Gulmaraes  57 8 5 La Bonanza, c G. Netto  54 5 7 Onto Forte. R R. Souza  52 7 JJanaba.J Leme   56 7 ^^Inexata (1-4)161 PlacC'S (1)24 (4)12 E.xala « n J-M.bllw j K.er Lauch J.F.ReiS  6PI»la.J.M Sihra  56 6 SGHandur.J Ricardo  59 8 BCondesaO.Roma.J.RIcardo  56 8

I 1-4)497 Trifeta (1-4-S1I infi flinrlrir^l-, Barmy Nuts J.Ricardo Vencedor Cr« la aoo^ooo OO-ac4rA/arna ? Baby Prospector. J Leme  52 7 9BackAga.n.WA AlvesAp.  52 9 11-Piraoi»19honn-1.200n»tro» ^^HiU||S)||a|9|^|?r;n ™ T ( o„, ? VU'iarnela (8)392 Inexata (5-8)152 Places mss fSMfi DUF?m5Sm^M|S?a 8He,. Donnay. J R.ca.do  56 8 10Keodas.G.GulmarSos  54 to (ArelaVar.)Crt28.800.000,00-EXATA/
V^SfSJacWSta-o^ ,Smgsgs\, r-"':.: "rsrr^-L' -asaaasr- 

Clover J.Rjcardo 3° LorI Lero J.Leme 4" <8-5-1-2)4.656 Tempo: 57>1/S ggtff.tgm » > SSBtytK! = 8 S 'SKTAmXSSSSrSo JKSSKSSSSStr 8 \ KnunwwM,^
Great Playboy G.Guimaraes Vencedor Pareo: 1° Quaterly L.F.Gomes 2° Ja- 4OperaButa,J.Leme 56 5 e-par»o4S i6h30m-i soomiarama) peteroirksiemsen 3wonderiuiPassion,l Esteves  56 4 Orlando, Philadelphia 84 x 99 New York, Miapii
(1)19 Inexata (3-4)55 Places (3)14 (4)25 merson J.M.Silva 3° Apog Doce W.AAI- fweM37ly,G,GDima'Ses  56 6 crs 23.400.000,00! exata/ ichapane. j jamesAp.2  52 1 sFdfL^tJtoTSw  I 7 kol charim.a^9l°in^I,anla 122 * 106
r i , MVW TT, /I . A.vr/v; ( i . ves 4° Xavnp T lltpc eWHdZuca. J R.ca.do  54 DUPLA/TRIFETA/QUADRIFETA«— 2ClaUdinha. G. Guimaraes  58 2 6Kibray^ ER Ferrelra  « I kof'CharlolleX 103 Chicago, Dolroil 109 X 1&4L.xata (3-4)106 Trifeta (3-4-5)101 Quadn- ...' Adyne Lukes J.James Vencedor 7 BeauMuU JamesAp.2  54 PREMIO LEGEND WIND 1992 30oerea.R.Macedo  5a 3 7 Dinda Bailo C XaJier  « S Indiana. Dallas 103 x 100 Minnesota, Utah 105 X iifeta (3-4-5-2)271 Tempo: 123s2/5 (1)182 Inexata (1-3)105 Places (1)63 (3)17 :¦  * ' I Hockey Oreamjc. Gomes Ap. 4 53 1 4Romance.EM_SilvaAp,4 50 4 8 White Ribbon. LP. Gomes"!" J 56 to GoWan State. 8eattle 122 x 93 Lakers. Sacrabien-
4" Pareo: 1° Banq-Bem M.Almeida 2° San- Exaia ( -3)580 Trifeta (1-3-6)i.396 Qua- 3.Pareoi, '5h ' 

400 , 
' Z % I eS^&ZZZ £ t .oSia'Imbals santoi  II 'J Sarvor"»' C'T™0: A,lan'ico £

down W.F.Coutinho 3° Neto Luca G.Eu- ^ifeta (1-3-6-4)7.857 Tempo: 83s 3 '^SJSlSSSSSS.^ffi^ 
? t 'o^».wf.c«»,ap.3.... 5, : Z I I

elides 4° Comme Ci J.Pinto Vencedor 10° Parco: |0 Jalal G.Guimaraes 2° Vay- DUP1^HroEJoRQUADRIFETA~ 6 Ptlly Lark. MB Santos  57 poao). Cleveland (") 53-28, Atlanta H 43-38 Chat(9)516 Incxata (5-9)2.055 Places (9)246 "or R.Ferreira 3° Bergman J.Ricardo 4° t cyna.a, m "meida 55 
, jo-cvai o Gustos  57 7 r~7ZZT~" lone o 43.38. Meio-oestc - Houston (campcw)

(5)48 Exata (9-5)6.995 Trifeta (9-5-1)24.123 Sondno E.S.Gomes Vencedor (6)40 Ine- sjsuiadoPantanau.F. comes.. 55 2 '£»"».»?  J? I araCSSCa^OeS PAULO GAM A 55-25. San Amomo o 48-32, Utah n 47-34. F^cifl-
Quadrifeta(9-5-1-6)84.940Tempo:78s xata (2-6)784 Places (6)31 (2)205 Exata 3ros^S™^°ZZ; It 6 «No„he,n.e0.R.cha . 57,0 "  PortiandfT^-MrAaipptV^^^i'^irfi
CocoarneVAISfs-Sn^ £l£)8 OPTeSsS It I l^feo^autrec.Anfreville.Dr.Vinito 38-43. ,•) Classilicados para o play-otl 

' 
, $

in ^nanei K. K.oouza 3 Musalina * ' ,{JJ~ 1 empo. ozs4/ 7 Meg. J.Leme  55 9 dupla/trifeta/ quadrifeta g. p. 2° Pareo: Wild Zuca H Jaffna ¦ Opera Bufa ^J.Ricardo 4° Officiere U.S.Ferreira Ven- 11° Pareo: 1° Factum R.Rodrigues 2° SfShm?lsmJAMRS;  % 10 mariodeazevedoribeiro(grupoiii) 3- Pareo: Key of Heaven a Meg a Eau-Forteccdor (2)16 Inexata (1-2)85 Places (2)14 Pass Over R.Costa 3° Conde Excalibur ' La Naieta, G. Souza  55 4 2 By place, c G°Ketto  55 4° Pareo : Liboulee B Ahmad Jamal B Puma Spy I IHPAME
niJSnSJif'3 (2"t5)431 L.F.Gomes 40 Ivor M Monteiro Vence- 4-P4r.o*,i4b30m-i.500m(t„ama) JSSJuf S2?,M'Ca,d050 I 'a 5° P^eo: Top Top Top Class B Baby Prospector a Her DonnauQuadnfeta (2-1-5-9 2^931 Tempo:77s dor (6)66 Inexata (6-8)193 Places (6)31 oSJStmSMaT^ sLa^ZZs^ ZZT I ? 6« Pdreo: Esempio ¦ Bravo Gianni ¦ Galarim Aberto de Montecarlo 5
n£/r niL ITS' ^1. d-! d ? (8X5 Exata (6 8)565 Trifeta (6-8-5)2.027 preh"o^.mtmonm,m?~ c^SIf S I 7° p4reo: Suspicious Mind B By Place ¦ King of Bovespa Semiiinais: s. Bruguera (Eap.iii.BM i/s Vs'J( k\tr Bird J.F.Rlis 3 Big President Quadnfeta (6-8-5-10)14.516 Tempo: 77s VS*""! 5? 1 -n,-,, g ss m 8« PareosCinabre ¦ Keodas ¦ Ghandur Muster (Aut-«), c. Pioline (Fra) 6/4 «4s iJdbeliJ Ricardo 4; Fox Dasher J.Leme Vence- _____ . £ | « » 9-PareosChapane ¦ Romance ¦ Querva ,Suo-'» ' ?
(l°)17'Exata (3-0fo6 Trlfete^'wiPlsi ? 0 movimento geral de apostasestabcle- S 4 ?> * io»ParC°: Ko'ombma M,a a c°ndesa D, Roma b Java Do1' Sul America Cup ^ 2(in/txata (j U1U0 inieta (3-1-4)1.Ib9 ceu um novo recorde na Gavea: CrS ejunteoora.w.A akmao 1 55 <3 ^ ,? 11'Pareo: Wonderful Passion ¦ Piccola Bimba ¦ Dinda Bailo rsaop-,,,^ +Quadnfeta (3-1-4-2)3.918 Tempo: 84s 9.267.361.800,00. ?GatoOUTO5 j.ume a. 1 ¦. ;Z • • » jj Acumulada:2°6(WildZuca), 6°4 (Esempio) e 10°4(KolombinaMia) Semiiinais:'F..Meii.qen. (Bra)6/0.6/i-M mn»<.nS'——  (Arg) V Tp

Circuito ide Imola

A PROVA

qúe vai chover?

FUTEBOL

Senna mais 

perto 
do novo motor

A Benetton confirmou que pode liberar antes o novo motor à McLaren, mas acha que Senna deve se calar para não atrapalhar a transaçãof

Rubinho bem, J

Cliristian não |¦!>•/ iji
Os pilotos brasileiros da ¦ novfl

geração tiveram desempenhos
opostos no treino de ontem. Ri£
bens Barrichello acabou na 13a cq-
locação com um carro perfeito, qu£
só perdia nas retas para os ,doi£
Williams. -t,.' fnl

O piloto da Jordan está cada vefc
mais confiante em conseguir termij-
nar uma corrida marcando ponto^
Só o consumo exagerado de conír
bustivel da pista de Imola o preóctir
pa. 

"Vou correr com o tanqu|
cheio até a boca e ainda levar ui^)
galãozinho de gasolina debaixo djj>
braço", brincou ele escaldado pel$
banho de água fria que tomou n<?
último GP de Donington, quandj)
perdeu a chance, até, de chegar aft
Pódio. ~ «

Christian Fittipaldi voltou -a se
decepcionar com seu Minardi é,;não
passou do 23°' lugar no grid. 

''Dc
manhã cheguei a ficar preocupad'1)
com a possibilidade de não me tias-
sificar. Tivemos problemas .no^
pneus e acabamos obrigados a ficajr
fazendo testes em pleno treino dé
classificação", explicou o jovem
Fittipaldi. ¦ |

29. F.lartwuaItália
Minardi-Ford
1m27s60224. UmBadotrItália

Lola-BMS Ferrari1m27s371
23. C.nttlpMI

¦mil
Minar d^-Fofd
1m27i27722. Uklo Katayima

JapãoTyrrell-Yamaha1m26s900
21. Aguri SuaikiJapão

Footwork-M.Honda1m26s65720. A.ZanardlItália
Lotus-Ford1m26s465

19. Thi*rry loutMnBélgica
Jordan-Hart1m26s43618. A.daCaurii

Itália
Tyrrell-YamahaIm26s4?9

17. Eríc ComasFrança
Larrousse-Lamb1m26s279A pista tem 5,040Km /

e em 75% do seu /
percurso os pilotos/
andam com o pé /
no fundo do /
acelerador. /
Aprova /
começa às /
9h e terá / 

^®*r

60 voltas. /

16. JJ.Lahto
Finlândia
Sauber
1m25s941

16. Dtnk WuwicilInglaterra
Footwork-M.Honda
1m25s90114. PhlHpp* AHotFrança

Larrousse-Lamb
1m25s482

13. R.Bjrrich»HoBrasil
Jordan-Hart
1m25i16912. Johnny Horbart

Inglaterra
Lotus-Ford
1m25st15

11. Rlccanlo Pitr.nItália
Benetton-Ford

1m24s89610. Martin BrundleInglaterra
Ligier-Renault1m24s893

S. J«anAJ««i
França
Ferrari
1m24s829

Em quatro provas, con-
segue a quarta pole do
ano e 24' da carreira.Oarhard Barçar

Áustria
Ferrari
1m24s822

7. MarkBlundtll
Inglaterra
Ligler-Renaull1m24s8046. Michaai AndrsttiEUA

McLaren-Ford1m24s793
Arte/JB O GP de San Marino foi criado em

81, por obra política do Comen-
dador Enzo Ferrari para que a F1
tivesse mais uma prova na Itália.
Justo no autódromo que levava o
nome do seu filho, Dino. Piquet
venceu a prova inaugural e Senna
ganhou em 88, 89 e 91, além de
fazer sete poles, um recorde.

5. Ksrí WonülbgafÁustria
Sauber /1m24s7204. AyrtonSanna

Brasil
M c Lar «v Ford
1m24»007

A chuva anunciada pela meteorologia local ainda
não deu as caras. O treino de ontem aconteceu _sob um céu de brigadeiro com mais carros
na pista do que nuvens
no horizonte É™

3. M. Schumachar
Alemanha
Benetton-Ford1m23s9192. DamonHUI

InglaterraWilliams-Renault1m22s168 1. AiainPrott
França
Williams-Renault1m22s070

Garoto de 12 anos

brilha no basquete

João Cerquei<a

Um garoto de 12 anos foi o
destaque das finais do basquete
dos Jogos da Barra (promoção
do JORNAL DO BRASIL e da
João Fortes Engenharia que
reúne 15 condomínios), ontem,
no Condomínio Novo Leblon.
Frederico Pereira Martins, o
Fred, levou o mirim (até 13
anos) do Ri viera dei Fiori à vi-
tória de 50 a 9 sobre o Portal do
Parque e ajudou o infantil (16) a
vencer o Novo Leblon, 50 a 47.

Fred. que fez 10 pontos no pri-
meiro jogo e dois no segundo, não
sabe suas medidas exatas. "Em 

ja-
neiro, media l,72m (já cresceu pe-
Io menos mais dois) e pesava 58
kg." Dono de estilo "muito com-
pleto", segundo seu treinador,

f o u n

Paulo César Motta, Fred sonha
em jogar na NBA. "Se disputasse
o campeonato mirim da Federa-
çao, seria titular da seleção cario-
ca", especula Motta. Recente-
mente Fred recusou convites de
Botafogo e Tijuca. "Talvez em
94". diz, inibido.

O garoto não perde transmis-
são da NBA. Seu ídolo é, claro,
Michael Jordan. Conhece pouco
o basquete brasileiro. Ainda nem
o acompanhava no título pan-a-
mericano de 87. Mas confessa ad-
miração por Josuel e Pipoca.

m msmSimmÊi:Zí ^1
Fred (com a bola) não perde nenhuma transmissão da NBA e sonha em disputar um dia o milionário basquete prqjissionaÍ

WBwmmgmê':: pp
norte-americano í

ONTEM NA GAVEA HOJE NA GAVEA PLACARJB
Io Páreo: 1° Kebizno L.S.Santos 2o Kavi-
da M.Almeida 3o Omeyad U.S.Ferreira 4o
linorth Classic W.A.Alves Vencedor
(2)40 Inexata (1-2)184 Placês (2)36 (1)17Exata (2-1)195 Triíeta (2-1-3)1.547 Qua-drifeta (2-1-3-8)6.754 Tempo: 57s3/5
2" Páreo: Io Jet Diamond L.Abreu 2o
Jewel Chris J.Leme 3o Nabua A.Batista 4o
Intervenção J.Ricardo Vencedor (1)216Inexata (1-4)161 Placês (1)24 (4)12 Exata
11-4)407 Trifeta (1-4-5)1.206 Quadrifeta
(1-4-5-6)2.629 Tempo: 90sl/5
3" Páreo: 1" Jahú Boy J.M.Silva 2o Gray
Clover J.Ricardo 3o Lord Lero J.Leme 4o
Great Playboy G.Guimarães Vencedor
(3)19 Inexata (3-4)55 Placês (3)14 (4)25Exata (3-4)106 Trifeta (3-4-5)101 Quadri-feta (3-4-5-2)271 Tempo: I23s2/5
4" Páreo: -lü Banq-Bem M.Almeida 2° San-
down W.F.Coutinho 3° Neto Luca G.Eu-
clides 4° Comme Ci J.Pinto Vencedor
(9)516 Inexata (5-9)2.055 Placês (9)246(5)48 Exata (9-5)6.995 Trifeta (9-5-1)24.123
Quadrifeta (9-5-1-6)84.940 Tempo: 78s
5o Páreo: Io Linda Sevillana J.M.Silva 2o
Coco Chanel R.R.Souza 3o Musalina
J.Ricardo 4o Ofílciére U.S.Ferreira Ven-
calor (2)16 Inexata (1-2)85 Placês (2)14
(1)34 Exata (2-1)134 Trifeta (2-1-5)431
Quadrifeta (2-1-5-9)2.931 Tempo: 77s
6" Páreo: Io Present The Rush J.Pinto 2o
Clover Bird J.F.Reis 3" Big Presidem
J.Ricardo 4° Fox Dasher J.Leme Vence-
dor (3)39 Inexata (1-3)99 Placês (3)18(1)17 Exata (3-1)106 Trifeta (3-1-4)1.189
Quadrifeta (3-1-4-2)3.918 Tempo: 84s

7o Páreo: Io Country Baby J.F.Reis 2oClaire Loraine C.Lavor 3o Luta ArmadaM.Cardoso 4o Odalisca Stela W.A.Alves
5° Local Maid M.Almeida Vencedor
(2)24 Inexata (2-2)121 Placês (2)22 Exata
(2-2)83 Trifeta (2-7-8)2.078 Quadrifeta
(2-7-8-6)431.877 Tempo: 76s 1/5
8o Páreo: Io Just On Time J.Leme 2o John
Wayne J.M.Silva 3o Ker Lauch J.F.Reis4o Barmy Nuts J.Ricardo Vencedor
(8)392 Inexata (5-8)152 Placês (8)58 (5)16Exata (8-5)1.046 Trifeta (8-5-1)4.253
Quadrifeta (8-5-1-2)4.656 Tempo: 57sl/5
9o Páreo: Io Quaterly L.F.Gomes 2o Ja-merson J.M.Silva 3o Apog Doce W.A.Al-ves 4o Xayne Lukes J.James Vencedor
(1)182 Inexata (1-3)105 Placês (1)63 (3)17Exata (1-3)580 Trifeta (1-3-6)1.396 Qua-drifeta (1-3-6-4)7.857 Tempo: 83s
10° Páreo: 1° Jalal G.Guimarães 2° Vay-nor R.Ferreira 3o Bergman J.Ricardo 4"Sondrio E.S.Gomes Vencedor (6)40 Ine-xata (2-6)784 Placês (6)31 (2)205 Exata
(6-2)631 Trifeta (6-2-3)2.792 Quadrifeta(6-2-3-4)8.032 Tempo: 82s4/5
11° Páreo: 1° Factum R.Rodrigues 2"Pass Over R.Costa 3° Conde ExcaliburL.F.Gomes 4° Ivor M.Monteiro Vence-dor (6)66 Inexata (6-8)193 Placês (6)31(8)15 Exata (6-8)565 Trifeta (6-8-5)2.027
Quadrifeta (6-8-5-10)14.516 Tempo: 77s

1» Pó roo às 14 Horas — 1.300m (grama)Crt 23.400.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO DELVECCHI01987Amber Trust, C. Xavier  57 1Dr. Vinito, M. Almeida  53 2Anfreville, C. G. Netto  57 3Maq Grande, E. R. Ferreira  57 4Great Ocean Liner, J. L. Souza  55 5Naymodesto, G. Souza  55 6Heedful, L F. Gomes  57 7lautrec, G. Guimarães  57 8
2* Páreo às 14h30m — I.SOOm (grama)Cr* 28.800.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA-PRÊMIO TROYANOS 198'Catchword, J. F. Reis  56 2Quaterna. L. F. Gomes  56 3Kamine. C. G. Netto  56 4ópera Bufa, J. Leme  56 5Pengaty, G. Guimarães  56 66WildZuca.J. Ricardo  54 7Beautiful, J. James Ap.  54 8Jaffna. J. M. Silva  56 1' Jovem Evinha, E. D. Rocha  56 9
3" Pareô às 15 horas —1.400m (grama)CrS 36.000.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO LORD BOB19BÇynara, M. Almeida  55 1Águia do Pantanal, L. F. Gomes... 55 2Key of Heaven, J. Ricardo  55 5Rosaly, G. Guimarães  55 6Eau-Forte. J. Pinto  55 7Ultima Forsan. C. G. Netto  55 eMeg, J. Leme  55 9Ambergris. J. M. Silva  56 10Light Dream, A. Batista  55 3' La Naleta. G. Souza  55 4
4o Páreo às 14h30m — 1.500m (grama)Cr» 28.800.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO ORTOGONAL 1990Flocon. M. Almeida  56 1Liboulee. E D Rocha  56 2Kaititu, J. James Ap  54 3Pagus. J Ricardo  56 4Entrepot, M B Santos 57 56JumboDOro,W A Alves Ap 1 55 67 Gato Dumas. J Leme 56 7

Ahmad Jamal. J. M. Silva  56 8Puma Spy, G. Guimarães  56 9
5a Páreo ás 16 horas — 1.500m (grama)CrS 28.800.000,00 — EXATA/ DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA — PRÊMIOSPERANTO 1991Ferind. G. Euclides  56 1Jolly Babi, W. A. Alves Ap.  53 2Pèguy. G. Souza  56 3Toptoptoclass, R. R. Souza  51 4La Bonanza. C. G. Netto  54 5Phila, J. M. Silva  56 6Baby Prospector. J. Leme  52 7Herr Donnay, J. Ricardo  56 8Bois de Rose. J. James Ap.  52 910 Stratas. M. Almeida  54 1011 Partisan, G. Guimarães  56 1112 Monarca, J. F. Reis  55 12
6» Páreo às 16h30m — 1.500m (grama)CrS 23.400.000.00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA —PRÊMIO LEGEND WIND 1992Hockey Dream. J. C. Gomes Ap. 4 53 1Tiro Certo. C. G. Netto  57 2Jilito, C. A. Martins  57 3Esempio, J. Ricardo  57 4Niki Gênio. J. Malta  57 5Pilly Lark. M B. Santos  57 6Orcival. G Guimarães  57 7Bravo Gianni. J.M. Silva  57 8Galarim. G Euclides  w57 910 Northern. E D. Rocha  57 10

7° Páreo às 17 horas — 1.300 metros(Grama) CrS 108.000.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA G. P.MÁRIO OE AZEVEDO RIBEIRO (GRUPO III)king of Bovespa. J. Ricardo  55 6By Place. C G. Netto  55 3Suspicidus Mind. M. Cardoso ... 55 11Majiki. J.F. Reis  55 85Lampon. J.M. Silva  56 16 Chanticlair. C. Lavor  55 7" City Lights, M Almeida  55 97Rhenan. G Guimarães 55 14BLisitano, R R Souza  55 10" Real Logi. Não corre  56 59laqueado. L F Gomes  55 4lUDraíter J Malta.  55 ?11 Metropolitan, J. Leme  55 1212Reíuge, WA Alves Ap l  55 13

8» Páreo às 17h30min — 1.000 metros(Grama) CrS 28.800.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA PESOSESPECIAIS— PRÊMIO PETERTANCHEIT
Cinabro. J. Leme  56 1Humble-Lost, R. Rodrigues  52 2Roi de Rome. E R Ferreira  56 3Nabot. A Batista — 52 4Herr Berlin. M A. Santos  55 5Isaac Newton. CG. Netto  58 6Grito Forte. R R Souza  52 7Ghandur. J. Ricardo  59 8Back Again. W A Alves Ap.  52 910 Keodas. G Guimarães  54 1011 Nice Ouro. J James Ap.  52 1

9° Páreo às 18 horas — 1.100 metros(Areia Var.) CrS 19.800.000,00 — EXATA/DUPLA/ TRIFETA/ QUADRIFETA PRÊMIOPETER DIRK SIEMSEN
Chapane, J. James Ap.  52 1Claudinha. G. Guimarães  58 2Querva. R. Macedo  58 3Romance. E M. Silva Ap.  50 4Gata Karin, J. Ricardo  58 5Dama Sassá, Não corre  58 6Guadaluoana, W F. Cout Ap  51 7

10° páreo às 18h30min —1.100 metros(Areia Var.) CrS 28.800.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA PRÊMIOCOMODORO CARLOS ALBERTO DE BRITOQuiper, L.F. Gomes  56 1JavaDoll, J.M.Silva  56 2Popovita, J. Malta  56 3Kolombina Mia, W.A. Alves Ap. 1. 55 4Kontrol, G. Guimarães  56 5Dragon Bay, J. James Ap. 2...„  51 6Jallaba. J. Leme  56 7Condesa Di Roma, J. Ricardo  56 8
11» Páreo às 19 horas —1.200 metros(Areia Var.) CrS 28.800.000,00 — EXATA/DUPLA/TRIFETA/ QUADRIFETA PRÊMIOIATE CLUB RIO DE JANEIRO1 La Rochele Tour, R. Macedo  56 12Sophia Bella, R. Costa  56 2Wonderful Passion, I. Esteves  56 4Lady Lup, J.L. Marins  56 6Forever My Land, M.A. Santos  56 7Kibravesa, E.R. Ferreira  56 8Dinda Bailo. C. Xavier  56 98WhiteRibbon. L.F. Gomes  56 10Klaizia, E.D. Rocha  56 1110 Piccola Bimba, E S. Santos  56 3" Ritiz. R. Rodrigues  56 5

Campeonato Paulista
Corinthlans 4x1 NoroestePonte Preta 0 x 1 Mogi-Mirim

Campeonato da M BA 
'[¦yS

Boston 107 x 99 Cleveland, New Jersey 119 x ijbOrlando, Philadelphia 84 x 99 New York, Miami121 x 120 Washington, Atlanta 122 x 106 Milwáíi-kee, Charlotte 104 x 103 Chicago, Detroit 1Ü9 x 1Ô4indiana, Dallas 103 x 100 Minnesota, Utah 105 x $1Golden State. Seattle 122 x 93 Lakers, Saorlmen-to 108 x 110 Portland. Classificação: Atlântico —New York 59-22 (campeão), Boston (*) 47-34.'NewJersey (*) 43-38. Centro — Chicago 57-24 (carfl-peão). Cleveland (*) 53-28, Atlanta (') 43-38, Chafr-lotte (*) 43-38. Meio-oeste — Houston (campeã*!)55-25, San Antonio (*) 48-32, Utah (*) 47-34. Pacífj-CO — Phoenix (campeão) 6M9. Seattle (*) 55-?%Portland o 51-30. LA Clippers (•) 40-41, Lakers K38-43. (•) Classilicados para o play-oll , !í

PAULO GAMA

10 Páreo : Lautrec a Anfreville B Dr.Vinito
2o Páreo : Wild Zuca ¦ Jaffna ¦ Ópera Bufa
3o Páreo : Key of Heaven ¦ Meg ¦ Eau-Forte
4o Páreo : Liboulee B Ahmad Jamal B Puma Spy
5° Páreo : Top Top Top Class B Baby Prospector H Her Donnau6o Páreo : Esempio a Bravo Gianni B Galarim
7o Páreo: Suspicious Mind B By Place B King of Bovespa8° Páreo : Cinabre B Keodas H Ghandur
S° Páreo : Chapane B Romance B Querva
10°Páreo: Kolombina Mia a Condesa Oi Roma BJava Doll11 "Páreo: Wonderful Passion a Piccola Bimba B Dinda BailoAcumulada: 2°6 (Wild Zuca), 6°4 (Esempio) e 10°4 (Kolombina Mia)

? O movimento geral de apostas estabele-ceu um novo recorde na Gávea: CrS9.267.361.800, Ofl.
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Branco, nova esperança do 
judô

¦ É meio-médio, tem 18 anos e venceu por 
'ippon1 

sete das oito lutas que travou

NA GRANDE

ÁREA

ARMANDO NOGUEIRA

Dener, a inspiração

Na 
semana que passou,

como sempre, tão cheia
de futebol, guardo apenas três
instantes que me emociona-
ram: um passe de calcanhar,
uma arrancada vertiginosa,
precedida de três dribles colos-
sais e uma tabelinha que aca-
bou em gol. Todos três criados
por Dener, o menino maldito
da Portuguesa. Digam dele o
que disserem. Que não tem jiii-
zo. Que. fora do campo, leva a
vida na flauta. Só não lhe ne-
gueni. por favor, um reconhe-
cimento: Dener é um jogador
excepcional. Tem faíscas de in-
tuiçào que só me lembro de ter
visto em Pelé.

O futebol brasileiro pode se
alegrar de ter. nesse momento,
quatro azougues: Edmundo.
Edilson, Viola e Dener. Os
quatro nasceram com a facul-
dade de jogar futebol de fanta-
sia. O nosso verdadeiro fute-
boi. Inventam espaço que não
existe. Feitiço puro. Subvertem
o tempo, criando e recriando
cadências no drible e, sobretu-
do, na finta. Eles serpenteiam
em graciosa velocidade. E, en-
tre todos, Dener é o mais en-
diabrado. O corpo ajuda. Não
é pesado, como Viola, nem pe-
queno. como Edmundo, nem
franzino, como Edilson.

O cara-
Contei, na coluna de quar-

ta-feira, o lance do jogador
Macedo. A revista espanhola
Dou Balou pergunta como é
que ele loi contratado pelo Ca-
diz. Macedo revela a conversa
que teve com o empresário:

— O homem me disse que o
Cadiz precisava de um grande
artilheiro. Aí. eu disse a ele: é
comigo mesmo!

Não sei de outro exemplo
de autoconfiança no futebol
atual. Mas me lembro de um
certo crioulinho que entrevistei
no vestiário do Maracanã, pre-
çisamente no ano de 1957. O
Santos acabara de dar uma so-
va de cinco a zero no América.
O tal crioulinho tinha feito

O diabo é a cabeça. Dizem
que Dener é alma rebelde,
adora fazer loucuras. Sai por
aí crente de que foi ele que
inventou as extravagâncias da
noite. Nada posso dizer sobre
a vida pessoal dele. Não tenho
a menor idéia se Dener está
destinado à glória ou ao infor-
túnio. Conheço-o, apenas, de
cintilações em campo. Faz e
desfaz coisas de gênio. Com e
sem bola. Gingando. Sambis-
ta. Pode até não.ser um poeta,
mas o futebol que joga é es-
sencialmente poético. Como
outro que vi passar, verso pu-
ro, pelos campos do futebol
brasileiro. Quem não se lem-
bra de Canhoteiro? Foi a bola
mais romântica que vi rolar
pelo árduo caminho da pon-
ta esquerda. O que lhe faltava
em juízo sobrava em talento.
Acabou cedo; é verdade, e
mal.

Vamos torcer por Dener.
Futebol é, antes de tudo, in-
venção. No drible medular. No
passe impressentido. No chute
que glorifica. Reconheço que o
esporte, hoje, é feito também
de obrigações. Más não imagi-
no um jogo de bola sem inspi-
ração. E Déner é inspiração,
da cabeça aos pés.

de-pau

quatro dos cinco gols. Conver-
samos um pouco. O papo co-
meçotr assim:

E, então — perguntei ao
ainda desconhecido artilheiro
— quem é o maior centroavan-
te do Brasil?

Eu! — respondeu ele,
sem pestanejar.

E o melhor meia-esquer-
da? — voltei a perguntar.

Eu também! — respon-
deu. com a maior cara-de-pau.

Desde então, sempre que
Pelé fazia um gol, eu me lem-
brava daquelas duas respostas
que, 110 momento, me parece-
ram pura bazófia mas que o
tempo cuidaria de me provar
que era tudo verdade.

Cocaína, uma droga

Caniggia deu-se mal. Fica
um ano na geladeira. A Ar-
gentina fica sem seu principal
artilheiro nas; eliminatórias
do Mundial. É um baque. O
pior é que Caniggia não deve
ter cheirado coca pra jogar
melhor. A cocaína é a droga
mais inconveniente entre to-
dos os estimulantes. Por três
fortes motivos: é muito cara,
o efeito dura pouco tempo (de

10 a 15 minutos), é facílima
de detectar em laboratório e
deixa sinais no organismo du-
rante quatro a cinco dias.
Uma droga.

O doping mais comum no
esporte é a cafeína. Ela é o
oposto da cocaína: faz efeito
durante cinco horas, é muito
difícil detectá-la em laborató-
rio, é barata e se compra até
pelo correio.

PASSAPORTE

Mensagem que me chega do
Palácio do Planalto: "Arman-
do. estou na perna-base, come-
çando a reta final para fazer
um pouso amanteigado. Câm-
bio." Era o próprio ministro
Hargreaves. usando a lingua-
gem da aviação para dizer que
os aeroclubes e os clubes de
vôo terão total apoio do gover-
no Itamar no caso do preço da
gasolina verde.

Devagar, a Fila chega lá.
Agora, vai deixar que o técnico
dê instruções, abertamente, à
margem do campo. Uma prer-
rogativa que o basquete e o
vôlei asseguram a seus treina-
dores. Uma antiga reivindica-
ção de Telè. de Zagalo e Par-
reira.

Por falar em treinador, Olten
Avres de Abreu, ex-árbitro,
atual presidente do Sindicato
dos Treinadores Profissionais

de São Paulo, está a mil. Reali-
za. em junho-julho deste ano, o
primeiro curso internacional
para treinadores de futebol.
Aulas teóricas e práticas. Já
tem 200 inscritos. Vem gente
até do Japão. Será no Estádio
do Morumbi. A aula de aber-
tura do curso é Telè. No encer-
ramento. Carlos Alberto Par-
reira. Uma iniciativa muito
bacana do sindicato.
• Um livro que vai provocar
chiliques nos bastidores do té-
nis feminino: Ladies on lhe
court, do escritor americano
Michael Newshaw. É o segun-
do livro que o conhecido nove-
lista escreve sobre o mundo do
tênis. O primeiro, que lhe deu
muita dor de cabeça, chama-se
Curto circuito. Nos dois livros,
certas rainhas da raquete ficam
a nu no meio da quadra...

Venha voar

conosco
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BRUNO CASOTTI
Aurélio Miguel e Rogério Sam-

paio que se cuidem. No judô brasi-
leiro, o maior destaque no momen-
to chama-se Edelmar Zanol e
atende pelo apelido de Branco. Ele

. é meio-médio, tem 18 anos e pode-
ria esperar mais dois para ingressar
na categoria adulto, mas deixou de
competir com atletas de sua faixa
de idade. E só se deu bem. Em

: janeiro, na primeira seletiva para o
i Mundial, venceu as oito lutas que

travou, sete delas por ippon. Em
seguida, no Circuito Europeu de
Inverno, foi campeão no Torneio
de Varsóvia e ganhou medalha de
bronze em Praga.

Zanol afirma que desde os 16
anos queria lutar com adultos.
"Sempre briguei com caras maio-
res", diz. Sua história prova isso.
Nasceu em Cáceres, no Mato Gros-
so, mudou-se pequeno para Guaí-
ra, no interior de São Paulo, e co-
meçou a praticar judô aos seis anos
de idade, por imposição de sua
mãe. "Eu era muito brigão e ela
achou que seria bom", conta. Fo-
ram necessários três anos para to-
mar gosto pelo judô.

Aos 13 anos. Branco saiu da ca-
sa dos pais é foi morar em Olímpia,
próximo a Guaíra, a convite do
técnico Luiz Sérgio Ferrante. Logo
foi descoberto pelo técnico Floria-
no de Almeida Neto. Mudou-se pa-
ra São Paulo e ingressou no Projeto
Futuro — do governo de São Pau-
lo, para incentivo a atletas — em-
bora não tivesse a idade mínima
exigida (14 anos). Zanol passou a
morar em alojamento no Ibirapue-
ra, e a colecionar títulos regionais e
brasileiros.

Em 1991, foi campeão pan-ame-
ricano juvenil, em Medelin, Colôm-
bia. Esse ano, foi a sensação no
Torneio da Polônia, impressionan-
do pela agilidade, técnica e varieda-
de de golpes. Nos planos, o Mun-
dial em outubro, no Canadá, e as
Olimpíadas em Atlanta, em 1996.
Aurélio Miguel e Rogério Sampaio
que se cuidem.

Divulgação

Bebeto faz

revelações no

5í«láí^fi-!' 
'Cara 

a Cara'
A divisão do grupo e a briga

pelos prêmios prejudicaram o de-
sempenho da seleção brasileira na
Copa da Itália. Essa é apenas uma
das revelações que Marília Gabrie-
la arranca do artilheiro Bebeto,
ídolo do La Coruna, artilheiro do
Campeonato Espanhol e destaque
no programa Cara a Cara. que vai
ao ar hoje, ás 23h 15, fechando o
domingo esportivo da Rede Ban-
deirantes. Rico e famoso, o baiano
José Roberto Gama de Oliveira la-
la da sua carreira, desde a explosão
no Flamengo, onde teve a dura ta-
rela de suceder o carisma de Zico.
passando pela pelo Vasco da Ga-
ma, até o reconhecimento interna-
cional no pequeno La Coruna'. Be-
beto. de 29 anos, confessou, ainda,
que pretende estudar administra-
ção, quando parar com o futebol.

'Branco 'foi campeão em
ImMtk. % ••

rsóvia e medalha de bronze em Praga

30 anos

de experiência.
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que uma
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POUPANÇA=MAIS

Luiz Mo

NA GRANDE

ÁREA

ARMANDO NOGUEIRA

Dener, a inspiração

Na 
semana que passou,

como sempre, tão cheia
de futebol, guardo apenas três
instantes que me emociona-
ram: um passe de calcanhar,
uma arrancada vertiginosa,
precedida de três dribles colos-
sais e uma tabelinha que aca-
bou em gol. Todos três criados
por Dener, o menino maldito
da Portuguesa. Digam dele o
que disserem. Que não tem juí-
zo. Que, fora do campo, leva a
vida na flauta. Só não lhe ne-
guem, por favor, um reconhe-
cimento: Dener é um jogador
excepcional. Tem faíscas de in-
tuição que só me lembro de ter
visto em Pelé.

O futebol brasileiro pode se
alegrar de ter, nesse momento,
quatro azougues: Edmundo,
Edilson, Viola e Dener. Os
quatro nasceram com a facul-
dade de jogar futebol de fanta-
sia. O nosso verdadeiro fute-
boi. Inventam espaço que não
existe. Feitiço puro. Subvertem
o tempo, criando e recriando
cadências no drible e, sobretu-
do, na finta. Eles serpenteiam
em graciosa velocidade. E, en-
tre todos, Dener é o mais en-
diabrado. O corpo ajuda. Não
é pesado, como Viola, nem pe-
queno, como Edmundo, nem
franzino, como Edilson.

O cara-
Contei, na coluna de quar-

ta-feira, o lance do jogador
Macedo. A revista espanhola
Dou Balou pergunta como é
que ele foi contratado pelo Ca-
diz. Macedo revela a conversa
que teve com o empresário:

— O homem me disse que o
Cadiz precisava de um grande
artilheiro. Aí, eu disse a ele: ò
comigo mesmo!

Não sei de outro exemplo
de autoconfiança no futebol
atual. Mas me lembro de um
certo crioulinho que entrevistei'
no vestiário do Maracanã, pre-
cisamente no ano de 1957. O
Santos acabara de dar uma so-
va de cinco a zero no América.
O tal crioulinho tinha feito

O diabo é a cabeça. Dizem
que Dener é alma rebelde,
adora fazer loucuras. Sai por
aí crente de que foi ele que
inventou as extravagâncias da
noite. Nada posso dizer sobre
a vida pessoal dele. Não tenho
a menor idéia se Dener está
destinado à glória ou ao infor-
túnio. Conheço-o, apenas, de
cintilações em campo. Faz e
desfaz coisas de gênio. Com e
sem bola. Gingando. Sambis-
ta. Pode até não ser um poeta,
mas o futebol que joga é es-
sencialmente poético. Como
outro que vi passar, verso pu-
ro, pelos campos do futebol
brasileiro. Quem não se lem-
bra de Canhoteiro? Foi a bola
mais romântica que vi rolar
pelo árduo caminho da pon-
ta esquerda. O que lhe faltava
em juízo sobrava em talento.
Acabou cedo, é verdade, e
mal.

Vamos torcer por Dener.
Futebol é, antes de tudo, in-
venção. No drible medular. No
passe impressentido. No chute
que glorifica. Reconheço que o
esporte, hoje, é feito também
de obrigações. Mas não imagi-
no um jogo de bola sem inspi-
ração. E Dener é inspiração,
da cabeça aos pés.

de-pau

quatro dos cinco gols. Conver-
samos um pouco. O papo co-
meçou assim:

E, então — perguntei ao
ainda desconhecido artilheiro
— quem é o maior centroavan-
te do Brasil?

Eu! — respondeu ele,
sem pestanejar.E o melhor meia-esquer-
da? — voltei a perguntar.Eu também! — respon-
deu, com a maior cara-de-pau.

Desde então, sempre que
Pelé fazia um gol, eu me lem-
brava daquelas duas respostas
que, no momento, me parece-
ram pura bazófia mas que o
tempo cuidaria de me provar
que era tudo verdade.

Cocaína, uma droga
Caniggia deu-se mal. Fica

um ano na geladeira. A Ar-
gentina fica sem seu principal
artilheiro nas eliminatórias
do Mundial. E um baque. O
pior é que Caniggia não deve
ter cheirado coca pra jogar
melhor. A cocaína é a droga
mais inconveniente entre to-
dos os estimulantes. Por três
fortes motivos: é muito cara,
o efeito dura pouco tempo (de

10 a 15 minutos), é facilima
de detectar em laboratório e
deixa sinais no organismo du-
rante quatro a cinco dias.
Uma droga.

O doping mais comum no
esporte é a cafeína. Ela é o
oposto da cocaína: faz efeito
durante cinco horas, é muito
difícil detectá-la em laborató-
rio, é barata e se compra até
pelo correio.

PASSAPORTE

Mensagem que me chega do
Palácio do Planalto: "Arman-
do. estou na perna-base, come-
çando a reta final para fazer
um pouso amanteigado. Câm-
bio." Era o próprio ministro
Hargreaves, usando a lingua-
gem da aviação para dizer que
os aeroclubes e os clubes de
vôo terão total apoio do gover-
no Itamar no caso do preço da
gasolina verde.

Devagar, a Fifa chega lá.
Agora, vai deixar que o técnico
dê instruções, abertamente, à

; margem do campo. Uma prer-
c.: rogativa que o basquete e o

vôlei asseguram a seus treina-
dores. Uma antiga reivindica-
çào de Teiê, de Zagalo e Par-
reira.
® Por falarem treinador. Olten
Ayres de Abreu, ex-árbitro,
atual presidente do Sindicato
dos Treinadores Profissionais

de São Paulo, está a mil. Reali-
za, em junho-julho deste ano, o
primeiro curso internacional
para treinadores de futebol.
Aulas teóricas e práticas. Já
tem 200 inscritos. Vem gente
até do Japão. Será no Estádio
do Morumbi. A aula de aber-
tura do curso é Telê. No encer-
ramento, Carlos Alberto Par-
reira. Uma iniciativa muito
bacana do sindicato.
• Um livro que vai provocar
chiliques nos bastidores do tê-
nis feminino: Ladics on the
eourt, do escritor americano
Michael Newshaw. É o segun-
do livro que o conhecido nove-
lista escreve sobre o mundo do
tênis. O primeiro, que lhe deu
muita dor de cabeça, chama-se
Curto circuito. Nos dois livros,
certas rainhas da raquete ficam
a nu no meio da quadra...

Venha voar

conosco
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Rogério Sampaio (D) confirmou favoritismo e decide contra Sérgio Oliveira a participação no Mundial

Campeão olímpico mostra

o seu 
potencial 

na seletiva

¦ Rogério passa pela semifinal e decide no judô com Sérgio

BRUNO CASOTTI

O favoritismo do campeão olím-
pico Rogério Sampaio e do expe-
riente Sérgio Oliveira se confirmou.
Os dois paulistas disputaram a se-
mifinal com outros quatro judocas
da categoria peso leve, ontem, na
AABB-Lagoa, e se classificaram
para a final da segunda e última
seletiva para o Mundial, em outu-
bro, em Hamilton, Canadá. Hoje,
eles se enfrentam na luta decisiva.
O mesmo acontecerá com atletas
das outras seis categorias, no Temi-
nino e masculino.

A torcida gritou 
"Lapinha" re-

petidamente, mas Rogério Sampaio
acabou vencendo por ippon o cario-
ca Carlos Lapa, em sua primeira e
mais emocionante luta de ontem.

Lapa esperava uma revanche da
primeira seletiva, em janeiro, quan-
do por decisão do árbitro perdeu,
considerando injusto o resultado.
Rogério disse que foi justo, lem-
brou que ganhou as oito lutas que
travou com Lapa.

O outro adversário de Rogério
foi João Brigante (SP), em luta
marcada por poucos ataques. Con-
siderado favorito para o Mundial
pelo próprio Rogério, Sérgio Oli-
veira — que na primeira seletiva o
venceu — derrotou ontem Sebas-
tian Rafael Pereira (RJ) e Fabiano
Ramos (SP).

Decisão adiada — Situação
semelhante à de Rogério — que
passou de meio-leve para leve há
quatro meses e esbarra nos dez
anos de experiência de Sérgio Oli-
veira — é vivida pela judoca olím-

pica Patrícia Bevilácqua. Ela tam-
bém passou de meio-leve a leve e,
na primeira seletiva, perdeu para a
baiana Sílvia Schleu, de apenas 18
anos. Patrícia luta hoje para garan-
tir vaga no Sul-Americano, em
maio, em Buenos Aires. Mas a de-
cisão para o Mundial só acontecerá
quando outra forte concorrente, Je-
mina Alves (PE) se recuperar de
fratura no braço esquerdo.

Recuperando-se de cirurgia no
ombro esquerdo e com alguns qui-
los a mais, Aurélio Miguel assiste à
seletiva e também espera pela chan-
ce de disputar a vaga dos meio-pe-
sados. Prevista inicialmente para
maio. a decisão foi novamente
adiada, porque o campeão olímpi-
co não será liberado pelo médico
antes do final de julho.

Vasco ainda

não achou

o time ideal
O técnico Joel Santana não se

ilude com o futuro do time do Vas-
co no Campeonato Estadual. Ele
confessa que ainda não encontrou a
melhor formação e anuncia que so-
mente após a sexta rodada do se-
gundo turno poderá fazer uma aná-
lise real sobre as chances do time."Até lá, testaremos os jogadores
recém-promovidos e buscaremos a
melhor formação para o Vasco".

O empate em 2 a 2 com os reser-
vas no coletivo de ontem de manhã,
em São Januário, serviu para mos-
trar que, no aspecto tático, o time
está longe do ideal. Mesmo assim.
Joel confirmou a escalaçào para a
partida de amanhã â noite, contra o
América, no Maracanã, com o re-
torno de Cássio à lateral esquerda e
a permanência de Hernande ao la-
do de Valdir, no ataque.

30 anos

de experiência.

Mais 
que uma
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O prazer do cinema em casa.

Não dá pra contar como é Delicatessen, exceto que é genial e que você não pode perder.
Delicatessen será exibido neste domingo às 2J:Q0 horas no Carlton Cine da Rede Bandeirantes.

Já que é imperdível, não perca.
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Sabia que o

seu equipamerrío

usado pode

valer uma grana

na troca por

um novo?

A doce 
paixão 

de dois torcedores

> ¦ Lazaroni e
' Parreira de
" volta no tempo
¦>: OUDEMÁRIO TOUGUINHÓ

"Nada melhor no futebol do que
„^ser torcedor. Olhar o jogo com pai-

xão. Assistir a partida preocupado
exclusivamente com o seu time.
Gritar muito nos gols e gozar os
adversários, principalmente os ami-
gos. Infelizmente, quando se vira
profissional, a gente muda muito.
Deixa o coração de lado e passa a
trabalhar com a cabeça, preocupa-
do muito mais com conjunto e es-
quema tático". É assim que o tricô-
ior Carlos Alberto Parreira e o
rubro-negro Sebastião Lazaroni
Jémbram da fase de torcedores du-

. rante a juventude.
Os dois assistiram muitos jogos

no Maracanã. Criado em Bangu,
^Parreira reunia amigos e muitas ve-

/es viajava até mesmo de trem. A
situação de Lazaroni era um pouco
melhor. Morando no Rocha, ires

^•«estações depois do Maracanã, após
as peladas de futebol de salão, o
time ia ao jogo de ônibus. Na volta,
quase sempre retornava a pé." Se
fosse vitória do Flamengo, fazia um
carnaval até chegar em casa", conta
Lazaroni.

Mesmo sendo torcedor do FIu-
minense. Parreira gostava das vitó-
rias do Bangu que era o seu bairro
de menino. "Aquela fase de torce-
dor é a melhor do mundo. Acom-
panhava tudo do Fluminense. Co-
nhecia muitos jogadores. Não
esqueço das defesas do Castilho. O
Pinheiro foi outro que me empolga-
va pela sua maneira de jogar. Co-
brava pênalti com uma violência
enorme. Ouvi falar muito do Telé
Santana mas nunca o vi jogar. Sei
que era um jogador de muita movi-
mentação e tricolor como eu" ex-
plica.

Assim como Lazaroni. Parreira
sempre gostou de ser goleiro nas
peladas. Lazaroni chegou a atuar
no juvenil do São Cristóvão. Aliás
Parreira também esteve no São
Cristóvão, mas já na condição de
preparador físico. Na juventude.
Lazaroni lez algumas tentativas 110
ataque, principalmente 110 futebol
de salão, mas losio desistiu. Parrei-

Alberto Ferreira— 16/01/58

Odir Amorlm — 30/09/59

b muni i(iir/inlins era. para l.azaroni na jiivcniutli

ra, como não era bom de bola,
começou cedo a dirigir os times do
bairro e do colégio.

"Numa tarde voltei realizado do
Maracanã. O Fluminense decidia o
título com o Bangu. Foi um jogo
sensacional e inesquecível. Até hoje
me lembro bem de Gilson Nunes e
Jorginho que maròaram os dois úl-
timos gols na vitória de 3 a 1 —
Joaquinzinho fez o primeiro. Altair
era um magro cheio de valentia.
Carlos Alberto um craque. O time
era bem armado. Mais tarde fui
trabalhar com muitos deles. O Flu-
minense jogou com'Castilho, Car-
los Alberto Torres, Procópio, Vai-
dez e Altair; Oldair e Denílson;
Jorginho, Joaquinzinho, Amoroso
e Gilson Nunes), relembra Parrei-
ra,.

Para Lazaroni, o que mais lhe
entusiasmava era a dupla Carlinhos
e Nelsinho no meio campo do Fia-
mengo. Nas discussões dizia para o
seu irmão Inorazal, vascaino, que
Carlinhos e Nelsinho era os melho-
res do mundo. "Havia domingos
que não tinha dinheiro para o fute-
boi, mas eu me virava. Chegava a ir
e voltar a pé e assistir o jogo na
geral. O que eu queria era ver o
Flamengo jogar. Eles arrebentaram
em 65 quando fomos campeões.
Paulo Henrique e Silva também
eram sensacionais. O time base de
65 era Valdomiro, Murilo, Jaime

v Valente, Ditão e Paulo Henrique;
Carlinhos e Nelsinho; Carlos Al-
berto, Almir, Silva e Rodrigues"
diz Lazaroni.

O que alegra Parreira e Lazaroni
é o fato de terem trabalhado e sido
campeões nos seus clubes de cora-
ção. Lamentam que como profis-
sionais do futebol, hoje torcem pa-
ra os clubes que trabalham. No
entanto não esquecem seus clubes."Fiquei realizado ao vencer no Flu-
minense o Campeonato Brasileiro
de 84. Foi inesquecível", recorda
Parreira. Já Lazaroni vibra com os
títulos conquistados no Vasco em
87 e 88, mas se empolga com o do
Flamengo, obtido em 86. "Para um
menino pobre de subúrbio chegar a
ser campeão com o seu clube é um
sonho que toda criança deseja.
Graças a Deus eu consegui."

Os pés 
e a cabeça

OFla-Flu 
de hoje será es-

pecial: os dois times es-
tarào com os pés no Maraca-
nã. mas a cabeça em lugares
diferentes. O Fluminense so-
nha com a viagem a Tóquio,
enquanto o Flamengo procu-
ra afastar o pesadelo de uma
derrota para o São Paulo, na
quarta-feira.

O desespero parece ter fi-
xado endereço na Gávea. As
perspectivas de ficar de fora
de qualquer das três competi-
ções que o time disputa têm
tirado o sono dos dirigentes.
A mais importante, por en-
quanto, é a Libertadores, pe-
Ias quantias que envolve. São
direitos de televisão de jogos
internacionais, solicitação
para amistosos e aumento
das cotas destes amistosos.

Por isso. o Flamengo en-
tra em campo hoje com a
cabeça no jogo de São Paulo.
A própria escalação do time é
um ensaio para o jogo da
Libertadores, segundo admi-
te o técnico Jair Pereira. Ele
quer escalar hoje o mesmo
time que enfrentará o São
Paulo, fazendo deste Fla-Flu
um verdadeiro teste para
quarta-feira.

Sem contar com seus dois
laterais titulares, Jair não sa-
be a que tipo de improvisa-
ção deve recorrer. Não s'abe
se mantém Andrei na esquer-
da — que já é um improviso
— ou se desloca Rogério pa-
ra a posição. Não sabe se
escala Fabinho na direita —
outro improviso — ou se usa
Gotardo.

Só não acredito no apro-
veitamento de Renato, que
ainda não está inteiramente
recuperado da cirurgia a que
foi submetido. Quando chu-
ta. ora sente alguma coisa,
ora não sente nada e está evi-
dentemente lora de seu peso
ideal.

Colocá-lo no inicio seria
uma temeridade; deixá-lo no

banco é querer que a torcida l
peça a sua entrada com cinco |
minutos de jogo. j

¦
O Fluminense é que deci- .

diu deixar a humildade de la- j
do e considera o jogo de hoje
apenas mais um. em que po- j
derá afastar o Flamengo da l
disputa do título. Atitude pe- ;
rigosa para um time que até >;
bem pouco tempo era consi-
derado apenas um partici- ,
pante do campeonato e não '

um de seus favoritos.
Nas Laranjeiras já troca- ¦

ram o filé pelo sushi, a preo-
cupação é com o portfólio .
escrito em japonês e o espaço
de publicidade nas camisas. |
O jogo de hoje é meramente <
para cumprir a tabela. Atitu- jj
de perigosa para um time que ,
venceu o primeiro turno exa- 1
tamente por ser modesto e
con hecer suas limi tações.

O Fluminense deveria lem- '
brar-se de que seu adversário
não é somente o Flamengo. ;
Existe um Vasco, em proces- •;
so de reno.açào e dedicado ;
inteiramente ao campeonato •
estadual.

'. 1.
Você se lembra da tragé-

dia de Bastia, na França, em
que morreram 15 torcedores
na queda de uma arquiban-
cada? Pois a Justiça francesa
expediu ordem dc prisão para .
13 pessoas, acusando-as de I
homicídio involuntário, por
permitir a lotação de um es-
tadio sem condições.

Entre os condenados está
o diretor- geral da Federação
Francesa de Futebol, o que
mostra como lá as coisas são
diferentes de tudo o que
acontece aqui.

Em tempo: o estádio foi ;
demolido.

¦
E por falar em França: os ?

franceses estão espantados
com o atual Botafogo.

Som * Videocassete
• Vídeo game •
TV • Câmera •

víeiÇjà Som
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uma loja especial.
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O INENARRÁVEL

IMPERDÍVEL.

SÉRGIO

NORONHA

TVE
14h — Futebol, jogo da paixãoGlobo
9h — Fórmula 1: GP do San Marino21h45— Gols do Fantástico00h40 — Placar EletrônicoBandeirantes10h30 — Show do Esporte: Abertura10h40 — Show do Esporte: 10 anos11h — Futebol: Juventus x Fiorentina.Campeonato Italiano13h30 — Futebol Master: Clube Brasil xMasters Dracena13h45 — Futebol: Santos x São Paulo,aspirantes

16h00 — Tênis: Final da Sul AmericaCup, em São Paulo17h45 — Basquete: Chicago x New York18h45 — Gòls do campeonato italiano19h00 —. Futebol:. Santos x São Paulo ePalmeiras x Ituano, compactos19h50 — Futebol: Fla-Flu, compacto20h40 — ResumoOM
09h00 — Camisa Nove14h00 — Câmera Show17h00 — Domingo Esportivo18h 10 — Esporte Motor18h40 — Domingo Esportivo22h00 — Mesa Redonda
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e maio sua casa vai mudar, Decore.

is

ncolor esta cm posigao astrologica mais favoravel do que Gaucho para Fla-Flu desta tarde
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' Isabela), enquanto Gaiiclio anda Local: Ponte dee. promeienclo mais do que poile . , pc> 
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^ de.- eumprir — palavra dos aslios ^ ItaDapuana, to

Classificagao PG V E TPG
1° Flamengo 5 2 1 20

2° Fluminense 4 2 - 23

Vasco 42-- 20

4° Americano 3 - 3 13

5° Bangu 2 1 - 15

America 2 1-1 13

Sao Cristovao 2; - 2 10

8° Botafogo 1 - 1 15

Itaperuna (') 1-11 ,1

10° Bonsucesso (*) - --2

Volta Redonda - - - "10

Olaria - - 8

(*) nao disputou o 1° turno

Sao Cristovao x Volta Redonda
15h30—Resende
Itaperuna x Bonsucesso
16h — Itaperuna
Americano x Bangu
17h — Campos

709 ? I
10" and uscsiucartAo §
649 n |

69 Io

Nascimento: 15
de maio de 1966
Horário: 10h30 ¦

Local: Ponte de
Itabapuana, ES

GAÚCHO

Nascimento: 7 de,í~ Jk. f. í ¦ r . I':
março de 1964
Horário: 7h40

tocai: Canoas, RS.1 ¦ •: v J'Av'

mmmmm

WmÊÊmê»
B *<<¦') r.

Classificação PG V E 0 TPG
1o Flamengo ¦ 5 2 1

2° Fluminense 4 2

4o Americano

América

São Cristóvão 2;-2

Itaperuna (*)/ 1^11 ,1

10° Bonsucesso (*)

Volta Redonda

Ézio, o favorecido 

pelos 
astros

Mapa astral diz que artilheiro tricolor está em posição astrológica mais favorável do que Gaúcho para Fla-Flú desta tarde
( LAI UIK) AKKI'(iUV I-
RICARl)() CiONZALI-Z (*)

Se depender dos astros. Ézio te-
rã melhor desempenho no duelo
que travará com Gaúcho no Fia-
Flu de hoje. decisivo para as pre-
tensões dos dois times no Estadual.
O astrólogo André Barros fez o
mapa astral de ambos e descobriu
que Ézio "está em posição astroló-
gica mais favorável." Segundo Bar-
ros. o tricolor está mais integrado
com o futebol. "No dia do jogo. ele
estará fortalecido pelo planeta
Marte, que rege o esporte". Quanto
ao atacante do Flamengo, "tem
carga de energia excessiva e prome-
le mais do que pode cumprir".

lEzio é do signo de louro e tem
Marte no signo ascendente. Câncer.
Gaúcho é de Peixes, com ascendeu-
te em Aries. "Ézio tem uma carga
de terra muito forte, o que é muito
bom. Gaúcho tem carga muito for-
tc de fogo. o que é bom para espe-
táculo. mas está disperso e é capaz
de ficar isolado", afirma o astrólo-
go. André Barros não arrisca previ-
são sobre o resultado do jogo e
avisa: "Nada impede que cireuns-
tancialmente o Gaúcho faça um
gol. mas certamente será eomple-
mento de uma jogada de outro atle-
ta mais favorecido".

Ezio "vai brilhar muito profis-
sionalmente". Já Gaúcho "está se
cobrando mais do que pode, o que
o prejudica, e utiliza o futebol co-
mo promoção de si mesmo". Além
disso, "enfrenta frustração por cau-
sa da ambição, mas não consegue
se realizar". Para quem estiver pen-
sando que a análise de André Bar-
ros é tendenciosa, vai aí uma infor-
mação valiosa: o astrólogo é
torcedor do Flamengo e confessa:"Quero mais é que o Gaúcho enfie
a bola no gol tricolor".

Noiva — Os astros podem até
ser os responsáveis pela boa fase de
Ézio, que dispara rumo ao bi da
artilharia. Mas o camisa 9 tricolor
tem um motivo bastante terreno
para estar num astral elevadíssimo.
É sua noiva, a hody-boarder lsabela
Nogueira, a queiii conheceu ano
passado no condomínio em que
ambos moram na Barra, e com
quem se casará dia 12 de junho."Ele começou elogiando meus
cachorros. Era paquera mesmo. Es-
tamos muito felizes e tenho certeza
que ele será de novo o artilheiro",
diz a noiva do jogador. "Quando a
pessoa está com a cabeça feliz, pro-
duz melhor, seja em que profissão
for", devolve o apaixonado mala-
dor das Laranjeiras.

' colaborou Bruno Casotti

O clássico da revanche
No início do Estadual, poucos

poderiam prever em que condições
chegariam Flamengo e Fluminense
para o mais tradicional clássico do
Brasil, na terceira rodada da Taça
Rio. O Flamengo, favorito nas
apostas iniciais, está numa situação
em que. se perder, começa a se
despedir do campeonato. O Flumi-
nense. o li/ninho de fevereiro, pode
até perder que termina a rodada
como o dono do maior número de
poiiios — se vencer dá um grande
passo para ganhar o returno (e o
Estadual)."Esse 

jogo é a decisão para nós.
O time que joga o Fla-Flu é o que
pega o São Paulo quarta-leira". cie-
fine o rubro-negro Jair Pereira. "Se
o Fluminense vencer, ai só o Vasco
pode complicar alguma coisa", dei-
xa claro Edinho. O jogo tem ainda
um sabor de revanche para os ru-
bro-negros. derrotados na Taça
Guanabara por 2 a I. com o gol da
vitória leito pelo ex-júnior Alexan-
dre. aos 42m do segundo tempo.

A diretoria do Fluminense gos-
tou de saber que o adversário vai a
campo com o melhor que tem — o
Fla-Flu da Taça Guanabara foi o
maior público do campeonato. "Só

que a nossa torcida é imprevisível.
Contra o América eu esperava 40
mil pagantes, e foram 800 pessoas.
Vamos torcer para que eles nos aju-
dem a vencer", conclama Edinho.

O técnico mantém Julinho no time.
mas não conta ainda com Zé Teo-
doro e Sérgio Manoel. O Flumi-
nense sai do Maracanã diretopara o
Aeroporto Internacional do Rio.
onde. ás 22h, viaja para Tóquio.

Na Gávea, o Fla-Flu significa o
início de uma semana decisiva. Fio-
je o time define se fica ou não na
briga pelo campeonato. Quarta-fei-
ra faz o mesmo em relação á Liber-
tadores. E sexta-feira abre as quar-
tas-de-final da Copa do Brasil,
contra o Londrina, no Rio. "Va-
mos pensar em uma coisa de cada
vez", diz. preocupado, Jair Pereira.

Flamengo
Gilmar 1Wilson Gotardo 2Júnior Baiano 3Rogério 4
Andrei 6Marquinhos 8

Uidomar 11
Júnior 5Nólio 10Paulo Nunes 7

Gaúcho 9Técnico
Jair Pereira

Fluminense
1 Ricardo Pinto—2 Júlio CésarLuis Fernando

Luis EduardoLira
Chiquinho
Dudu11 Julinho

10 MacaléVágner
Ézio

Técnico
Edinho

Local: Maracanã. Horário: 17h. Juiz: DanielPomeroy. Preliminar do juniores. Ingressos:CrS 50 mil, geral; CrS 100 mil. arquibancada ecadeira azul; CrS 800 mil, cadeira especial.Criança de 7 a 12 anos. acompanhada do paiou um responsável, que pagará um ingressode arquibancada, terá acesso á cadeira azul.As rádios Globo (1220 khz). Nacional (1030khz). Tamoio (900 khz) e Tupi (1280 khz)transmitem a partida.

Marte favorece mais o plano
esportivo de Ézio (com a noiva

lsabela), enquanto Gaúcho anda
prometendo mais do que pode
cumprir — palavra dos astros
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Conserte o

seu equipamento

em quem oferece

30 anos de

experiência ,

e qarantia.

Aceitamos o seu TV.video
ou som usado como partedo pagamento.

Veiga
Mais que uma loja especializada,

uma loja especial.
CENTRO: 221-1525 NITERÓI: 719-3353
TIJUCA: 248-0932 CENTRALTÊCNICA: 242-2190

passàgenSaéreasM BUENOS AIRES E BARILOCHE
Ml A Ml
NEW YORK
MADRI
ZURICH
PARIS
ROMA

10
10
10
10
10
10

US$106,
US$1 16,
US$132,
US$157,
US$157,
US$157,

JAMAICA
08 DIAS

Incluindo noprograma:
Passagem aerea,
hospedagem no Hotel
Holiday Inn, traslados.

a partir de: 10 x US$

Programa de 09 dias: Passagem
aérea, traslados chegada/saída,
hospedagem com café da manhã
em Buenos Aires, meia pensão em
Bariloche QSL'

a partir cie: 10 X US$ / j
LAGOS ANDINOS - 13 DIAS

P. Aérea, traslados, hospedagem
com caté da manhã e passeios.Meia pensão em Bariloche. « £¦«

a partir de: 10x ,US$ a OUj
VALE NEVADO ¦ 08 DIAS

P. Aérea, traslados, hospedagem
com pensão completa, passe de SKI.JUNTE SUA TURMA 1

a partir de: 10 X US$ I á» / j
EUROPA TOTAL

FINANCIADA
24 Dl AS

Espanha - França - Bélgica - Holanda - Alemanha -
Áustria - Italia. Incluindo: Passagem aérea, hospedagemcom caté da manhã, 12 refeições. /L gf 1paito aérea e terrestre a partir de: US$ I ,

Classificados

Disque JB

(021)580-5522

Preços calculados por pessoa em apartamento duplo. Sujeitos a reajustes, antes do

Com o Japí
O mais difícil para os tricolores

durante a semana foi manter a eon-
contração para o Fla-Flu. Por mais
importante que seja o clássico, nin-
guém nas Laranjeiras esconde a ex-
pectativa pela chegada amanhã na
terra do sol nascente — a delegação
embarca hoje. às 22h. Todos no
clube só pensam no Japão. Terça-
feira, os jogadores treinavam chu-
tes a gol enquanto um funcionário
pegava no campo suas assinaturas e
acertava detalhes da viagem. O
roupeiro Ximbica andava de um
lado para o outro tratando do ma-
terial. E a diretoria corria atrás do
últimos detalhes burocráticos.

A excursão vai de amanhã até 6
de maio. Quinta-feira o time joga
contra o National, de Tóquio, sá-
bado, contra a seleção de Kioto. e
dia 4 de maio contra o Kashima
Antlers. na inauguração do estádio
do time de Zico. tudo por USS 75
mil. Cada tricolor tem um motivo
para sonhar. Os jogadores vêem no
Japão o eldorado. "Enfrentar Zico
é sempre uma emoção. E será óti-
mo ser visto porque a fase está boa
e os gols estão saindo. Quem sabe
não sai um ariguiô qualquer por
lá", comentou Ézio.

Entre os mais jovens, como Ale-
xandre. a expectativa é maior.

o na cabeça
"Não sei onde fica o Japão. Mas de
repente pinta um convite e a gente
fica lá mesmo." Passar 10 dias no
Japão empolga alguns e amedronta
outros. "Vou levar um garfo, não
sei comer de palitinho", brinca Li-
ra. que nunca esteve lá. "Sou llssu-
rado pela comida japonesa", disse
Ézio, outro que vai pisar no Japão
pela primeira vez.

Os olhos de Macalé, um dos
poucos que já tem experiência no
Oriente, brilham ao pensar na via-
gem. 

"Aquele 
país não existe, é de

sonho. Cada prédio que você não
acredita, de tão grande. Fui lá com
o Cruzeiro ano passado e ficamos
num hotel que era maior que o
estádio das Laranjeiras. Impressio-
nante. Só não gosto da comida."

O presidente Arnaldo Santiago,
Edinho e o preparador-fisico
Márcio Meira darão palestras para
técnicos, preparadores, massagistas
e dirigentes ni|5ônicos sobre mediei-
na esportiva e procedimentos no
futebol em geral. Os 17 jogadores
que embarcam: Ricardo Pinto, Jú-
lio César, Luis Fernando, Luis
Eduardo, Lira, Chiquinho, Dudu,
Julinho. Macalé. Vágner, Ézio, Nei,
Marcelo Barreto. Cicero. Mário
Alexandre, Sérgio Manoel e Ale-
xandre. [R.G.)

CANCUM
O MELHOR DO CARIBE \A

Programa de 08 dias: passagem aérea ida/volta, 06
noites de hospedagem com café da manhã, traslados e
passeios. a partir de ¦ 

99 

¦"

10 X DE US$ Saindo do São Paulo

EMBRATUR N* 009790041 -3
Av. N. S. de Copacabana, 195 - IJ. 101

BELO HORIZONTE - (031) 227-2838

São Cristóvão x Volta Redonda
15h30—Resende
Itaperuna x Bonsucesso
16h — Itaperuna
Americano x Bangu
17h — Campos

Mli
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Fla-Flu com 

gosto 

de revaiiehe

m Fluminense, invicto, tenta ficar mais perto do título com nova vitória sobre o Flamengo, que joga suas últimas esperanças

HRI MH ASOTTI. CLÁUDIO
ARRIXiUY r: RICARDO C.ONZALF.Z

No inicio do Estadual deste ano.
poucos poderiam prever em que
condições chegariam Flamengo e
Fluminense para o mais tradicional

¦.clássico do Brasil, na terceira roda-
*tla da Taça Rio. O Flamengo, favo-

rito nas apostas iniciais, está numa
situação em que. se perder, começa
a se despedir do Campeonato. E o

¦ Fluminense, o timinlio de fevereiro,
pode até perder que termina a ro-
dada como o dono do maior núme-
ro de pontos. Se vencer, dá um
passo grande para ganhar o returno
(e o Estadual). O jogo tem ainda
sabor de revanche para os rubro-
negros, derrotados na Taça Guana-
bara por 2 a I.

"Esse 
jogo è a decisão para

nós", define o técnico rubro-negro,
: Jair Pereira, que esperava escalar
hoje o mesmo lime que pega o São
Paulo, quarta-feira, pela Libertado-
res. mas foi surpreendido antes do
treino de ontem: Uidemar chegou
ao clube reclamando de dores mus-
ciliares, foi vetado pelo departa-
mento médico e em seu lugar entra
Fabinho.

Jair preferiu deixar para hoje a
definição da lateral direita: Gotar-
do ou Cláudio. Se Cláudio for esco-

Ihido, Goiardo entra no meio e sai
Júnior Baiano. Renato participou
do recreativo, poupando-se e por
isso Jair decidiu nem levá-lo para a
concentração, afastando a hipótese
de relacioná-lo para o banco de
reservas hoje.

O tricolor Edinho também teve
suas surpresas ontem: Ézio (virilha
direita) e Macalé (joelho direito)
passaram a ser dúvida. O maior
problema é Macalé, que daria vez a
Mário Alexandre. Se Ézio não jo-
gar, deve entrar Paulo Alexandre.
O Fluminense sai do Maracanã di-
reto para o Aeroporto Internado-
nal do Rio, onde, ás 22h, segue
para uma excursão ao Japão.

Na Gávea, o Fla-Flu significa o
início de uma semana decisiva. Ho-
je, define se fica na briga pelo Esta-
dual. Quarta-feira faz o mesmo em
relação á Libertadores, contra o
São Paulo. E sexta-feira estréia no
Rio nas quartas-de-final da Copa
do Brasil, com o Londrina, que
eliminou o Inter-RS.

Nas Laranjeiras, a torcida é para
que se repita hoje o público da Taça
Guanabara (78.028 pagantes), o
maior do ano no Rio. "Só 

que a
nossa torcida é imprevisível. Vamos
torcer para que ela nos ajude a
vencer de novo", conclama Edinho.

Confiança nos astros

Os torcedores do Fluminense
dc\em estar em angustiante expec-
•jaliva pela recuperação de Ézio. Se
jogar, pelo menos na opinião dos
astros, ele terá melhor desempenho
que seu rival Gaúcho no Fla-Flu de
hoje. decisivo para as pretensões
dos dois limes no Estadual.

O astrólogo André Barros fez o
mapa astral de ambos e descobriu
que Ézio "está em posição astroió-
gica mais favorável". Segundo Bar-
ros. n tricolor está mais integrado
com o futebol. "No dia do jogo ele
estará fortalecido pelo planeta
Marte, que rege o esporte". Quanto
ao atacante do Flamengo, "tem

carga de energia excessiva e prome-
te mais do que pode cumprir".

Ézio é Touro e tem Marte no
ascendente. Câncer. Gaúcho é Pei-
xes. ascendente em Aries. "Ézio

tem carga de terra muito forte, o
que é muito bom. Gaúcho tem car-
ga muito forte de fogo. o que é bom
para espetáculo, mas esta disper-
so". André não arrisca previsão so-
bre o resultado e avisa: "Nada im-
pede que Gaúcho faça um gol".

F/io "vai brilhar muito prolls-
sionalmenle". Já Gaúcho "está se
ejpbrando mais do que pode. o que
0 prejudica, e utiliza o futebol co-
iliío promoção de si mesmo". Além
disso, "enfrenta frustração porcau-
sa da ambição, mas não consegue
se realizar". Para quem estiver pen-

sando que a análise de André Bar-
ros é tendenciosa, o astrólogo é
torcedor do Flamengo e confessa:
"Quero mais é que o Gaúcho enfie
a bola no gol tricolor".

Noiva — Os astros podem ser
responsáveis pela boa fase de Ézio.
que dispara rumo ao bi da artilha-
ria. Mas o camisa 9 tricolor tem um
motivo bastante terreno para estar
num astral elevadíssimo. É sua noi-
va. a Iwdy-boarder lsabela Noguei-
ra. a quem conheceu no ano passa-
do no condomínio em que ambos
moram na Barra, e com quem se
casará dia 12 de junho. (B.C. i

gaucho

Nascimento: 7 de

iici m mar^°de
Hprario: 7h40

Local: Canoas, RS
-

Marte favorece mais o plano
es/wrtivo cie Ézio (com a noiva

Isahela), enquanto Gaúcho anda
prometendo mais do que pode
cumprir — palavra dos astros

Nascimento: 15
l de maio de 1966

Horário: 10h30
Local: Ponte de
Itabapuana, ES

Michet Filho

Flamengo Fluminense
Gilmar 1 Ricardo Pinlo

Gotardo (Claudio) 2 Julio Cesar
Junior Baiano 3 Luis Fernando

(Gotardo) bLuisEduardoRogerio 4 Lira
Andrei 8Chiquinho

Marquinhos 6Dudu
Fabinho 11 11 Julinho

Junior 10 Macale
Nolio 10 (Mario Alexandre)

Paulo Nunes 7 Vagner
Gaucho 9 Ezio (P. Alexandre)

Tecnico: Jair Pereira Tecnico: Edinho
Local: Maracanã. Horário: 17h. Juiz: Daniel
Pomeroy. Preliminar de juniores. Ingressos:

CrS 50 mil, geral: CrS 100 mil, arquibancada e
cadeira azul: CrS 800 mil. cadeira especial.

Criança de 7 a 12 anos. acompanhada do pai
ou um responsável, que pagará um ingresso
de arquibancada, terá acesso à cadeira azul.

As rádios Globo (1220 khz). Nacional (1030
khz). Tamoio (900 khz) o Tupi (1280 khz)

transmitem a partida.

;; wonserte o

seu equipamento

em quem oferece

§0 ânos de

experiência 
s

e garantia.
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III Aceitamos o seu TV, vídeo
ou som usado como partedo pagamento.

Mais que uma loja especializada,
uma loja especial.

CENTRO: 221-1525 NITERÓI: 719-3353
TIJUCA: 248-0992 CENTRAL TÉCNICA: 242-2190

Classificados

Disque JB

(021)580-5522

CANCUN
O MELHOR DO CARIBE

Programa de 08 dias: passagem aérea ida/volta, 06
noites de hospedagem com café da manhã, traslados e
passeios. a partir de

us$9910 X DE Saindo do São Paulo

; PASSAGENS AÉREA^pi
Ml A Ml
NEW YORK
MADRI
ZURICH
PARIS
ROMA

10
1 O
10
10
1 O
10

US$106,
US$116,
US$132,
US$157,
US$157,
US$157,

BUENOS AIRES E BARILOCHE
Programa de 09 dias: Passagem
aérea, traslados chegada/saída,
hospedagem com calé da manhã
em Buenos Aires, meia pensão em
Barlloche , ,f*e;

a partir de: 10xUS$

.JAMAICA
• 08 DIAS 

'• 
;

Incluindo noprograma:
Passagem aerea,
hospedagem no Hotel
Holiday Inn, traslados.

i partir de: 1 0 X us$ J

P. Aéreo, traslados, hospedagem
com café da manhã e passeios.Meia pensão em Bariloche. « t„

a partir de: 10 X US$ | j

VALE NEVADO • 08 DIAS
P. Aérea, traslados, hospedagem
com pensão completa, passe de SKI.
JUNTE SUA TURMA

o partir de: 10 X US$ | 2 7 j
Espanha - Franca - Bélgica - Holanda - Alemanha -
Áustria - Ifalia. Incluindo: Passagem aérea, hospedagem
com café da manhã, 12 refeições. n / r *paito aóioa o terrestre a partir do: US$ j 

Proços calculados por pessoa cm apartemento duplo. Sujeitos a reajustes, anles do (echamenlo

ati
EMBRATUR N* 009790041-3

cozi* 221-4709
_ _ Rua 7 de Setembro, 71 -10- and

Í02» 541-3649
Av. N. S. de Copacabana, 195 - lj. 101

BELO HORIZONTE - (0311 227-2838

USI stu CARTÁO <

Com o Japão na cabeça B—

O mais difícil para os tricolores
durante a semana foi manter a con-
centração para o Fla-Flu. Por mais
importante que seja o clássico, nin-
guém nas Laranjeiras esconde a ex-
pectativa pela chegada amanhã na
terra do sol nascente — a delegação
embarca hoje. às 22h. Todos no
clube só pensam no Japão. Terça-
feira, os jogadores treinavam chu-
tes a gol enquanto um funcionário
pegava no campo suas assinaturas e
acertava detalhes da viagem. O
roupeiro Ximbica andava de um
lado para o outro tratando do ma-
terial. E a diretoria corria atrás do
últimos detalhes burocráticos.

A excursão vai de amanhã até 6
de maio. Quinta-feira o time joga
contra o National, de Tóquio, sá-
bado. contra a seleção de Kioto. e
dia 4 de maio contra o Kashima
Antlers. na inauguração do estádio
do time de Zico, tudo por USS 75
mil. Cada tricolor tem um motivo
para sonhar. Os jogadores vêem no
Japão o eldorado. "Enfrentar Zico
é sempre uma emoção. E será óti-
mo ser visto porque a lase está boa
e os gols estão saindo. Quem sabe
não sai um arigalô qualquer por
lá", comentou Ézio.

Entre os mais jovens, como Ale-
xandre. a expectativa è maior.

"Não sei onde fica o Japão. Mas de
repente pinta um convite e a gente
fica lá mesmo." Passar 10 dias no
Japão empolga alguns e amedronta
outros. "Vou levar um garfo, não
sei comer de palitinho", brinca Li-
ra, que nunca esteve lá. "Sou flssu-
rado pela comida japonesa", disse
Ézio, outro que vai pisar no Japão
pela primeira vez.

Os olhos de Macalé, um dos
poucos que já tem experiência no
Oriente, brilham ao pensar na via-
gem. 

"Aquele 
pais não existe, é de

sonho. Cada prédio que você não
acredita, de tão grande. Fui lá com
o Cruzeiro ano passado e ficamos
num hotel que era maior que o
estádio das Laranjeiras. Impressio-
nante. Só não gosto da comida."

O presidente Arnaldo Santiago.
Edinho e o preparador-fisico
Márcio Meira darão palestras para
técnicos, preparadores, massagistas
e dirigentes nipônicos sobre mediei-
na esportiva e procedimentos no
futebol em gerai. Os 17 jogadores
que embarcam: Ricardo Pinto, Jú-
lio César. Luis Fernando, Luis
Eduardo, Lira, Chiquinho, Dudu,
Julinho, Macalé. Vágner, Ézio, Nei,
Marcelo Barreto, Cícero. Mário
Alexandre, Sérgio Manoel e Ale-
xandre. (R.G. I

Classificaqao PG V E TPG

1° Flamengo 5 2 1 20

2° Fluminense 4 2 - 23

Vasco 4 2 - 20

4° Americano 3 - 3 13

5° Bangu 2 1-- 15

America 2 1-1 13

. SaoCristovao 2 -2- 10

8° Botafogo 1 -1 15

Itaperuna (*) 1-11 1

10° Bonsucesso (") - - - 2

Volta Redonda - - - 10

Olaria - - - 8

(*) nao disputou o 1° turno

São Cristóvão x Volta Redonda
15h30— Resende
Itaperuna x Bonsucesso
16h — itaperuna
Americano x Bangu
17h — Campos
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Não pode ser vendido separadamente

CEF e loterias vão divulgar FGTS

¦ Caixa e lotéricas distribuirão gratuitamente pedido sobre contas inativas do fundo para resgate a partir do próximo dia 17

Dicas para preencher o formulárioSON1A MAÇOS
As agências da Caixa Econômica

Federal e as casas lotéricas em todo o
j)ais estão distribuindo gratuitamente o
Formulário de Pedido de Informação
de Saldo de Conta Inativa para facili-
tar o saque a partir do dia 17-de maio.
Em reunião na quinta-feira passada, o
Conselho Curador do FGTS decidiu
que o pagamento será feito integral-
mente pela data de aniversário do titu-
lar da conta. Os trabalhadores nasci-
dos em janeiro receberão entre maio e
julho, e os aniversariantes de fevereiro
vão receber em agosto. A partir daí, o
governo prosseguirá elaborando o ca-
lendário. Ao todo, existem no Brasil 86
milhões de contas inativas.

Preenchendo corretamente o docu-
mento, o interessado receberá em casa,
pelo correio, o valor disponível em sua
conta, sendo necessário apenas se diri-
gir ao guichê da agência da CEF quan-
do os recursos estiverem liberados. Do
contrário, se não solicitar as informa-
ções previamente, o interessado terá
que esperar 15 dias para que a institui-
ção pesquise e libere o saldo.

Só no Estado do Rio, foram distri-
buídos 1 milhão de formulários, mas
até agora apenas 35 mil trabalhadores
solicitaram as informações, o que equi-
vale a 3,5% do total.

Procura — Por causa da baixa
procura, o superintendente da CEF no
Rio, Ayrton Xerez, ainda não tem
idéia do fluxo de trabalhadores que
procurarão as agências para sacar as
contas inativas. E certo que haverá um
esquema especial de funcionamento, a
partir de maio, para atendimento. Esta
semana, em reunião em Brasília, serão
traçadas as estratégias básicas de aten-
dimento.

Conheça tudo sobre contas inativas

O que são — Aquelas que
deixaram de receber depósito por
mais de um ano. Elas continuam,
entretanto, sendo corrigidas pela
correção monetária como as con-
tas ativas.

Quais poderão ser sacadas em
maio — Aquelas que permane-
cem há três anos ininterruptos,
contados a partir de 14/5/90, sem
crédito de depósito.

Como se originaram — São
decorrentes de quebra de contra-
to de trabalho onde o empregado
não teve direito ao saque e não
transferiu o saldo existente para
a conta do FGTS do novo em-
prego. Existem ainda as contas

inativas por conta de um saldo
residual decorrente de depósito
ou correção monetária realiza-
dos após o empregado já ter efe-
tuado o saque.

Casos de retirada antes de
maio — As contas do FGTS,
inclusive as inativas, podem ser
movimentadas a qualquer mo-
mento nos seguintes casos: faleci-
mento; aposentadoria; portado-
res de Aids; financiamento
habitacional.

Como localizar — Através do
preencimento do Formulário de
Pedido de Informações sobre
Contas Inativas.

Para receber as informações
sobre a conta inativa é funda-
mental que o formulário seja
preenchido corretamente. Veja
abaixo como fazê-lo.

Escrever o nome completo no
càmpo reservado para este fim.
Ê importante que seja colocado
o nome usado na época em que
trabalhava para o empregador,
cujo nome será informado logo
abaixo.

No campo destinado às infor-
mações sobre a carteira de traba-
lho, deverá ser informado o nú-
mero, série e a sigla do estado
onde foi emitida a carteira que

contenha o contrato de trabalho
com o empregador que está sen-
do citado logo abaixo.

Para preencher o campo da
data de admissão, basta olhar na
carteira de trabalho.

UF é a sigla do estado onde
você trabalhou.

O número do PIS/Pasep deve-
rá estar anotado na carteira, ve-
rifique bem e preencha o campo
destinado a esta informação que
é muito importante.

O nome do empregador tam-
bém consta na carteira, seja em-
presa ou pessoa física.

Se o empregador for empresa,
deverá ser informado o seu CGC
ou CEI, no caso de pessoa jurídi-
ca e CPF se for pessoa física.

Não escreva nada nos espaços

que têm o fundo azul. Eles serão

preenchidos pela CEF.

O formulário deverá ser data-
do e assinado.

No verso do formulário, o
trabalhador deverá colocar seu
nome e endereço completo, in-
clusive o CEP atualizado para
que a CEF envie pelo correio a
resposta com o saldo da conta
inativa.

¦ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
555 i^2SSlPEblDO DE ÍMPOBMÀÇ&6 DE SACDtfOE CONTtfMtlVAil:^'

Solicito a localização/Saldo da(s) conta(s) inativa(s) cujos dados indico abaixo:
Nomo do empregado |
Mi AiPiQ i Pié iP-i^-if igifli 1Z-1E11 iTiFi i i

Carteira ae TrabalhoNúmero Sério
bi* ,l^,lláftiQIS,P

UF Dala do admissão

LZ.^I 0.^,31

UF

Si£

-J I—I 1_

Nome do empregador
F.A.giMÁrW , A, ,.ç»ÃQ iP\£.\ DiPIOI iL.TiQ.A, , ,

PIS/PASEP(Pteenchimento obrigatório)

AiOifei5//,?,3,fe,</,3iO

CGC/CEI/CPF/Outros
1 L. L_

PARA USO DA CEF.Número da conta

L

? Conta nSo localizada
Saldo total

L_J '¦ i t_J L.

Saldo atualizado em I

I I I

&2JQ3/23Data
CM/yZjr

Assinatura do solicitante ajh-fefdl.

PONTO FRIO

nM|

BONZAO

PAGUE

SOMENTE AO

RECEBER

A MERCADORIA.

SOHOJE I

ATE AS 18:00 I

HORAS. I

Garantia
de 5 Anos

" v "'• 's\ a 
' - JSt

(SEMP TOSHIBA)
SEMPRE UMA SOLUÇÃO MELHOR.

4 Cabeças Garantia em dobro

TV Semp TS ¦ 207 VS ¦ 20" (51 cm).
VHF/UHF. Ajuste na tela. Regulador
automático de voltagem. 1 ano de garantia
normal + 4 anos de garantia complementar.
10 PEÇAS

000,

Videocassete Toshiba M X 41M.
Informações na tela. PAL-M/ NTSC. Função
remain: indica o tempo restante da fita.
Controle remoto. 1 ano de garantia normal
+ 1 ano de garantia complementar.

10 PECAS

A vista 14.350.
000,

A vista 11.150. wflSSfiKEoi

A MITSUBISHI

' v."'"" Y-. "¦«BSHI

TV Mitsubishi TC 2121FS - 21 "(53cm).
Tela plana. Som estéreo com efeito Surround.
Seleção de funções em seqüência numa só tecla. Indicação de
funções na tela em português. Procura automática de estações.
Timer. Seletor automático de voltagem. VHF/UHF. Entradas e
saídas para áudio e vídeo. Controle remoto.

05 PEÇAS

A.,,22.980.000

(§)gradiente

Duplo Cassetc

Stereo Music System Gradiente RX-41.
Duplo cassete. AM/FM estéreo. Potência de 80 watts
PMPO. Equalizador de 3 faixas. Entrada para CD.
Rack opcional.

10 PECAS

A vista 6.590.
000,

i

•:;Vys>
Não tem comparação.

Lava-Louça Compacta Brastemp
BVM19 SD.
Lava louças de até 6 pessoas. Lava, enxágua,
seca e desliga automaticamente. Gabinete em
inox. 6 programas de lavagem. Sistema de
auto-secagem. Garantia de 1 ano.

10 PECAS

Grátis Kit Clube
Microondas

A vista 10.700.°°°

Forno de Microondas Brastemp Grill
BMP28EJA.
Doura, gratina e grelha os alimentos. Auto-
reaquecimento e descongelamento. 10 níveis
de potência. Prato giratório. Cozimento em
2 ou 3 estágios. Garantia de 1 ano.

12 PECAS

ALÔ BONZÃO: Domingo, das 9 às 18 horas. De 2- a 63. das 9 às 17 horas.
A vista 14.400.

000,

Lancamento §M

>

TANDY

Telefone Celular Tandy CT 350.
Recarga simultânia de bateria.
Mostrador digital alfanumérico em
cristal líquido. 48 posições de
memória para nomes e números de
telefones. Rediscagem automática.

05 PEÇAS
A vista

23.250.°®°

Esta oferta é válida até
27.04.93. Hoje, somente

pelo telefone. 2- e 3-,
nas seguintes lojas:

BarraShopping. Carioca
e Uruguaiana.

PONTO FRIO

Você em I2 lugar
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Acesso ao Fundo no

Hio já 
está mais fácil

f*-"A Superintendência da CHF'¦! 
no Rio vem tomando uma série de
mgdidas para facilitar o acesso ao
saldo do FGTS. O objetivo é evi-

; tar"â' sonegação, permitindo ao
'[tràbálhador tornar-se fiscal de
¦ suas próprias contas. Através do

; sistema Renpac da Embratel, 128
'. 'grandes empresas têm acesso ao

'¦ cadastro do FGTS de seus empre-
; gados.
•] Estes também podem acessar

essas informações nos departa-
¦Jumentos de recursos humanos de' 

suas empresas. A meta é atingir
: 
"até '<$9 

empresas, capacidade má-
: xima do computador para arma-
; zenar as infonnações. Os compu-
J!~tadõres são ligados diretamente a
:-CEF, o que facilita o trabalho do
""departamento pessoal na hora de

fazer homologações de contratos.
Recadastramento — A

CEF também está recadastrando
os trabalhadores através de infor-
mações que estão sendo solicita-
das às empresas para enviar bi-
mestralmente às suas residências
os extrato do fundo de garantia.
A resposta das empresas a essa
solicitação é muito tímida. Dos 6
milhões de trabalhadores no Esta-
do do Rio, por exemplo, apenas
800 mil endereços foram cadas-
trados, ou seja, 13%.

Até agora, no cadastro dos
empregados não constava o ende-
reço do trabalhador, só do empre-
gador. Por isso, as empresas estão
recebendo uma folha de compu-
tador para preencher o endereço
de residência atualizado de seus
funcionários para que eles passem
a receber os extratos. (Sônia Ma-
ços)

Maioria recebe pouco

f SjâNIA ARARIPE
* '^irao banco receber o saldo da

i conta inativa, ao invés de signifi-
car uma boa quantia no bolso,
poderá ser apenas viagem perdi-
da. Segundo levantamento do
Dieese, enviado ao ministro do

¦ Trabalho, Walter Barelli, do total
l de 87 milhões destas contas —

: sem, depósitos há pelo menos três
anos — 3 milhões 756 mil vão ter
a notícia de que o saque será de
apenas CrS 0,01 a CrS 15 mil.

¦ Para cerca de 17 milhões de
trabalhadores, o prêmio será um

; pouco maior, entre CrS 130 mil e
CrS 260 mil, mas pode não cobrir
á'viagem de táxi até a agência do
banco. Outros 9 milhões vão po-

: der sacar entre CrS 260 mil e CrS
; 400 mil. Segundo o Dieese,

70,26% de todas as contas inati-
.^vas terão créditos liberados de no

máximo CrS 400 mil.*1 v •
íífcCNinguém deve sonhar com o

inicio da liberação destes recur-
.isos. Houve um verdadeiro roubo
,Ldp dinheiro, dos trabalhadores",
• ,;dçnuncia Fernando Costa e Silva,
..presidente do Banco Empresarial.

Justiça — Enquanto o gover-
no remunerou a poupança em
268.466,89% e o salário mínimo
mostrou um reajuste de
306.590,34%, o dinheiro deposi-
tado no FGTS mostrou uma va-
lorização de apenas 239.292,74%.
No mesmo período, o investidor
que aplicou em CDBs conseguiu
uma rentabilidade de
508.509,11%. "Houve uma enor-
me transferência de renda do tra-
balhador para grandes investido-
res e bancos. Por que eles
receberam uma remuneração
maior do que os trabalhadores?",
questiona Costa e Silva.

O advogado Jorge Béja reco-
menda que quem se sentir lesado
também recorra contra a mordida
na remuneração do FGTS. Se a
contabilidade das perdas levar em
conta desde que o Fundo de Ga-
rantia foi criado, em 1967, o tra-
balhador que havia depositado
CrS 100 em fevereiro tinha apenas
CrS 566.600, depois de todos os
cortes de zero dos planos econô-
micos. Pela correção da inflação
no período, os mesmos CrS 100
viraram CrS 2,978 milhões.

Alcyr Cavalcanti

Após enfrentar grande Jila na agência da CEF,
Marina Auluorí achou o seu saldo muito baixo

Correntista ainda

está desinformado

sobre novo método

LEILA MAGALHÃES

Jí uita desinformação e uma profunda descon-
JLVA fiança ao olhar aquela cifra indicada como o
saldo. De modo geral, este tem sido o comporta-
mento das pessoas que estão procurando as agên-
cias da Caixa Econômica Federal para saber o saldo
de suas contas de FGTS inativas. A manicure Ma-
tilde Barreto, 52 anos, por exemplo, foi até a agên-
cia da CEF de Copacabana, na Zona Sul do Rio,
para tentar sacar o seu fundo inativo, embora os
saques só possam ser feitos a partir do dia 17 de
maio.

Matilde, porém, não sabe sequer qual o banco de
origem de seu FGTS: "Não sei não... Sei que era lá
no Leblon. Trabalhei 25 anos e por isso sei que
tenho direito desde que meu marido morreu. Na-
quela época, há 12 anos, quando fui olhar, o saldo
era 410 cruzeiros", disse. Depois de enfrentar uma
fila grande, Matilde foi informada de que ainda não
pode sacar seu FGTS inativo e recebeu o formulário
para preencher e saber o saldo.

Desânimo — Já a professora Marina Autuori,
30 anos, tem pleno conhecimento de seus direitos e
não gostou nem um pouco do saldo de seu FGTS,
enviado esta semana pelo Correio: "É um absurdo!
Esta conta refere-se a três anos e meio de trabalho e
foi aberta em 1982. Não podem ser apenas Cr$ 9
milhões. Liguei imediatamente para um contador e
pedi que ele fizesse todos os cálculos para mim. Só
que ele disse que é impossível e nem mesmo com seu
próprio saldo ele conseguiu conferir os números.
Me senti lesada", reclamou.

Marina Autuori tem ainda outra conta inativa,
cujo pedido de saldo deu entrada semana passada:
"Mas 

já estou desanimada por antecipação." Em
contrapartida, o desempregado Argemiro Costa, 36
anos, estava animado na fila da CEF de Copacabana.
Argemiro trabalhou 10 anos na Comlurb e foi demiti-
do por justa causa. "Não sei que banco era e nem o
saldo. Não sei nem se é a tal da inativa. Mas algum
dinheirinho eu devo ter, não é?", questionava ele.

Servidor diz 
'

que 
sindicato

retém FGTS

MÃRIO MOREIRA
Um grupo de sete funcionários

públicos federais no Rio está acu-
sando o Sindsprev/RJ (Sindicato
dos Servidores da Saúde e da Previ-
dência Social) de não repassar os
valores relativos ao FGTS deposi-
tado pela Caixa Econômica Federal
numa conta do sindicato. Os depó-
sitos foram feitos em cumprimento
a uma liminar obtida no início de
1992 pelo sindicato na Justiça Fe-
deral do Rio. Pela lei 8.112/90, que
criou o Novo Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis da União, os
servidores que passaram de celetis-
tas a estatutários não poderiam re-
ceber o fundo de garantia, mesmo
com a mudança do regime jurídico..
Contra essa lei, o Sindsprev ingres-
sou na Justiça com uma ação para
obrigar a Caixa a liberar o FGTS
de 24 mil pessoas.

No transcorrer do processo, en-
tretanto, o juiz substituto da 28"
Vara Federal, Guilherme Couto de
Castro, recebeu denúncias contra o
Sindsprev sobre irregularidades na
administração dos recursos libera-
dos. Ele determinou então que os
autos fossem enviados ao Ministé-
rio Público para a apuração da ve-
racidade das denúncias. O blo-
queio, inclusive, foi motivado por
solicitação do MP.

Condição — A auxiliar de en-
fermagem Irani Alves Barbosa, ao
ser informada pela CEF da libera-
ção do seu FGTS, em setembro
passado, foi ao sindicato para rece-
ber o dinheiro, sendo informada de
que deveria antes se sindicalizar.
Cumpriu a condição, mas até hoje
não viu o dinheiro — apesar de ter
uma Autorização de Pagamento de
Conta Inativa da CEF provando
que o depósito na conta do sindica-
to foi efetuado. De fevereiro para
cá, o Sindsprev passou a alegar que
o bloqueio determinado pela Justi-
ça impede o repasse.

Segundo a advogada dos sete
trabalhadores, Heloísa Leoni, o
Sindsprev extrapolou ao ingressar
em juízo como representante de
servidores sindicalizados ou não.

Indicadores
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^llftEpFiindo

Banespa 2p;093.p01 1.;?74a?7.19§7.Q 16,26...
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1.6)271,73 197.1.6.2,12 249.778.42 313.793,03 .403.41.8.84.
Uferj 218-.619.op 269,5.36,00 334^0,00  423.492.00. 535,2.94,00. 673.453.00.
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Fechamento Variação Acumulado
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Fechamento Variação Acumulado
P.®6°:.?eira. semanal P.9. !??.$*..
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r di.a compra 7;.Q5P|PP .8.350,00.. .ip,.?5p,pp. ..14,m.M 22,1.00,00 28,300,.00.

...útil venda 7.2.PP:PP .8;.5pp,pp....1.1...10p,pp ....H-6.9&99..J.7.-^

TR-TAXA REFERENCIAL DE JUROS \
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POUPAWÇA*

. Dia Rend.(%) piaRend.(%) DwRend,(%) DiaRend,(%) piaRend.(%) piaRend.(%) ..
11 24.3585. 14 250669 17 2753^9 M 25.44339 » 27S5j(K8 26....25461]8..
12  23.1287 15 ...26.67844 18 2627131 21 27.1275 24 27.97991 27.. .25.88348

13  23.4799 16 27.1W76 .19 ...2502260  22.....27.1275 25 K7.1.431
.. 1°dia Set Out Nov Daz Jan Fey ^ar 

(%)! 23.6361 26.0UiSp 2569535  23.90W.5 24.569.75 27.39380 17.0320 2643?.!....* rondimogto para aniversdrio esta somana)Fonts; Aoecip o Banco Central

FGTS-tNDtCES DE WEWDIMÈIMTOS \
(Correção e juros %)D«! J«n F.®* Mg* ftfer.',,

3% 22,0777 .25,3974 27,2149 22,6821 25.2445 .23,0599  31.,5467  23.9.518 25,2998...""6%  " 
.....24.2487 25,6000 ..

índices creditados no 1° dia do môs seguinte ao de relorôncia. A partir dè julho, o crédito passou a ser
foito todo dia 10 e no môs do junho (oram (oitos dois créditos para acorto do data. Os saldos das contas
do FGTS são remunerados pela taxa básica da caderneta do poupança (hoje TRD) mais juros reais de
3% ao ano. . .

COftITRIBU1CÔES AO IttSS
Autônomos, Empresários e Facultativos Competência de Abril
Classs Flliacfto / Ba»» flllquotas A pagar Moses da
ToniRo.(an os) ,C.R.» CR?aia 

.1 
'...' i;7.P?.4po,qq 10 ,W9:SS9i99. Mais.de...1.a.t6 2 .?..!.52;171,64 1.0 ,?.1S.-!?.1.Ji.1.?. 12...Mais de,],2.at(!...3  4,728.257,59 1,0 fflSSSiISMais] de"3at4" .4 6.304.343,37 20 !;.?S9:B68.67 1.2,.5".' *i^ais'de""4 OIA^.8 .7,880,429,29 20 1,576.085,86 .24..Ma'ls de''.6.at6 M58.,5.15,24 20 1,89.1.303,05  36...Mais.de".9 a16.1.2 11.032.600,93. 20  2,206,520,19  36,,. Ma is' do* T2, at 6, .17 .12,608,^6,88 20  2,52,1.737,38  60;.'.M.ais^de.17.a1.6 22 1.11.84.772,56. 20  2,836.954,63  60,.,
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..até,4,728,257.5,9 
Zí!s.ájZSRi?.^AfS.fttÀ.7.-Íl.l59.-.4S9iSSde 4.880.429,3,0 alé 15.760.858,52 1.0

Ob9: Percentuais incidentes de forma nâo cumulativa.
• Contribuição do empregador doméstico: 12% do salário pago. respeitando o tato acima.

..• te,contrlbuiç£« çto emjH!^,..irojusiye a.m

CDBs E LETRAS DE CAMBIO
Certificados de Depósitos Bancnrios

Taxa b de ju roa (%)Bruta
Ao, mês, Aoano
32.69 .. ..2.570.00.;.

BTW I
Margo 870.8352..""^ijizrr.zizzrzirrr.1 .i;?^:.^.?...

""Maio" 
ZZZZZZ'.Z.ZJ 1;310;3119

Junho
Julho
Agosto 2;350;5372..
Setembro 
Outubro 3;®31. ;^2,11..
Novembro 
Dezembro 
Janeiro 1993 
Fevereiro
Mar^o .!!;.!.?!?
Abril 13.990.9948
BTN do dia 26.04 1.
Desde marco atualizado pela TR.

TAXAS DE JUROS* l

Cr6dito direto: 36% a 39% ao m6s e automd-
y.?.!?..n??x9s.§»?..?.:!T,.:.rn5.'.?.JP. •C.r6d I to pessoal: 40%.aom6s.Cheque especial: 37 °/o,a42% ao.m6s
Passagem a6rea: 32 % ao m 6s
CartSo .de cr6dito.:
Ou.ro Card 4.2..50 %
C r ed i car 4.6.00 %
NacipnaJ'.... 50,..00.°/o",..
A.Express $ i{$ ?<?. .t.). .9
Bradesco .40..^%
Diners ^,00%.''
Chase Card 45,.00%
Per so nnajjteBFB .^..45°/o• mddia do mercadoFonte: Adecil; administradoras dos car-ffles e Var/g.  \ 

SALARIO MiNlMO |
Em (Cr9)

....Mar.90 .?6.P3L?.?.Abril 96.037,,33
Maio .?.?P;PP9»(?P.Junho 230.000,09.
jylho 230.000,00

... .A^o^.to 230.000,09.
.?.?2:.186,94Outubro 522..186,94

.. .Np.yem.bro 522.. 186,94
Dezembro 522.186,94
Janeiro 1..25Q..70Q,00
F e v e re i.r 1.250.700,09.

., Mar.9.0 1;.T.Q8:^P.»Q9.
I^iiL]!ZIZl"ZZ"Z.l.

ALUGUEL I
Fator de Correção

... R.Bsj.dem:ial
1SN (Telo)/IPCA Março AbrilAnual 14,0733 13,8642
(• Corrigido sobre o valor pago no mês em
199.1.)""semestral 3.9102 3:9927
Quadrimestral 2.5051 2.6027
{de ju 1/89 a ,20/.09(90J
ComercialIGP IGPM

Abril Abril.
Anual 1.3.7040 1.3.5597 .
Semestral .3.9961 3...??24...
Ou a d r.i.m.estr a 2.5748 ,?,..^6.17. „" 

,ZZ'ZIj 
Bimestral . .1A6]69

m :iriTi7i wf

...Bradesco A.9.oes 6.658,917 14.28.1,0572000 1.7,66..
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será mais taxada

Plano de ação anunciado pelo governo privilegia os investimentos tradicionais, como CDBs, fundos de renda fixa e açõis

Ápi

VICENTE NUNES
O anúncio das

medidas de com-
bate à inflação e
de retomada do
crescimento eco-
nômico, ontem,
deixou os investi- ""

dores mais tranqüilos. Não houve
grandes alterações no mercado fi-
nanceiro, a não ser a informação de
que as aplicações de curtissimo pra-
zo vãoter tributação maior e rendi-
mento menor. Como ainda não
houve detalhamento das medidas, a
dica do diretor do Banco Boavista,
Àntonio Castello Branco, é a de
que os investidores sejam muito
conservadores em suas aplicações.
O dinheiro disponível deve ir, prin-

cipalmente, para os Gertificados de
Depósito Bancário (CDBs), cujas
taxas estão em patamares muito
elevados, ou para os fundos Dl,
que têm a vantagem de possuir a
remuneração ajustada diariamente,
de acordo com o comportamento
dos juros no mercado futuro.

O diretor do Banco Norsul, Car-
los Antonio Magalhães, também
aposta nos CDBs como uma das
boas opções de investimentos da
semana. Mas ressalta sobre a neces-
sidade de os investidores diversifi-
carem suas aplicações, como forma
de diminuir os riscos. Nessa linha,
surgem o mercado acionário, so-
bretudo uma carteira montada com
ações de empresas dos setores de
agricultura, saneamento básico e
consumo, que serão muito benefi-

Bolsas e renda fixa são

opções recomendadas

r>pjP^ fW

m ¦¦ü
Carlos Thadeu

SÔNIA ARARIPE
A classe g

média pode
respirar alivia-
da. O Fundão
não terminou,
a poupança fi-
cou intacta e
não foi anun-
ciada medida
de impacto pa-
ra a mudança
da economia.
"Ninguém deve sair de onde está.
Quem comprou dólar desesperada-
mente deve perder dinheiro", espe-
ra GilDeschatre, diretor da cônsul-
toria Lógica do Mercado. As bolsas
de valores prometem ser uma das
aplicações mais privilegiadas — se
bem que deverão cair um pouco
depois do fato consumado —, mas
ninguém deve desperdiçar os óti-
mos ganhos dos CDBs e dos fundos
de renda fixa e Dl (mercado inter-
bancário).

"O 
governo conseguiu reunir to-

das suas boas intenções em um só
plano. Mas dificilmente conseguirá
conter esta inflação galopante ape-

,.nas com o que foi divulgado", aler-
ta o economista René Garcia, dire-

ciadas com o plano econômico do
governo. E o dólar, para as aplica-
ções de curtíssimo prazo, até que o
governo defina, com clareza, o que
fará com os investimentos de curto
prazo.

Ações — Álvaro Barcelos, di-
retor da Corretora Nacional, é mais
radical. Na sua opinião, hoje a
grande fonte de ganho está no mer-
cado acionário. "Além de os preços
das ações estarem muito baixos, há
a perspectiva mais real de recupera-
ção da economia, com queda da
inflação e das taxas de juros. São
fatores que favorecem muito os in-
vestimentos em ações", garante.

Aqueles que, no entanto, não
tiverem condições de aplicar direta-
mente nas bolsas de valores, podem
optar pelos fundos de ações. Essa

modalidade de investimento é hoje
bastante segura e transparente, de-
vido à grande competitividade do
mercado, e tem conseguido oferecer
ganhos acima da inflação e dos ju-
ros, nos últimos dois meses.

Sem surpresas — Segundo os
analistas, não houve surpresas nas
medidas divulgadas ontem. E os
investidores já deviam estar espe-
rando por isso. Pelo menos foi o
que mostraram os últimos levanta-
mentos feito pela Anbid sobre a
movimentação dos recursos que
migraram na indústria dos fundos
de investimentos. Se nas duas pri-
meiras semanas de abril foi regis-
trada fuga de Cr$ 13,8 trilhões, esse
volume diminuiu para CrS 12,7 tri-
lhões até o último dia 23.

A dan^a das aplica$des ffinanceiras ¦¦

Fundo de apoes 21.500,0 (273,0). .,

Carteira livre 1.100,0 133,7^

Fundo de commodities 95.500,0 (6.408,0) ^

Renda fixa pessoa fisica 36.500,0 (5.058,9)

Renda fixa pessoa juridica 18.500,0 (3.244,9)

Fundao 295.300,0 (3.986,5);";-

Fafinho 677,1 (125,6) ^
Fundo Dl pessoa fisica 8.200,0 1.166,8'•

Fundo Dl pessoa juridica 32.600,0 5.005,6

OBS: Em Cr$ bilhoes Fonte: Anbid.

Ouro e ações lideraram a semana

tor da GW Consultores. Ele
acredita que acelerar o programa
de privatização dará resultados efi-
cientes na geração de caixa. Mas
alerta que o melhor seria tomar
alguma medida mais radical, como
mudar a legislação.

Privatização — "Hoje em
dia, pelas regras do programa, de-
mora-se pelo menos um ano para
conseguir colocar uma empresa nas
mãos da iniciativa privada. Isto é
tempo demais com a crise aguda
que temos", acredita Garcia, que já
foi diretor da Comissão de Valores
Mobiliários. O ex-diretor do Banco
Central Carlos Thadeu de Freitas
Gomes, hoje professor do Instituto
Brasileiro do Mercado de Capitais
(IBMEC), concorda que dificilmen-
te a economia vai ganhar um ritmo
mais acelerado e estável. "Faltaram
medidas de impacto. Ainda não foi
feito nada para controlar a emissão
da moeda. Ninguém quer mais ter
cruzeiros na mão porque sabe que o
poder de compra é cada vez menor.
E até agora, não foi dito nada que o
Banco Central possa fazer."

Thadeu acharia importante que
o governo conseguisse melhorar seu
fluxo de caixa.

A expectativa em relação às me-
didas econômicas anunciadas on-
tem pelo governo provocou grande
correria dos investidores em busca
de ações, dólar e ouro nos últimos
cinco dias úteis. Com isso, esse ati-
vos apresentaram forte reação e já
lideram, com folga, o ranking das
aplicações no mês. OIBV — índice
que mede a lucratividade dos pa-
péis negociados na Bolsa de Valo-
res do Rio — acumulou, até a últi-
ma sexta-feira, valorização de
24,16%, bem acima da variação de
19,97% da TR em igual período. Já
o Ibovespa, da Bolsa de São Paulo,
registrou alta de 21,70% e o rendi-
mento médio dos fundos de ações
(até o dia 22) ficou em 19,33%.

A grande surpresa deste mês, no
entanto, está sendo o ótimo desem-
penho do ouro, cuja valorização
atingiu 23,67%. Afinal, até o início
de abril o metal vinha perdendo de
longe para a variação das taxas de
juros. A recuperação, segundo os
analistas, vem decorrendo das in-
certezas vividas pelo país e da valo-
rização da onça-troy no mercado
internacional. O dólar negociado
no mercado paralelo também con-
tinua em sua escalada altista, com
rendimento de 21,63%. Mas é bom
que os pequenos investidores fi-

Arte JB

Rendimento dos ativos financeiros no mês (%)

i(>.
t»T.

(*) A remuneração média dos fundos de ações foi calculada até o
dia 22 de abril. Os ganhos dos demais ativos foram
acumulados até o dia 23.

Fonte: Andima, casas de câmbio, bolsas de valores, Anbid, BM&F.

quem atentos. É que esses ativos
estão nas mãos dos especuladores e
podem acarretar em grandes prejuí-
zos aos mais desavisados.

Quem comprou Certificados de
Depósito Bancário (CDBs) no pri-
meiro dia útil do mês já acumula
remuneração de 20,75%. As cader-
netas de poupança com aniversário
em Io de maio registravam até sex-

ta-feira ganho de 20,56% e vão fe-
char abril com rendimento total de
28,86%. E, segundo os analistas, há
chances de a poupança perder para
a inflação do mês caso o índice
fique mesmo nos 30% previstos pe-
lo mercado. Também os fundos de
renda fixa e commodities e o fun-
dão deverão proporcionar prejuí-
zos este mês, pois o mercado subes-

timou a inflação e os juros
praticados nos primeiros dias iifio
faziam frente aos 30% esperados
paraoIGP-M.

Em compensação, como os fun-
dos já estão substituindo vários' |)a-
péis de suas carteiras, com taXá dé
juros bem mais altas, esses investi-
mentos podem oferecer bons aa-
nlios para as novas aplicações.

Fundão tem rendido
abaixo da inflação

? A aplicação de menor prazo
mais procurada hoje pelos peque-
nos investidores é o Fundão. O
mercado de curtíssimo prazo, co-
nhecido como overnight, fica nas
mãos de empresas, grandes aplica-
dores e das instituições financei-
ras. Os pequenos investidores não
devem se assustar com o anúncio
feito pelo presidente Itamar de
que não haverá ganho da inflação.
Não há novidade: as perdas só
tendem a aumentar. Isto já vem
acontecendo com o dinheiro dei-
xado no Fundão nos últimos me-
ses. Tem perdido ou, no máximo,
empatado com a inflação. Em
março, o Fundão rendeu 26,19%
contra os 26,44% pagos para a
caderneta e uma inflação (medida
pelo 1GP-M) de 26,25%. Neste
mês, o Fundão mostra um ganho
médio de apenas 17,36% enquan-
to a TR está em 19,97% e a pou-
pança chega a 20,56%. E quem
retira no prazo curto, em um dia,
por exemplo, leva uma mordida
tão grande do IOF que nem con-
segue acompanhar a inflação.

TENHA UM MOTOCICLISTA A
SUA DISPOSIÇÃO

Resolva todos os problemas de pa-
gamentos, entregas, cobranças, etc
sem sair de sua empresa, casa ou
escritório. Deixe por nossa conta.

T-
RUA MERCÚRIO, 921 PAVUNA-RJ
TEL„: 474-2104

Seu Escritório na Barra

com 
garagem 

na Escritura.

Central de fax, de telex, de recados. Serviços e infra-estrutura onde

você só paga o que usar.¦¦ - v ? - * - -si H:Vv '

a partir de

Pré-lançamento

U5$
à vista
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ou Cr$ 9.000.000, mensais

no Ponto • no Projeto • na Planta • no Preço:

VOCÊ NÃO VAI ACHAR NADA IGUAL POR TÃO POUCO.

Valorem dólar comercial (05/04/95) a ser convertido em cruzeiros pela colação do dia, na data
da compra. O preço á vista se refere à sala 0t IO do Office Tower. Sinal: CrS 90.109.800, 42
prestações mensais de CrS 9.011.000, reajustáveis pelo IGP-M. Financiamento: CrS 8I8.7I2.260.
Preço total: CrS 1.287.284.060, (tabela de 05/04/95).

GAVEA- 511-3355 *
Rua Marquês de São Vicente, 99 - loja'
BARRA - 494-2233
Av. das Américas, Km 1 - Athaydeville
(junto à ponte Lúcio Costa) «
BOTAFOGO - 542-6888
Torre do Rio Sul, 37" andar
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COMPROMISSOS

Dia 26
IPI — Último dia para recolher o
imposto apurado na primeira
quinzena de abril/93, incidente so-
bre fumos classificados nos códi-
gos 2402.90.0399 da Tipi, com in-
cidência de correção.
Imposto de Renda na Fonte — Pa-
gainento sem multa e sem juros de
mora, com atualização monetária

¦pela Ulir diária, do Imposto de
Renda Retido na Fonte, cujos fa-
tos geradores ocorreram na pri-
meira quinzena de abril/93.
Dirf-1992 — Data limite para a
entrega, em formulário ou em
meio magnético, da declaração do
Imposto de Renda na Fonte , re-* lati va a 1992, pelos declarantes
cujo último algarismo do número
básico do CGC seja 5 e 6.
ICMS-RJ — Recolhimento, pelos
contribuintes enquadrados como
microempresa e empresa de pe-
quèno porte, do 1CMS com final
de inscrição (penúltimo algaris-
mo) n° 0, relativo a março/93.
JVVC (Munic. do Rio de Janeiro)

Recolhimento, com atualiza-
ção monetária, mas sem incidên-
cia de penalidades, do débito do
imposto relativo à primeira quin-
zena de abril/93.
Dia 28
Di.rf-1992 — Data limite para en-
trega, em formulário ou meio
magnético, da declaração do Im-
posto de Renda na Fonte relativa
a 1992, pelos declarantes cujo úl-
timo algarismo do número básico
do.CGC seja 7 e 8.
Dia 30
JCMS-RJ (Declan - IPM) — Últi-
mo dia para .entrega, na repartic-
ção fiscal que jurisdicionar o con-
tribuinte, da declaração anual
pára os impostos, que se destinam
á; apuração do valor adicionado,
com vistas á fixação dos índices
de participação dos municípios no
-produto de arrecadação do
1CMS.
IRPF (Carne Leão) — Pagamen-
¦to, com atualização monetária,
pela Ufir mensal, sem multa ou
juros de mora, do Imposto de
Renda devido sobre rendimentos-
recebidos em março/93, de outras
pessoas físicas ou fontes do exte-
rior.
IRPJ (Empresas que em 1992 não
foram tributadas pelo lucro real)

Recolhimento, com atualiza-
ção monetária, sem multa e sem
juros de mora, do imposto calcu-
lado sobre o lucro real ou presu-
mido relativos a março/93.
Dirf-1992 — A data-limite para a
entrega, em formulário ou meio
magnético, da declaração de Im-
posto de Renda na Fonte (Dirf),
relativa ao ano de 1992, pelos de-
clarantes: pessoas jurídicas cujo
último algarismo do número bási-
co do CGC seja 9 e 0: e pessoas
físicas.
Contribuição social — Recolhi-
mito com atualização monetá-
ria. sem multa e juros de mora, da
contribuição relativa aos meses de
janeiro e fevereiro/93, pelas pes-
soas jurídicas que. no ano-calen-
dário de 1992, tenham sido tribu-
tadas pelo lucro real.
Fonte: IOB (Informações Objeti-
vas)

UNIBANCO 30 Horas NOTE - BANK

Transforma seu micro, seu lap-top, sua HP 95 ou notebook

em Note-Bank. • Através de ondas de rádio - sem fio - recebe

as informações sobre seus negócios automaticamente: posição

da carteira de cobrança, saldos de conta, posição de

investimentos, fundos, poupança e indicadores econômicos.

Ligado em qualquer linha telefônica, recebe todas as

informações e ainda faz operações bancárias de onde estiver:

transferências, ordens de crédito (.DOCs), programação de

aplicações, cobrança eletrônica etc.

* As transmissões automáticas via rádio estarão disponíveis nas praças do Rio de Janeiro e São Paüio. Mais
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SERVIÇO

Como substituir a empregada doméstica

¦ Do microondas à secadora de roupas, equipamentos modernos facilitam tarefas do dia-a-dia e dão maior privacidade ao lar

ANA CECÍLIA AMERICANO
SÃO PAULO — Domésticas: se-

rã o elas tão indispensáveis assim?
..Aliada ao fato de o orçamento
familiar estar cada vez mais curto
no fim do mês, a falta de privaci-
dade em casa tem sido um bom
argumento para se pesar na ba-

jjança este hábito tão brasileiro da
manutenção de uma empregada
,no último reduto da pobre classe

. média — o lar, doce lar. Por essas
« por outras, o mercado destas
profissionais está encolhendo.
Um estudo do Departamento In-
tersindical de Estudos Sócio-Eco-
nômicos (Dieese) aponta que elas
já representaram 8,2% da força
de trabalho da Grande São Paulo
em 1985 e hoje participam na pro-

, porção de apenas 6,7% dos traba-
lhadores.

Na ponta do lápis, a manuten-
ção de uma doméstica custa, no
mínimo, Cr$ 1.914.528,00 men-
sais, que é o valor do salário mini-
mo, mais o correspondente a 12%
da contribuição à Previdência So-
ciai, pagos pelo empregador.

Mas, segundo os sindicatos dos
trabalhadores domésticos e agên-
cias de recrutamento, a média pa-
ga é um pouco maior — entre
Cr$ 2,55 milhões e Cr$ 3 milhões
no Rio e de Cr$ 3 milhões a CrS
4 milhões em São Paulo. E mui-
tas famílias já não têm esta folga
no orçamento. Quando a opção
é a adoção de uma diarista uma
única vez por semana, as despe-
sas não serão muito inferiores a
40% deste valor— uma faxinei-
ra ganha CrS 200 mil por dia.

A verdade, no entanto, é que
ninguém resiste ao trauma de ene-
gar em casa depois de uma longa
e suada jornada de trabalho para
encontrar sob a pia uma pilha de
louças por lavar e, na área de
serviços, um amontoado de rou-
pas sujas.

O segredo está, é claro, no apoio
terapêutico encontrado nos equi-
pamentos de felicidade, também
conhecidos por eletrodomésticos
de última geração. Caríssimos,
eles, no entanto, amortizam-se
com o tempo. A começar pela
cozinha, os cidadãos do maravi-

lhoso mundo moderno têm a mão
várias facilidades. Um bom free-
zer com congelados, os quais têm
o destino de um forno microon-
das, reduzem a arte culinária num
simples abrir e fechar de equipa-
mentos. Para completar a refei-
ção, retirar alguns legumes da
geladeira e ralá-los num multi-
processador não toma mais do
que cinco minutos. Terminado
o jantar, a máquina de lavar lou-
ças é acionada, para trinta minu-
tos mais tarde os pratos estarem
limpos e sequinhos. Tudo isso
sai hoje por CrS 73,5 milhões,
em média.

Neste total, está incluída adu-
pia lava-roupa para quatro qui-
los/secadora de parede para ou-
tros quatro quilos de roupas, que
custa perto dos CrS 16,5 milhões.

Para a faxina pesada, um exce-
lente aliado das mais exigentes
maníacas por limpeza é o Vapo-
retto, uma novidade lançada na
Feira de Utilidades Domésticas
que limpa e desinfeta tudo, tudo
a peso de ouro: CrS 18,5 milhões.

O PREÇO PO SOSSEGO
Lava louça de balcão com-

pacta/Semer Super Automática
1810
Preço médio no varejo: Cr$ 6 mi-
Ihões
Garantia: 1 ano/Vida útil: 8 anos

Microondas pequeno/Bras-
temp Simples Toque 28 litros
Preço médio no varejo: Cr$ 13 mi-
Ihões
Garantia: 1 ano/Vida útil: 10 anos

Refrigerador-freezer/Bras-
temp Twin System 480
Preço médio no varejo: Cr$ 52 mi-
Ihões
Garantia: 1 ano/Vida útil: 15 anos

Lava roupa Baby Mondial
Brastemp (quatro quilos)
Preço médio no varejo: Cr$ 14 mi-
Ihões
Garantia: 1 ano/Vida útil: 8 anos

Secadora de roupas de pare-
de/Enxuta Plus II
Preço médio no varejo: Cr$ 2,5
milhões
Garantia: 1 ano/Vida útil: 10 anos

Vaporetto/Polti do Brasil
Preço médio no varejo: Cr$ 18,5
milhões
Garantia: 1 ano/Vida útil: 8 anos

6 HORAS NA AGÊNCIA. 24 El
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Koury inostra novidades ide apartamento di'tplex, com ducts suites, lavabo e servigos opcionais
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UNIBANCO 30 Horas POCKET PJ'

Barra concentra lançamentos imobiliário^

¦ Serviços opcionais de camareira diferenciam 
'flat' 

Atlantys, com apartamentos duplex de 95 m2, e preço a partir de US$ 47 itiil
SÔNIA MAÇOS

A Barra da Tijuca, o bairro que mais cresce no
Rio, foi escolhido pelos construtores como local
de lançamento das novidades no mercado imobi-
liário. A construtora Presidente, por exemplo, está
lançando um edifício residencial com apartamen-
tos dúplex e serviços opcionais — o Atlantys1
Duplex Service. Serão 224 unidades de 95 m2, com
duas suítes e lavabo. Além de atender à clientela
tradicional desse tipo de jlaf. pessoas solteiras,
descasadas e casais que trabalham fora e não têm
filhos, o apartamento tem espaço para atender
também a famílias com dois filhos.

Os serviços de camareira serão pagos somente
quando forem utilizados, o que diferencia o
Atlantys dos demais Jlats, onde esses serviços são
obrigatórios. O edifício oferecerá TV a cabo, ante-
na parabólica, central telefônica que atenderá um
ramal PABX em cada apartamento e recepção
conectada com guarita de segurança durante as 24
horas do dia.

Os apartamentos serão entregues em maio de
1995, mas as vendas começaram há 30 dias. Os
preços variam a partir de USS 47 mil (à vista)
podendo ser financiado em 24 ou 84 meses.

A Presidente está planejando, ainda para este
ano, o lançamento de um condomínio, também na
Barra, inspirado nos empreendimentos da Califór-
nia, informou José Koury Jr., diretor da constru-
tora. Serão sete edifícios de dois, três e quatro
quartos, sendo um dúplex. 0 condomínio terá
também mansões.

Isabela Kassow

Comerciais têm lazer

®é wmm r&m _ mmmjmmmmmmmmmmmfmí
Koury mostra novidades de apartamento dúplex, com duas suítes, lavabo e serviços opcionais

Os prédios comerciais deixarão
de ser exclusivamente locais de
trabalho, para se tornarem espa-
ços de descontração e lazer de seus
usuários. Essa é a concepção que
norteou a construção do Barra
Space Center, na Barra da Tijuca,
um investimento de USS 15 mi-
lhões da Gomes de Almeida, Fer-
nandes e São Marcos. Além das
salas, a partir de 43 m2, que po-
dem ser transformadas em dois es-
critórios privativos com copa, ba-
nheiro e área dé recepção, o
edifício comercial conta com 600
m2, na cobertura, com piscina,
saunas seca e a vapor, duchas, sala
de repouso e apoio de bar.

O Barra Space Center foi cons-
truído com infra-estrutura que per- '
mite economia nos gastos com ser-
viço. Apesar de contar com sistema
de ar-condicionado central para as
partes comuns do prédio, cada es-
critório terá seu próprio aparelho,
arcando com as despesas geradas
por ele. O sistema de prevenção de
incêndio também é automático.

Serviços — Outras vantagens

relacionadas à infra-estrutura sãp a
instalação de central telefônica
PABX, com um telefone em cada
double-office, gerador de emergên-
cia, antena coletiva de TV e FM e
central de som ambiente nas partes
comuns. Os preços dos escritórios
variam de CrS 2,1 bilhões a CrS 2,9
bilhões, à vista. Os interessados qiie
quiserem financiar a comprando
imóvel, poderão fazê-lo direto còm
o incorporador com 20% de entra-
da do valor total e saldo em até-24
meses pela Tabela Price: IGP, iriais
juros de 1 % ao mês.

A Encol também está lançando
mais um prédio comercial na Barra
dentro da nova concepção de prédio
moderno, com salas que pelo síste-
ma modular podem variar de 30' a
680 m2, central dc serviços (lax,1 te-
lefone, xerox, telex e outros) c servi-
ços a serem pagos de acordo còm
sua utilização. O Office Tower é uni
investimeto de USS 26 milhões. Lo-
calizado na região do Athaydeviíie,
o prédio terá 20 andares e tres súb-
solos.

'"¦< 
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Hering entrá

no mercado^

de bicicletas ;•
SÃO PAULO — A Brinquedos

Hering, empresa de 70 anos qi(e
fabrica brinquedos musicais (pianqs
dc madeira, clarinetes e xilofonep),
vai entrar no segmento de bicicleta^.
A partir de julho, a Brinquedos He-
ring, com sede em Blumenau, conje-
ça a colocar no mercado nacional
dez mil bicicletas de aro 10 (par;i
crianças até cinco anos), que devem
gerar algo em torno de USS 250 mil
mensais. Até o final deste ano, mais
dois modelos de bicicletas infantiVe
para adolescentes também chegarãp
às lojas com a marca Hering,,'.A
partir de 1994, a empresa começo u
produzir bicicletas para adultos.,..,

A opção pelo segmento de biçi-
cletas faz parte da nova estratégia
de diversificação de produtos da
empresa. Desde maio do ano passa-
do, um novo. grupo de."éxccutivps
assumiu a direção da empresa. En-
tre eles, está Antônio Njcolas Vfef-
gos, que é dono da Vergos, qpe
fabrica SOO mil peças para bicicletas
por mês. "Decidimos lançar o pfo-
duto com a nossa própria marca'"',
diz Vergos, que além de abastecer'ò
mercado interno, exporta para par-
ses da América do Sul.

A Brinquedos Hering tinha Mil
funcionários até 1989 e falurâfva
USS 20 milhões por ano. Em 1990,
uma crise reduziu á 150 os trabalha
dores. "A nossa intenção é rcegucíli
empresa, através do lançamento-de
novos produtos", diz Vergos. '

Segundo ele, cerca de 30% das
bicicletas montadas no país n3o
pertencem nem à Monark ou á-Ctf-
loi. "Há 1.500 pequenos e médiíJS
montadores de bicicletas no país.;e">

Feira arquitetônica

O Rio Design Center está nut-
nindo até o próximo dia 30 as obra?;
dos melhores profissionais de-"Ac-
quitetura do Brasil e do exterfár
através da Ia Mostra Latino-amçr-ê-
cana de Arquitetura. O evento t;(mf
bém engloba a Premiação Anual-do
IAB São Paulo 1992, dividida oap
categorias residencial, industriai,
educacional, esportiva, cultural-.,
paisagismo, entre outros. .>*

Promoção Forma >
A Forma, tradicional fabricante

de móveis com design contempora^
neo e de alta qualidade, está realij
zando até o final do mês uma pró-
moção da sua linha residèncijk
oferecendo descontos de 10% pafa
pagamentos em três vezes iguai£
Nas estantes, modulados e na cole-
ção Strips, esse desconto é de 15%
em três vezes sem acréscimo.

Móveis 0,;>
A Oca, tradicional fabricante de

móveis, embarcou este mês dois
contêineres de produtos para mobir
liar as novas instalações da Saudi
Arabian Marketing and Refining
Company (Samarec), em Jedá, na
Arábia. O embarque faz parte dos
projetos da empresa junto às coirb
panhias do setor petrolífero saudi;
ta.Antes, a Oca já havia mobiliado
a Petrokemya. er, Jubail, e a Aram-
co. em Al-Khobar.

14 EM QUALQUER LU O AR

• Agora o Unibanco 30 Horas Pocket para pessoas jurídicas

informa automaticamente: • Saldo Total Cobrança e Saldo

Total Títulos Vencidos. • Saldo Total Títulos a Vencer e Crédito

do Dia. • Crédito OCT e Cobrança Imediata. • Créditos Dia

Demais Tipos de Carteira e Cobrança Simples. • Cobrança

Seguro e Cobrança Carne. • Cobrança Direta, Cobrança

Escriturai e Cobrança Caução. • Saldo C/C PJ, Fundos e

Investimentos. • Indicadores Econômicos. • Informações sobre

Pessoa Física. • Mensagens Pessoais.

(011) 235-0122 - Rio de Janeiro (021) 532-0122.Paulo. Mais informações sobre os produtos: São Paulo
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INFORME ECONÔMICO

CONSUELO DIEGUEZ, com sucursais

Algo está errado

O 
Plano de Ação do governo anunciado ontem agradou
em cheio aos políticos, entre eles os governadores de

r - São Paulo, Luiz Antônio Fleury, e do Ceará, Ciro Gomes,
pela volta do créscimento da economia através da aprova-
ção de novos gastos para incentivar setores como agricul-
tura e habitação. Já economistas e banqueiros torceram o
nariz para as medidas anunciadas ontem, que considera-
ram de pouco impacto na redução da inflação. Lembram

• ainda que, ao contrário do que se esperava, não foram
anunciados apertos contra bancos estaduais e nem redu-
ção de repasses de receita para estados e municípios.

Fisco contra

empreiteiras
A Receita Federal já encer-

rou, nas investigações do Es-
quema PC, a fiscalização sobre
as empreiteiras que faturaram
alto com a rede de corrupção
montada por PC Farias no go-
verno Collor. A conta dessas
empresas com o Fisco é astro-
nômica e já está na mesa do
ministro Eliseu Resende. A
idéia é divulgar os resultados
finais da fiscalização, iniciada
em julho do ano passado, nos
próximos dias.

Plano de

Intenções
A avaliação de banqueiros e

economistas é de que o plano
anunciado ontem é muito mais
um "Plano de Intenções" do que
de Ação, já que não há qualquer
medida concreta. Acham, por
exemplo, que na questão da pri-
vatização não houve novidade
ou qualquer avanço no que já
estava previsto no programa es-
tabelecido. Quanto à venda de
ações de algumas estatais de
áreas estratégicas sem a perda do
controle pelo governo, o efeito
pode ser apenas, na avaliação de
banqueiros, de, colocar mais pa-
péis no mercado e derrubar os
preços dessas ações, o que aca-
bará por prejudicar o próprio
governo.

Falta de

«^racionalização

Até ontem à farde o pessoal do
Banco Central aâo sabia ainda como
AtWllKlltlAltAlivAIt Á WAltlliul/l é*VÓ<1opmuoaauzar a reauçao aas taxas
de jaros determinada por Itamar
Franco. Mas alguns banqueiros es-
tão çéticos quanto ao sucesso da me-
dida. O diretor do Credibaoco, Ar-
uim Lore, lembra, por exemplo, que,
no caso do Fundão^ os juros já são
negativos. Já o diretor da Andima,
Ricardo Femandez, acha que se o
governo decidir baixar as taxas sem
antes estabilizar a economia, corre o
risco de ter que enfrentar ama fuga
dos investidores para dólar, ouro e
ações. Além disso, o Banco Central
pode não conseguir vender os seus
papéis no leilão de terça-feira. "Essa
é uma operação muito arriscada",
alerta.

Banco inativo

O Banco Central, apesar de
dispor de uma invejável equipe
de mais de cinco mil técnicos
que recebem alguns dos melho-
res salários da República, não
conseguiu formular uma pro-
posta atraente para os titulares
das contas inativas mais altas.
A expectativa era de que na
última reunião o Banco trou-
xesse sugestões, como lançar -
uma espécie de título ou aplica-
ção financeira.

Medo do Barelli
O ministro do

Trabalho, Walter
Barélli, conduziu a
reunião do Conse-
lho Curador do
FGTS, na quinta-
feira, para decidir o
destino das contas
inativas de uma
forma que os de-

mais representantes
do governo não ti-
veram muita voz.
Depois de concor-
dar em baixar de 36
meses para 24 e aí
para 12 meses o
prazo de pagamen-
to das contas (serão
pagas por data de

aniversário), os ou-
tros conselheiros do
governo suspende-
ram momentanea-
mente a reunião.
Ficaram com medo
de que Barelli che-
gasse a seis meses,
como queriam os
trabalhadores.

Risco de vida :
A questão das contas ina- ria. receber o dinheiro da se-

tivas estava tào séria que al- S^nte maneira: metade no

guns membros do Conselho dia 17 de maio, data da libe-

0KCete mS êowS"ameaça de morte. O repre- podêria assassinar os conse-
sentante da CUT, Douglas lheiros. Como a propostaBraga, recebeu um telegrama aprovada prevê o pagamentode um trabalhador dè Fio-; em um ano, eles correm.sério
rianópolis dizendo que que- risco de vida.

Já circula uma
piada no mercado fi-
nanceiro sobre a
composição do novo
Conselho de Admi-
nistração da Compa-

j\nhia Siderúrgica Na-*c i o n a 1. O
Bamerindus ficaria
com as operações fi-

Sociedade

Divisão do bolo
nanceiras, o grupo
têxtil Vicunha com
os uniformes dos
peões, a Vale com o
minério de ferro das
minas da CSN, a
trading Intermesa
com a comercializa-
ção do aço e os em-
pregados com a pos-

sibilidade de darem
bons aumentos para
seus salários. O dire-
tor do grupo Vicu-
nha, Benjamim
Steinbruck, reagiu
com uma resposta
também bem-humo-
rada à brincadeira:"Ficamos com mui-
to pouco."

Aliás. Eduardo Prado, diretor
da trading Intermesa, confirma
que houve mesmo um encontro
na Alemanha, em setembro do
ano passado, para discutir a pri-
vatização da CSN. "Estávamos
tentando montar um consórcio
com a participação de investido-
res estrangeiros. Mas os alemães,
como a Thyessen, desistiram de
entrar." Nem tanto. Indireta-
mente, a alemã Ferrostal, por sua
sociedade na Emesa, fica agora
sócia de 1.1 % da CSN.

Vôos de fora
O país contará, a partir de

agosto, com mais um aeroporto
internacional: Congonhas. A in-
ternacionalizaçâo servirá, entre-
tanto, apenas para aeronaves
executivas e táxis aéreos. Segun-
do o DAC, a medida facilitará o
desembaraço alfandegário e o
controle de passaportes, dispen-
sando o pouso intermediário em
Guarulhos. A portaria do Minis-
tério da Aeronáutica entra em
vigor no segundo semestre.

PELO MERCADO

O A Unisys Corporation
teve um lucro operaeio-
nal líquido de USS 56.8
milhões no primeiro Iri-
mestre de 1993 contra
USS 48,3 milhões em
igual período do ano
passado. Ê o sexto tri-
mestre consecutivo que a

empresa escapa ilesa da
crise que se abateu sobre
os gigantes da informa-
tica americana.
© A Philipe Martii:
inaugura esta semana
loja no Madure ira
Shopping.

• O Banco Sudameris
está lançando o Portfó-
lio de Investimentos em
Commodities. O valor
mínimo de aplicação é
de CrS 1,3 milhão, com
carência de 30 dias de
cada aplicação.

Participação nas exportações

(Participação0/»)

. 195^^^19^^ 1992^. *

Produção nacional

<Em milhe*» ds&MMu») £T j

Aranha Neto: não aos subsídios

1951/52 15,0 |
1961/62 39,6"* |

1971/72 24,6 If

1981/82 35,4

1991/92 28,5

s Fonte: Departamento T&cnico-
da Febec e ex-IBC

Situação do café 
preocupa produtor

¦ Plantador se esforça para salvar lavoura e recuperar safra que, em 1992, caiu 19,5%

LIANA MELO

Se não for urgentemente so-
corrida por lavradores, torrefa-
dores, fabricantes de solúvel e ex-
portadores, a cultura de café —
que já foi a mais importante mer-
cadoria made in Brasil — corre o
risco de transformar-se em um
produto marginal. É que a famí-
lia rubiácea, que já teve seu apo-
geu no Brasil, está próxima da
decadência. Sem esperanças de
contar com ajuda financeira do
governo, os cafeicultores estão se
organizando para criar a Asso-
ciação Brasileira do Café
(Abrac), entidade representativa
dos quatro segmentos do setor,
que terá a incumbência de lutar
pela sobrevivência desta cultura
que já chegou a representar, há
41 anos, 73,70% da pauta das
exportações. O ouro verde brasi-
leiro — como era chamado o café

no seu apogeu — não tem hoje a
mesma agressividade no mercado
internacional, tanto assim que,
em 1992, representou apenas
4,09% das exportações do país.
O maior problema do setor não
está no fato desta commodity es-
tar perdendo espaço na balança
comercial, mas sim que a produ-
ção nacional está encolhendo. A
safra do ano passado foi 19,5%
menor que a de 1990/91 e os pro-
dutores, desestimulados pelos
preços internacionais do café,
evadiram para outras culturas,
reduzindo a plantação de rubiá-
ceas de 4,2 bilhões de pés para
3,5 bilhões de pés.

Falta dinheiro — Apesar de
o Brasil continuar sendo indivi-
dualmente o maior exportador de
café no mercado internacional, a
cafeicultura está descapitalizada e
já acumulou uma dívida de US$

350 milhões com bancos e o Fun-
rural. Pelo menos é o que garante
o presidente do Conselho Nacio-
nal do Café (CNC), Manoel Vi-
cente Bertoni, que avalia serem
necessários investimentos de USS
500 milhões para soerger este seg-
mento. Nos últimos três anos, o
setor vem encolhendo. Tanto as-
sim que chegou, em 1993, com
apenas cinco milhões de trabalha-
dores, contra os tradicionais 10
milhões de empregados.

"Ninguém está pedindo sub-
sídios ao governo", descarta lo-
go o presidente da Federação
Brasileira dos Exportadores de
Café (Febec), Oswaldo Aranha
Neto, comentando que uma das
principais reivindicações do se-
tor é a aprovação de financia-
mentos com equivalência do
produto. Ou seja, o empréstimo
bancário seria avaliado em volu-
mes de sacas de café.

Exportadores não
divulgam produto
? Sevilha, julho, 1982. Sócra-
tes, Falcão e Zico foram alguns
dos membros da Seleção Brasi-
leira que entraram em campo
com o raminho que representava
o café brasileiro.

Esta foi a primeira e única
iniciativa da cafeicultura nacio-
nal para divulgar o produto no
exterior. Só recentemente é que a
Associação Brasileira da Indús-
tria de Torrefação e Moagem de
Café (Abic) reeditou o consagra-
do símbolo.

Enquanto só a Colômbia de-
sembolsa, anualmente, USS 20
milhões em marketing para di-
vulgar seu café — eles já criaram
até uma logomarca, o bonequi-
nho Juan Valdez—, o Brasil não
investe nada.

A depreciação dos preços no
exterior desestimulou os produ-
tores: acostumados a produzir
cerca de 27 milhões de sacas, nos
dois últimos anos a safra des-
pencou para 23 milhões de sa-
cas.

A meta mais otimista para es-
te ano é repetir esse volume, do
qual nove milhões de sacas serão
consumidas pelos brasileiros.
Mas alguns representantes do se-
tor admitem que a safra pode ser
de apenas 16 milhões de sacas.

Principais países exportadores
Em milhô«8 de sacai8

*<* 'If

j Pafsos (1901) (1002)
Bras if 21.1 17.4

Colombia 12.6 16.5
:j lndon6sia 6.0 4,4
:\ Guatemala 2.8 3.3
'! 3,5 3.2

Costa Rica 2.3 2.4
El Salvador 2,1 2,2

Honduras 1,4 2.0
vietn'a "" 'i',7 i"&

Europa 8.9 milhoes de sacas
Estados Unidos 9.8 milh&es de sacas g
JapSo 1,2milhao de sacas i

1 Total 20,1 milhfies de sacas 1
: Obs: numeros de fevereiro i

Fonte;Dcpartamento Técnico da Febec

País 
perde US$ 20 a cada

saca vendida no exterior

Os cafeicultores brasileiros que
se cuidem. Um país cinco vezes e
meia menor que o Brasil (a Colôm-
bia) está conquistando os consumi-
dores dos países importadores. En-
quanto as exportações brasileiras
de café caíram 17,5%, de 1991 para
1992, as vendas colombianas cres-
ceram, de um ano para outro, 31 %.
E a disputa neste concorrido mer-
cado está cada vez mais difícil, até
porque os principais países consu-
midores (Estados Unidos, Europa e
Japão) estão abarrotados de café.

Excesso de oferta gera, é claro,
queda de preços. E é exatamente o
que está ocorrendo no mercado in-
ternacional. Os produtores brasilei-
ros, por exemplo, estão perdendo

USS 20 a cada saca de 60 quilos de
café vendida no exterior. O custo de
produção dos cafeicultores brasilei-
ros é de USS 75, contra os USS 55
pagos pelos países consumidores.

Foi o fim do Acordo Internacio-
nal do Café (AIC) — provocado
pelo rompimento das cláusulas eco-
nômicas, pois os países fornecedo-
res (liderados pelo Brasil) se recusa-
ram a aceitar as exigências feitas
pelos países importadores — que
propiciou a superoferta. Chega a 20
milhões de sacas o excesso de pro-
dução na mão dos americanos, eu-
ropeus e japoneses. Acostumados a
formar estoques para oito semanas,
os países consumidores têm esto-
ques para 20 semanas.

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

DE MERCADO REVENDEDOR

Contratados para assessorar uma das mais modernas e lucrativas Or-
ganizações em operação no Brasil, com Matriz na cidade do Rio de Janei-
ro, estamos buscando identificar para sua Diretoria de Marketing um
self-started executive cuja identificação com a atividade de apoio a servi-
ços de Marketing seja capaz de assegurar o gerenciamento da Administra-
ção de Revenda do nosso Cliente.

Considerando-se que este executivo irá atuar em um mercado de
intensa competitividade, dando suporte à organização de vendas e mo-
nitorando o interface com as funções de marketing, incluindo-se aí pro-
moções, pesquisa de mercado, análise de investimentos, consumidor e
concorrência, distribuição e orçamento, acreditamos que ter sido exposto
a significativos exercícios em posições semelhantes obtidas em Empresas
reconhecidamente bem sucedidas na utilização do marketing-mix aplicável a
bens de consumo/serviços será fundamental para o sucesso do futuro
ocupante do cargo.

Naturalmente, o estreito relacionamento com o acionista estrangeiro
exigirá do candidato absoluta fluência no idioma inglês.

Apreciaríamos receber as sínteses através da Caixa Postal n? 1312
CEP 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (021) 222-0993 e 232-1216.

Desespero — A situação ê
grave. Não é á-toa que o presi-
dente do Centro do Comércio do
Café, Orlando Correia, teme estar
assistindo ao fim de um ciclo.
Tudo vai depender, segundo ele,
da capacidade do setor priyíido"ter 

juízo e maturidade para, se
organizar". Mesmo admitindo
que a intenção dos cafeicultores
não é voltar no tempo e fazer do
café o principal produto da pauta
de exportações brasileira em pie-
na virada do século — "seria um
retrocesso para o país voltar a ser
eminentemente agricultor".
Orlando Correia reclama que o
governo não está dispensando a
devida atenção para este setor.""O 

presidente Itamar Franco
que me desculpe, mas o setor ca-
feeiro gera muito mais emprggo
que a fabricação, pela indústria
automobilística, de qualquer Câr-
ro popular", finaliza. J

Quilo do café

já passa dos;

Cr$ 100 mil

MARION MONTEIRO
O preço do café está ficando

cada vez mais amargo e perdendo o
aroma para os consumidores. O
quilo do produto nas prateléiras
dos supermercados já passoiTÜos
CrS 100 mil — o equivalente atfüa-
tro quilos de feijão e pouco inferior
ao quilo do filé mignon.

Se nos supermercados os consu-
midores ainda podem recorrer a
ofertas, nos bares não há saída: de
Realengo ao Jardim Botânico; o
preço do cafezinho na xícara é (mi-
co: CrS 5 mil. Trata-se de uma ver-
dadeira mina para os comerciantes,
pois com um quilo de café em po é
possível encher 200 xícaras. 0 que
significa que cada uma custa pata o
bar CrS 500 — é difícil acreditar
que os demais custos justifiquem
esse sobrepreço de CrS 4.500. ; -

Segundo a Associação Brasileira
da Indústria de Torrefação e Moa-
gem de Café (Abic), em 1970 o
consumo médio por habitante che-
gava a 4.5 quilos. Mas em 1990
desceu a 2,8 quilos. Foi o suficiente
para a Abic acender a luz vermelha
e lançar uma campanha para ésti-
mular o consumo de café no país,
aliada à criação de um selo para
reforçar as marcas de qualidade no
mercado.

A campanha desencadeada pela
Abic já começou a render frittos:
em 1992 o consumo subiu para-2,9
quilos. E a previsão da associação é
a de que, este ano, suba para 3,4
quilos por habitante. Nos Estados
Unidos o consumo interno chega a
18 milhões de sacas, enquanto*no
Brasil a estimativa é que não ultra-
passe a 9 milhões.

Milagre — Pesquisar preços
de café em pó nos supermercados
não é tarefa das mais fáceis. São
marcas para todos os gostos e^em
conseqüência, preços bem diferen-
ciados. Para se ter uma idéia, no
supermercado Paes Mendonça de
Copacabana os preços das marcas
mais populares variam de CrS
44.500 (o pacote de 500g) a CrS
59.890. Já na Sendas do Leblon,
uma das marcas líderes de mercado
pode chegar a CrS 61.500. Ou ÇrS
123 mil o quilo. O café solúvel não
fica atrás. Nos supermercados os
preços variam de CrS 32.500 a CrS
69.890 a embalagem com lOOg. ,

Apesar da reclamação dos con-
sumidores e de acordo com os tor-
refadores.o quilo do café em janei-
ro de 92 custava CrS 3.600 e èm
janeiro último passou para CrS
45.360, em média. Isso significa au-

^mento de 1.160%, contra umã in-
fiação de 1.174% no ano passado.
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Consumo e dólar são aplicações 
preferidas

i Pesquisa revela que o brasileiro não acredita mais em planos econômicos e opta pelo lado oposto apontado pelo governios
ArtftjfrCLÁUDIA SCHÜFFNER

ETHEREZA C. LOBBO

Às vésperas da divulgação do
novo plano econômico, a popu-
lação não demonstrava maiores
apreensões. Escaldado com os
sucessivos pacotes na economia

. que nada resolveram e ainda
confiscaram a poupança, o bra-
sileiro há muito já aprendeu a
cOrrer para o lado oposto dos
interesses governamentais, apli-
cando em dólar ou consumindo,
de acordo com a capacidade fi-
nanceira de cada um.

H .0 JORNAL DO BRASIL foi
às ruas durante a semana passa-
da para saber o que as pessoas
Fariam se ganhassem, assim co-
mo um presente dos céus, CrS 20
milhões. Foi uma pesquisa bas-

Jajite informal, nas filas, totali-
zando 54 entrevistados. O resul-
tado foi unânime, o de um total
descrédito no governo:

^consumo e poupança
.em dólar. Tanto os
vque poupam em moe-
r da forte, como os que

gastam, apresentam o'mesmo argumento pa-"ra a opção escolhida:
"falta de confiança no"'governo, medo de
confisco e também por

-acharem que os de-
mais investimentos,
cómo a caderneta de
poupança, não rende-
riam tanto.

Para o economista

ou compram um apartamento em
Miami ou abrem uma conta no
exterior, afirma o economista.

Garantia — E o dinheiro
não volta nunca mais para o Bra-
sil porque não há oportunidade
de investimento produtivo no país
e nem garantia nos investimentos
financeiros, argumenta. Na sua
opinião, o governo é o grande
culpado.

O economista Carlos Alberto
Cosenza (Coppe/UFRJ) compar-
tilha desta opinião. Ele considera
grave a opção pelo dólar e perce-
be uma flagrante carência da po-
pulação, pois mesmo os que opta-
ram pelo consumo a escolha
recaiu sobre bens duráveis."Para 

que o país possa cres-
cer de 3% a 5% ao ano, a pou-
pança interna precisa ficar entre
23% e 25% do PIB. Mas hoje
está abaixo dos 16%", observa.
Assim, a opção pelo dólar signi-

AS OPÇÕES

...Gustavo Franco (PUC/
. RJ), o resultado é a

.prova concreta da para-
nóia dos brasileiros provocada pe-
lo próprio presidente Itamar
Franco, "que alimenta besteiras,

.da tipo que o fundão vai acabar".
Franco considera lamentável tal
atitude porque provoca a fuga do
dinheiro que nunca mais voltará
para a poupança. As pessoas com-
pram dólar porque pretendem via-
jar — e compram bugigangas —

Poupança
Dos 21 entrevistados que poupariam o dinheiro, 14
aplicariam tudo em dólar, enquanto apenas três
colocariam os recursos em caderneta. Um único
entrevistado aplicaria em CDBs.
Consumo
Eletrodomésticos, lreezer, rádios, som, conserto do
carro, roupas, sapatos, compras em supermercado,
reforma da casa, móveis, dentista, presentes para
filhos e netos, investimentos no próprio negócio.
Dívidas
Condomínio, prestação da casa própria e dívidas
em geral.

fica uma redução dos investi-
mentos no país. 

"Se as pessoas
fizessem investimentos financei-
ros nos bancos, aumentaria a ca-
pacidade de empréstimos e, em
conseqüência, a de investimen-
tos do país", argumenta.

Pesquisa — Do total de
pessoas que participaram da
pesquisa, 22 (40,7%) detona-

riam o dinheiro, tendência que
aumenta na mesma proporção
que a renda diminui. Outras 21
pessoas (38,9%), poupariam,
sendo que 14 delas investiriam
tudo em dólar. E outros nove
entrevistados (16,7%) confessa-
ram que pagariam dívidas.

Nesses dois últimos casos, se
houvesse sobra de dinheiro, o
destino seria o dólar. A pesquisa
mostra ainda uns traços de hu-
manidade. Uma aposentada com
renda acima de Cr$ 30 milhões
daria o dinheiro para a empre-
gada comprar uma casa, en-
quanto um outro, para fazer
graça ou por ignorar o valor real
de Cr$ 20 milhões, disse que pa-
raria de trabalhar.

Investimentos — A turma
que prefere o consumo — nor-
malmente as pessoas de renda
mais baixa, de até CrS 20 milhões
— não vai esbanjar dinheiro. A

prioridade é para arru-
mar os dentes ou con-
sertar o carro, ou ainda
reformar a casa ou
comprar móveis novos.

Muitos partiriam
para a compra de ele-
trodomésticos, do rá-
dio ao freezer. E tem
gente que aproveitaria
para saciar prazeres
gastronômicos, com-
prandò algumas deli-
cias no supermercado.

Supermercado —
Outros também iriam
ao supermercado, mas
para estocar comida.
Alguns entrevistados
de renda mais alta, que

já possuem quase tudo que o di-
nheiro pode comprar, torrariam o
presente em roupas e outros su-
pérfluos.

A poupança é maior na classe
mais abastada, mas a atração fa-
tal pelo dólar chega até as classes
mais baixas. O argumento é sem-
pre o mesmo: um investimento à
prova de confisco.

nhf

n Kléber Silva, 22
anos, estudante. Ren-
da: Cr$ 2,2 milhões"Compraria dólar, por-
que não teria no que
gastar. Faria isso por-
que já levaram uma vez

. é podem levar outra."
Tânia dos Santos,

23 anos, doméstica.
,.tyenda: Cr$ 2 milhões" Eu trocava em dólar e

deixava guardado por-
que poupança não resol-
ve nada. Mais tarde, ia
resolver o que fazer."
B Samuel Guimarães,
30 anos, garagista.
Renda: Cr$ 4,5 mi-
Ihões"Èu compraria um
freezer e um fogão no-

N.vo, de seis bocas. Não
.adianta poupar porque
se botar na poupança
não rende nada."

Rosa Pinto, 35
-anos, professora.
Renda: Cr$ 5 milhões"Compraria uma tele-

: visão bem grande".
Hélio Ribeiro, 47

anos, securitário. Ren-
da: Cr$ 12 milhões"Pagaria o meu condo-

'¦mínio, que está atrasa-
do, e outras dívidas"

" ¦ Renata Barros, 20
' anos, vendedora.

Renda: Cr$ 10 milhões"Aplicaria em dólar porque é uma
aplicação em que a gente tem um
dinheiro a qualquer hora e além do

" mais, valoriza pra caminha".
Antônio Citó, 37 anos, publi-

OPINIÃO DAS RUAS
Marco Antônio Cavalcanti
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Geada (acima) investiria no negócio, Samuel compra-

ria um fogão mas Tânia confessa que prefere dólar

citários. Renda: Cr$ 25 milhões"Gastaria tudo comprando comi-
da em promoção nos supermerca-
dos para passar um bom tempo
sem precisar fazer compras. Os
preços estão subindo muito mais

que o dólar".
Alberto Geada, 53

anos, calista. Renda:
Cr$ 25 milhõe.
"Já tenho tudo, só não
tenho carro, e como es-
se dinheiro não daria
para comprar um, eu
investiria em meu negó-
cio, trocaria as estufas e
as cadeiras do salão"

Leda Miranda Bar-
ros, 71 anos, aposen-
tada. Renda: Cr$ 32
milhões"Daria 

para minha em-
pregada comprar uma
casa para ela"

Víctor Dahan, 41
anos, engenheiro.
Renda: Cr$ 30 mi-
Ihões"Compraria dólar por-
que as perspectivas não
estão bem claras e em-
bora o governo tente
explicar, não estamos
conseguindo entender e
por isso o instinto diz
para correr para moe-
das estáveis"

Suzana Marsili, 37
anos, publicitária.
Renda: Cr$ 80 mi-
Ihões"Eu trocaria tudo em
dólar, pois é muito
pouco para render uma
boa taxa no fundão e o

dólar é uma aplicação que sobe
todos os dias.
¦ Luzia Fernandes, 40 anos, do-
méstica. Renda: Cr$ 3,6 milhões"Arrumava meus dentes, comprava
uma casa e parava de trabalhar".

B

O caderno

que faz parte

da cultura

do país.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

AVISO DE LICITAÇÃO
O Banco do Brasil avisa que promoverá, em 28.04.93,

através de concorrência, a alienação dos apartamentos nçs 401,
601 e 801 do edifício localizado na Av. Bartolomeu Mitre, 438,
Bairro Leblon - Rio de Janeiro (RJ), possuindo, cada um, área
construída aproximada de 1l7.00m3. com direito a uma vaga de
garagem. Informações na Agência Leblon - Rio de Janeiro (RJ) -
TeL: (021) 274-5552.
:::abrasca -

Mais pobres preferem gastar

Rtndi frtirtwwtadoi Poupam Gastam Pagamdnidas

A<f&Cr$ lO milhoes* 20 12 1
DeCr$10milhoesa 13 5
Cr$ 20 milhdes
De Cr$ 20 milhdes 1
Cr$ 30 milhdes
De Cr$ 30 milhoes —
Cr$ 50 milhoes **

Acima de Cr$ 50 2
milhoes
Desempregados —
Total 54 21 22 9
Percentual 100% 38.9% 40,7% 16,7%

* Um entrevistado disse que pararia de trabalhar
" Um entrevistado disse que dava o dinheiro para a empregada
comprar uma casa.

Quanto melhor a idéia

mais o mercado fica

de boca aberta.

Abra

sua 
própria 

empresa

Teste Vocacional para novos empresários;

Você quer abrir a sua empresa para:
I 1 A - Ficar rico sem fazer força
I I B - Ser independente, mas

correr atrás
I 1 C - Ser chamado de empresário

0 que você pretende fazer?
A - Nem escolhi ainda
B - Trabalhar no que conheço

e sei fazer bem
C - Vou tentar até acertar

seu capital é:
| A-Poupança

| | B-Talento,algum dinheiro e
muita capacidade de trabalho

| | C - Patrimônio de família

Se você respondeu "B" à três questões já tem o principal

para ser dono do seu próprio nariz: tem cabeça. Tem coragem,

competência e disposição para transformar o seu projeto
numa empresa lucrativa. É para pessoas assim como você que

o SEBRAE/RJ está lançando o CURSO COMO INICIAR

O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO. A um preço super, hiper-acessível,

com turmas pequenas e consistentes. Procure hoje mesmo

um dos Balcões SEBRAE relacionados neste anúncio.
Desperte a sua melhor idéia e faça a inscrição. Este curso

pode mudar o rumo da sua vida.

COMO INICIAR SEU PROPRIO NEGOCIO

A PARTIR DE 26 DE ABRIL

ESPECIAL: Se você está atualmente desempregado
o CURSO É INTEIRAMENTE GRÁTIS

SEBRAE

RJ

Inscrições & Informações no Balcão SEBRAE mais próximo:

L

ANGRA DOS REIS - 65-2799
ARARUAMA- 65-1114
ARRAIAL DO CABO - (02460)22-2152
BARRADATIJUCA- 325-8307
BARRADOPIRAÍ- 42-4013
BARRA MANSA- 22-7127
BOTAFOGO - 286-7368
CAMPO GRANDE - 4 13-3309
CONCEIÇÃO DE MACABU- 2319
DUQUE DE CAXIAS - 772-6592
ILHA DO GOVERNADOR - 396-7348

ITAB0RAI- 735-2031
ITAGUAI - 788-3306
ITA0CARA- 61-2430
ITATIAIA - 52-1657
JACAREPAGUÁ- 423-3430
MACAÉ- 62-9894
MARICÁ-737-1832
MIGUEL PEREIRA- 84-4991
NATIVIDADE- 41-1122
NITER0Í (BARRETO) -722-6743
NITERÓI* (CENTRO) - 719-0417
NOVA IGUAÇU-758-7966

PARACAMBI-683-2926
PETRÓP0LIS-43-0062
P0RCIÚNCULA- 41-1122
RESENDE-54-3171
ST0. ANTÔNIO DE PÁDUA - 51-0774
SÃO GONÇALO- 712-0944
TERESÓP0LIS-742-1969
T1JUCA- 567-2374
TRÊS RIOS-52-1671
VALENÇA- 52-2797
VOLTA REDONDA-42-3481

Ei

©
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WAIS DISCRETO, MENOS VOLUMOSO

andrua assef
SÃO PAULO — A infidelidade do consumidor não

poupa as chamadas marcas líderes. O preço do concor-
rente é mais baixo? Então, é esse que o consumidor leva
para casa. "Diferenças nos preços já fazem o consumi-
dor trocar de marca", diz Firmino Rocha Alves, vice-
presidente da Associação Paulista de Supermercados
(Apas). Impiedosos, os consumidores colocam as cha-
madas segundas marcas dentro do carrinho, sem qual-
quer sentimento de culpa. De olho neste movimento, os
supermercados devem aumentar em até 30% o volume
de pedidos destes produtos de segunda linha, afirma
Alves. "Este ano, os produtos de segunda marca já vão
representar mais de 15% do faturamento dos supermer-
cados". diz o vice-presidente da Apas. Até há dois anos,
este percentual era de menos de 5%.

Uma das conseqüências deste fenômeno é a circular
que será distribuída este mês pelo Sindicato do Comer-
cio de Gêneros Alimentícios a seis mil supermercados de
inédio porte, sugerindo o reforço nos estoques de produ-
tos de segunda linha. Wilson Tanaka, presidente do
sindicato, acredita que isso irá facilitar as negociações
com os fabricantes líderes. "E

preciso haver concorrência pa-
ra baixar preço", diz.

Um dos segmentos em que
este fenômeno vem aconteceu-
do em ritmo de Fórmula 1 é o
de absorventes higiênicos. Li-
derado pela Johnson & John-
son. que há mais de 50 anos
vende absorventes às mulheres
brasileiras e responde por 90%
de um mercado que gira em
torno dc USS 300 milhões/ano,
o segmento começa a se pulve-
rizar em torno de outras mar-
cas. Das cerca de 10 marcas
existentes no mercado, sete são
da J&J — o que. nestes tempos
de falta de dinheiro, não signi-
fica domínio absoluto sobre a
preferência do consumidor.
Até a J&J começa a enfrentar a concorrência de peque-
nas companhias, como a Pro-Higiene, fabricante do
absorvente Ela. A diferença da qualidade de uma e outra
marca é óbvia, mas o que vem pesando na decisão da
consumidora è a fantástica diferença de preço entre o
Sempre Livre, da J&J. e o Ela, de 144%. Enquanto um
pacote do produto, da Johnson, com 10 unidades, custa
CrS 41.280. um pacote com a mesma quantidade de
absorventes da marca Ela, considerada a segunda do
mercado, sai por CrS 16.900,00.

Outro bonv. exemplo do sucesso destas-marcas de
segunda surge no território dos sabões em pó. O Omo
continua líder (com mais de 60% do mercado), mas não
está tão total quanto antes. A caixa de um quilo do

produto, fabricado pela Gessy Lever, está custando CrS
44.900, enquanto a mesma quantidade do novíssimo

Quanto, da Bom Bril, é vendido por CrS 43 mil. "As

vendas de Quanto estão surpreendendo. O produto não

pára nas góndblas". diz Alves: Nem mesmo a força da
imagem do Omo. que há mais de 20 anos coloca na tevê
consumidoras elogiando a eficiência do produto em tirar
manchas e dar um "branco exclusivo" as roupas, conse-

guiu vencer o apelo do preço mais baixo do novo
Quanto (que promete na embalagem maior rapidez na
retirada da sujeira).

No concorrido mercado de molhos e derivados de
tomate, o abismo entre.os preços da líder Cica, que tem
60" o do mercado, e da Arisco, e cada vez maior. Quem
quiser levar para casa uma lata de 370 gramas de extrato
de tomate Cica tem de pagar CrS 31.500, enquanto a
mesma quantidade do produto da Arisco custa CrS
23.200. Com uma variação de mais de 35%. nem mesmo
a figura simpática do Jotalluio, personagem de Maurício
de Souza, estampada na lata do extrato de tomate da
Cica. consegue convencer, o consumidor. A Cica vem

perdendo terreno para a Arisco, a segunda marca neste
segmento e que desde o ano passado responde por mais
de 25% do consumo. Num mercado que movimenta
cerca de USS 300 milhões por ano. o crescimento da
Arisco reflete a tendência do consumidor, cada vez mais
decidido a deixar as marcas tradicionais de lado.

Biscoito recheado de chocolate
_ São Luiz/Nestlé/200 g/Cr$ 24.850
Principais características: O chocolate do bis-

coito São Luiz leva a marca Nestlé. Por
isso mesmo, é mais saboroso do que

os concorrentes. Para atingir em
cheio as mães, a embalagem

destaca o fato de o produ-
to ser vitaminado.

Contém pequenas
doses de vita-

minas BI,
B2 e

mP*
Pre-;'f!
mi um/
Bauducco/
200 g/ CrS
17.900
Principais característi- v

cas: O recheio do biscoito
Premium é mais leve do que
o do São Luiz. Além dos ingre-
dientes tradicionais deste tipo de

produto, o Premium leva também co-
rante natural de caramelo.

Macarrão com ovos (tipo espaguete)

Adria/ Adria/500 g/Cr$ 17.600
Principais características: É o mais tradicional do
mercado de espaguetes, com quantidade de ovos na
massa maior do que os dos concorrentes. O Adria
fica pronto em 10 minutos e garante um espaguete
mais solto.

Maggi/Nestlé/500 g/CrS 15.900
Principais características: O fabricante garante que
o produto c feito com ovos frescos, sem qualquer
tipo de conscrvante. Em cada embalagem há uma
receita de espaguete.

Absorventes higiênicos
Sempre Livre/Johnson & Johnson/10 unidades/

Cr$ 41.280
Bit Principais características: Sistema exclusivo de
ítòm três camadas (na Ia o fluxo passa, na 2a

distribui e retém o fluxo c a 3a garante a
!W£ , proteção de vazamento nas laterais).

Além disso, o Sempre Livre está
com um formato mais aderente ao

corpo.
I Ela/Pro-Higiene/10 unidades/Cr$

12.900
Principais características: "Mais discreto,

menos volumoso", diz a embalagem. Pelo me-
nos, 20% menor do que o líder Sempre Livre, o

absorvente Ela é feito com uma forração especial,
com poros texturizados que absorvem o fluxo por
todo o produto, evitando o risco de vazamentos.

TELEFONE

Preços médios (Cr$/mii)

Bairros Compra Venda Aluguel Báiirròs Compra Venda Aluguel
Res Com Res Com Res Com

Bairros Compra Venda Aluguel

Barra da Tijuca (433) 44.000 44.000 48.000 48.000 1.500 Centro-Sta.Rita (223/243/253/ rLrualhn/Vaz Lobo/Parada de263/516) 41.000 41.000 43.000 43.000 1.200 Carvalho/Vaz Lobo/Paraaa ae
Barra da Tijuca (439) 44.000 44.000 48.000 48.000 1.500 Lucas/Vigikrio Geral (351/352/

Centro-Cidade Nova 273/293) 41.000 41.000 43.000 43.000 1.200 391) 74.000 74.000 78.000 78.000 1.700
.^rradaTUuca(493/494) 95^00 95.000100.000100.000 2.000   Aibuqu^que $

.^^.1^^^326/431) .J?!?!®®?... J.'??® Tgu^Ma^na (234«84«54/ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 359/452) J5.0M_7S.000 78.000 78.000 _ 2.000 £

Barra da Tijuca (438) 43.000 43.000 ^ 000 48.000 1.200 Pe.Miguel/Realengo/Bangu/
"n"'"""'7' riin^'mqI'i ii nnri 4T nnn 

'ia'noo 
48 000 1 200 Tijuca-Grajau (208/238/258/ Saritissimo/Senador CamaraBarra da Tijuca (491) 7.V..7....„........... 268/288/571) 45.000 45.000 48.000 48.000 1.500 (331/332/339) 74.000 74.000 78.000 78.000 2.000 S,

:iSr SSSS5  -5=*n 'w;;-w=rTi

Barra de Guaratiba (410) 82.000 82.000 87.000 87.000 2.000
Riocentro (442) 48.000 48.000 50.000 50.000 1.500 Engenho Novo (201/261/281/ 'Z'"r'*nn"rannn"ca nnn"T7iin58H 45 000 45.000 48.000 48.000 1.500 Santa Cruz (395) 55.000 55.000 58.000 58.000 1.400
Leblon/lpanema/Gavea (239/259/ • • • • •i; I""'™~
2,«7m-(511/5l2/521/227/247;' 

4! 000 41 000 43 000 43 000 1 200 ''Mlier"ing^ho de D^ir^inhau- ,^°°° ..HI® A
!} .). . . . . .. . .... :. . ma' Jacarepagua (392) 76.000 76.000 80.000 80.000 2.000 .

CoDacabana (235/236/237/256/ Piedade/Cascadura/Todos os San- 
257-275/295, "»«¦«"«" "»  " » », do Gc.m.do, (363/393, 2.000"Le'rn'e'/Urca/Botafogo 

(541/542) 41.000 41.000 43.000 43.000 1.200 Abolicao/Encantado (229/249/ „„„„„„ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦••••••¦ 269/289/591/592/593/594/596) 45.000 45.000 48.000 48.000 1.500 llha do Governador (396) 86.000 86.000 90.000 90.000 2.000
Botafoqo/Lagoa/Humaita (226/
246/266/286/537) 41.000 41.000 43.000 43.000 1.200 "ionsucesso/Olaria/Ramos/Penha Niteroi — Icarai/Sta.Rosa/
^aiadoFiamenio(55i/552y (230/260/270/280/590) 55.000 55.000 60.000 60.000 1.600 C° ' 

63 000 63 000 70 000 70 000 1 500553) 41.000 41.000 43.000 43.000 1.200 (711/710/714/611) 63.\V. ....'.7.V.T.... .:r...T..„r.V......MSao Cristovao (580/585/587) 41.000 41.000 43.000 43.000 1.200 Zrpntro/lnoi'
Flamengo/Catete/Laranjeiras 84 000 84 000 94 000 94 000 2 000
(205/225/245/265/285) 41 000 41000 43.000 43.000 1.200 Madureira/Mal.Hermes/Oswaldo . Cruz/Turiacu (350/359/390/ Niteroi — Fonseca (627) 65.000 65.000 70.000 70.000 1.500uentro-rga. i iraaemes „£;7. 7? nnn 7^ nnn 77 nnn 77 nnn ?nno  •
242/232/231/221/224) 41.000 41.000 43.000 43.000 1.200 J35'1 ....l.f 1.1^ Niteroi - Itaipu/Camboinhas/''pflntrnl'Arrn^*79Pfl/?40'26V Rocha Miranda/Colegio/ Piratininga (709) 92.000 92.000105.000105.000 2.200
282/533/532) 

" 
45.000 45.000 48.000 48.000 1.500 J.America (371/372! 73.000 73.000 77.000 77.000 2.000 'fo^c^relorasdoRiode"ja^iro

Sabão em pó
OMO/Gessy Lever/1 kg/CrS

44.900
Principais características: A fórmula
do OMO Dupla Ação contém enzi- .
mas que, através de ação biológica,- ¦
facilitam a eliminação de manchas'
como molhos de carne e tomate,
sangue e encardidos de punhos e
colarinho. .

Quanto/Bombril/1 kg/Cr$
43.000
Principais características: O produto
chega ao mercado oferecendo nova
fórmula de embranquecer as roupas, ¦
com substâncias químicas prepara- :
das especialmente para agir nas fi- -
bras de qualquer tipo de tecido. O
Quanto contém, além dos princípios''
ativos de detergente, a ação de ama-
ciar a roupa.

Marca mais barata é opção de consumo

h Donas-de-casa fazem economia trocando produtos tradicionais, lideres de mercado, por similares vendidos a preços menores

Extrato de Tomate
I Elefãnte/Cica/370 g/Cr$ 31.500
rincipais características: A

orça do extrato de tomate
está na marca. Cica. já
vida da dona de casa
produto é mais concentrado do que as
outras marcas, rendendo até 20% a
mais.

Spagheto/Arisco/370 g/Cr$ 23.200
Principais características: Além de o
extrato de tomate ser concentrado, o
produto vem temperado. A embala
gem traz receitas culinárias para uso
do produto e a embalagem garante
utilização de tomates frescos.
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Artur Xexéo -8
EUA cantam a maconha
Não pode ser vendido separadamente

'Notaram 

que 
sou sexy'

Whoopi Goldberg fa-

la de seu novo filme e

reclama das 
'fofocas'

ANDRÉ BARCINSK.1
Correspondente

EOS 

ANGELES — Depois
que fez da modesta comé-
dia Mudança de hábito um

sucesso avassalador, Whoopi
Goldberg se tornou presença
obrigatória em qualquer lista das
"pessoas mais importantes de
Hollywood". O filme, que traz
Whoopi no papel de uma falsa
freira, rendeu US$ 140 milhões
somente nos Estados Unidos.

Tudo por causa do talento cô-
mico dessa artista fora do normal,
revelada por Spielberg em 1985,
em A cor púrpura, filme que lhe
valeu uma indicação ao Oscar de
melhor atriz. Mesmo depois do
sucesso de A cor púrpura, a carrei-
ra de Whoopi demorou a decolar:
ela trabalhou em uma série de fil-
mes medianos (Salve-me quem pu-
der, A ladrona) até que, em 1990,
interpretou Oda Mae Brown em
Glwsl e ganhou o Oscar de melhor
atriz coadjuvante, um Globo de
Ouro e o Prêmio da Academia
Britânica.

Nos últimos dois anos, já uma
estrela de proporções merylstree-
peanas, ela filmou O jogador, Sa-
rafina e Mudança de hábito, além
de iniciar um projeto com o qual
sonhava há muito tempo, um pro-
grama de entrevistas na TV. Ago-
ra. a atriz joga todo o seu talento
em outra comédia despretensiosa,
Made in America, história de um
complicado relacionamento inter-
racial. Whoopi interpreta Sarah
Mathews, mãe solteira da linda
Zora (Nia Longa, de Boyz'n lhe
Itood). A filha descobre que nas-
ceu de uma inseminação artificial,
e sai à procura de seu verdadeiro
pai.

Para desespero de mãe e filha,
Zora descobre que seu pai é, na
verdade, um homem branco —
Hal Jackson (Ted Danson, de

" Três solteirões e um bebê), vende-
dor de automóveis, famoso pelos
esdrúxulos anúncios de TV que
bola para sua concessionária,
sempre usando animais selvagens.
Como esperado, Sarah e Hal aca-
bam se apaixonando. O romance
do filme acabou gerando especu-
lações de que Whoopi Goldberg e
Ted Danson estariam tendo um
caso na vida real. Foi um prato
cheio para os tablóides sensacio-
nalistas. Danson, um dos atores
mais famosos da
TV americana e as-
tro da série Cheers,
tendo um caso com
Whoopi, uma atriz
de sucesso e, o mais"incrível", negra!
Danson desabafou
ao JORNAL DO
BRASIL: "Nos Es-
tados Unidos, a cor
é uma barreira. Já
estou de saco cheio
de ver racismo neste
país." Ainda irrita-
da com as fofocas, a
simpática Whoopi /¦
recebeu o JB para uma entrevista
em que comentou a perseguição
dos tablóides, falou de Made in
America e esclareceu boatos de
que iria estrelar um filme no Bra-
sil ao lado de Zezé Motta.

Você nunca fez um papel ro-
mântico. Como foi a experiência de
interpretar pela primeira vez uma
mulher apaixonada?

Adorei. Sempre fiz papéis de
mulheres lutadoras, duronas. Em
Made in America, também sou um
pouco assim. Mas acho que agora,
pela primeira vez, notaram que eu
sou muito j-e.vy! (risos)

Sem ser panfletário, o filme lida
com o problema do racismo, mos-
trando um relacionamento de duas

pessoas de cores diferentes...
Sim. O filme é sobre família,

amor, amizade. No começo minha
personagem fica chocada quando
descobre que o pai de sua filha é
branco, mas depois tudo se acerta.
O importante é que os dois se
gostam, independente da cor.

Você e Ted Danson são dois
comediantes consagrados. Vocês
improvisaram muitos dos diálogos?

Sim, teve muito improviso. E
impossível não ficar fazendo pia-
das nos intervalos das filmagens.
E é lógico que muitas dessas pia-
das acabam sendo inseridas no ro-
teiro.

A imprensa vem falando sobre
um susposto roman-

Arte Édio Xavier ce de VOCês doÍS.
— Sem comentários
(risos). Acho que
tenho direito a uma
vida privada. Não
interessa para nin-
guém o que eu faço
na minha vida. Ho-
je em dia, a socieda-
de acha que tem o
direito de saber tu-
do sobre a vida de
certas pessoas. Será
que aconteceu o
mesmo com Kathe-
rine Hepburn e

Spencer Tracy, por exemplo? Será
que a imprensa da época ficou
fazendo insinuações sobre roman-
ces ou coisas do tipo? Atualmente
não só se escreve o que bem se
entende como ainda mandam um
fotógrafo atrás de você até no ba-
nheiro (risos).Existe um boato no Brasil de
que você iria para lá fazer um filme
com Zezé Motta...

Engraçado... Também já li
muito sobre essa história, mas
nunca recebi um convite para ir ao
Brasil. Bem que gostaria.

Você já está preparando mesmo a
seqüência de Mudança de hábito?

Já vou vestir o hábito de novo,
babv!

Whoopi responde aos
boatos sobre seu
romance com o ator
Ted Danson (E),
com quem contra-
cena em Made
in America:
"Tenho

direito a
uma vida
privada"
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PENSOU EM VIDRO! PENSOU EM LEDO!
Vidracaria e Decoracões

LEDO
Rua Conde de Bonfim. 725 • Lojas B/C

PBX 208-4998
Atende à Domicílio

Decoradores e Projetistas ¦ Tudo em Vidro

©EXAUSTAR

_G

• ALVORADA;;

^Mjfl f \

Exaustores para Cozinha e Banheiro
Assistência Técnica p/todas as Marcas

Manias - Filtros — Pinturn — Reformas
Tels.: 284-4437 - 264-4947

R Conde de Bonfim. 229 Lr11 1o Piso Tijuca
(Desça a rampa do Shopping)

Caderno de

Esportes

2a feira

JBno seu

REJUVENESCIMENTO FACIAL
PLÁSTICA SEM BISTUM

Também conhecido como Mini'Plástica, o N.D.J.
revolucionário, desenvolvido em 10 seções de 1:

I 

is/SA/wl II

PAGAMENTO EM
03 VEZES

SEM JUROS

Dr.MuriltoC .
Dr, RoràJson Medeiros CRAí 5M173M

Aberto das
07 às 21 horas

Tijuca
Rua Santa Sofia, 214

Tels.: 248-1690 e 254-3427

clibelJ®
UM NOVO CONCEITO EM BELEZA

•: ; Botafogo y-
Rua Voluntários da Pátria, 408

Tels.: 286-0988 e 266-0040

OS BAMBAS
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Os 15 bambas ai em cima color ir om o desenho do Bombi
publicado na Revista Eslilo do Jornal do Brasil, e foram contemplados com

1 kit especial contendo um livro de histórias, um quebra-cabeça, uma camiseta e uma
fita de vídeo da Abril Vídeo com desenhos animados dos Estúdios Walt Disney
Pa'abéns, pessoal Tomara que vccês gostem tanto deste presente quanto nós
gostamos dos desenhos de vocês Os prêmios dever üo ser retirados no Jornal do Brasil-¦v Brasil. 500/sala 735 de segunda a sexta das 10 às 19h

©The Walt Disney Company
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BLOCOSDE VIDRO

CirT^ A ceramica. 40 anos de experiencia.

CASASHOPPINO. AV. A1VORADA, 2 150 - BLOCO B - LOJAS G/H. TEL.: 325 5966
RiO DE8IQN CENTER. AV. ATAULFO DE PAIVA, 270 • LOJA 116. TEL.: 259 1344
FXBRICA. RUA LINO TEIXEIRA, 300. JACAne. TEL.: 581 1746. FAX.: (021 ) 581 1337
8.PAUL0. AV. BRASH, 2.127. TEL.: (011) 853 7167. FAX. (011) 852 8568
8ALVAD0R. AV. PRESIDENTS VARGAS, 74. BARRA. TEL: (071) 235 7186
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Nas más lindas padronagens, por puros que só vendo rata crer.
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Do lado de cá ""

Coisa rara: o Ministro Houaiss recebeu
carta de apoio às medidas que vem toman-
do para o setor. Assinada por Carlos Die-
gues, Bruno Barreto, Hector Babenco, Ar-
naldo Jabor, Miguel Farias, Fábio
Barreto, Tizuka Yamasaki, Ana Carolina,
Suzana de Moraes e Luiz Carlos Barreto.

A Globosat exibe hoje, às 16h45, Pepe,'
de 1960, em homenagem a Cantinflas,

Na próxima sexta-feira, Ismall Xavier
estará no Cine Arte UFF lançando Alego-
rias do subdesenvolvimento — Cinema novo,
iropicalismo, cinema marginal. Com direito
a palestra, autógrafo e exibiçflo do Terra
em transe.

Uma contribuição involuntária a esta
coluna atribuiu a Giuseppe Tornatore (C7-
nema Paradiso) também a realização de
Mediterrâneo (Gabriele Salvatores), no úl-
timo domingo.

França X EUA.
As mudanças no governo francês não .

pretendem mudar a diretriz de reslstên- .
cia cultural do cinema francês. O novo
ministro da cultura, Jacques Toubon,
prometeu "lutar contra Jacques Valen-
ti" (leia-se Hollywood) e defender a
cultura nativa, em favor do direito mo-
ral do autor francês. A batalha prome-
te, principalmente porque Toubon res-
saltou que está interessado em "fazer e
não em desfazer". E alfinetou a gestão
anterior que concedou uma Legião de .
Honra a Sylvester Stallone. "Se depen-
desse de mim, escolheria outros atores,
como Robert De Niro, Al Pacino ou
Clint Eastwood." Falou.

v 
j |
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atua no thriller

Asia X EUA
Depois dos afro-americanos bota-

rem a boca no trombone contra holly-
; woodismos, chegou a vez de uma coali-

zao de asiatico-americanos em Los
Angeles protestarem. O alvo é Rising

¦ sun, da Fox. que nâo concordou em
colocar um letreiro no início do filme
avisando que 

"nem todos os japoneses
tentam desbancar os americanos", e
que se trata "de uma ficção que não
tem o objetivo de encorajar ressenti-
mento contra asiáticos ou asiático-a-

li mericanos. Inspirado em best-seller de
| Michacl Crichton, o filme traz Sean

Connery e Wesley Snipes envolvidos
em um assassinato na rota Tóquio-Los' 
Angeles. A direção é de Philip Kauf-
man (Os eleitos, A insustentável leveza
do ser e Henry & June).

No Uruguai, Vivos {Ali-
w), filme sobre a tragédia
dos Andes, desponta como
o campeão de bilheteria do
ano. Em uma semana atraiu
15.338 espectadores contra
1.708 para Perfume de mu-

¦lher, 1.580 para Traídos pelo
desejo e 1.350 para Os im-
perdoáveis.

Já tem data de lança-
mento uma nova versão de
Frankenstein, inspirado na
novela de Mary Shelley: ve-
rão americano de 94. A fi-
cha técnica promete arra-
sar. No papel título, Robert
De Niro. Na direção, Ken-
neth Branagh, que também
interpreta o criador do.

Do lado de lá; |

monstro. Na produção,
Coppola.
? Depois de Robert Alt-
man, Paul Mazursky tam-
bém ironiza Hollywood em
Tlie pickle. A história de um
diretor famoso (Danny
Aiello) em maré baixa, que
aceita fazer um filme sobre
um pepino-gigante. Para
Mazursky, esse roteiro é tão
ridículo quanto o de Inde-
cent proposal, no qual Ro-
bert Redford oferece US$ 1
milhão para dormir com
uma mulher: "Não sei pra
que tanto. Conheço várias
que dormiriam com ele de
graça."

Em breve, De Niro
como Frankenstein

Ely Azeredo anos 40
Em homenagem aos 40

anos de atividade de Ely Aze-
redo, o Estação Museu da
República começa amanhã
um ciclo de homenagens,
com 19 programas escolhidos
pelo crítico. Da relação de
100 títulos apresentados, fi-
caram de fora filmes sem có-
pias disponíveis, como alguns
títulos de Dreyer. A mostra,
abre às 21 h, apenas para con-
vidados, com Hollywood ma-
vericks, ótimo documentário
sobre diretores alternativos
dos Estados Unidos. O pro-

grama, que vai até 6 de maio,
inclui Ouro e maldição (Stro-
heim), Morangos silvestres
(Bergman), Psicose (Hitch-
cock), Viridiana (Bufiuel), Ci-
dadão Kane, Grilhões do pas-
sado e Othello (Orson
Welles), entre outros. Na lis-
ta dos brasileiros, estão A lira
do delírio, de Walter Lima
Jr., e O mundo em que Ge túlio
viveu, de Jorge Ileli. Na quar-
ta-feira, dia 5, ás 20h30, Ely
Azeredo fará uma palestra
sobre o controvertido "papel
da crítica". Morangos silvestres, de Bergman, está na lista

Um certo olhar- ;
Mais aberta a cinematografias" exòti-

cas que a competição oficial, a mostra
Un certain regarde colocou na progra-
mação deste ano filmes da Rum&nia,(0
pressentimento, de Valeriu Jereghi),.da
Islândia (Controle remoto, de Oskar Jo-
nasson), de Burkina Faso (Wenclenü, a
criança do bom Deus, de Pierre Yameo-
go), e uma co-produção França-Vietnà
Mui du du xahn, de Tran Anh Hung.
Também presentes representantes da Ar-
gentina (O ato em questão, de Alejandro
Agresti), de Portugal (O fim do mundo.
de João Mario Grilo), e da Espanha'(0
pássaro da felicidade, de Pilar Mir)!

1 HORÓSCOPO
Carlos Magno

ÁRIES • 21/3 a 20/4
Influências
que destacam
Marte interte-
rindo diretamente sobre sua vida pro-
(issional, de forma positiva e mar-
cante. Isso gera reflexos
poderosamente favoráveis à sua vida
Intima. Amor em momento bastante
positivo. Surpresas agradáveis.

LIBRA • 23/9 a 22/10
Você, libria-
no, estará ho-
je e durante a 
maior parte da semana envolto porum quadro de benefícios que dizem
das finanças, propriedades e recur-
sos. Afetivamente é essencial maior
dedicação. Motive-se, por isso, paraações mais efetivas.

r ¦ L0G0GRIF0

TOURO • 21/4 a 20/5
Para que se-
jam mantidas
conquistas
passadas, é essencial que vocô bus-
que agora um pouco mais de pôrsis-
tência e dedicação nos assuntos de
ordem material. Mudanças em seus
sentimentos. Novidades que irão con-
centrar até ao amor.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Diante de exl-
gências fortes
do cotidiano, 
você deve agir com vigor e preste-
za. Novos interesses. Procure ajustar
seus projetos de vida às situações no-
vas. Quadro de encanto e ternura a
motivá-lo no amor. Não se deixe levar
pela intransigência.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Vantagens fi-
nanceiras ge-
radas pelo WM.
trânsito da Lua neste excelente perio-
do em que tudo o compensará neste
campo. Mudanças no trabalho. Perio-
do Irregular em relação aos seus pró-
prios sentimentos. Procure ser mais
conciliador e dedicado.

• 22/11 a 21/12SAGITÁRIO
Vivendo uma
fase em que
Saturno man-
tém forte oposição, você será bas-
tante influenciado por conflitos inte-
riores e dificuldades novas. Possibili-
dades de novas atrações afetivas.
Cuidado aom aventuras que podem
lhe trazer multo desencanto.

CÂNCER • 21/6 a 21/7
Procure, can-
ceriano, regu-
lar sua vida
em sentido mais prático e objetivo,
especialmente na rotina de trabalho.
Riscos que permancecem para o seu
relacionamento afetivo e a vida a
dois. Tenha cautela e procure agir
racionalmente.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Finanças

__. i^vl
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negócios pro-
tegidos. Per-
siste o quadro de tensão que molda
suas atitudes. Por isso, maior auto-
controle será muito bem-vindo. No
amor, suas atitudes vão determinar a
situação da semana. Vida doméstica
bem equilibrada.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Momento em
que seu tra-
balho será 
mais bem dimensionado por atitudes
inspiradas e bem estruturadas. Apro-
ximação em família. Quadro afetivo
que indica a possibilidade de novos
caminhos a percorrer. Sua semana
será bem favorável.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Vantagens de
ordem profis-
sional e finan-

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Tranqüilidade
financeira
com fases de

ceira, derivadas de suas atividades
de rotina. Momento de forte com-
pensação pessoal. Evite, no entanto,
atitudes radicais. Amor em fase neu-
tra. Motive-se para se aproveitar bem^
desta fase.

lucro e acertos. Aproximação de ami-
gos e parentes em quadro que 'faz
por onde realçar seu envolvimento
emocional profundo na semana" Amor
multo valorizado.

PEIXES • 20/2 a 20/3
Contando
com boas in-
fluências ma-
teriais, você, pisciano, deve .cuidar
por onde dominar suas reações, uma
vez que forte oposição de Júpiter, Sa-
turno e Netuno alterará sua vontade e
seus sentimentos.

¦ CRUZADAS NUMÉRICAS I CRUZADAS
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1. Ação de brotar (8)
2. Apelidar (7)
3. Arma antitanque (6)
4. Bisbilhoteiro (5)
5. Borradela (6)
6. Brinco de orelha (5)
7. Bruxa (6)
8. Buzina (5)
9. Empório (5)
10. Exagerado (7)
11. Funcionário amigo da burocracia. (9)

r 12. Grande barraca (8)
13. Hipocrisia (5)
14. Martelar (7)
15. Processo de pescar tartarugas (7)
16. Ramo de árvore (5)
17. Saca-molas (7)
18. Senhor feudal (5)
19. Violão (4)
20. Voçoroca (7)

TOTAL DE LETRAS DA
PALAVRA: 14

Carltis Silva
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Não são dados os conceitos. Cada número corresponde a uma letra. A partir dos números e letras fornecidos, completar o restante.

1 CINETESTE

Consiste o L0G0GRIF0 em encontrar-
se determinado vocábulo, cujas CON-
S0ANTES já estão inscritas no quadro
acima. Ao lado, à direita, é dada uma
relação de vinte conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada um,
com o número de letras entre parênte-
ses, todos começados pela letra inicial
da palavra-chave. As letras de todos os
sinônimos estão contidas no termo en-
coberto, respeitando-se as letras repeti-
das.

Carioo Silva

1) Estréia no dia 7 de maio Ma da-
me Bovary, de Claude Chabrol. En-
tre as várias adaptações para a tela,
houve uma assinada por Vincent
Minnelli em 1949. Quem interpre-
tou a sofredora sonhadora?
a) Bette Davis
b) Joan Crawford
c) Jennifer Jones
d) Merle Oberon
e) Judy Garland
2) E por. falar no pai de Liza Min-
nelli. Qual o filme que reuniu, em
priscas eras, Elizabeth Taylor e
Spencer Tracy, e mereceu um rema-
ke recente com Steve Martin?
a) O pai da noiva
b) Um espirito baixou em mim
c) Roxa/me
d) A pequena loja dos horrores
e) Os safados
3) Uma das boas atuações de Steve
Martin foi como o detetive noir e
desastrado do antológico Cliente
morto não paga. Quem dirigiu?
a) Robert Altman
b) Carl Reiner
c) Rob Reiner
d) Jim Henson
e) Colin Higgins
4) Sessão nostalgia. William Hol-

Steve Martin (E): detetive em Cliente morto não paga

den recebeu o único Oscar de sua
vida. pelo papel de um sargento em
lilme sobre a Secunda Guerra.
Qual?
a) Glória jeita de sangue
b) O mais longo dos dias
c) Inferno n" 17
d) Iwo-Jima — o portal da glória
e) Paralelo 49

5) Sessão nostalgia II. E qual o
filme que rendeu o único Oscar a
John Wayne?
a) El Dorado
b) Rastros de ódio
c) Rio vermelho
d) A conquista do Oeste
e) Bravura indõmita

HORIZONTAIS — fazenda
coletiva, na União Sovlétl-
ca, formada por um con-
junto de agricultores duma
aldeia ou dum grupo de
aldeias, reunidos para cul-
tlvar a terra em comum,
sob uma administração
eleita, e dirigida por um
presidente; 7 — Instrumen-
to persa, com cinco cor-
das, que se tange com um
plectro, e cuja faixa è for-
mada de uma pele de car-
nelro; 9 — porção, supe-
rlormente colocada, quefecha um órgão cavltário,
como se fosse uma tampa,
e que na maturidade se
pode desprender, delxan-
do o órgão aberto, como
ocorre, p. ex., nos frutos dasapucaia e do jequltlbá;membrana que cobre a
abertura dos orifícios res-
piratórlos na base do bicodas aves; 11 — um dos
três aspectos da alma en-
tre os antigos egípcios; 12canhão de grosso call-
bre (42cm) e longulsslmo
alcance (mais de 100km),
usado pelos alemães na iGuerra Mundial para bom-bardear Paris; 13 — tira de
papel ou de pando que, porbrincadeira, se põe, dlsfar-
çadamente, nas costas de
alguém, para depois zom-
bar dessa pessoa; 16 —
móvel com prateleiras; 17décimo primeiro dia do
Tzolkln (ano santo dos
malas, composto de 260dias); 18 — porção de ter-ra, autônoma, que resultade loteamento ou des-membramento, e cuja tes-
tada ó voltada para logra-
douro público reconhecido
ou projetado (pl.); 19 —
nas religiões do Oriente,cada uma das diversas di-
vindades masculinas quese situam entre os seres
divinos superiores e os ho-mens; 21 — que não tem
limites ou restrições; 23 —
cada um dos compostos
básicos derivados de amô-
nla pela substituição de
um ou mais dos átomos de
hidrogênio por radicais de
hidrocarboneto ou por ou-
tros radicais não ácidos;
24 — noticia vaga e ten-
denciosa; rumor; 26 —
com respeito a; 27 — pele
que se põe nos remos paranão se desgastarem ro-
çando nas bordas do barco
(pl.); eminências do púbisnas épocas das puberda-des das mulheres; 29 —
resistência oferecida a
uma corrente elétrica inva-riável por uma coluna de
mercúrio de massa igual a14,4521 gramas, cuja áreada seçáo transversal éconstante e cujo compri-mento ó de 106,3 centlme-
tros a 0° centígrado (pl.);30 — mãe-d'água.
VERTICAIS — 1 — o her-
pes-zoster assim dito porse afigurar ao povo ser es-
sa dermatose produzida
pelo contato da roupa so-
bre a qual passasse algu-
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ma cobra (pl.); erupção cu-
tênea, que, segundo a
crença popular, é causada
pela passagem de alguma
cobra pela roupa (pl.); 2 —
medicamento em que en-tra ópio; 3 — o menor doscandomblés da Bahia; 4 —
ciência da produção e ma-
nutençâo de temperaturas
muito baixas em sistemas,
e do estudo das proprieda-des flsico-quimicas destessistemas naquelas tem-
perfuras (pl.); 5 — grupode dialetos romances das
províncias meridionais da
Franca; 6 — tecido forma-
do por células mortas, de-
vidas à impregnação desuas membranas celulóti-
cas com suberina, que éimpermeável, e é o tecido
que constitui a cortiça, re-
vestindo sobretudo raizes
e caules velhos; 7 — a lei
mosaica; 8 — maconha; 10— designação genérica de
certos fungos unlcelulares
da família das sacaromlce-
táceas, agentes de fer-
mentação, empregados na
preparação de bebidas ai-
coólicas não destiladas e
na panificação; 14 — cos-
métlco em forma de pe-queno bastão, geralmenteem diversos tons de ver-melho, que serve para co-
lorir os lábios; 15 — veios
da madeira; 17 — transfe-rir (uma causa) dum trlbi-nal para outro; 20 — acú-
mulo anormal de liquido
em espaço interstlclal ex-
tracelular, havendo, entre-
tanto, exceções, no casodo sistema nervoso cen-
trai, e, que se produz, tam-
bém, em situação intrace-
lular; 22 — indivíduo de
uma tribo Indígena que ha-bita nas margens dos
afluentes direitos do rio
Negro, na margem esquer-
da do Japurá (AM) e na
margem esquerda do alto
Urariqüera (RR); 23 — no-
me que os egípcios davam
à Lua; 25 — espécie de
calçado; 26 — tela rara e

fina; 28 — interjeição, queindica espanto, surpresa.
CHARADIS TA S DE

ALÉM PARAÍBA.
Enviamos o nosso abra-
ço ao confrade WALTAIR
COUTO, mais um baluar-
te do charadlsmo de
Além Paraiba. • >
CHARADAS ENIGMOGRA-
MAS (adição ou supressão

de letras)
1. Ninguém tolera ^p.VER-TÊNCIA ou CENSURA.
8( + 2.3,4,5) 12
ARGOS — CEC — Brasi-

lia
2. ENFEITAR-se, ARRUMO-
RAR a aparência é dever
da mulher. 5(4-1,5)7" '
DE PAULA — A EÇLÉTI-CA — Além Paraíba
CHARADAS APOÔtiPA-
DAS (supressão da silaba

final)
3. Vender MELANCIA-DEPRAIA é um negócio LU-
CRATIVO? 2-1 ¦ •
H. P. GOMES — CÇI —

Itajubá
4. Após ganhar o JOGO DE
TRUQUE levou uma.PAN-
CADA. 3-2
FREI IQNÁCIO — GRUPO
SAVEIRO — Jacarepa-

guá
5. O MEMBRO DO SENA-
DO tirou a CARTA COM 6
PONTOS naquele jogo. 3-2
CELLY — PASSATEM-
POS BÍBLICOS — tijuca

SOLUÇÕES DO NÚMERO
ANTERIOR' '

HORIZONTAIS ai aguar-
dente; glcle; real; ura;tos; mo; ag; cruoza; dor-
sos; era; ela; sambas; ci-
mo; dir; analclta;* ná; e
rarlos; as do o; asso;'
VERTICAIS —- agua-de-
cana; flrgolinas; uca; al;
retrós; erse; ne; tamara;
elo; ascese; oleoj.cro;
initra.
LOGOGRIFO de ALTER-E-
GO: namoro descâYàdo.
CHARADA EM TERNO de
CHICO SILVA: arcano-cali-
bre-nobreza.

m /4s respostas do Logognto, das Cruzadas Numéricas o do Cinetesto estão na página 7. Correspondência para: Rua doa Palmeiras 57 ap. 4 — Botafogo — CEP 22.270.070
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CÁLCULO RENAL

Classificados Todo dio no uu I
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Viagem
4a feira
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ALÉM DO

MELHOR

CHURRASCO

AGORA

VOCÊ TEM

O MELHOR'

BUFFET DE

FEIJOADA.
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Aos Sábados e Domingos 1

Feijoada Completa.

«L RINCÃO

^M| gãocüo

Rua Marquês do Valcnça, 83 - Tijuca
Tel.: 284-5889 - Fax: 28-4-594*)

Estacionamento própriocom manobreiro.

(jfi) Instituto de Urologia e Nefrologia
V—y LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA

DIRETOS* TÉCNIO: PB- LENIB HOTTt - CRM 52.00640-8 INSC. 52.95715-7
i Rua Presidente Pedreira, 20/26 - Ingá - Niterói - Tel.: PBX/FAX: (021) 719-3131 v

Preço por Pessoa:
Cr$ 235.000,00

Bom exemplo
® O último níuncro da revista inglesa The
Bconomist alire três páginas sobre o Brasil.
® Rasga altos elogios às lideranças eo-
munitárias da Roeinha.
® Chega à conelnsão de que se o Brasil

*•"• fosse dirigido com a mesma competência
— com que a Rocinha o é, a pátria estava""'salva.

I .... * * *
O Brasil tem agora dois grandes exeni-

pios de boas administrações a dar ao
„>v mundo.
~ • Curitiba e Rocinha.

• Não necessariamente nessa ordem.

Cabeça cheia
Não é bom o estado de espírito do

deputado Delfim Netto.
.• Está preocupado.

Preocupadíssimo.

Capital
• Washington é no momento a cidade
mais alegre do mundo.

'•O 
que tem de gay ali, nativos e alie-

nigenas, para participar da grande pas-
scata mareada para hoje não está no
gibi.

*1» H» sí«
... * Apareceu gay até da Groenlândia.

Desafio

O novo presidente do Banco Cen-
....trai, Paulo César Ximenes, tem pela

frente uma missão complicada.
Para evitar a disparada da inflação,

que se começa a perceber pela alta do
consumo e saques na poupança, terá
que, simultaneamente, convencer o
mercado que os juros estão suficiente-
mente altos para conter a especulação
e fazer o Planalto acreditar que os
juros estão baixos o bastante para es-
timular a atividade econômica.

¦ ¦ ¦

A venda

Já estão no Rio olheiros da Sotheby's
e da Christie's com a missão de acom-
panhar de perto o leilão da sliakespcarea-
na de 600 volumes que pertenceu ao pro-
fessor Nehemias Gueiros.
• Reúne algumas edições prineeps de
obras de Shakespeare e é considerada

» . um dos mais raros e valiosos acervos do
autor existentes no mundo.

A biblioteca será leiloada a partir de
terça-feira na Hípica pela antiquária
Dagmar Saboya.

Violão de

Elvis no

martelo

Q,uem vem

« O ex-presidente George
Bush virá no mês que vem
ao Brasil.
• Chegará no dia 20 de
maio para participar de um
ciclo de palestras dirigido
ao empresariado paulista.
« O convite é da Funda-
ção Álvares Penteado.

Inflação

Um amigo desta colu-
na, dono de uma loja de
material de construção,
desprezou os índices ofi-
ciais e oficiosos e resol-
veu calcular a sua infla-
ção pessoal.

Pegou os custos de seu
negócio, enumerou-os
todos, botou no compu-
tador e digitou.

Resultado: um uu-
mento erfi março em rela-
ção a fevereiro de 35",,.

* * *
Para ele, a inflação de

março foi de 35",,.
* * *

A inflação hoje no
Brasil é coisa tão banal
que cada um tem a sua.

Como par de sapatos.

mn u

Presente

Quem aprecia a pintura
de Cândido Portinari —
praticamente todo mundo- terá com o que se delei-
tar.

O marcham! Ralph Ca-
marg'o aproveitará o 90°
aniversário de nascimento
do artista para promover
uma grande exposição re-
trospectiva de sua obra.

A mostra reunirá 50
óleos, dois grandes pai-
néis, duas telas resgatadas
no mercado americano, oi-
to quadros encomendados
pela Gallimard para ilus-
trar o livro O poder e a
glória, de Graham Greene,
mais documentos raros,
livros, catálogos e fotos.

* * *
A mostra será aberta

em junho nos salões do
Jockey Club.

Está avaliada, pelo me-
nos para efeitos de seguro,
em 5 milhões de dólares.

Romance
O mais novo par român-

tico formado na noite pau-
lista junta a jovem Vera de
Moraes e Pelé.

Vem a ser uma das filhas
do empresário e Sra. Antô-
nio Ermírio de Moraes.

¦ ¦ ¦

Regime
A apresentadora Márcia

Peltier descobriu uma no-
va maneira de emagrecer.

A mudez.
Nos 45 dias que, de ma-

xilar quebrado, ficou sem
emitir um som, perdeu
quatro quilos.

Novo par
A empresária Cosette

Alves trocou novamente
de governo.

Tem sido vista com fre-
qüência na noite de São
Paulo em companhia do
ex-secretário de Política
Econômica do governo
Collor, Antônio Kandir.

Troco
A Polícia Militar do Rio não gos-

tou das observações pouco elogiosas,à
corporação feitas por um ilustre ge-
neral quatro estrelas, fato registrado
há dias nesta coluna.

Por intermédio de seu relações pú-
blicas, a PM informa que tal declara-
ção deve ser conseqüência do fato de
o comandante-geral, coronel Carlos
Magno Nazareth Cerqueira, "ter á
ousadia de pensar de forma diferente
do Exército Nacional sobre questões
ligadas à segurança pública e defen-
der a não subordinação da Policia
Militar ao Exército nesta questão".* * *

Vai ver foi por isso mesmo.

Guinada
O tenista John McEnroe, para des-

gosto da grande legião de admiradores
do seu estilo, está se despedindo defini-
tivamente das quadras.

Acaba de cancelar participações era
torneios e todos os jogos-exibição que
tinha acertado para os próximos 30
dias.

Motivo: mudança de ramo.
McEnroe pretende fazer um curso in-

tensivo de artes e em seguida abrir uma
galeria de quadros em Nova Iorque.

Lá e cá

No Brasil, os fundos de
pensão administram 25
bilhões de dólares.

No Japão, cerca de 750
bilhões de dólares.

A diferença não pára
aí.

Aqui, com escândalos;
lá, sem.

Pé de guerra
O presidente do PMDB,

Orestes Quércia, está se
mobilizando para reagir
aos ataques que vem
sofrendo nos últimos
tempos.

Está à procura de um
jornalista que aceite a
missão de preparar uma
série de biografias não
autorizadas de alguns de
seus inimigos.

Quércia resolveu pegar
pesado.

Estrela
A computação gráfica brasileira

tem uma nova estrela. 1
Estudante em Nova Iorque dò

Pratt Institute, o jovem Marcelo Pó-
voa acaba de receber o disputado prê-
mio Taylor & Ives, que distingue os
craques da especialidade.

* * .1.
Hans Donner que se cuide.

Eureka!
Os grandes sucessos de bilheteria nos

Estados Unidos dos filmes Indecent pro-
posai, com Demi Moore e Robert Red-
ford, e Point of no return, com Bridgét
Ponda, em que abundam tórridas cenas
de sexo, permitem supor que Hollywood
descobriu finalmente que o público se
amarra mesmo é em bandalheira.

O problema é que os atores em cena
sugerem e fazem quase tudo só que de
roupa.

Permitem-se no máximo a usar linge-
rie nas seqüências de contorcionismo
sexual.

* * *
O puritanismo americano ainda im-

pede que o cinema convencional tire a
roupa para fazer aquilo que todo mundo
faz em pêlo.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Sutèr

Zózimo

RODA-VIVA
Os 91 anos do Sr. José Nabuco

serão comemorados no dia 27 na
intimidade da família.

A embaixadora Thereza Quintel-
la chegou de Viena a tempo de ser
homenageada na terça-feira pelo
embaixador da Áustria e Sra. An-
dreas Somogyi com um jantar.

Há mais de 10 anos funcionário
da TVE, está já há alguns meses
inativo o único apresentador negro
da televisão brasileira: Mário Lú-
cio.

Daniel Carrilho e Mônica Vital
Brasil foram anfitriões ontem de
um jantar em torno de Sofia Sabo-
ya de Albuquerque.

De volta de uma temporada em
Paris, Beatriz Lucas Larragoiti.

Movimentou Cuiabá o casamento
que uniu na semana passada Wlá-
dia Bulhões Perrupato e Robson
Guizard.

Ângelo de Aquino participa da I
Trienal das Américas, que abre as
portas hoje na cidade de Maubeuge,
França, reunindo obras de 15 artis-
tas plásticos de países americanos.

Miguel Paiva será o anfitrião
amanhã de uma festa no Grill One,
a partir das 19h30, para comemo-
rar o lançamento do tênis Radical
Chie.

Verinha Bocayuva está convi-
dando para o coquetel de inaugu-
ração na terça-feira da nova loja
de Andréa Saletto no Fórum de
Ipanema.
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CARIOCA

BUFFET DE

SALADAS

Anexo ao
Rio's Restaurante

Zanon

Diariamente,
Saladas Variadas, Frios,

4 Pratos Quentes
(Uma Sugestão do Cheff)

e Sobremesa
de Doces Caseiros.

Aos Sábados e Domingos
Feijoada Completa

rio's restaurante
Parque do Flamengo, s/n^

(Em Frente ao Morro da Viuva)
Tel Co 1-113! ¦ Fax (021) 551-0398

TO!GX (21122450
Estacionamento Livre

A modelo
Márcia
Gabrielle al

por ter achado o
cenário "poluí-
do". Lavigne dei-
xou de fora ape-
nas uma cena

LANÇAMENTO OUTONO • INVERNO
MODELOS EXCLUSIVOS EM PURO LINHO E SEDA

Blusas c/manga comprida • Calças compridas • Vestidos longos
PRONTA ENTREGA

PROMOÇÃO
BERMUDAS A CR$ 750.000,

| Consulte nossos preços ESEESSD
1 Tel.. 201 ¦ 8464 R. Barão do Bom Retiro, 1630 • Grajaú

N- ¦1 1 EM só dos nostálgicos rebola-
dos de Elvis Presley vivem seus fãs

-órfãos. O primeiro violão empu-
nhado pelo monarca do rockYroll
— um D-18 Martin —, isso lá pelos
50. é o objeto mais requisitado do

-leilão do próximo dia 14 de maio na
Ch'ristie's, em South Kensington,

JL.ondres. O lance mínimo é de 100
mil libras (cerca de USS 170 mil).

Em 1954, saía da prensa, sob o
legendário selo Sun, o primeiro dis-
co duplo de Elvis, direto para a
rádio de Memphis. Logo no dia 10
de julho deste ano, That's ali riglit e
Bli/e moon of Kentucky seriam lan-
çadas durante o show Red hot and ¦
bine. Elvis gravou também com este
D-18 Martin outros hits, como I
don 't caro if lhe sim don't shine, I
love vou because e Blue moon. Mas,
assim que Elvis assinou o contrato
com a gravadora RCA, em 1956, o
violão foi vendido para a loja OK
Houck Piano Co., em Memphis.
Uni lã de Elvis comprou-o no dia
seguinte e o segurou pelos próxi-
mos 35 anos. De 1974 a 1991, o
violão esteve em exposição no
Country Music Hall of Famc, em'Nashville, e acabou arrematado
num leilão pelo colecionador inglês
que agora o passa adiante.

Violão de Elvis desde os
primeiros acordes do rock

MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL
Sociedade Internacional de Meditação

LEBLON: Tel.: (021) 239-7066
Direção: Pror° Kleber Tani

COPACABANA: TEL.: (021) 255-1 596
Direção: Profs. JEROEN e LILI VAN TILBURG

PALESTRA INICIAL GRATUITA

Trapalhões

passados

a limpo

11ÃO é por lalta de capricho
na produção que o público vai
deixar de aprovar a nova fórmula
do programa Os trapalhões, que
reestréia hoje, às 18h30, na Rede
Globo. O diretor-geral, José La-
vigne, aposta no sucesso da nova
linha de programa: textos com lin-
guagem mais irreverente e uso de
outras locações que não o auditó-
rio do Teatro Fê-
nix. Na quinta e
sexta-feira, a
equipe trabalhou
muito para re-
gravar quase to-
das as cenas do
quadro de es-
tréia, protagoni-
zado por Renato
Aragão, na pele
do Zé do Brejo.

A iniciativa
partiu do pró-
prio diretor La-
vigne, que se deu
ao luxo de reta-
zer o trabalho

onde Renato Aragão, o Zé do Bre-
jo, fica 15 minutos de cabeça para
baixo, pendurado sobre um tonei.

O quadro, escrito pela equipe
do Casseta & Planeta, conta a his-
tória da disputa entre o coronel Zé
Nanico (Cláudio Mamberti) e Zé
do Brejo, que tem uma faixa pe-
quena de terra produtiva, bem no
meio da grande fazenda árida. Na
regravação das cenas, Lavigne se-
parou a casa do coronel e de Zé do
Brejo, que ficavam lado a lado no
estúdio. Assim, a casa do coronel
ficou com área externa e ganhou
nova cor: agora é amarela, mais
envelhecida. Já a casa de Zé do
Brejo ganhou um lago e as planta-
çôes inusitadas, como as de bata-
ta-frita, hamburguer e cachorro-
quente, passaram a ser rasteiras.
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QUERIDO,

ESPICHE

NOSSA

AUDIÊNCIA

Hlc

JÍ te

odo final de mês o SBT vai passai' umfilmaço inédito na

televisão. A estréia do Especial do Mês é 
"Querida,

encolhi as crianças". Uma grande estréia, diga-se de passagem: esta comédia conta a história de um cientista que

acidentalmente encolhe quatro crianças, entre elas seus próprios filhos. Reduzidos a tamanho microscópico, o quarteto

enfrenta o e-nor-me jardim da sua casa. Quer dizer, os personagens são minúsculos. Mas você vai se divertir

imensamente. Dia 28, quarta-feira, às 10hl5 da noite, não perca 
"Querida, encolhi as crianças". O SBT tem a impressão

que, com um filmão desses, vai conseguir dar unia espichada na sua audiência. Não é mesmo, querido telespectador?

SBT ONZE ANOS O V I C E Q U E M E L H O R O U A T E O LÍDER

í
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Indochina, vencedor de um Oscar: no Belas-,Artes Venezâ

As bancas especializadas
Informática — Banca General

Osório (esquina de Visconde de
Pirajá com Jangadeiros) — Mais
de 200 títulos, entre americanos e
ingleses. Fone: 287-9248. Fica
aberta 24 horas, não trabalha
com cartão de crédito e entrega a
domicílio.

Moda — Banca Nossa Senhora
da Pa: (Visconde de Pirajá, em
frente ao Fórum de Ipanema) —
Fonte para produtores de moda.
Fone: 227-0880. Tem ar condicio-
nado e entrega a domicílio.

Decoração — Banca Farmácia
Piauí (Ataidfo de Paiva, em frente
à farmácia) — Mais de 20 títulos
para arquitetos. Fone: 511-0998.
Funciona 24 horas, aceita cartão
de crédito e entrega a domicílio.

Revistas pornô — Banca do
Franco (Avenida Rio Branco, qua-
se esquina com a Presidente l''ar-
gas) — Fartura de posições e mo-
dalidades- sexuais. Não tem
telefone, não aceita cartão e nem
entrega a domicilio.

Jornais de outros estados —
Banca Central (Avenida Rio Bran-
co, 156, em frente ao Edifício Ave-

nida Central) — Dispõe dos jor-
nais dos principais estados do
país. Fone: 262-9758. Não traba-
lha com cartão de crédito e entre-
ga nos endereços próximos.

Vídeos pornôs — Banca do Al-
ves (Avenida Rio Branco, quase
esquina com Graça Aranha) — Os
vídeos mais desinibidos da cidade.
Não dispõe de telefone e não acei-
ta cartão de crédito.

Livros — Sebinho de Ipanema
(Barão da Torre, esquina com Vi-
nícius de Moraes) — A banca do
seu Firmino radicalizou: só vende
livros. Suas quatro bancas (as ou-
tras ficam na Rua Maria Quitéria,
Rua Redentor e Rua Prudente de
Moraes) estão fechadas. Reabrem
em maio.

Quadrinhos — Banca do Osny
(Avenida Rio Branco, esquina com
Assembléia) — E o nome mais
quente em quadrinhos da cidade.
Cerca de 10 mil títulos de HQs e
outros 150 de RPGs desafiam os
bolsos dos quadrinófilos cariocas.
Fone: 252-9029. A banca tem ar
condicionado, aceita cartão de
crédito e entreea a domicílio.

Bruce

São bancas

ou camelôs

prateados?

U 

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

MA senhora pára em frente a
um dos jornaleiros da Avenida Rio
Branco e indaga: "O senhor vende
vela?" A pergunta reflete bem a
atual realidade do comércio naque-
les camelôs prateados: há muito as
bancas deixaram de vender apenas
jornais e revistas. Algumas delas,
além de cederem espaço a canetas,
isqueiros e outras quinquilharias,
partiram para uma espécie de espe-
cialização. A ingênua transeunte
que andava pelo Centro atrás de
cândidas velinhas, por exemplo,
nem percebeu que estava diante da
popular banca do Franco, uma es-
pécie de reduto de revistas pornôs."Meus clientes dispõem de 300 títu-
los diferentes, nacionais ou impor-
tados", vangloria-se Franco Novel.

Num mercado onde todos co-
mercializam basicamente os mes-
mos produtos, o jeito é investir na
diferença. "Comecei a me especiali-
zar em quadrinhos há 10 anos, por-
que senti que não havia ninguém no
mercado fazendo o mesmo", con-
firma o jornaleiro Osny Paiva. O
passo seguinte é sofisticar e perso-
nalizar o atendimento. A banca da
Praça Nossa Senhora da Paz, em
Ipanema, dona de um vasto catálo-
go de revistas de moda (cerca de 50
títulos, entre publicações america-
nas, francesas e italianas), organi-
zou um fichário com nome e ende-
reço de seus clientes preferenciais.
Ou partir para a radicalização to-
tal: Firmino Ramos aboliu periódi-
cos em suas quatro bancas de Ipa-
nema e só vende livros raros ou
usados: "Minha biblioteca tem 80
mil volumes, entre raridades, livros
sobre cinema e de arte."

Perfume — "Não uso. Acho enjoa-
tivo."
Sabonete — Phebo.
Roupa — "Compro fora. No Brasil,
curto as roupas da Indumentária e
da Fabricatto."
Sapato — "As botas que compro
fora, direto."
Calcinha — "Qualquer uma de al-
godão, bem confortável."
Sutiã — "Não uso. Atualmente es-

; tou amamentando e, por causa dis-
: so, usando um sutiã próprio."

; Fobia — "De chuva."
Mania — "De cortar meu cabelo

. no Nonato. Sempre que estou en(e-
diada, vou lá e corto o cabelo."
Guru — "Não tenho."
Personalidade — Fausto Fawcett.

. Mito — Michael Jackson.
Parte do corpo masculino de que

. mais gosta — "Presto muita aten-
ção nas mãos."
Parte do corpo feminino de que mais
gosta — "A barriga."
Psicanalista — "Nunca tive."
Motivo de orgulho — "Os meus
amigos."
Motivo de arrependimento — "Não

lembro de nenhum."
Signo — Virgem com ascendente
ém Touro.
Cor — "Preto e branco."
Animal doméstico — "Cachorro.
Estou a fim de ter um logo que a

Sofia estiver um pouquinho
maior."
Animal selvagem — Elefante.
Flor — "Margarida. Mas prefiro
plantas e folhagens."
Defeito — "Ansiedade e obstina-
ção."
Qualidade — "Fidelidade e amiza-
de."
Homem bonito — Matt Dillon.
Mulher bonita — Nastassja Kinski
e Valéria Monteiro.
Homem inteligente — "Luís Stein, o
meu marido."
Mulher inteligente — "Eu."
Ator — "Jeremy Irons e Evandro
Mesquita. Ele está maravilhoso no
novo filme do Mauro Farias, Não
quero falar sobre isso agora."
Atriz — Beth Coelho e Anjelica
Houston.
Cantor— Stevie Wonder.
Cantora — "Sarah Vaughan e Pau-
la Toller. Mas prefiro cantores a
cantoras."
Símbolo sexual — Bruce Lee.
Lugar mais esquisito onde fez amor
— "Foi na cama."
Barulho que faz na hora de fazer
amor — "Prefiro não responder is-
so."
Barulho do corpo que deveria ser
sampleado — "As 

palmas e o baru-
lho do sangue correndo nas veias."
Filme — " Uma mulher para dois, de

François Truffaut, e mais todos os
do Hitchcock."
Livro — " Werther, de Goethe."
Poeta — Chacal e Arnaldo Antu-
nes.
Restaurante — Quadrifoglio e Ma-
jórica.
Praia — Joatinga.
Passeio — "Andar na Pista Cláudio
Coutinho, na Urca."
Programa de índio — "Ir ao ban-
co.
Comida — Feijoada.
Música que mais gosta de cantar —
" Jorge de Capadòcia, de Jorge Ben-
jor."
Melhor show — "A minha atual
temporada no Imperator."
Pior show — "Eu bloqueei."
Com quem gostaria de fazer um due-
to — "Com o Prince."
As noites de lua são propícias a... —
"Ir à praia."
As noites de tédio são propícias a...

"A namorar."
Quem levaria para uma ilha deserta

"Meu marido, minha filha (So-
fia, de 10 meses), a babá Severina e
a cozinheira Cleusa. E, é claro, uma
televisão, um CD-player e algumas
revistas."
Quem deixaria lá para sempre —
"Meus inimigos, que eu prefiro
nem falar o nome."
Frase — "O mundo dá voltas."
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Sexta (30/4) Noites felinas, de Cyril Collard 3•i
Sábado (1/5) Madame Bovary, de Claude Chabrol ;;
Domingo (2/5) A acompanhante, de Claude Miller jj
Segunda (3/5) Sentinela, de Arnaud Desplechin
Terça (4/5) Céline, uma mulher iluminada, Jean-Claude Brisseau ¦¦
Quarta (5/5) IP5. a ilha dos paquidermes, de Jean-Jacques Beineix j|
Quinta (6/5) Um coração no inverno, de Claude Sautet jj
Sexta (7/5) Indochina, de Régis Wargnier jl
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1 PERFIL DO CONSUMIDOR/ Fernanda Abreu

seguro anti-furto

Fiel e obstinada como

Mais e melhores cinemas

Filmes franceses vão

inaugurar o circuito
Belas-Artes na cidade

A

SUSANA SCHILD

, obra Noites felinas (Les nuits
fauves), de Cyril Collard — que
morreu de Aids semanas antes de
receber o César de melhor filme
francês de 1992 —, abre no sába-
do a mostra O cinema francês no
Brasil, no reformado Cine Vene-
za. Na sessão, em beneficio das
vítimas da Aids, estarão presentes
Daniel Toscan du Plantier, presi-
dente da France Cinema Diffu-
sion e da Unifrance Film Interna-
tional, e Romane Bohringer, que
estrela o filme. A estréia marca
uma nova ofensiva da Distribui-
dora Belas Artes, empresa presidi-
da por Jean-Gabriel Albicocco,
que até o fim de maio vai reinau-
gurar o Studio-Copacabana e o
Studio-Catete. Uma prova das
iguarias do novo circuito (que se
chamará Belas-Artes Veneza, Be-
las-Artes Copacabana e Belas-Ar-
tes Catete) poderá ser vista até 7
de maio. Estão programadas pro-
duções como Indochina (Oscar de
melhor filme estrangeiro este ano)
e Madame Bovary, de Claude
Chabrol (a vinda da atriz Isabelle
Huppert ainda está em aberto).

Começa a se agitar assim o
circuito carioca, que até o final
do ano terá pelo menos mais 10
salas. Ex-presidente da Gaumont
no Brasil, que de 1975 a 1985
lançou filmes como Fanny c Ale-
xandre, Et la nave va e Casanova
e a revolução, Albicocco promete
fidelidade ao seu projeto de vida:
a difusão de um cinema de arte.
Esta meta não se restringe aos
títulos, a maioria europeus, mas
também às condições de exibição
e conforto. Na renovação dos sis-
temas de som — dolby, de última
geração — e de projeção dos três
cinemas foram investidos US$

«I
250 mil. A concorrência, que djs-
verá se acirrar, trará beneficio
para o público: 

"Cada vez mais
as pessoas terão opções por u)n
produto diversificado", diz Altji-
cocco. Apesar de entusiasmado
com a nova fase, ele teme apenás
o que foge ao seu controle —-a
segurança das ruas: "O Veneza
vai reabrir com um policiamenjo
próprio, mas aguardamos provi-
dências do prefeito para as qüá>-
tòes de segurança." Para enfaÇi-
zar sua preocupação com este
aspecto, ele revela: "Estou 

pefi-
sando em vender ingresso copi
seguro de roubo de carro."

A programação da mostra

ÉELIZABETH 

ORSINI

ex-Blitz Fernanda Abreu,
carioca, 31 anos, três'discos
gravados com seu antigo

grupo e outros dois alone, abusa do
direito de escolher seus ídolos. Seu
símbolo sexual, quem diria, é Bruce Fobia
Lee! A melhor cantora do Brasil,
Paula Toller. O melhor ator,
Evandro Mesquita. Às vezes^
um tanto estranha, ela
quando fica entediada sai £ JFftMlFffM
para cortar o cabelo, ad- ' 

\Sabonelemira os elefantes e acha av '' //
obstinação um enorme de- \ - w,;
feito. Hoje Fernanda vai es-
tar no mais puro estilo grunge
girl no Imperator, no lançamento
do disco SLA 2 — Be sample. Ela
é uma produzidérrima grunge de
butique. Grunge só na roupa. Na
música ela é puro dance-pós-disco-
funk-sampler, algo assim. Como
consumidora, Fernanda faz o esti-
lo anti-fosfosol: arrependimento? Animal
Esqueceu. Pior show? Bloqueou.

bonita

Símbolo

bonito

Poeta

HI
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CINEMA

ESTREIA
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. PERDAS E DANOS (Dnmago), de Louis Malle.
Gom Jeremy Irons, Juliette Binoche, Mirandan"Ríchardson, Ruport Graves e Leslie Caron. Roxy-"JJAv. Copacabana. 945-236-6245): 14h, 16h,
láh, 20h, 22h. São Luiz-1 (Rua do Catete, 307 —
285-2296), Leblon-1 (Av. Ataulfo do Paiva, 391— 239-5048): 16h, 18h. 20h, 22h. Sáb. e dom., a
partir de 14h. Odcon (Praça Mahatma Gandhi. 2

220-3835): 13K30, 15h30. 17h30, 19h30.
21 h30. Sáb. o dom., a partir de 15h30. Barra-3
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487): 15h30,

£ àÍ2h30, 19h30, 21h30. Sáb. e dom., a apartir de
13h30. Carioca (Rua Condo do Bonfim, 338 —
228-8178): 15h30. 1 7h30, 19h30, 21 h30. Ma-
cíureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-
1338), Norte Shopping- 1 (Av. Suburbana, 5.474- 592-9430), Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2666). Center (Rua Coronel Moreira César, 265-f- 711-6909), Niterói (Rua Visconde do Rio
Branco, 375 — 719-9322): 15h, 17h, 19h. 21 h.

rllba P/aza-1 (Av. Maestro Paulo e Silva, 400/
158): 17h. 19h, 21h. (18 anos),

político bem casado se envolvo numa paixão en-
louquecida pela noiva de seu filho. Franco/lngle-
sa/1992.

,SEMPRE AOS DOMINGOS — De Giuseppe
Tornatore, Giuseppe Bertolucci, Francesco Barilli
e Marco Tullio Giordana. Com Philippe Noiret,""""'Ornella Muti o Mario Maddalena Fellini. Art-Fas-
hion Mal/ 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-

p * ] 258): 17h50, 20h, 22h10 Sáb. e dom., a partir*•" do 15h40. (14 anos).
Quatro episódios tendo como cenário a provínciada Itália. Itália/1992

Eddie
Murphy
está de volta
às telas da
cidade com
a comédia
Um distinto
cavalheiro

0, DONO DA NOITE (Light steeper), de Paul
Schrader. Com Willem Dafoo, Susan Sarandon,
Dana Delany e David Clennon. Art-Casashop•wping-2 (Av. Alvorada, Via 11. 2.150 — 325-
0746), Art-Madureira 1 (Shopping Center de

„jyiadureira - 390 1827): 17h, 19h, 21 h. Sáb. o
dom., a partir de 15h. (14 anos).

John Le Tour distribui drogas por toda Nova lor-
que, mas no momento em que resolve abandonar
ò tráfico sua vida passa por duras provas até quoelo consiga atingir o seu objetivo. EUA/1991.

UM DISTINTO CAVALHEIRO (The distinguis-
hed gent/eman), de Jonathan Lynn. Com Eddie
Murphy, Lane Smith e Sheryl Lee Ralph. Roxy-2

\ (Av. Copacabana. 945 — 236-6245), São Luiz-2
(Rua do Catete. 307 — 285-2296), Tijuca-1
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246):
15h30. 1 7h30. 1 9h30. 21H30. Ópera-1 (Praia dei. - Botafogo, 340 — 552-4945): 17h, 19h. 21 h. Sáb.
e dom., a partir de 15h. Palácio-1 (Rua do Pas-
seio. 40 — 240-6541): 13h30. 15h30, 17h30,"~*19h30. 21h30. Sáb. e dom., a partir de 15h30.
Barra-1 (Av das Américas 4.666 — 325-6487):15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sáb. e dom., a..partir de 13h30. Madureira-3 (Rua João Vicente.

15 — 593-2146). Ilha Plaza-2 (Av. Maestro Pau-
Io e Silva, 400/158), Norte Shopping-2 (Av. Su-
burbana, 5.474 — 592-9430), Art-Méier (Rua
Silva Rabelo, 20 — 249-4544), Central (Rua
Visconde do Rio Bronco, 455 — 717-0367): 15h,
17h, 19h, 21 h. (Livre).

Com o falecimento de um congressista o trapaceiro
Thomas Jefferson, dá um golpe e consegue ser
eleito. Em pouco tempo, ele aplica dentro do
Congresso as mesmas fraudes que sempre deu
contra todos, virando o mundo empresarial de
Washington de pernas para o ar. EUA/1992.

I CONTINUAÇÃO
? ? ? ?

QUERIDAS AMIGAS (Êdes Emma. draga Bobe),
de István Szabó. Com Johanna ter Steege, Enikó
Borcsok. Póter Andorai e Eva Kerekes. Estação
Botafogo/Sala-2 (Rua Voluntários da Pátria, 88— 537-1112): 16h, 17h40, 19h20, 21 h. Curta:
Viver a vida. (12 anos).

Duas garotas trabalham como professoras de rus-
so, mas perdem seus empregos quando o ensino
da língua deixa de ser obrigatório e precisamdescobrir outras maneiras para sobreviver. Hun-
gria/1991.

? ? ?
A PROVA (Proof), do Jocelyn Moorhouse. Com

Hugo Weaving, Genevieve Picot, Russel Crowe e
Heather Mitchell. Estação Botafogo/Sala-1 (RuaVoluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 16h30,18h20. 20h10, 22h. Curta: Os moradores da rua
Humbo/dt. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea,
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899 — 322-1258): 16h25, 18h20, 20h15, 22h10.
(Livre).

Apesar de ser cego de nascença, jovem torna-sefotógrafo e apenas um amigo o compreende, masa amizade duro só até os dois começarem a sentir
dosejo e ciúme pela mesma mulher. Austrália/1991

TILAI — QUESTÃO DE HONRA (Ti/ai), deIdrissa Quedraogo. Com Rasmane Quedroogo,Ina Cisse e Assano Quedraogo. Estação Botafo•
go/Sala-3 (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 537-1112): 16h20. 18h, 19h40. 21h20. Curta: RotaABC. (Livre).

Jovem volta para casa depois de muitos anos edescobre que sua noiva ó a nova mulher de seu
pai e, embora apaixonados, não podem ser aman-tes sob pena de morrer por crime de incesto.Burkina Faso/França/Suíça/1990.

MALCOLM X (Malcolm X). de Spike Lee. ComDenzel Washington, Angela Bassett, Albert Hall eAl Freeman, Jr. Roxy-3 (Av. Copacabana, 945236-6245): 14h, 17h20, 20h40. Palácio-2 (Ruíido Passeio, 40 — 240-6541): 13h30. 16h50.20h10. (14 anos).
Malcom X virou a mosa contra a preponderânciaconvencional da América branca na sociedade.Ele cristalizou as esperanças dos negros, exigindoos direitos humanos fundamentais para os afro-a-mericanos durante as décadas de 50 e 60. Basea-do no livro The Autobiography of Malcolm X.
HERÓI POR ACIDENTE (Accidental hero). de
Stephen Frears. Com Dustin Hoffman, Greena
Davis, Andy Garcia e Joan Cusack. Art-Copaca-
bana (Av. Copacabana. 759 — 235-4895):
15h15, 17h30, 19h45, 22h. Star-Ipanema (RuaVisconde de Pirajá, 371 — 521-4690): 15h30.
17h40, 19h50, 22h. Art-Fashion Mall 2 (Estradada Gávea, 899 — 322-1258): 17h25, 19h40.
21h55. Sáb. e dom., a partir de 15h10. Estação
Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-
4653): 15h, 17h20, 19h40, 22h. Curta: O brinco.
Windsor (Rua Coronel Moreira César, 26 — 717
6289): 14h30, 16h40, 18h50, 21 h.
hopping 2 (Av. Alvorada, Via 11. 2.150 — 325-
0746), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 -
254-9578): 16h30, 18h45, 21 h. Sáb. e dom . a
partir de 14h15. Art-Madureira 2 (Shopping Cen
ter de Madureira — 390-1827): 16h20. 18h40.
21 h. (Livre)

Depois de salvar 54 passageiros de um avião queaterriza de emergência, trapaceiro dispensa ho
menagens e foge. Um repórter enxergo a oportu
nidade para uma boa reportagem e lança a cam
panha para encontrar o misterioso herói.

TRAÍDOS PELO DESEJO (The crying game), de
Neil Jordon. Com Stephen Reo, Forest Whitaker.
Miranda Richardson e Jaye Davidson. Estação
Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 541-2189):
16h, 18h, 20h, 22h. Curta: A verdade. Art-Fas-
hion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 17h40, 19h50, 22h. Niterói Shopping !
(Rua da Conceição. 188/324 — 717-9655): 15h.
17h. 19h. 21 h. (14 anos).

O IRA seqüestra um soldado inglês como forma de
exigir do governo britânico a liberação de um de
seus lideres, lngloterra/1992.

VEM DANÇAR COMIGO (Strictly Ballroom), de
Baz Luhrmann. Com Paul Mercúrio, Tara Morice,
Bill Hunter e Borry Otto. fíicamar (Av. Copacaba-
na, 360 -255-4491): 17h, 18h45, 20h30. Sáb. o
dom., a partir de 15h20. Cândido Mendes (Rua

Joana Angélica. 63 — 267-7295): 15h, 16h45.
18h35, 20h25, 22h15. (Livre).

Bailarino desafia as regras da companhia criando
uma coreografia própria, mas sua ousadia podecustar-lhe o fim do sonho de conquistar um pré-mio e até o fim da carreira. Austrália/1992.

OS IMPERDOÁVEIS (Untorgivcn). de ClinI
Eastwood. Com Clint Eastwood, Gene Hackman,
Morgan Freeman e Richard Harris. Copacabana
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953). Tijuca-2
(Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-5246):
16h50, 19h 10, 21h30. Niterói Shopping-2 (Ruada Conceição, 188/324 — 717-9655): 14h,16h20, 18h40, 21 h. (12 anos).

Fora-da-lei abandona o crime para viver numafazenda mas. precisando de dinheiro, não resiste
ao convite para matar dois cowboys e receber a
recompensa. EUA/1992.

? ?
NADA É PARA SEMPRE (A river runs throgh it),
de Robert Rodford. Com Craig Sheffer, Brad Pitt.Tom Skorrit e Brenda Blethyn. Star-Copacabana
(Rua Barata Ribeiro, 502/C — 256-4588): 15h,
17h10, 19h20, 21 h30. (Livre).

E a história de dois irmãos, seu pai, e o rio que emmuitas ocasiões traça e delimita suas vidas. Ba-
seado na novela de Norman Maclean. EUA/1992.

O ÚLTIMO DOS MOICANOS (The last of the
mohicans), de Michael Mann. Com Daniel Day-
Lewis e Madeleine Stowe. Bruni-Tijuca (RuaConde de Bonfim, 370 — 254-8975), Madureira-
2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-1338),
Club Cinema-1 (Rua Coronel Moreira César,
211 /1 53): 15h, 17h, 19h. 21 h. (12 anos)

Ê uma estória de vingança, batalhas, romance e do
choque de culturas que tem como pano de fundo
a época das guerras coloniais na América do
Norte. EUA/1992.

ACONTECEU PERTO DA SUA CASA (Cestarrivó près de chez vous), de Rémy Belvaux,
Andié Bonzel e Benoit Poelvoorde. Com Benoit
Poelvoorde, Jacqueline Poelvoorde Pappaert e
Malou Madou. Estação Museu da República
(Rua do Catete, 153 — 245-5477): 19h, 21 h.
Curta: O inventor.^ 14 anos).

Homem ganha a vida matando pessoas deserdadas
pela sorte e, para provar sua impunidade, aceita
ser acompanhado por uma equipe de reportagem
durante o próximo trabalho. França/1992.

PERFUME DE MULHER (Scent of a woman).
de Martin Brest. Com Al Pacino, Chris 0'Donnell,James Rebhorn e Gabrielle Anvvar. Leblon-2 (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 16h, 18h40.
21h20. Sáb. e dom., a partir de 13h20. Barra-2
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487): 15h40.
18h20. 21 h. Icarai (Praia de Icarai, 161 — 717-
0120), América (Rua Conde de Bonfim, 334 —
264-4246): 15h40. 18h20. 21 h. Metro Boavistü
(Rua do Passeio, 62 — 240-1291), Condor Co-
pacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610), Largo do Machado-1 (Largo do Ma-chado. 29 — 205-6842): 13h20. 16h, 18h40.21 h20. (Livre).

0 Tenente Coronel Frank está em Nova York paragozar a vida e o jovem Charlie o acompanha nestaviagem, obtendo a educação de toda uma Vida.
EUA/1992.

QUESTÃO DE HONRA (A few good men), deRob Reiner. Com Jack Nicholson, Tom Cruise,

* SHOW
ARILD ANDERSEN E NANA VASCONCE-
LOS — Dom., ás 20h. Sala Cecília Meireles.
Líiiijo da Lapa. 47 (232 4779) CrS 300 000

FERNANDA ABREU EM SLA 2 BE SAMPLE— Sáb , às 22h e dom., ás 21 h. ímperator. Rua
Dias da Cruz. 170 (592-7733). CrS 300.000 (ca-
marote). Cr$ 250.000 (mesa) e CrS 200.000 (pis-
ta). Ultimo dia.

TIM MAIA — 6- e sáb.. ás 22h30; dom., às 21 h.
Canecão. Av. Venceslau Biaz. 215 (295-3044).
CrS 200.000 (arquibancada): CrS 240 000 (mesalateral e mezaninos) e CrS 280 000 (mesa central
e frizas). Ultimo dia.

OS FEVERS — 4- e 5ás 22h; 6 • e sáb.. ás 23h.
dom., às 21 li. Casa Biartca. Av. Meni de Sá. 17
(252-4428). CrS 120.000 (45- e dom.) o CiS
150.000 (6J e sáb ). Ultimo dia.

PAULINHO TROMPETE — De 5- a sáb.. às 23h;
dom., às 22h. Gula Bar. Av. Delfim Moreira. 630
Reservas pelo tel. 259-5212. Couvert a CrS
100.900 e consumação a CrS 60.000. Ultimo dia.

JOÃO CARLOS ASSIS BRASIL E SILVIA
MASSARI/CINEMA — 5". às 23h: 6 " a dom.,
ás 19h e 23h. Rio Jazz Club. Rua Gustavo Sam-
paio. s/n° (541 -9046) Couvert a 120 000 e CrS
150.000 (6" e sáb.. às 23h). Consumação a CtS
60.000.

OS CARIOCAS/VINÍCIUS 5 às 23h: 6 u
sáb. às 23h30; donv, às 22h30.. Jazzmania. Av
Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). Couvert a CrS
150 000 e consumação a CrS 75.000. Último dia

HOMEM DE BEM - 6-'. ás 1 2h30 e 18h30; sáb.,às 21 h e dom., às 20h. Teatro João Theotonio,
Rua da Assembléia, 10/subsolo (224-8622r.236). CrS 80.000 (6-) e CrS 100.000 (sáb. edom.).

FLAUTAS EM QUADRA — Dom., às 17h. Espa-
ço Cultural Plaza Cult. no Plaza Shopping (1o
piso). Rua 15 de Novembto, 8. Entrada franca.

MÚSICA NA PRAÇA — José Henrique. Dom.,
ás 19h. Plaza Shopping. Praça da Alimentação.
Rua 15 de Novembro. 8. Entrada franca.

FEIRA BRASIL 8. IMIGRANTES — Show de
grupos folclóricos do Brasil, Espanha. Peru. Por-
tugal. Itália, China. De 2*' a 6°, de 19h ás 23h;
sáb e donv, das 12h ás 24h. Pólo de Cinema eVideo de Jacarepaguã. Av. Embaixador Abelardo.477 CrS 80.000 (crianças até 10 anos não pa-gam). Ultimo dia.

I BAR
MIMI LESSA — Donv. às 21 h. Botanic. Rua
Pacheco Leão, 70 (274-0742). Couvert a CrS
70.000 e consumação a CrS 60.000. Até 16 de
maio.

SINDICATO DO GOLPE — Dom., às 22h. Ara¦
bella. Estrada da Barra. 1.636 (493-3460). Cou-
vert a CrS 80.000 e consumação a CrS 50-000.

CLAUDINHO AZEREDO/CUMPLICIDADE —
Dom., às 22h30. Vinícius. Rua Vinícius de Mo-
raes, 39 (267-5757). Couvert a CrS 120.000. Até
25 de abril.

JU CASSOU/O RIO NUMA VOZ — A cantora
se apresenta com o pianista Marco Tommaso.

? * * ? ? CINEMA E A MAIOR DIVERSÃO ? * * * ?
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Demi Moore e Kevin Pollak. Novo Joia (AvCopacabana. 680)- 16h. 18h30.21h (12 anos)
Advogado da Marinha tenta provar a verdade du-rante um julgamento militar, em que pretendeinocentar dois marujos e incriminar um oficialsuporior. Baseado na poça do Aaron Sorkin. EUA/1992.

ETERNAMENTE JOVEM (Forever young). deSlove Miner. Com Mel Gibsoir e Isabel Glasser.Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, via 11, 2.150325-0746): 1 7h, 19h. 21 h. Art-Plaza 2 (RuaXV de novembro, 8— 718-6769): 1 7h, 19h, 21 h .Sáb. o donv, a partir de 15h. Star São Gonçalo
(Rua Dr. Nilo Peçanha, 56/70 — 713-4048)'15h, 17h, 19h, 21b. (Livre).

Daniel se oferece de cobaia para uma experiênciade congelar seres vivos, fedas por seu amigoHarry. Porém. Harry morre tentando descongelá-Io e Daniel só vai acordar 50 anos depois.

I REAPRESENTAÇÃO

? ? ? ?
BAMBI — De David D. Hand. Produção de Walt

Disney. Copacabana (Av. Copacabana, 801 —
255-0953), Tijuca-2 (Rua Condo de Bonfim. 422264-5246), Ilha Plaza-1 (Av. Maestro Paulo e
Silva, 400/158): 15h20. Sáb. e dom., a partir de14h. Largo do Machado 2 (Largo do Machado,
29 - 205-6842): 13h20, 1 4h50, 16h20. 17h50.
Estação Museu da República (Rua do Catete, 153245-5477): sáb. e dom., às 14h. 15h30, 17h.Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 16h. Sáb. e dom., a partir de 14h30.
Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150325-0746): sáb. e donv, ás 15h. Art-Madurei-
ra-2 (Shopping Center de Madureira — 390-1827): sáb. e dom, às 15h. (Livre).

Fábula sobre a vida na floresta que retrata o ciclo
natural da vida de um jovem cervo desde o seu
nascimento. EUA/1942.

? ? ?
TOMATES VERDES FRITOS (Fried grecn to-matoes). de Jon Avnet. Com Mary Stuart Master-

son, Mary Louise Parker, Kathy Bates e Jessica
Tandy. Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52— 274-4532): 15h, 17h20, 19h40, 22h. (Livre).

Quatro mulheres têm suas vidas entrelaçadas, nu-
ma história que envolve o passado, o presente e
muitas situações marcantes. EUA/1991.

O JOGADOR (The player), de Robert Altman
Com Tim Robbins, Greta Scacchi, Whoopi Gold
berg e Fred Ward. Cine Arte-UFF (Rua Miguel de
Frias. 9 — 717-8080): 16h50. 19h, 21h10. (12
anos). •

Cínico executivo da indústria do cinema mata ro-
teirista. cujo trabalho foi desprezado por ele, para
acabar com as ameaças quo recebia através de
cartões postais. Prêmio de melhor direção o ator
(Tim Robbins) em Cannes. EUA/1992.

RETORNO A HOWARDS END (Howards end),de James Ivory. Com Emma Thompson. AnthonyHopkins, Vanessa Redgrave e Helena BonhamCarter. Cineclube Laura Alvim (Av. Vieira Souto,176-267-1647): 17h, 19h.21h. (Livre).
A Inglaterra do início do século representada atra-vés da história de três famílias que se entrecru-zam: os aristocratas, os liberais com idéias deemancipação e os pobres obrigados a trabalhar

para viver. Baseado no romance de E.M. Forster..Inglaterra/1992.
DRACULA DE BRAM STOKER (Brarll Stokcr sDracula). de Francis Ford Coppola. Com Gary
Oldman., Winona Ryder, Anthony Hopkins e Kea-
nu Reeves. Pathè (Praça Floriano, 45 — 220-
3135): 12h. 14h1 5, 16h30. 18l>45. 21 h. Sáb. edom., a partir de 14h15 Paratodos (Rua ArquiasCordeiro. 350 — 281-3628): 14h15, 16h30.18h45, 21 h. (14 anos).

As desventuras do sedutor o imortal príncipe da
Transilvània, que deixa seu castelo em busca de
novos vitimas e de seu verdadeiro e eterno amor.
Baseado no romance de Bram Stoker. EUA/1992.

? ?
MULHER SOLTEIRA PROCURA... (Singlewhite female), de Barbet Schroeder. Com Bridget

Fonda, Jennifer Joson Leigh. Steven Weber e
Peter Friedman. Art-Plaza 1 (Rua XV de novem
bro. 8— 718-6769): 17h05. 19h10, 21 h15. Sáb.
e dom., a partir de 15h. (14 anos).

Garota procuro companheira para dividir o aparta-
mento e o que parecia uma sólida amizade trans-forma-se em terror, quando a recém-chegada co-
meça a imitar o comportamento da outra.
Baseado no livro de John Lutz. EUA/1992.

PASSAGEIRO 57 (Passenger 57). de Kevin
Hooks. Com John Cuttor o Charles Rune. Campo
Grande (Rua Campo Grande, 880 — 394 4452):
15h30, 1 7h20, 19h10. 21 h. (12 anos)

Um perigoso terrorista e um perito em anti-terro-rismo encontram-se no mesmo avião, da intuli-
goncia dos dois depende o destino do vôo paraLos Angeles. EUA/1992.

MARCELINO PÃO E VINHO (Marcellino pane e
vino), de Luigi Comencini. Com Nicolo Paolucci.
Fernando Fernan Gomez o Maria Amposta Rodri-
guez. Cisne (Av. Goremário Dantas, 1.207 —
392-2860): 17h30, 21 Iv (Livra).

Monino pobre e afc>ondonado é adotado por padresfranciscanos o . demonstrando forto religiosidade,
fala intimamente com Cristo na tentativa do en-
contrar a mãe. Re-filmagem do grande sucesso de1953. Hispano/ltalo/Francesa/1992.

FERNGULLY — AS AVENTURAS DE ZAK ECRYSTA NA FLORESTA TROPICAL (Fern-Gully — The last rainforest). desenho animado deBill Kroyer. Cisne (Av. Geremário Dantas, 1.207-392-2860): 16h, 19h. (Livra).
Conto de fadas ecológico que narra a luta entre oBem (fadas o gnomos) e o Mal (empresa madei-reira) pela presorvação de uma floresta australia-na. Baseado nas histórias de Diana Young. EUA/Austrália/1992.
QUEBRA DE SIGILO (Sneakers), de Phil AldenRobinson. Com Robert Redford. Dan Aykroyd.Ben Kingsley e Mary McDonnell. Largo do Ma-chado 2 ( Largo do Machado, 29 — 205-6842):19h30, 21 h40. (Livra).
Cinco amigos, especialistas em informática, traba-lham testando a segurança dos sistemas, mas dois
agentes do governo ameaçam desmascarar seus
passados so não participarem de uma operaçãosecreta de alto risco. EUA/1992.

I EXTRA
MISTÉRIOS E PAIXÕES (Naked lunch), de Da-vid Cronenberg. Com Peter Weller, Judy Davis.lan Holm e Roy Scheider. Centro Cultural Bancodo Brasil (Rua 1o de maiço, 66 — 216-0237):hoje, às 16h30, 18h30. (18 anos).
Ex-viciado tenta livrar a mulher das drogas, masuma série de episódios estranhos levam-no a seesconder num quarto de hotel onde escreve umromance delirante. Baseado no romance de Wil-liam Burroughs. EUA/1991.
DE CRÁPULA A HERÓI (II generale delia rove-re). do Roberto Rossellini. Com Vittorio de Sicca,Hannes Messemer, Laura Betti e Renato Salvato-ri. Cinemateca do MAM (Av. Infanta D. Henrique,85-210-2188): hoje, às16ll30.
A Itália do pós-guerra através de uma parábolasobre o herói circunstancial e das relações sociaisem períodos excepcionais. Itália/1959.

I MOSTRA
NAZISMO NUNCA MAIS (III) — As 18h30: Otriunfo da vontade, de Leni Riefenstahl. Hoje, na
Cinemateca do MAM. Av. Infante D. Henrique,
85--210-2188.

O registro oficial do congresso do partido nazista
na Nuremberg de 1 934.

¦ Cotações; • ruim ? regular * * bom
* * * ótimo * * ? ? excelente

VIDEO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —As 10h30, 14h: Sessão infantil: O cavalinho má-
gico (desenho dublado). As 16h, 17h, 18h: Syl-via Plath — Teatro-dança. As 18h30. 19h30,20h30: Sy/via Plath — lfoices and visions (versãooriginal .em inglês). Hoje, no CCBB. Rua 1" deMarço, 66. Entrada franca com distribuição desenhas 30 minutos antes da sessão.

SALA DE VlDEO BOB FOSSE — As 1 8h. 21 h:Cats. de Andfew Lloyd Weber. Hoje. na Sala BobFosse. Rua Maria Quiléria, 42 (521 -5393).
CASA DE CULTURA LAURA ALVIM — As19h: Video archive/Rock Tokyo — Stray cats. Ás20h: Video archive/Soul kiss — Jane s Addiction.As 21h30: B B King in blues. Hoje, na Casa doCultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 176 —
267-1647.

VÍDEO — Exibição de Janis/Janis Joplin. Hoje, às18h, 20h, 22h, no Cândido Mendes. Rua JoanaAngélica, 63 (267-7295).
Divulgação/ Guga Melgar
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Domingos, às 21.h. Au Bar. Av. Epitácio Pessoa.864 (259-1041). Cr$ 80.000. Até 9 de maio.
RIO SOUND MACHINE — Covers dos anos 70Todos os domingos, a partir de 23h. Mistura Fina.Av Borges de Medeiros, 3 207 (266-5844),Coüvert a CrS 100.000 e consumacão a CrS60.000.
MARCOS BRANCO — Domingos, a partir de20h. Club 688. Rua São Miguel. 688 (208-7749). CrS 35 000.
FLAVIO GUIMARÃES E AMIGOS — De 5- asáb., às 23h; dom., às 22h. Havana Café Concer-to. no São Conrado Fashion Mall. Estrada daGávea, 899/Lj. 207 (322-C159). Consumacão aCrS 200.000.
DORIS MONTEIRO/MÜSICA DE TODOS OS
TEMPOS — A cantora se apresenta com o tecla-
dista Ricardo Jr. 5J e dom., às 22h; 6-' e sáb.. às
23h. Show Point. Rua Maria Cüitéria, 42 (5215393). Couvert a CrS 100.000 (5- e dom.) e CrS
120 000 (6-1 e sáb ); consumação a CrS 80 000
Ultimo dia.

RENATO VARGAS — De 6J a dom., a partir de
23h30. Barra Grill. Av. Ministro Ivan Lins. 314
(493-6060). Couvert a CrS 50.000.

CHICO'S BAR — O pianista Luiz Carlos Vinhas e
a cantora Rita fazem revezamento com o maestro
Eli Arcoverde e Bibba Ribeiro. Diariamente, a
partir de 22h. Av Epitácio Pessoa, 1.560 (2873514) Consumação a CrS 200 000.

ZEPPELIN — Com Victor Lopes Dom , ás 21 h30
Estrada do Vidigal. 471 (274-1549) Couvert a
CrS 35.000 (51 e dom ) e CrS 50.000 (6 '. sáb e
véspera de feriado) Consumação a CrS 42 000ísófi-' sábado e véspera de feriado)

dom., às 20h30. Teatro América. Rua Campos
Salles, 118. Tel. para reservas: 567-2027. CrS70.000 (6") e CrS 100.000 (sáb. e dom.).

PLANTÃO DE SEQUESTRO/AS GRANDESMANCADAS DA IMPRENSA — Com Mauri-cio Menezes. 6-' e sáb., ás 21 h; dom., às 20h30.Teatro Henriqueta Brieba. do Tijuca Tênis Clube.
Rua Conde de Bonfim. 451 (268-1012). CrS80 000 r CrS 50.000 (sócios).

I REVISTA

I HUMOR
BONITINHAS...MAS EXTRAORDINÁRIAS

De Bia Montez e Fátima Valença. Direção deCyrano Rosalém. Com Bia Montez e Alice Bor-
ges De 5-1 a sáb . às 22h: dom . às 20h Café-Tea-tro Othon. Av Atlântica. 3 264 (entrada pelarua Xavier da Silveira) Reservas pelo tel 521-5522 (I 827) CrS 120 000 e CrS 00 000 (classe)A casa abre dc 5J a sob., as 20h30 e dom., as 19hcom musica latina, performances e bingo

TOM CAVALCANTE/É CANA E BRAVA — De5- a sáb. às 21 h30; dom . às 20h30. Teatro daLagoa. Av Borges de Medeiros. 1 426 (274-7999) CrS 100 000 (5J e dom) e CrS 1 20 000 (6Je sáb ) Estacionamento próprio
BEMVINDO SEQUEIRA/PELO HUMOR DEDEUS! (AXÉ HUMOR) 0 e sáb is21h30e

TRANSFORMISTA OU TRAVESTI, VOCE
DECIDE — Com Jane Di Castro e Marlene Casa-
nova. 6J e sáb.. às 21 h30 e dom., às 20h. Teatro
Brigitte Blair I. Rua Miguel Lemos. 51 (521-
2955) CrS 100.000

OS SEMIDEUSES — Apresentação de Guilher-me Bozzety 6- e sáb, ás 24h: dom. às 21 h30.Teatro da Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfo dePaiva, 269-A, Reservas pelo tel. 294-1998 CrS100 000
A NOITE DOS LEOPARDOS — Direção e apre-sentação de Eloina. Show erótico com o travestiEloina e modelos masculinos Participação espe-ciai de Rogéria. 5J e dom . às 21 h30 e6-e sáb..24h. Teatro Alaska, Av. N.S de Copacabana,1.241 (247-9842). CrS 100.000.
CASSINO BOATEATRO — Com transformistas,
cantores e humoristas. 6d. à 1h30; sáb., às 2h e
dom . às 23h30. Boateatro Cassino da Lapa. Rua
do RiáChuelo. 260 (253-1469) CrS 50.000 (6J e
sáb ) e CrS 30.000 (dom) A casa abre às 22h com
discoteca.

1 PAGODE GAFIEIRA
DOMINGUEIRA VOADORA — Orquestra Ta-bajara, do maestro Severino Araújo. As 21 h. CircoVoador. Arcos da Lapa. s/n° (221-0405) CrS100.000 (homem) e CrS 80.000 (mulheres e pes-soas com carteirinha de academia de dança).

PARA DANÇAR
BOTANIC — Dancing Brasil De 5J a dom. a

partir de 22h Rua Pacheco Leão. 70 (274 -0742)
Couvert a CrS 40.000 e consumação a CrS50.000.

REGGAE ROCK CAFÉ MUSIC — Trés ambien-tes com video games, video clipes e junke box De5J a sáb . a partir de 22h. Matinê, dom., ás 17h.Largo de São Conrado, 20 (322-4179) Ci550 000 e consumacão a CtS 80 000 (sáb e dom iMatinê a CrS 70 000
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TEATRO
A NOITE — De José Saramago. Direção de CacoCoelho. Com Maria Pompeu, Scarlett Moon eoutros. Teatro Du/cina. Rua Alacindo Guanabara,17 (240 4879). Sáb. e dom., ãs 20h. Entradafranca.
MEPHISTO — Adaptação de Ariane Mnouchkine
para a peça de Klaus Mann. Direção de Josó
Wilker. Teatro dos Quatro. Rua Marquês de SãoVicente. 52/2° (274-9895). De 5a a sáb., 21 h e
dom., ás 19h. Cr$ 200.000 (4 - e 5-); Cr$ 230.000
(6J e dom.) e Cr$ 250.000 (sáb.). Duração: 2h30.

O SENHOR Ê QUEM? — Texto e direção deJoão Bethencourt. Com Jorge Dória e RenatoDobal. Teatro da Barra. Av. Sernambetiba. 3.800
(439-3415). De 5J a sáb., ás 21 h; dom., às 20h.CiS 140 000 (S-); CtS 170.000 (6* e dom.) 0 Cr$200.000 (sáb ).

M IR AN DOLIN A/JOGOS DE SEDUÇÃO —
Cario Goldoni. Direção de José Renato. ComAngela Valério, Rubens de Falco e outros. TeatroVilla-iobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 5'1 a sáb., às 21 h; dom., às 20h. Cr$130.000 (4» e 5a) e Cr$ 150.000 (6a a dom.).Duração: 1 h40.

ED MORT, UM DETETIVE BRASILEIRO —
Adaptação e direção de Fernando Lyra. ComTony Ferreira, Maria Lúcia Dahl e outros. TeatroSesc de Niterói. Rua Padre Anchieta. 58 (719-9119). De 6J a dom., às 20h. CrS 100.000 e Cr$
50.000 (sócios do SESC). Duração: 1 h. Até 2 demaio.

NAMORO — De líder Miranda Costa. Direção deFranncis Mayer. Com Natália Lage, Fernanda Ro-
drigues e outras. Teatro da UFF, Rua Miguel de
Frias, 9 (717-8080 r.441). De 5a a dom., às 21 h.
CrS 120.000 (5d e 6") e CrS 150.000 (sáb. edom.). Duração: 1 h30. Até 2 de maio.

INEVITABLE NO? — Criação do grupo espanholLa Pupa. Teatro João Caetano, Praça Tiradentes.
s/n° (221 -0305). 6a e sáb., às 21 h; dom., às 20h.CrS 100.000. Classe e estudantes com carteirinha
da UNE pagam CrS 50.000. Último dia.

500 ANOS/UM FAX DE DENISE STOKLOSPARA CRISTOVAO COLOMBO — Taxlo, di-reção e interpretação de Denise Stoklos. Casa de
Cultura Laura A/vim, Av. Vieira Souto, 176 (247-6946). De 5a a sáb., às 21 h; dom., às 19h. CrS150.000 (5-' o dom.) o CrS 180.000 (6a e sáb.).As 6"s. após o espetáculo, coletiva para imprensa
o público. Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515. Duração: 1 h15. Suspende temporada hoje
e retorna dia 8 de maio.

EROS UMA VEZ...A PEÇA — Texto e direção deEvandro Mesquita. Com Iris Bustamante, RodolfoBrandão e outros. Teatro Ipanema. Rua Prudentedo Moraes. 824 (247-9794). De 5a a sáb., às 18h;dom., ás 17h. CrS 100.000.
CORAÇÃO ADOLESCENTE — Concepção e di-reção de Limachem Cherem e Eduardo Maia. Como grupo Tapume. Teatro A/aska, Av. N. Sra. Co-
pacabana, 1.241 (247-9842). 6" e sáb.. às 21 h edom., às 19h. CrS 80.000. Duração: 1 h10.

BRINCANTE — Texto de Bráulio Tavares. Dire-
çào de Romero de Andrade Lima. Com AntônioNóbrega e Rosano de Almeida. Teatro Dcl/in. RuaHumaitá. 275 (286-5444). 6J e sáb., às 21 h;dom., às 19h. CrS 130.000 (6,n e dom.) e CrS150.000 (sáb.). Duração: 1 h. Até 16 de maio.

OTHELLO/A SOMBRA DE UMA DÚVIDA —
Adaptação do texto de William Shakespeare. Di-reção de Fabrizia Pinto e Renô Birocchi. ComGiulia Gam, Marcos Palmeira e outros. TeatroNelson Rodrigues. Av. Chile, 230, Centro (262-0942). De 5d a sáb., às 21 h; dom., às 20h. CrS100.000 (5J e 6J) e CrS 150.000 (sáb. e dom.).Classe tem desconto de 50% às 5as e 6-'s. Estu-dantes têm 50% de desconto. Estacionamento
grátis. Duração: 1 h40. Até 2 de maio.

ANATOL/CONTOS DE AMOR E SEDUÇÃO— De Arthur Schnitzler. Direção de Luiz ArmandoQueiroz. Com Josó de Abreu, Eduardo Tornaghi eoutros. Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos,143/sl.40 (235-5348). Estacionamento no sub-solo. De 4a a sáb., às 21 h; dom., às 19h. CrS130.000 (4 ' o 6"). CrS 160.000 (5'' e dom.) e CrS200.000 (sáb.). Duração: 1 h40. Desconto de 50%
para estudantes e classe.Ingressos a domicilio
pelo teI. 221-0515 ou 222-4860. Duração: 1 h40.

VAU DA SARAPALHA — Adaptação do contoSarapalha. do Guimarães Rosa. Texto e direção deLuiz Carlos Vasconcelos. Com o grupo de TeatroPiollin. Teatro Cláucio Gil. Praça Cardeal Arco-verde. s/n° (237-7003). De 5J a sáb., às 21h30 edom . às 20h30. CrS 100.000 (5'. 6J e dom.) eCrS 120.000 (sáb.). As 5°s e 63s. estudantes eclasse pagam CrS 60.000. Duração: 1 h1 5.
LUZ DEL FUEGO — Texto de Walcyr Carrasco.Direção de Atílio Riccó. Com Kristhel Byancco,Tamara Taxman e outros. Teatro Tereza Rachel.Rua Siqueira Campos. 143/sl. (235-11 1 3). De 5aa sáb., às 21 h; dom., às 20h. CrS 150.000 (5a e6 '); CrS 200.000 (sàb.) e CrS 180.000 (dom ).Desconto de 30% para menor os de 18 anos.
VIAGEM A FORLI —Texto e direção de MauroRasi. Com Nathalia Timberg, Paulo Betti. AntônioPetrin. Teatro Copacabana. Av.N.Sra. Copacaba-na. 313 (257-0881). De 4a a 6a, às 21 h; sáb., às21 h o dom., ás 1 9h. CrS 140.000 (4' e 6«); CrS180 000 (5a e dom.) e CrS 230.000 (sáb.). Dura-
ção: 2h,

UMA RELAÇÃO TAO DELICADA — Do LolehBellon. Direção de William Pereira. Com IreneRavnche. Regina Braga o Roberto Arduin. Teatro
Abol. Rua Mário Alves, 2 (719-5711). De 5' ,isáb., ás 21 h; dom., às 20h. CrS 150.000 (5' e 6")e CrS 200 000 (sáb. e dom.). Duração: 1h50.Ültimo dia.

MOSTRA NOVOS TALENTOS — Diversões èbroBileira. De Arthut Ajovedo. DlroçSo ds Rodrigodo Medeiros. Teatro Arthur Amvoda, Rua ViclorAIvbb, 464 (304-1622). 6a e sáb., às 21 h; dom.,às 20h. Cr» 60.000. Ultimo dia.
MOSTRA NOVOS TALENTOS - O Auto doLampião no Além. Do José Gomei Campos. Dire-
çflo de Antônio Macedo. Teatro Armando Qonta•
03, Av. Gol. Oswaldo Cordeiro de Farias, t/n"

As alegres mulheres de Windsor; Museu da Republica

^EXPOSIÇÃO
SVLVIA PLATH — Mostra do lotos. Centro Cul•tural Banco do Brasil/favor do cinema, Rua 1" dq
março, 68 (218-0237). Do 3" o dqm., dos 10h és22h. Ültimo dia.

MARC RIBOUD E EVANDRO TEIXEIRA -
Fotoorallas. Cata Ftança-Brasil, Rua Visconde doItaboral, 78 (263.6380). Do 3" a dom., das lOhàs 20h. Ültimo dia.

SILVIO PINTO/RETROSPECTIVA — PinturasMuseu Nacional de Bolas Artes, Av. Rio Branca,199 (240-0068) Do 3" a 6". 10h ás 18h. Sáb. cdom., das 14h às 18h. Ultimo dia.
ALFREDO NORFINI/IMAQENS DO BRABIL:HISTÓRIA DE TODOS N08 - ColoçBo deaquarelas o desenhos. Muwu Histórico Nacional,Praça Marechal Ançora, s/n" (240-2092). De 3"a 6". dos 10h ás 1 7h30. Sáb. e dom., das 14h3Càs 17h30. Até din 2 do maio.

(350-6733). 6J e sáb., às 21 h: dom,, às 20h. CrS
50.000. Úlitmo dia.

QUANDO OS PORCOS CHAFURDAM —
Com o grupo Circo. Mercado São José Das Artes.Rua das Laranjeiras, 90 (205-0216). De 6d adom., às 20h. CrS 50.000.

O FOTÓGRAFO E O VIGIA — De Carlos AlbertoRatton. Direção de Luiz Alberto Conceição. ComHilário. Stanislaw, José Roberto Lages e Luiz. A.Conceição. Teatro lfilia-Lobos. Espaço II. Av.Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 5a a sàb., às21 h; dom., às 19h. CrS 80.000 ( 6a e sáb.) e CrS40.000 (5a e dom.). Às 6's e sáb.. estudantes,
aposentados, funcionários públicos e classe pa-
gam CrS 50.000. Duração: 1 h15.

O MARINHEIRO —Texto Fernando Pessoa. Di-
reção de Antônio Guedes. Com Christine Lopes,
Cláudia Bernardo e Luciana Borghi. Teatro Duse.
Rua Hermenegildo de Barros, 161 (224-1163).6a e sáb., às 20h; dom., às 19h. CrS 40.000.
Classe artística não paga. Até 23 de maio.

CIRCULO DE QUATRO PONTAS — De Rober-
to Gotts. Direção de João Gomes. Com Carla
Daniel, Hugo Gross e outros. Teatro da Praia, RuaFrancisco Sá, 88 (267-7749). De 5a a sáb., às
21 h; dom., ás 21 h; 20h. CrS 80.000 (5«, ô-1 e
dom.) e CrS 100.000 (sáb.). Ingressos a domicilio
pelo tel. 222-4860.

IMPÉRIO DAS MEIAS VERDADES — Criação
e direção de Gerald Thomas. Com Fernanda Tor-res. Luiz Damasceno e outros. Teatro I. do Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março,
66 (21 6-0237). 3a, 4" e 6a, às 20h; 5a e dom., às
17h o 20h: sáb.. às 1Bh e 21 h. CrS 80.000.Duração: 1h30. Ültimo dia.

TELMAH OU TO BE AND NOT TO BE — Livreadaptação de Hamlet, de Shakespeare. Direção de
Thierry Trémouroux. Com Lorena da Silva. Teatro
da Aliança Francesa de Botafogo. Rua MunizBarreto, 730 (286-4248). De 5a a sáb., às 21 h;dom., às 20h. CrS 70.000. Estudantes e classe têm
50% de desconto. Duração: 50m. Desconto de
30% no estacionamento Gepark. Rua Muniz Bar-
reto. 646. Ültimo dia.

NOVIÇAS REBELDES — De Dan Goggin. Dire-
ção de Wolf Maya. Com Suely Franco. Dudu
Moraes e outras. Teatro Sesc da Tijuca. Rua Ba-
rão de Mesquita, 535 (208-5332). De 5a a sáb.,
às 21 h; dom., às 20h30. CrS 100.000 (5a) e CrS
120.000 (de 6a a dom.).

AS DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA — DeMartins Penna. Adaptação da Cia. Carioca de
Comédia. Direção de Victor Villar. Com Lila
Del Art, Pricila Amorim e outros. Anfiteatro doMuseu da República. Rua do Catete, 153 (225-4302). 6a e dom., às 19h30 e sáb., às 19h15 e
20h30. Sc chover não haverá espetáculo. Dura-
çào: 1 h1 5. Ató 17 de maio.

UM CASO DE AMOR — Texto do David Ste-vons. Direção de Gilberto Gawronski. Com Regi-naldo Fatia, Tadeu Aguiar e Alcione Mazzeo.Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93 (225-8846). De 5a a sáb., às 21h30; dom., às 20h. CrS100.000. Ingressos a domicilio pelo teI. 222-4860. Duração: 1h30. Ültimo dia.
O CEMITÉRIO DOS VIVOS - Texto de JoãoBatista baseado na obra de Lima Barreto. Direçãode Luiz Fernando Lobo. Com a Cia. Ensaio Aber-to. Palácio da Praia Vermelha, no Fórum de Cièn-cia e Cultura da UFRJ. Av. Posteur. 250 (295-4077). Sáb., às 21h30; dom., às 18h e 21h30. CrS100.000 e CrS 70.000 (classe). Duração: 1h05.Espetáculo para 65 pessoas.
AS ALEGRES MULHERES DE WINDSOR —

De William Shakespeare. Direção de Marcos Vo-
gel. Com Adriana Maia, Alexandre Pring e outros.Jardins do Museu da República. Rua do Catete,153 (225-4302). De 5a a dom., às 20h. CrS90.000 (5« e 6-') e CrS 100.000 (sáb. e dom ).Promoção: estudantes e moradores do Catete
(com comprovante) têm 50% de desconto. Sechover não haverá espetáculo. Ingressos a domi-cílio pelo tel. 222-4860. Até 9 de maio.

SOLTEIRA, CASADA. VIÚVA, DIVORCIADA— De Noemi Marinho, Luiz Arthur Nunes, MariaAdolaide Amaral e Regiana Antonini. Direção deMarcelo Saback. Com Lllia Cabral. Teatro Cândi-do Mondes, Rua Joana Anoélica, 63 (267-7295).Do 4J a sáb., és 21 h30; dom., ás 18h30. CrS120.000 (4J e 6»), CrS 130.000 (6«) o CrS160,000 (sáb. o dom). DuraçOo: 1h30. Ingressosa domicilio pelo {ei. 221-051 Be 222-48B0.
M30 CONFISSÕES DAS MULHERES DETRINTA — Direção do Domingos do Oliveira.Texto e Interpretação do Clarice Niakior, PriscillaRozenbaum, Cncé Mourthé e Dedina Bernadelli.Teatro Ipanema, Rga Prudente do Moraes, 824(247-9794). De 6« a sáb., és 21h30; dom., às20h30. CrS 140.000 (6' a 6*) e CrS 160.000 (sáb.e dom). As 5's o 6's mulheres de trinta pagam CrS100.000. Promoção válida até o dia 30. Ingressosa domicilio pelo tel. 221-0515. Duraçflo: 1 h30.

DETALHES TÃO PEQUENOS DE NÚS DOIS— Texto e direção de Felipe Pinheiro. Com TâniaAlves e Pedro Paulo Rangel. Teatro Princesa Isa-
bel. Av. Princesa Isabel, 186 (275-3346). 5a e 6a,
às 21 h; sáb., às 20h e 22h15; dom., às 18h e
20h15. CrS 160.000 (5o e dom.) a CrS 200-000
(6a e sáb.). Ingressos a dimicilio pelo tel. 221•0515. Duração: 1 h20. Desconto de 50% no esta-cionamento RioPark pago na bilheteria do teatro.O espetáculo começa rigorosamente no horário.

ESTA TUDO CERTO, MAMÃE — Do EvoraldoVasconcelos. Direção de Neusa Barros. Com Car-los Alberto e Neusa Barros. Centro Cultural Noelfíosa. Av. 28 do Setembro. 109 (248-0247). Sáb.,às 21 h e dom., às 20h. CrS 50.000..
A PARTILHA — Texto e direção de Miguel Fala-bella. Com Aríete Salles, Natália do Valle, SuzanaVieira. Teatro Vanucci. Rua Marquês de São Vi-cente, 52/3° (274-7246). De 5a a sáb., às 21 h;dom., às 1 9h30. CrS 140.000 (5»), CrS 170.000

(6a e dom.) e CrS 200.000 (sáb., feriado e vésperade feriado). Duração: 1 h30.
SE EU FOSSE VOCÊ... — De Maria AdelaideAmaral. Direção de Roberto Frota. Com SylviaBandeira. Ângela Vieira e Flávio Bruno. TeatroPosto 6. Rua Francisco Sá, 51 (287-7496). 5a o6a, às 21 h30; sáb., às 20h e 22h; dom., és 20h.CrS 80.000 (5a. 6a e dom.) e CrS 100.000 (sáb.).
POR DETRÁS DO SILÊNCIO — Espetáculo domímica. Direção de Álvaro Assad. Com Jiddu.Participação do saxofonista Ademir Leão. TeatroRioArte Tijuca. Rua Desembargador Isidro, 10
(238-7360). Sáb., ás 21 h o dom., às 20h. CrS50.000. Desconto de 50% para estudantes daUNE e UBES. Ültimo dia.

COMO ENCHER UM BIQUÍNI SELVAGEM —
Texto e direção de Miguel Falabella. Com CláudiaGimenez. Teatro Casa Grande, Av. Afrànio deMelo Franco, 290 (239-4046). 6» e 6a, ás 21 h30;sáb., às 22h e dom., és 19h. CrS 140.000 (4a e5a), CrS 170.000 (6* e dom.) e CrS 200.000 (sáb.,feriado e véspera de feriado). Ingressos a domici-lio pelo teI. 221-0515. O espetáculo começa rigo-rosamente no horário o nào será permitida a en-trada após o seu início.

AS VITIMAS DO AZEVEDO — Uma Consulta eAmor Por Anexins. Do Arthur Azevedo. Direçãode Jurocy Alarcón. Com Christiane Monteiro eAntônio Chamarelli Jr. Teatro Crismaran, RuaFerreira Pontes, 285/sobrado. Sáb., às 20h30 edom., ás 19h30. CrS 40.000. Ültimo dia.
POR FALTA DE ROUPA NOVA. PASSEI OFERRO NA VELHA — Direção de Abílio Fer-
nandes. Com Henriqueta Brieba. Francisco Silva eoutros. Teatro do Sesc do Engenho de Dentro,Av. Amaro Cavalcanti. 1.661 (269-9395). 6a esáb.. às 21 h; dom., às 20h. CrS 50.000 (6a) e CrS
60.000 (sáb. e dom.). Até 2 de maio.

TRAIR E COÇAR É SÔ COMEÇAR — De Mar-
cos Caruso. Direção de Atílio Riccó. Com Ana
Rosa, Jalusa Barcelos e outros. Teatro Barras-
hopping, Av. das Américas, 4.666 (325-5844). 5a
e 6a, ás 21 h; sáb., às 20h o 22h30, dom., às 20h.
CrS 100 000 (5"), CrS 120.000 (6a e dom.) e CrS
150.000 (sáb. o feriados).

O LINGUAJAR DO PROFESSOR — Comédia
picante de Jorge Murad e Silveirinha. Com Silve-rinha. Eliene Narducci e Rosane Proonça. TeatroSesc de Madureira, Rua Ewbanck da Câmara. 90
(350-9433). 6a e sáb., às 21 h e dom., às 20h. CrS80.000 e CrS 40.000 (sócios). Ültimo dia.

SUBTERRÂNEO — Adaptação do romance Me-mórias do Subterrâneo, do Dostoiovski. Direçãodo Ivana Leblon. Com Oscar Marques e VanossaGodoy. Sala Anexa do Teatro João Caetano. Pra-
ça Tiradentes, s/n°, Resorvo polo tel. 295-1612.De 6a a dom., às 19h. CrS 50.000. Entrada franca
para estudantes, professores e classe artística.

LEMBRANÇAS DE OUTRAS VIDAS — Dire-
çào de Renato Prieto. Com Marllia Donny, Lúcia-no Pereira e Ângela Brito. Teatro Ôperon. Rua
Sargento João Lopes, 315 (393-9454). 6a e sáb..
às 21 h o dom., às 20h. CrS 80.000. Ültimo dia.

ALÉM DA VIDA — Direção de Augusto CésarVanucci. Com Felipe Carone. Renato Prieto eoutros. Teatro Suam. Praça dos Nações, 88 (270-7082). 6a e sáb., às 21 h 15; dom., às 17h. CrS70.000.
FORA DE CONTROLE — Roteiro e direção deRosane Lima. Com Ernesto Piccollo, CláudiaMagno e outros. Teatro Cândido Mendes. RuaJoana Angélica, 63 (267-7295). Dom., ás 22h: 2ae 3a, às 21 h30. CrS 100.000.
BEIJO DE HUMOR (TEATRO A DOMICILIO)— Texto e interpretação do Raul de Orofino.

. Direção de Ireno Ravache. Telefone para contato:286-8990. Duração: 1 h.
Trés histórias que acontecem num consultório depsicanálise, onde o analista é a platéia.

MAX ERNST — Livros e gravuras. Centro Cultu-ral Banco do Brasil. Rua 1 ° do março, 66. Do 3a adom., das 10h ás 22h. Até dia 9 do maio.ALAN DAVIE/WORKS ON PAPER - PinturasMuseu da Arte Moderna, Av. Infante D. Henrique.86 (210-2)88). De 3a a dom., dos 12h és 18hAté dia 16 do maio.SÔNIA ANDRADE/HVDRAQRAMAS - Obje-tos. Museu Nacional de Beles Artes/Salas Joa-
qulm Lebrotan a Clarival tio Prado Valladares. AvRio Branoo, 190 (240-0068). Do 3' o 6a, das 10hàs 18h. Séb. s dom., das 14h âB 18h. Até dia 16do mola.

DIVERSIDADE — Pinturas, esculturas o instala-pões. Museu Nacional de Belas Artes, Av. RioBranoo, 199 (240-0068). De 3a a 6', das 10h ás18h. Séb. a dom,, dos 14h às 18h. Ató dia 18 demaio.
A NOVA PRESENÇA DA CERAMICA - Obrasdo E. Fonseca, Q. Poin, 8. Carone, M. Ukosoki eA. Folzonszwald Paço Imperial. Praçu XV do no-vombro, 48. Da 3a a dom., dos 11 h às 1 Bh30. Atédia 23 de maio.

TIEMPO SUBTERRÂNEO — Pinturas do jovensartistas mexicanos. Paço Imperial. Praça XV denovembro, 48. De 3a a dom., das 11 h ás 18h30.Até dia 23 de maio.
ARTE MODERNA BRASILEIRA NA COLE-ÇAO GILBERTO CHATEAUBRIAND — Expo-sição permanente. Museu de Arte Moderna. Av.Infante D. Henriquo, 85. Do 3a a dom., das 12h ás18h.
THEREZA G. DE MELLO — Xilogravuras. Sala

Cândido Portinari. Rua São Francisco Xavier.
524. Diariamente, das 9h30 ás 21 h. Até dia 24 de
abril.

CATS UM SHOW DE GATOS — Exposição do
gatos. Praça Cetral do Shopping da Gávea, RuaMaruquôs de Sào Vicente. 52. Diariamente, das10h ás 22h. Ató dia 24 do abril.

ALDO MONTRESOR E JORGE DE SALLES -
Esculturas. Museu do Telefone/Galeria I e II. Rua
Dois do Dezembro, 63 (556-3189). De 3a a dom ,
das 9h às 1 7h. Ültimo dia.
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Respostas: 1 — c, 2
H CINETESTE

•a, 3 — b, 4 — c, 5 — e.

_ LOGOGRIFO
PALAVRA-CHAVE: BUR0CRATIZAÇÀ0. Sinônimos: 1. brolação; 2. balizar; 3. bazuca; 4Júcáo:
5. borrâo; 6 botão; 7. bruaca; 8. búzio; 9, bazar; 10 barroco; 11. burocrata; 12. barracão; 13. bioco:
14. batucar; 15. batlçào; 16. braço: 17. botlcâo; 18. barão; 19. buzo; 20. buracâo.

INÉDITO

Homen balA

DE 3a A 6a: 20:00 HORAS
SÁBADO: 15:00,17:30 E 20:00 HORAS

DOMINGO E FERIADO
10:00, 15:00,17:30 E 20:00 HORAS.

6 BILHETERIA DESDE 9:00h
«GRANDE ESTACIONAMENTO.

CRIANÇA
ANJOS DA RUA — Scala. Av. Afrànio de MeloFranco, 296, Leblon (239-4448). Sáb. e dom., às16h. CrS 130.000. Estréia nesse domingo.
BELA FERA — Teatro de Arena da UFRJ, Av.Pasteur, 250 (295-1595). Sáb. ás 18h e dom., ás19h30. CrS 40.000. Ültimo dia.
A CIGARRA CINARA E A FORMIGA IDA, pa-rontes afastados do La Fontalno Centro
Cultural Banco do Brasil/ Teatro II. R. Primeiro deMarço, 66 (216-0237). Sáb. às 16h30 e dom. às11 h o 16h30. CrS 60.000.

ARRAIÁ — Teatro Clara Nunes, R. Marquês de S.Viconto, 52 (274-9696). Sáb. o dom., às 16h. CrS80.000.
TARTUFO —¦ Museu da República/Teatro 115, R.do Catete, 1B3 (226-7662). Sáb. o dom.. í)s16h30. CrS 66.000.
PALifSçO DE RUA — Circo Teatro de Lona, Av.Alvorada. 1791, Barra (325-8608). Sáb. e dom.,às 18h. CrS 50.000. Sorteio de brindes e sandui•ches. Cada ingresso dá direito a um refrigerante
no McDonald's Barra Drive. Até 9 do maio.

O PATINHO FEIO, O MUSICAL — Do MariaClara Machado. Teatro de Arena, R. Siqueira
Campos, 123 (236-5348). Sáb. e dom., ás 17h.
CrS 65.000. Ültimo dia.

A BELA ADORMECIDA — Teatro Sesc Tijuca.
Rua Barão de Mesquita, 539 (208-B332). Sáb e
dom., às 18h. Cr$ 80.000.

O CONQUISTADOR — Teatro Vil/g Lobos, Av.
Princesa Isabel, 440 (275-3346). Sáb. ás 17h odqm. às 16h30. CrS 60.000.

06 GÊRMENS DA DISCÓRDIA — Sesc daTijuca, R. Barão de Mesquita, 539 (208-5332).Sáb. e dom., às 16h30. CrS 60.000.
A RAINHA ALÉRGICA — Casa de Cultura LauraAlvim. Av. Vieira Souto. 176 (247-6946). Sáb. edom., ás 16h30. CrS 60.000.
O RAPTO DAS CEBOLINHAS — Aktc Sportsi-

de Club. Av. Sernambetiba, 2.900, Barra (325-3232). Dom. ás 17h. CrS 40.000. Ünica apresen-
taçáo.

OS SALTIMBANCOS — Teatro dos Quatro. R.
Marquês de S. Vicente, 52/266 (274-9895).Sáb., dom. o feriados, ás 16h. CrS 100.000.

A DAMA E O VAGABUNDO EM AMOR Ê UMOSSO DURO DE ROER — Teatro Casa Grande,Av. Afrànio de Melo Franco, 290, Loblon (239-4040). Sáb. às 17h e dom., às 16h30. CrS 70.000.
Ingressos a domicilio pelo tel.221 -0515.

O DIA DE ALAN — Teatro Deifin, R. Humaitá,
275 (286-1497). Sáb. e dom., às 17h. CrS50.000. Distribuição de brindes.

O ELIXIR DO AMOR — Teatro Cândido Mendes.R. Joana Angélica, 63 (267-7295). Sáb. e dom.,
às 17h. CrS 60.000.

A FAMlLIA MONSTRO — Teatro América, R.
Campos Sales. 118 (567-2027). Sáb. e dom., ás
17h30. CrS 60.000 (Sáb) e CrS 80.000 (Dom.)

FLICTS, O MUSICAL DAS CORES — Teatro
Barrashopping. Av. das Américas. 4666 (325-5844). Sáb. e dom., às 16h. CrS 100.000.

FLOR DE MAIO, A BORBOLETA QUE NAO
PODE VOAR — Anfiteatro do morro da Urca.Av. Pasteur, 520 (541 -3737). Sáb., dom. e feria-
dos às 16h. Crianças até 4 anos (CrS 10.000);
Crianças até 10 anos (CrS 30.000) e adultos (CrS50.000).

INTRÉPIDA TRUPE — ARN 2 — Teatro Nelson
Rodrigues. Av. Chile, 230 (262-0942). Sáb. edom., ás 17h. CrS 70.000.

OU ISTO OU AQUILO — Teatro Ipanema. RuaPrudente de Moraes, 824 (247-9794). Sáb. e
dom., às 16h. CrS 50.000. Ültimo dia.

UMA HISTÓRIA DE BOTO VERMELHO —
Teatro Ziembinski. R. Urbano Duarte, 30 (228-3071). (Em frente ao Metrô S.Francisco Xavier).
Sáb. ás 18h e dom., ás 17h. CrS 90.000. Ingressosa domicilio pelo tel: 268-4907

AI.ICE ATRAVÉS DO ESPELHO MÁGICO -
Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfo dePaiva. 269/A (294-1998). Sáb. e dom., às 1 7h30.
CrS 80.000.

O MÁGICO de oz — Teatro América, R. Cam-
pos Sales, 118 (567-2027). Sáb. e dom., às 16h.
CrS 60.000 (Sáb.) e CrS 80.000 (dom.). 30% de
desconto na aquisição de ingressos para a FamiliaMonstro.

MISSÃO SUPER SECRETA — Teatro Clara Nu-nes. R. Marquês de S. Vicente, 52 (274-9696).Sáb. e dom., às 1 7h30. CrS 80.000.
MONTANHA ENCANTADA — Teatro A/aska.Av. N.S. Copacabana, 1.241 (247-9842). Dom.,às 17h. CrS 50.000. Acompanhante não paga.Ültimo dia.
ALICE NO PAlS DAS MARAVILHAS E VOCÊNESTA LOUCAVENTURAI —Sesc Madureira.R. Ewbanck da Câmara, 90 (350-9433). Dom., às10h30. CrS 35.000.
ALICE, TAMBÉM ERA UM SONHO, um mu-sical — Teatro Tereza fíaohal, R, Siqueira Cam-

pos. 143 (235-1113). Sáb, a dom., às 16h. CrS60.000.
AS AVENTURAS DOS TRfiS POROUINHOS •

Teatro Brigitte Blair I. R, Miguel Lemos, 51. Co-
pacabana (521-2955), 8êh. 8 dom., ás 17h. CrS

50.000.
AS AVENTURAS DE JOÃO E MARIA ~ Teatro
Brigittte Blair I, R. Mifluol Lemos. 61, Copacaba-
nn (621.2066). Sáb. o dom., ás 18h. Cl» 60.000.

AS AVENTURA8 DA TURMA PALHAÇADA EVOCÊ EM UMA INCRÍVEL BRINCADEIRA— Teatro do Olympico Club, R. Pompau Loureiro,116, Copacabana (237-5424). Séb. o dom., às17h30. Cr» 35.000.
APENAS UM CONTO DE PADAS — Teatro Va-
nuccl, R. Marquês de S. Vlcenlo, 62 (239-8645).Sáb., dom. a feriados ás 16h. Cr» 76.000.

AS ALEGRES COMADRES - Teatro Vannucci.n Marquês de S. Vicente, 52, Qávea (239-8545).Sáb., dom. e feriados, 4s 17h3Q. Cr» 78.000.
ARTHUR. I LOVE VOU PRA XUXU — Teatro daPraia, R. Francisco Sá. 88 (267-7749). Sáb. e
dom, às 17h. CrS 50.000.

A BRUXINHA QUE ERA BOA, o musical -
Teatro Tereza Rachel, R. Siqueira Campos, 143
(235-1113). Sáb. e dom., às 17h15. CrS 60.000.

A BRUXINHA QUE ERA BOA — Teatro Posto 6.R. Francisco Sá, 51 (287-7496). Sáb. e dom., às18h. Sáb. e dom. CrS 40.000, feriados CrS 50.000.
A CASA DE CHOCOLATE - Teatro de BolsoAurimar Rocha. Av. Ataulfo de Paiva. 269, Loblon(294-1998). Dom., às 19h. CrS 80.000. Até 2 demaio.
O CASAMENTO DE DONA BARATINHA -

Teatro Gláucio Gil, Praça Cardeal Arcoverde, s/n°
(237-7003). Sáb. e dom., ás 17h. CrS 70.000.

O CASAMENTO ECOLÓGICO DE D. BARA-TINHA — Teatro Brigitte Blair, R. Miguel Lemos,51 Copacabana (521 -2955). Séb. e dom, às 18h.CrS 50.000.
CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO QUENÃO ERA MAU — Teatro Monte Sinai. Rua SãoFrancisco Xavier. 104 (284-9812). Sáb. e dom ,ás 18h. CrS 40.000. Sócios tôm 50% de desconto.
A CIGARRA E A FORMIGA — Teatro Galeria.R. Sen. Vergueiro, 93 (225-8846). Sáb. e dom,ás 17h. CrS 40.000.
CINDERELA/UMA GATA BORRALHEIRA —Teatro Posto 6. Rua Francisco Sá. 51 (287-7496). Sáb. e dom, ás 16h30. CrS 35.000. In-grossos a domicilio pelo tel: 222-4360.
CINDERELA — ESSA HISTORIA VAI MEXERCOM VOCÊ — Teatro Sesc Niterói, R. Padre An-chieta, 56 (719-9119) Dom, ás 17h. CrS 35.000.Ültimo dia.

*DANÇA
IMAGENS DA TERRA...IMAGENS DO HO-MEM — Com o grupo Dança da UFRJ. De 4J asáb.. às 21 h e dom., às 19h. Teatro Cacilda Bec-ker. Rua do Catete. 338 (265-9933). CrS 70.000Classe artística, professores, funcionários e estu-dantes da UFRJ tôm 20% de desconto. Até 2 demaio.

CLÁSSICO
DON GIOVANNI — De Mozart. Diroçáo de Nel-son Portella. Com integrantes do Núcleo de Ope-ra do Conservatório Brasileiro de Música. 5J. 6-' edom . ás 21 h Espaço Cultural Sérgio Porto. RuaHum3itá, 163 (266 0896) CrS 50.000. Ultimodia
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los FILMES
TUDO POR UMA ESMERALDA
TV Globo — I3h20

Aventura. (Romancing llw stone)
de Roberl Zemeckis. Com Michael
Douglas, Kathleen Tumor e Danny De
Vito. Produção americana de 84. Cor
(101 min). Escritora (Turner) de ro-
mances atende pedido de socorro da
irmã, raptada na Colômbia, e se en-
volvç cm trama digna de seus melosos
besbsellers. Na selva, tropeça em
aventureiro (Douglas), por quem pas-
su a sentir mais do que impulsos lite-
rários, Primeiro sucesso comercial de
Zemeckis, pupilo de Spielberg. ? ?
MOGLI, O MENINO LOBO
TVE— |5h

Aventura infantil. (Mogli) de Zol-
lan Korda. Com Sabu, Joseph Callera
e Rosemary Decamp. Produção ameri-
cana de 42. Cor (109 min). Nas selvas
da índia, menino abandonado é ado-
tado e criado por bando de lobos. O
garoto acaba aprendendo as manhas
da selva e as utiliza para defender a
floresta de seus inimigos. Primeira
versão para o cinema do personagem
criado por Rudyard Kipling. Boniti-
nho, mas inofensivo. ? ?
AS PONTES DO TOKO-RI
TV Manchete — 15h

Guerra. (Tlw bridge at Toko-Ri) de
Mark Robson. Com William Holden,
Grace Kelly, Fredric Marcli e Mickey
Rooney. Produção americana de 54.
Cor (103 min). Durante a guerra da
Coréia, incidente acreo aproxima três
oficiais americanos. De volta às res-
pectivas origens, o trio de amigos vol-
tará a se reunir para uma missão sui-
cida: destruir ponte estratégica.
Baseado em besi-seller de James Mi-
chener. ? ?
ESSES INDOMÁVEIS XERIFES
QUARENTÕES
TV OM — 15hl5

Faroeste cômico. (The Over-tlie-hill
gang) de Jean Yearbrough. Com Pai
0'Brien, Chill Wills, Waller Brennan e
Gypsy Rose Lee. Produção americana
(TV) de 69. Cor (73 min). Ranges
aposentados voltam à ativa para lim-
par cidade de malfeitores. Um lote de
(bons) atores veteranos faz trapalha-
das em faroeste cheio de truques cò-
micos. Diverte. ?
A FORÇA DO DESTINO
TV Manchete — 17h

Romance. (An officer and a gentle-
man) de Taylor Hackford. Com Ri-
chard Gere. Debra IVinger e Loui.s
Gosset Jr. Produção americana de 82.
Cor (125 min). Sujeito (Gere) de mau
com o pai e com a vida se alista na
Marinha, para ser oficial da aviação
naval. Isso se um certo sargento (Gos-
set Jr.) de maus bofes deixar. Mas a
namoradinha (Winger) casadoira dá
uma força. Meloso dramalhão milico-

CARLOS HELi Dl:. ALMCIP

romântico, que ganhou Oscar de ali :
coajuvante (Gosset Jr.) e canção ((.'/>
wliere ir? belong). ?
RAVINA
TVE —20h

Drama. De Rubem Biáfora. Com
Eliane Lage, Sérgio llingsl, Mário
Sérgio, Ritili de Souza c Hélio Ansal-
do. Produção brasileira de 58: -P&B
(120 min). No inicio do século, desen-
contros amorosos agitam lugtubc
mansão paulista. Estréia do critico e
jornalista Rubem Biáfora na direção.
Tem clima soturno e estética com um
quê de expressionista. ? ?
DELICATESSEN
TV Bandeirantes — 21 h

Comédia bizarra. (Delicatessen) de
Jean-Pierre Jeunet e Marc Caror-Com
Dominique Pinon, Marie-Laure Doug-
nac, Jean-Claude Dreyfus e RTtfus.
Produção francesa de 91. Cor J 97
min). Num futuro não muito distante,
condôminos de prédio decrépito co-
mem carne humana, vendida no açou-
gue do térreo. Um ex-artista dc circo
aluga um dos cômodos e periga virar
o próximo inquilino do frigorífico.
Comédia de humor negro carregada
de bizarrices como canibalismo, insa-
nidade e piadas grosseiras. ? ? itr
COMANDO PARA MATAR
TV Globo — 22h30

Truculência. (Commando). dc
Mark L. Lester. Com Arnold Schwar-
zenegger, Rae Dam Chong, Atvssa
Milano, Dan Hedaya e James Olson.
Produção americana de 85. Cor (88
min). Terroristas seqüestram filhota
de agente da CIA aposentado c o
chantageiam para realizar última e
arriscada missão. Irado, o brutamon-
tes destrói meio mundo para regatar a
cria. •
DIGBY, O MAIOR CAO
DO MUNDO
TV S — 23h

Fantasia. (Digby — Tlw higgesi
dog in lhe world) de Joseph-Mc-
Gratli. Com Jim Dale, Spike Mili-
gan, Milo 0'Sliea e Angela Douglas.
Produção inglesa de 74. Cor (88
min). Cãozinho desavisado bebe li-
quido que não devia e toma propor-
ções mais incômodas ainda. Comé-
dia tolinha, com efeitos especiais
mais sofríveis ainda. •
SEM PERDÃO
TV Globo — 0h40

Policial. (No mercy) de Ricltard
Pearce. Com Richard Gere. KinvBa-
singer, Jeroen Krabbe e George
Dzwuha. Produção americana de 86.
Cor (107 min). Mafioso (Krabbe) de
Nova Orleans mata parceiro de tira
(Gere) de Chicago. Este vai atrás da
única testemunha (Basinger) do.crime
que, por coincidência, é a amante cati-
va do criminoso, ir

Cotações: e ruim ? regular * * bom * ? * ótimo ? ? ? .? excelente
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Sinais de fumaça no horizonte 
pop

Nos EUA de Clinton,

os roqueiros cantam a

maconha sem censura
PEDRO SÓ

Á uma nova onda nos Es-
tados Unidos. Agora que,
como dizia aquela musi-

quinha de autor desconhecido, até
o presidente já fumou — embora
sem tragar —, os americanos estão
se sentindo à vontade para levantar
a bandeira da maconha em vários
discos. Cantar a erva não ê novida-
de (Bob Marley e toda uma esqua-
drilha jamaicana já fizeram isto
muito antes), mas o número de ar-
tistas que têm falado sobre ela nun-
ca foi tão grande. E este movimento
não é apenas um item da moda
retro que Clinton trouxe a reboque:
há outros sinais de fumaça no hori-
zonte. 0 maior deles vem do pró-
prio establishment, cada vez mais
receptivo ás músicas que mencio-
nam a cannabis.

Recentemente, a revista Bill-
board, voz quase oficial da indús-
tria fonográfica. anunciou, cm arti-
go de capa, que o fator marijuana
não atrapalha mais mercadológica-
mente. A maioria dos lojistas e pro-
gramadores de rádio aceita numa
boa os discos relacionados á erva. E
algumas gravadoras, como a Def
American c a Death Rovv, chegam
a incluir sedas para enrolar cigarros
entre o material promocional de
alguns de seus artistas. A nova
mentalidade motivou reportagem
de capa na revista nova-iorquina
Paper, guia dc estilo e comporta-
mento: "0 bagulho está na moda e
a cannabis é politicamente correta."
0 artigo menciona o livro 0 rei está
nu. de Jack Herer. presidente dc um
movimento pró-legalização, que,
além de cantar as vantagens ecoló-
gicas que a planta traria á indústria
têxtil, lembra seus usos medicinais.
Paper arremata o texto com três
páginas dc fotos de moda mostran-
do exclusivamente roupas e acesso-
nos ligados à erva. Sem medo de
perder anunciantes.

Marcelo Tabach

«KS5fc*a£íá&l ^iUv/tósse,

Bezerra da
Silva:

maconha é
tema para

todo
um disco

A partir da década de 80, com a .
guerra às drogas declarada por
Reagan, a revista High times, diri-
gida aos consumidores de entorpe-
centes, mudou de postura. A linha
editorial passou a recomendar: não
compre nada de criminosos, plante
em casa sua maconha. Hoje, a pu-
blicação dedica um bom espaço aos
temas ecológicos e quase sempre
apresenta roqueiros em suas capas.
Os artistas não têm mais medo de
dar bandeira. O último número in-
clui Pearl Jam, Spin Doctors, Faith
No More e Soup Dragons. E, pela
segunda vez, os Black Crowes, que
há pouco foram as estrelas do
Atlanta Pot Festival, evento pró-li-
beração da cannabis prestigiado por
60 mil pessoas.

A indústria, atenta às transfor-
mações, colocou a dobradinha ma-
conha-música na pauta do último
New Music Seminar, congresso que
reúne executivos de todas as grava-
doras. A mudança de posição em
relação ao tema pode ser bem
exemplificada por um fato que há
pouco envolveu os badalados Le-
monheads. Temendo que a canção
My drug buddy (Meu companheiro
de drogas) fosse boicotada, a grava-
dora Atlantic pediu que o grupo
cortasse a palavra drug do título.
Resultado: em algumas prensagens
do álbum It'sa shame ahottt Rav. o
nome aparece alterado. Dois meses
mais tarde, na hora de lançar a
música como'single. o cantor Evan
Dando bateu pé e exigiu a voita do
titulo original, sendo prontamente
atendido. No problem.

'Fumacê' 
na batida

do samba e do pagode

N,IO Brasil, o bagulho já enfu-
maçou muita música. Já em 1950,
Wilson Batista compunha Chico
Brito, falando sobre um sujeito
que 

"fuma uma erva do Norte".
Daí para a frente, do velho ditado
da avó de Raul Seixas que reco-
mendava o uso dè óculos escuros
até a Erva sem-vergonha do grupo
Contra Vontade, toneladas foram
cantadas. Os disfarces è que mu-
daram: Erasmo Carlos, em Maria
Joana, de 1971, lembrava que 

"o
amor vem como nuvem de fuma-
ça"; os Golden Boys faziam coro
em Fumacê, os Mutantes aludiam
a cheirinhos e, em 1980, Baby &
Pepeu liberavam geral em O mal é
o que sai da boca do homem (" Vo-
cê pode fumar baseado/ baseado
em que você pode fazer quase tu-
do").

No pagode, a escancaração
sempre foi maior. A temática ru-
ral dos sucessos Mato queimado e
O tabaco da Maria nunca enga-
nou ninguém. Bezerra da Silva
renderia uma LP inteirinho com
músicas sobre maconha. Duas de-
Ias: A semente e Malandragem dà
um tempo. Por essas e outras foi
que. em 1992, a Sony Music dis-
tribuiu sedinhas junto com o disco
Coisa de acender, de Djavan. sem
que pintasse sujeira: (P.S.)

0 
'hip 

hop' chapadão

da cultura dos guetos

D,ENTRO da cultura hip hop, a
marijuana ocupa atualmente uma
inédita posição de destaque. Lar-
gamente difundida (mais até do
que no rock), ela faz parte do
cotidiano dos guetos negros ame-
ricanos tanto quanto os rádios
grandões ou as pichações. Suas
folhinhas já substituíram o X de
Malcolm X nos bonés. E as cami-
setas com a inscrição Phillies
Blunt (uma folha de tabaco usada
para enrolar charutos de maco-
nha) são o mais novo item obriga-
tório da moda black. Assim como
costumam pregar contra o crack e
as drogas pesadas, os rappers re-
comendam e elogiam a maconha
em suas músicas.

Dr. Dre, ex-integrante do radi-
cal grupo NWA, atingiu o tercei-
ro lugar na parada americana
(vendeu quase 2 milhões de discos
em dois meses) com um álbum
chamado The chronic (algo como
o veneno, uma variedade forte de
fumo), cuja logomarca é um ba-
seado. O trio Cypress Hill, que
tem várias músicas a respeito de
cannabis, fuma no palco durante
suas apresentações; a dupla Gang
Starr recomenda em uma de suas
composições: Dê dois e passe (Ta-
ke two andpass), e o bem sucedido
single How to roll a blunt (Como
apertar um cigarrão) do rapper
Redman, extrapola a apologia e
invade o terreno didático. Mais do
que um modismo, o hip hop cha-

.padão tem a ver com atitude e
orgulho racial. Como defende,
viajando um pouco, o islâmico
Lord Jamar, do grupo Brand Nu-
bian, que não come carne de por-
co e não toma álcool destilado:"Sabemos 

que os negros fumam
erva há séculos. Ela é como um
alimento para a mente, aguça o
pensamento. Quando você pensa,
consegue melhorar sua condição.
E isto não interessa a muita gen-
te." (P.S.)

Brand Nubian:
orgulho racial

através da erva
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? A marijuana
faz parte dos

guetos negros
americanos e

se estende

para a música.
£ cantada e

elogiada pelos
rappers

uma chefe de gabinete (Martha Vi-
dal Carneiro da Rocha) e uma as-
sessora técnica operacional da pre-
sidência (!), Aniela Jordan. Não é
por nada não, mas é gente demais
para pouco balé, pouca ópera, e
pouco coro. Ou melhor, nenhum
baléj nenhuma ópera, nenhum co-
ro. E por isso que não dá pra en-
tender porque o tenor Eduardo Al-
vares se divertia tanto na
apresentação da orquestra.

¦ ¦ ¦
Mauro Rasi vai me desculpar,

mas tia chique mesmo quem tem é
o Antonio Torres. Doris Les-
sing??!!!!

¦ ¦ ¦
Ainda no sábado em que a Fi-

larmônica tocou no Municipal: o
público apreciava (ou não) o de-
sempenho da orquestra quando,
para espanto da platéia do balcão
nobre, soou a campainha de um
telefone celular. Telefone celular
no Municipal? É demais, não é
não? No Rio, a mania do celular
está chegando às raias do exibicio-
nismo absurdo. Pode parecer ina-
creditável que alguém fale num
celular, por exemplo, durante um
show de Donna Summer no Ma-
racanãzinho. Ou na fila de um
cinema em Copacabana. Ou du-
rante uma aula de aeróbica para
pernas. Mas acredite: o titular des-
ta humilde coluna foi testemunha
destas quatro cenas. Telefone ce-
lular é uma invenção utilíssima
para médicos, bombeiros, marce-
neiros e outros profissionais que
sempre precisaram de bip. É um
bip que economiza tempo. E levar
bip para o Municipal é, no mini-
mo, cafona. Em cidades do Pri-
meiro Mundo, onde o celular che-
gou há mais tempo, alguns esta-
belecimentos, como restaurantes,
teatros e cinemas, proíbem a en-
trada de fregueses portando o apa-
relhinho. Pois tem muito lugar do
Rio que precisava de uma lei assim.
Abaixo o exibicionismo celular!

¦ ¦ ¦
Na última quinta, Clodovil

olhou para a lente da verdade e

disparou: "Que culpa eu tenho se
sou o maior sucesso da televisão
brasileira atualmente?" Clô pirou.

¦ ¦¦
O barraco promovido pela

boate Trap esta semana trouxe de .
volta à cena a inenarrável figura
de Rô Nascimento, uma das pro-
prietárias do malfadado estabele-
cimento. Rô despontou para a fa-
ma há quase dois anos quando
alguns leitores da Programa escre-
veram para a revista denunciando
que tinham sido barrados na por-
ta da boate. Rô não deixou passar
em branco a reclamação e, em
carta também publicada na revis-
ta, produziu uma das peças mais
preconceituosas dos tempos mo- '''

dernos. Rô fez questão de lembrar
que cada macaco deve ficar no seu
galho e que, no galho que ela
plantou na Zona, Sul, só queria
ver "gente bonita, rica e bem-ves-
tida": "Quem não se enquadrar
nestes itens, que vá procurar sua;"'
turma bem longe da Trap c do
Leblon." Um ditado tão velho
quanto cada macaco no seu galho
é em boca fechada não entra mos-
ca. Mas, se Rô Nascimento sabe
usar o primeiro, desconhece intei-
ramente os benefícios do segundo.
Na semana passada, um infeliz
freqüentador da Trap — devia ser
bonito, rico e bem vestido, como
exige a inacreditável Rô — foi
baleado na porta da boate. A sus-
peita é de que o tiro tenha sido
dado pelo porteiro do local. "É
um delinqüente, um arruaceiro e ,
estava bêbado no dia em que le-
vou o tiro", concluiu a dona da
boate, livrando a cara de seu fun-
cionário. A prefeitura conseguiu
finalmente fechar a Trap. Agora
só falta fechar a boca de Rô Nas-
cimento. O mundo sairia ganhan-
do.

¦ ¦ ¦
Sofrendo da síndrome de Dr.

Jekil e Mr. Hyde, Lula posa em
Nova Iorque de terno e fumando
charuto, mas vota no Brasil ves-
tindo roupinha de operário. Qual
dos dois será o monstro?

Gente, o que é S ^
Maitê Proença em ti ^
Contos de verão? (jÈHíSEfc tCTyj
Aliás, o que é \v {.J-' J/
Contos de verão] \'~^J
Nestas horas é que •3®"'**—'jjjT
a gente vê como as -\3L-iirfwv'?-'
estações de TV que pretendem fa-
zer concorrência à Globo são in-
competentes. A emissora líder de
audiência no país demoroú à beça
para colocar sua nova programa-
ção no ar e ninguém se preparou
para combatê-la. A maioria dos
novos programas da Globo não
tem condições de enfrentar um
concorrente um pouco mais esper-
to mas, mesmo assim, nenhuma
emissora programou nada para
abafar o estrondo que a nova pro-
gramação global sempre faz. Nem
desta vez, quando o estrondo teve
o impacto de uma bombinha de
São João. O desastre começa às
oito da manhã, quando TV Co-
lOsso tenta substituir o programa
da Xuxa. Mas, vem cá, na era da
surpreeendente Família Dinossati-
ros. dá pra levar a sério uns bone-
cos de pelúcia que mal articu-
Iam a boca? A dobradinha
Angélica e Mara Maravilha tinha
tudo para desbancar essa sem-gra-
cice canina das manhãs globais,
mas o SBT só vai colocar os dois
programas no ar daqui a um mês.
Aí pode ser tarde demais... De TV
ColOsso ao Jornal da Globo (gen-
te, como são grandes as orelhas de
Lilian Wite Fibe!), a estação não
estreou nada que não exija modifi-
cações antes de o inverno chegar.

¦ ¦ ¦
A Maria Paula era melhor na

MTV, não era, não?
¦ ¦ ¦

Eduardo Alvares, o diretor ar-
tistico do Teatro Municipal, co-
mandou um camarote animado à
beça na apresentação de sábado
da Filarmônica de Moscou. Tinha
garçom, bebidas e muitos risos no
camarote do tenor. Parecia até
que vai tudo bem com o Teatro
Municipal. Mas não vai, não. O
ano já está quase entrando no
quinto mês c. até agora, não acon-

teceu nada no teatro mais bonite
da cidade. De garantido mesmo,
só a montagem de O quebra-nozes
no final do ano, porque a Dalal
Achcar não deixa passar um Natal
sem a mimosa coreografia. A gen-
te sabe que o governador Brizola
não dá mesmo bola para cultura
(os outros teatros da rede estadual
também não estão se destacando

còu, foi anexada ao programa
uma folhinha com os nomes de
todo o primeiro escalão do teatro.
Vamos lá: além de Dalal (presi-
dente) e de Alvares, o Municipal
tem uma vice-presidente (Iracema
Di Bennedito Kemp), um diretor
operacional (Carlos Lafayette Bar-
cellos), uma diretora administrativa
e financeira (Jardilisa Frossard),

pela agitação cultural), mas, en-
tão, por que a equipe que coman-
da o Municipal aceita esta situa-
ção? Dalal não dá nem entrevistas.
Pode até não ser. verdade, mas a
impressão que fica é que. a atual
administração do teatro não está
trabalhando. E a equipe não é
pequena, não. Durante as apre-
sentações da Filarmônica de Mos-
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Especial

TIRADENTES Não pode ser vendido separadamente
Marcelo Prales

O hoínmi 
que 

deu a vida 
por 

um sonhe

E, sende-llae perguntado se sabia a causa da sua prisão ou a
suspeitava.
Respondeu que não,
E, sendo instado que dissesse a verdade, porquanto se eie
respondente se tinha refugiado e posto em circunstâncias de fugir,
era sinal evidente de que tinha crime, peto qual receava ser preso
e. chegando a sê-lo, devia desconfiar que era por esse crime.
Respondeu que não tinha crime algum de que receasse, oetn pelo
qual fugisse, como com efeito aãoftígia

Ia Inquirição <l» Joxnilm
Rio. Fortaleza <3» Cobras.Hifc
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Esquadrilha da Fumaça encerra o Bicentenário da Morte de Tiradentes em Ouro Preto

Na Europa, um

pedido 
de apoio

a Jefferson

(Páginas 6, 7)

Inconfidência

discutida em

todo o Brasil

(Páginas 10 e 11)
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[~1 A forca de F.
Rebolo domina a
cidade de Vila
Rica e a imagina-
çio dos brasilei-
ros. Esta e outras
obras, pertence?»-
tes ao acervo da
Caixa Econõmi-
ca Federal, que,
aasaimeate, ea-
coseadava qoa-
Aros para a ex-
tração da
IacoafideiKia, es-
tão ao ütto que
será lançado na
terça-feira, dia
27, no Congresso
Nacional, pela
Comissão do Bi-
centenário da
Morte de Tira-

S dentes. (Pág. 15).
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Historiador vê

o herói como

homem comum

(Páginas 8 e 9)

Forca não

passou 
de

uma farsa

(Página 1 2)
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A Inconfidência e a Nação de hoje

¦ Bicentenário da. morte do líder da. conjuração f az Brasil pensar no seu futuro

0 pensador Fenand Braudel identifica
dois tipos de movimentos históricos: o de
curta e o de longa duração. Fundador da
corrente que estuda a história das menta-
lidades, os usos e costumes diários, ma-
gistralmente registrados e analisados em
sua coleção sobre o Mediterrâneo, Brau-
dei buscava demonstrar na teia das rela-
çòes cotidianas o que era permanente, o
que se engendrava em determinado mo-
mento e o que, inevitavelmente, iria mais
tarde aflorar na sociedade humana.

Pontos de inflexão, situações-limite,
momentos e ruptura, casos marcantes e
decisivos do processo histórico nem sem-

pre podem ser antevistos pelos que deles
sofrem, neles agem e interagem ou pere-
cem. Cabe ao historiador, pensadores e

artistas mostrar as linhas e veios subter-
râneos ou não que deságuam nas horas
simbólicas e revolucionárias da humani-
dade.

A Inconfidência Mineira é um destes
momentos que à época teve sua dimensão
propositadamente minimizada pelos po-
derosos de plantão e por muito tempo
assim ficou calada na memória dos brasi-
leiros então nascentes. Mas, "dentre to-
dos os motins, conspirações, revoltas e
rebeliões ocorridos no Brasil Colônia, o
primeiro realmente a manifestar com cia-
reza suas intenções de ruptura com os
laços coloniais foi a Conjuração de Minas
Gerais. Os anteriores não passaram de
reivindicações parciais, sem jamais terem
em mira a independência em relação a

Portugal", como hoje reconhecem os his-
toriadores como Antônio Mendes Jr.,
Luiz Roncari e Ricardo Maranhão, auto-
res de Brasil História, citados acima.

Esta é a razão necessária de se pensar
Tiradentes hoje e agora. Ainda neste ins-
tante perdura o impulso que lhe deu ori-
gem, cresceu e se enreda indissoluvelmen-
te nas formas que fundam a
nacionalidade. Somos um país talvez úni-
co no mundo. Amplo, aberto e por isto
mesmo sem sectarismo ou guetos que lhe
arranhem a fantástica herança da língua
comum. Mas, ainda, não somos uma Na-
ção, no sentido de não termos incorpora-
do todos os brasileiros no patamar de
convivência digno, para que nos possa-
mos considerar irmãos.

Esta é a luta periódica que trava a
intelectualidade nativa: qual é a nossa
identidade?

Enquanto houver subcidadãos, pes-
soas sem os seus mínimos direitos assegu-
rados pela sociedade como um todo,
que vivem à margem dos movimentos e
processos civis de constituição do Estado
como representação concreta de aspira-
ções e desejos atendidos, e não como um
ente abstrato acima da lei e da ordem,
distante dos mortais comuns, não haverá
país que se sustente como tal, pois esta é a
sua substância.

O brado de Tiradentes continua atua-
líssimo: "Se todos quisessem, faríamos
deste país uma grande nação".

PM de Minas faz a barba de Tiradentes

O alferes Joaquim José da Silva Xavier
nunca usou a longa barba que aparece em
pinturas e estátuas feitas em sua homena-
gem. Como oficial da Tropa do Regimen-
to Regular de Cavalaria das Minas Ge-
rais (na hierarquia atual, seu posto seria
de segundo-tenente), andava sempre de
cara limpa, barbeado e bem trajado, com
o chapéu de três bicos, espada na cinta e
botas de peneiras. Muito diferente do
homem metido numa túnica branca de
algodão ordinário, ar desolado e barba
tocando a altura do peito, à semelhança
de Cristo, divulgada pelos republicanos
positivistas.

A nova imagem do alferes começará a
ser conhecida a partir da inauguração, em
junho próximo, de uma estátua de 2,10
metros encomendada pela Polícia Militar
de Minas, de quem ele é patrono. O
artista responsável pela obra é o escultor
mineiro José Sinfronini de Freitas Castro,
que já fez bustos e estátuas de Antônio
Carlos Magalhães, Tancredo Neves e
Juscelino Kubitschek, entre outros.

O coronel PM reformado Cleber Bar-
sante foi quem presidiu, em 1992, ano do
bicentenário da morte de Tiradentes, uma
comissão para estudar a imagem verda-
deira do alferes, reunindo historiadores e
intelectuais, como o atual ministro da
Educação, Murílio Hingel.

Segundo o coronel, a intenção da cor-
poração, ao encomendar a estátua, foi
resgatar, com base nas conclusões da co-
missão, uma dívida do povo brasileiro
com um dos seus defensores mais ilus-
tres."Tiradentes foi nosso herói maior, pa-
trono cívico da sociedade brasileira, e
tínhamos de fazer esse resgate histórico,
mostrando às pessoas como ele era real-
mente", diz Barsante. A comissão pesqui-
sou centenas de documentos históricos,

como os Autos da Devassa, e descobriu
que, na cela onde Tiradentes ficou preso,
no Rio, na Ilha das Cobras, foram encon-
tradas duas navalhas e um espelho. "Isso

mostra", diz o coronel, "que ele jamais
teve a barba com que é comumente repre-
sentado".

O escultor José Sinfronini — que rece-
beu da PM US$ 5 mil pelo trabalho —
diz que o mais importante de sua obra é a

correção histórica que ela irá proporcio-
nar, "sem aquela imagem de Cristo que
ficou gravada na cabeça de muita gente".
Sinfronini fez inicialmente um molde do
busto do alferes, do qual foram reprodu-
zidas duas cópias em bronze, entroniza-
das no prédio do Comando de Operações
da PM, na Praça da Liberdade, e na Aca-
demia de Polícia, no bairro do Prado, em
Belo Horizonte. "Mas era apenas um

A ínconfi-
dência
(1980),
representada
em gttache
sobre
colagem de
madeira pelo
pintor
Gastão
Manoel
Henrique

rosto", diz o escultor, "com o chapéu
tricórnio e o rabo-de-cavalo. A estátua
vai mostrar um Tiradentes de corpo intei-
ro, vestindo seu iniforme de cavalaria".

Desse molde talhado em argila serão
feitas duas estátuas de bronze. Uma fica-
rá no quartel da Praça da Liberdade, e a
outra, numa praça da cidade de Ouro
Branco, em Minas Gerais.

Kl V ~
Apoio

& BANQO DO BRASH.



t , ) rr ¦ -; > r
JORNAL DOÒRÁSIL ESPECIAL/TIRADENTES domingo. 25/4 93

Ao assuanr ir&eiranieate
a respoasafeffidade

Tfaradeutes foi o uuko

castigadocom a pesa
capita! exigida

__^^^AN^dob^!L^

Caminhada solitária 
para 

a morte

¦ Pena, para os demais inconfidentes, é comutada e transformada em degredo

Manhã de sol no Rio de Janeiro. £
sábado, abril. Um homem de cabelo cor-
tado rente, sem barba, aparentando meia
idade, percorre algumas ruas do centro
da cidade, obedecendo a um rígido traje-
to que o levará ao local de sua própria
execução. Indiferente ao calor daquele
outono que já dura um mês, à numerosa
escolta militar e aos olhares de populares
que pouco a pouco se avolumam em
torno, ele está só. A luz solar enfoca em
seu rosto apenas a solidão do homem
diante da morte. No meio do caminho,
uma única parada que ele faz para ouvir a
confirmação da sentença. É a sentença
final, ditada de uma janela de hospital,
por um juiz doente, encarregado do caso.
Meteórica interrupção que representaria,
talvez, um rasgo de esperança nos cora-
ções de quem o acompanha em silêncio.
São poucas ruas, somando não mais que
três quarteirões — e essa caminhada, de
curta duração, chega ao fim. Estreita-
mente vigiado e sob a consternação da
multidão que já o aguardava em volta da
praça, ele agora sobe os degraus que o
conduzem à forca. Seu olhar, sob o brilho
do sol às 11 da manhã, dá a impressão de
que ele está convicto da imortalidade.

Era 21 de abril de 1792, e o executado,
Joaquim José da Silva Xavier, codinome
Tiradentes, 46 anos, o articulador da In-
•confidência Mineira, primeiro movimen-
to efetivo de libertação do Brasil do do-
mínio colonial português.

O alferes do regimento de dragões
das Minas Gerais, havia sido nomeado
pela rainha Maria I comandante da
patrulha do Caminho Novo, que ligava
Minas ao Rio de Janeiro e por onde
escoava todo o ouro retirado das minas
provincianas. Possivelmente o fato de
ter nascido no Brasil impedira-lhe a
ascensão na carreira militar, apesar de
ser filho de portugueses.

Se por um lado suas pretensões como
militar haviam sido frustradas pelo receio
da Coroa, por outro, sua insatisfação
com a condição social da população e
com as descabidas exigências de Portugal
que levavam ao esgotamento os veios até
então riquíssimos da região, fez brotar a
primeira idéia de liberdade. Tiradentes —
como era conhecido por seu oficio —
tinha uma personalidade sonhadora e
idealista, apesar do seu espirito prático. A
idéia de uma revolução libertadora, a
exemplo do que havia ocorrido na Amé-
rica do Norte, não demorou a amadure-
cer no seu pensamento.

Em dezembro de 1788, a pregação re-
volucionária já atingira o caráter de con-
juração. Os pontos básicos estavam tra-
çados com o objetivo de nortear a
premeditada insurreição: a mudança da
capital de Minas Gerais e Vila Rica para
São João dei Rei; a adoção da senha —

Freire Andrade contava com a defesa de
16 navios, caso houvesse desembarque de
tropas no porto do Rio.

Dois fatos, no entanto, impediram a
eclosão do movimento: a suspensão da
cobrança dos impostos atrasados no dia
da derrama e a delação de alguns supôs-
tos simpatizantes. O mais proeminente
deles é o coronel Joaquim Silvério dos
Reis, pertencente à Cavalaria Auxiliar de
Campos Gerais. As primeiras informa-
ções sobre a conjuração ele obtém do
sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Piza, e
não demora muito a conhecer todos os
detalhes do plano, que repassa ao Vis-
conde de Barbacena, que lhe tinha in-
cumbido a missão de informante. Pro-
vavelmente, o encontro entre o visconde
e o frio delator tenha ocorrido a 15 de
março de 1789. Numa carta carregada
de tons subservientes, Silvério dos Reis
relata a trama, denuncia seus principais
participantes e conclui: "Beija os pés a
V. Exa o mais humilde súdito Joaquim
Silvério dos Reis."

O dia da derrama se aproximava. Ha-
via um clima de pânico no ar. Escravos e
senhores sabiam que nem a venda de
propriedades, bens e negros daria para
pagar a dívida, aumentando o temor dos
seqüestras da Fazenda Real. Cresciam os
sentimentos de medo e interesse pela con-
juração. No dia 10 de maio de 1789, o
vice-rei Luiz de Vasconcelos dá ordens ao
Regimento dos Extremos para que alguns
soldados fossem à rua dos Latoeiros, no
Rio, onde se escondia, no sótão da casa
do ourives Domingos Fernandes da Cruz,
o alferes Joaquim José da Silva Xavier.

tal dia é o batizado — que assinalaria o
início da revolta; a elevação do valor do
ouro de 1.200 para 1.500 réis a oitava,
abolindo o pagamento do quinto nas Ca-
sas de Fundição; a criação de uma ban-
deira e armas do novo país; a extinção do
sistema de monopólio dos diamantes; a
revisão dos soldos; o convite às popula-
ções de São Paulo e Rio de Janeiro a
formarem com Minas uma nação forte; o
cancelamento de todas as dívidas de que
era credora a Fazenda Real; a fabricação
de pólvora e a implantação de indústrias
que aproveitassem os recursos naturais
da República e a abolição da nobreza,
entre outros pontos.

Os inconfidentes planejavam contar
com o fornecimento de armas e homens
de simpatizantes civis e a ajuda de três
oficiais militares, comandantes de unida-
des importantes. Segundo o historiador
José Ricardo de Almeida, Alvarenga Pei-
xoto destacaria de suas fazendas "500

pés-rapados armados de espingardas e
foices"; o padre Rolim traria da comarca
de Serro Frio 200 homens, mesmo núme-
ro prometido pelo cônego Vieira da Silva.

Último:-:
momentos de
Tiradentes, já
no patibuio, no
Rio de Janeiro.
Óleo sobre tela,
de autoria de
Holmes Neves

Tiradentes deixara Minas Gerais com o
objetivo de "sondar" os ânimos e procu-
rar novas adesões, mas não chegou a
efetivar seus planos.

Até chegar àquela manhã de 21 de
abril, Tiradentes passou três anos preso,
tendo sido ouvido quatro vezes, acareado
com seus denunciantes, assumindo para
si a responsabilidade do movimento. A
prisão por traição à Coroa tinha um
único desfecho: a morte na forca. Mas a
soberana queria evitar radicalismos e
comutou a pena de morte, transforman-
do-a em degredo, cabendo a pena capi-
tal apenas ao líder do movimento, como
medida exemplar. A sentença, elabora-
da a 18 de abril de 1792, tem um prefá-
cio em que os autos da Devassa de Mi-
nas são considerados a maior Tragédia
jurídica da história do país.

O carrasco Capitania tira o capuz
branco que encobria a cabeça do conde-
nado e suspende seu corpo, seguro por
um baraço no pescoço. Aproveitando seu
balanço. Capitania rápido monta sobre
seus ombros para apressar a morte. Ali
mesmo, a tempo descoberto e à vista de
todo mundo — a pena tinha por objetivo
impressionar os súditos — foi feito o
esquartejamento. A Câmara do Rio man-
dou engalanar a igreja da Ordem Terceira
do Carmo para as festividades religiosas
em regozijo pelo evento. E, durante um
mês, as partes do corpo do alferes, manti-
das numa tina em salmoura, foram sendo
distribuídas pelo Caminho Novo. Final-
mente chegou a Vila Rica a cabeça desfi-
gurada e descarnada do inconfidente e lá
foi espetada no "poste da ignomínia".
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f recebe repouso cristão

Soienidades oficiais marcam o dia do herói da Pátria em Brasília e Ouro Preto

vi ZA ££&, ,
O presidente Itamar Franco coloca Jlores em frente ao busto de Tircidentes

Foto Marcel^

///)?ge/ deposita, sob a vista de Arlindo Porto, as supostas ossadas dos inconfulentes

O presidente llamar Franco coloca flores em frente ao busto de Tiradentes
Foto Marcelo Praíes

Porções de terra

e de liberdade
0 lema da Comissão do Bicentenário foi

identidade e cidadania. £ na Fazenda do
Pombal, no local onde nasceu Tiradentes,
esse lema se transformou num marco e num
dos momentos mais emocionantes entre to-
dos os eventos que foram realizados nesses
dois anos no âmbito da Comissão.

0 Marco do Pombal foi programado
para dar uma unidade às comemorações.
Estado por Estado, cada representante lá
deixou um pouco de terra, símbolo de suas
lutas pela independência. A cerimônia se
deu no dia 13 de maio de 1992 e ao lado do
Marco foi plantado um ipê, árvore-símbo-
lo do Brasil.

Do Acre, veio porção de terra extraída
da vila histórica de Porto do Acre, onde se
deu a Revolução acreana, em 1903; de Ala-
goas, terra do Quilombo dos Palmares, mo-
vimento de libertação iniciado em 1695; do
Amazonas, representação da Cabanagem,
1839; da Bahia, terra da Praça da Piedade,
de Salvador, palco da conjuração dos Al-.
faiates, 1799; o Ceará trouxe terras da loca-
lidade de Redenção, onde ocorreu a primei-
ra libertação de escravos, em 1883; do
Distrito Federal veio terra do Alto do Cru-
zeiro, símbolo da construção de Brasília e
da Missão Cruls, em 1894; o Espírito Santo
trouxe terra da Vila de São José do Quei-
mado, onde ocorreu insurreição de igual
nome; Goiás lembrou a Revolta dos Escra-
vos, na Fazenda Pirineus, no século 18; do
Maranhão veio terra proveniente da Vila
Manga do Iguará, palco da Balaiada, entre
1838 e 1841; Mato Grosso trouxe terra da
capital Cuiabá, representando o movimento
conhecido como Rusga, de 1834; o Pará
depositou terra símbolo da Adesão à Inde-
pendência, do convento de Santo Antônio;
da Paraíba, terra vinda da Igreja de N. S. de
Lourdes, local onde da rendição de Peregri-
no de Carvalho; a terra da região do Con-
testado representou o Paraná; Pernambuco
depositou terra dos Montes dos Guarara-
pes, local da insurreição pernambucana de
1649; o Piauí lembrou a Batalha do Jenipa-
po, ocorrida no Riacho Jenipapo do Cam-
po Maior, em. 1823; terra da localidade de

iSebollas, na cidade de Paraíba do Sul, re-'
presentou o Estado do Rio de Janeiro. Se-
bollas era caminho dos inconfidentes. O
Rio Grande do Norte levou terra coletada
no Engenho do Cunhau, local de nascimen-
to de André Albuquerque Maranhão, herói
potiguar da Revolução pernambucana, em
1777; o Rio Grande do Sul, terras de Pirati-
ni, palco da revolução Farroupilha, em
1835; Rondônia, terras de Santo Antônio
do Rio Madeira, marco da ocupação do
território, em 1872; Roraima, terra do For-
te São Joaquim, construído em 1775; Santa
Catarina, terra da cidade de Laguna, onde,
em 1839, foi proclamada a República cata-
rinense; São Paulo, terra retirada das mar-
gens do Rio Ipiranga, onde foi proclamada
a independência. Sergipe, terra da Praça
Fausto Cardoso, de Aracaju; e Tocantins, o
mais novo estado do Brasil, terra da cidade
de Natividade, onde, entre 1809 e 1815
ocorreram movimentos pela emancipação.

"Reverenciar a memória de alguém
como Joaquim José da Silva Xavier é
mergulhar na história e extrair precio-
sas lições." Esta frase é da mensagem
do presidente da República, Itamar
Franco, que depositou uma coroa de
flores em frente ao busto de Tiradentes
no Panteão da Liberdade, na Praça dos
Três Poderes, em Brasília, abrindo as
soienidades do dia 21 de abril para
homenagear o mártir da Inconfidência
Mineira e encerrar a programação do
bicentenário da sua morte iniciada ano
passado.

Depois de participar da cerimônia
de Brasília, juntamente com outras au-
toridades civis e militares, o ministro da
Educação e do Desporto, Murílio de
Avellar Hingel, viajou para Ouro Pre-
to. onde foi depositar a urna com os
restos mortais de três inconfidentes —
João Dias da Mota, Domingos Vidal
Barbosa Lage e José Rezende Costa —,
trazidos da África, na Igreja Nossa Se-
nhora da Conceição.

Em Ouro Preto, a programação fi-
cou ofuscada com a realização do Pie-
biscito. Pela manhã, foram hasteadas
as bandeiras dos Estados ao longo da
Praça Tiradentes; estudantes e autori-
dades depositaram flores no monumen-
to a Tiradentes, que estava sob a guar-
da dos Dragões da Inconfidência, e
acenderam a Pira da Liberdade. Em
seguida, houve uma exibição da Esqua-
drilha da Fumaça da Força Aérea Bra-
sileira, dando um toque diferente à so-
lenidade, com seus vôos rasantes sobre
o casario colonial.
Um repouso cristão

Ao fazer a entrega dos restos mor-
tais atribuídos aos três inconfidentes,
que estavam depositados há 59 anos no
Arquivo Histórico do Itamarati, no
Rio de Janeiro, o ministro Murílio
Hingel disse que, desde a formação da
Comissão do Bicentenário de Tiraden-
tos, o presidente Itamar Franco havia
prometido dar "um repouso cristão"
àquelas ossadas.

O Museu da Inconfidência de Ouro
Preto vai reiniciar pesquisas para con-
firmar oficialmente a identidade desses >
restos mortais. O ministro Hingel disse
que não sabe por que as pesquisas fo-
ram interrompidas. "Trata-se de um
erro histórico que estamos tentando re-
parar, para que se faça justiça a esses
inconfidentes" — disse o ministro.

No dossiê sobre os despojos dos três
inconfidentes constam diversas corres-
pondências entre o Consulado brasilei-
ro de Dacar e o Ministério das Rela-
ções Exteriores do Brasil, dando ciência
de que as ossadas de Domingos Vidal
Barbosa Lage, João Dias da Mota e
José Rezende Costa foram exumadas
na Guiné portuguesa.

No auto de exumação, datado de
1934, relata que 

"wo dia dois de novenf-
bro de 1932, nu Vila do Cachai — Gin.ié
portuguesa, por determinação de sua
Excelência o encarregado do Governo da

Hingel deposita, sob a vista de Arlindo Porto, as supostas ossadas dos inconfidentes

Colônia, Major José d'Assunção Valdez,
e a pedido do Excelentíssimo Senhor
Cônsul do Brazil em Dakar, Dr. João
Baptista Barreto Leite, se procedeu á
exumação dumas ossadas encontradas
junto à Egreja local, ossadas supostas
como pertencentes a uns deportados de
prigem brazileira, para a Colônia envia-,
dos ao tempo da Rainha D. Maria I de
Portugal, por motivo dos acontecimentos
conhecidos no Brazil por Inconfidência
Mineira"...

Diz ainda no auto que 
"as referidas

ossadas foram retiradas duma escavação
que propositadamente se efectuou do la-
do de fora e contiguamente á Egreja
local, da invocação de Nossa Senhora da
Natividade e cuja existência, pelos dados
recolhidos localmente, é suposta datar de
mil setecentos e sessenta e quatro. A
referida escavação obedeceu às indica-
ções recolhidas em Cacheu por via tradi-
ção oral que refere terem sido enterrados
no mencionado local três deportados vin-
dos do Brazil, tradição esta transmitida
às autoridades nos auto referidas por
uma indígena do sexo feminino de nome
Micaela da Costa "...

O diretor do Museu da Inconfidên-
cia, Rui Mourão, disse que o trabalho
de identificação das ossadas será feito
com o auxílio da Universidade de Cam-
pinas. Uma historiadora deverá ser en-
viada a Cabo Verde e Guiné Bissau, na
África, para coletar dados que auxiliem
.na identificação. ,

Segundo o Ministro Murílio Hingel,
os três inconfidentes teriam morrido
em épocas e locais diferentes, mas as
coincidências levam a crer que as ossa-
das foram depositadas em uma mesma
vala. . _

A urna com os restos mortais ticara
na Igreja Nossa Senhora da Conceição
até que os estudos sejam concluídos —
a exemplo do que ocorreu com a dos
outros inconfidentes resgatados do
continente africano — para depois en-
tão ir para o Museu da Inconfidência.
Na igreja de Nossa Senhora da Concei-
ção estão enterrados, conforme regis-
tros históricos, Antônio Francisco Lis-
boa (o Aleijadinho) e seu pai, Manoel
Francisco Lisboa, e Marilia de Dirceu

Maria Dorothéia Joaquina de Seixas
a musa do poeta Tomás Antônio

Gonzaga.

:
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Um ano de reverência e homenagens

¦ Eventos começaram

com marcha do

Rio a Ouro Preto

Durante um ano o Brasil inteiro
reverenciou a memória do mártir da
Inconfidência Mineira, promovendo
uma seqüência de eventos programa-
dos pela Comissão do Bicentenário de
Tiradentes. Das badaladas dos sinos
de todas as igrejas de Minas, às 12
horas do dia 21 de abril do ano passa-
do. à devolução dos despojos dos três
inconfidentes a Ouro Preto, foram
muitos os momentos de emoção que
marcaram esse tributo à memória do
herói de nossa independência.

Missas, alvoradas, lançamentos de
selo e medalha, deposição de flores,
inauguração de bustos, concertos, expo-
sições, seminários, encenação de peças e
muitos outros eventos marcaram o bi-
centenário de Tiradentes. Em Brasília,
em Minas Gerais, em todas as capitais
ou mesmo em modestas salas de aula
dos mais distantes rincões do país a data
foi lembrada.

Em Minas, naquele chão que gerou
o sonho da liberdade, foi erguido, no
dia 13 de maio de 1992, o Marco do
Pombal, que com a força e a vida de
todas as terras brasileiras germinou
um Ipê, árvore símbolo do Brasil.

A marcha da tropa

Não foi por acaso que a solenidade
no Marco do Pombal foi promovida
no dia T3 de maio, e não no dia 21 de
abril. É que nesse dia chegara também
a Ouro Preto a tropa de soldados, com
10 cavaleiros cariocas e dois mineiros,

que percorrera o Caminho Novo, fa-
zendo a mesma trajetória dos despojos
de Tiradentes, do Rio até Vila Rica.

Impecavelmente uniformizados,
seguindo o rigor da época, os 12
cavaleiros saíram da Praça Tiraden-
tes, no Rio, no dia 21 de abril, e
rumaram para o Museu Histórico,
onde seu corpo fora retalhado, sal-

gado e posto em sacolas de couro. Os

soldados também portavam sacolas
de couro, só que nelas foi depositado
o selo filatélico que seria carimbado
ao longo do trajeto até Ouro Preto.
Vão para o Porto e, na Praia dos
Mineiros, atravessam a Baia de Gua-
nabara auxiliados pela Marinha. So-
bem a serra de Petrópolis e seguem
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Inconfidência Mineira, óleo sobre madeira de autoria de Glauco Rodrigues

para Minas, fazendo paradas onde
ficaram expostas as partes de Tira-
dentes.

Deixando um rastro de emoção e
sentimento histórico, a tropa montada
vai revivendo, durante os 22 dias de
viagem, a tragédia bicentenária. Na
localidade de Cebolas, próxima a Pa-
raíba do Sul, faz a segunda parada
oficial, onde a tropa foi recebida por
Guarda Mirim e houve o primeiro
carimbo comemorativo do selo. No
dia 3 de maio, o segundo carimbo, na
cidade de Barbacena; no dia 7, no Alto
das Banderinhas, em Conselheiro La-
faiete, a solenidade do 3o carimbo; no
dia 8, na Estalagem de Varginha de
Lourenço (Ouro Branco), o 4o carim-
bo. O 5o e último carimbo se deu no
dia 13, já em Tiradentes, em solenida-
de conjunta com o Marco do Pombal.

Para os integrantes da Comissão, é
imensurável a importância da passa-
gem dessa tropa para as pequenas ci-
dades incluídas no roteiro. "Elas fo-
ram altamente beneficiadas e o projeto
permitiu descobertas valiosas, como a

que ocorreu na cidade de Matias Bar-
bosa, onde foi montada uma exposi-

ção na capela de Nossa Senhora da
Conceição, que ficava no meio do ma-
to, com uma documentação muito in-
teressante conseguida por um colecio-
nador da região. Tiradentes tinha uma
fazenda lá e foi possível resgatar muito
de suas estadas naquele local. Acho

que foi o maior acontecimento da
cidade nesses 200 anos", afirmam eles.

Também em Juiz de Fora, que fazia

parte do Caminho Novo para Minas,
foram promovidas exposições com do-
cumentário de época, na galeria Pró-
música, onde ficou exposto um painel
sobre a independência, do artista piás-
tico Fernando Pita, e foi realizado o
festival de música colonial, ainda den-
tro das comemorações, que resultou
na gravação de um compact disc.

Merece destaque também a encena-

ção, no Rio, da peça teatral, Tiraden-
tes, a Inconfidência no Rio - de autoria
de Carlos Eduardo Novaes, dirigida

por Aderbal Filho, em que a platéia se
deslocava atrás do cenário, reconsti-
tuindo as cenas da tragédia de 1792.

Um herói no Panteão

O Panteão da liberdade na Praça
dos Três Poderes, em Brasília, ganhou
o seu primeiro herói, com a inagurura-
ção, também no dia 21 de abril do ano
passado, do busto de Tiradentes e a
inclusão do seu nome abrindo o livro
dos heróis, que ficara fechado durante
muitos anos.

Mas o busto de Tiradentes que re-

pousa em muitas praças brasileiras já
ultrapassou as fronteiras do país e é
também hoje monumento no Equador
e na Argentina. Uruguai, Cuba e Co-
lômbia já solicitaram oficialmente per-
missão para a homenagem. A ministra

das Relações Exteriores da Colômbia,
Noemi Sanin, que visitou o Brasil re-
centemente, no encontro que teve com
o presidente Itamar Franco demons-
trou tanto entusiasmo sobre a vida de
Tiradentes que manifestou interesse
em construir dois monumentos em ho-
menagem a ele: um em Bogotá, outro
em Medellín.

A sagração da liberdade

Organizado e coordenado pelo pro-
fessor Darcy Ribeiro, o seminário A
sagração da liberdade, promovido no
Museu de Belas-Artes, no Rio de Ja-
neiro, em abril do ano passado, abriu
a série de outros que se realizariam

pelo Brasil afora, objetivando a reto-
mada da importância de Tiradentes no
contexto histórico nacional.

Dezenas de seminários, eonferên-
cias, painéis, palestras foram promo-
vidos ao longo desse ano comemora-
tivo, dos quais destacam-se Tempo e
história, na USP; Mito, Cultura c
História, no Museu da Inconfidèn-
cia, no Rio, que contou com a pre-
sença de Keneth Maxwell, historia-
dor que escreveu A devassa da
devassa-, além de outros seminários
realizados em Brasília, Salvador. Be-
lém, Belo Horizonte, Campinas, Juiz
de Fora, Ouro Preto, Barbacena. São
João Del Rei e Tiradentes.

Diversas obras literárias foram pu-
blicadas em homenagem ao bicentená-
rio da morte de Tiradentes, ressaltan-
do-se o livro Minas da Liberdade,

publicado pela Secretaria de Cultura
de Minas, que tem projeto de editar

poetas do século 18, numa coleção que
reunirá 15 títulos com obras dos in-
confidentes e textos de críticas literá-
rias sobre esses mesmos poetas; e
Tiradentes face a face, da biblioteca re-

prográfica da Xerox do Brasil.

O último evento programado pela
Comissão será realizado no próximo
dia 27, que constará de sessão solene
de encerramento no Congresso Nacio-
nal, seguida da abertura da exposição

promovida pela Caixa Econômica Fe-
deral sobre a Inconfidência/ Na mes-
ma solenidade será lançado o livro
Tiradentes, coordenado por José Pinto
Neves, editado pela Comissão com o

patrocínio da Caixa Econômica Fede-
ral. O livro contém reproduções que
fazem parte do acervo da Caixa.
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Na França, encontro com Jefferson

¦ Pesquisa levanta

passos do alferes

na Europa

Uma atividade intelectual de extrema
importância, exercida paralelamente à sua
militância política, torna ainda maior a
figura já grandiosa do Protomártir da Inde-
pendência, Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes. Esta tese, que contrasta com as
versões habituais, as quais favorecem prin-
çipalmente os poetas e os estudantes que
integraram a conjura, é defendida pela pes-
qyisadora Isolde Helena Brans em seu
opúsculo "Tiradentes face a face" (Bibliote-
ca Reprográfica Xerox, 84 pgs. 1992). No
trabalho, o patrono cívico da nação é mos-
irado não apenas como homem de ação,
mas ítambém como um dos mentores inte-
lectuuis da idéia libertária, tendo cabido a
ele entrar em contato, na Europa, em 1787,
com p embaixador dos Estados Unidos na
Franca, em busca de apoio à causa revolu-
cionária dos brasileiros. Esse embaixador
era Thomas JeíTerson, principal redator da
Declaração de Independência de seu país,
proclamada 11 anos antes. Os dois teriam
mantido então vários encontros durante os
três meses e meio de viagem de Jefferson
por cidade da França e do norte da Itália,
em atividades inerentes a seu posto. Afirma
a pesquisadora:

"Na arena romana de Nímes, ou ime-
diações, ocorreu o encontro de dois gigan-
tescos vultos das Américas, Jefferson e Ti-
radéntes. A partir dali, teve início uma
extensa jornada aos portos do Mediterrâ-
neo francês e ao norte da Itália (...)"

Tal encontro teria sido propiciado por"Vendek", 
pseudônimo do estudante de

medicina José Joaquim de Maya Barbalho,
como é aceito pela história,"mas que na
verdade seria Tiradentes. Isso porque, co-
mo explica Isolde Helena Brans, Maya,
estudante de Medicina em Montpellier, vi-
via na Europa há muito tempo, e assim não
estaria em condições de fazer ao embaixa-
dor um relato fiel da situação da colônia.
Tiradentes, sim, deteria tais condições, co-
nhecedor como era da terra, por ele palmi-
lhada desde os tempos de tropeiro, até os de
suas incansáveis rondas militares e revolu-
cionárias.

Em 1789, já abortada a conjura, pela
traição de Silvério dos Reis, o estudante
Domingos Vidal Barbosa, um de seus par-
tícipantes, ratifica as declarações feitas à
Devassa de Minas, que incriminavam so-
mente Maya. Com essa atitude, obviamen-
te, Barbosa buscou inocentar os demais
integrantes da missão "Vendek" — quatro
ao que se supõe — e inocentar o seu titular,
Tiradentes, encobrindo-os com o vulto de
Maya, já então falecido.

No seu "Anais Históricos da Revolução
Francesa", o1 autor P. Wolff coletou uma
série de cartas escritas por Jefferson a vários
destinatários durante a sua viagem ao sul
da França e ao norte da Itália, num roteiro
de cento e dois dias, algo desproporcional
aos motivos informados a seu governo.
Duas razões tinham sido então alegadas:
submeter-se a um tratamento nas águas

* - ' ::

"Inconfidência", óleo sobre tela de Newton Cavalcanti, mostrando o isolamento
de Tiradentes no momento do sacrifício

medicinais de Aix-en-Provence — o que
não ocorreu, de vez que permaneceu ali
apenas dois dias incompletos — e conhecer
uma máquina de descascar arroz sem que-
brar os grãos, usada no norte da Itália.

Na verdade, o terceiro resultado da jor-
nada é o que parece ser o mais valioso e
autêntico: Jefferson faz a seu Governo um
relato detalhado da situação do Brasil colô-
nia."Minha 

jornada a esta parte do país
(França) proporcionou-me. uma informa-
ção, a qual tomarei a liberdade de comuni-
car ao Congresso. Em outubro passado,
recebi uma carta datada de Montpellier,
outubro, 2, 1786, anunciando-me que o
redator era um es-
trangeiro e que ti-
nha um assunto
de grande impor-
tância a comuni-
car-me, desejando
que eu indicasse
um canal através
do qual ele me pu-
desse passar o as-
sunto com segu-
rama."

O embaixador
indicou então, co-

Missão

tem por
' olljeüvo

o apoio
americano

mo local de encontro solicitado, a cidade de
Nímes, para onde iria a pretexto de visitar
as ruínas romanas ali existentes, e ouvir a
mensagem do brasileiro "Vendek".

A viagem ao sul da França, e a conse-
qüente aceitação do encontro com o emis-
sário brasileiro, fora precedida de conta-
tos feitos pelo inconfidente J.A. Maciel,
que se formara em Coimbra, com paren-
tes seus residentes em Vila Rica, Minas
Gerais. De lá partiu, em 1786, um emissá-
rio, designado pelo comandante F.P. Frei-
re de Andr^e,
informações jp|jri

,cunhado dejvlaciej. cqpi

]e| s^ljrdjaf i|uifc|cjfe

recursos da colônia. O emissário escolhido
pelo comandante do Regimento de Cava-
laria fora o alferes Joaquim José da Silva
Xavier. Este dirigiu-se inicialmente a Lis-
boa, após pedido de licença encaminhado
à Corte e aceito com despacho favorável
do Conselho Ultramarino.

A aceitação ocorreu depois de três
Cartas Régias enviadas de Lisboa por
Dona Maria I ao Vice-Rei do Brasil, Dom
Luís de Vasconceilos e Souza, a respeito
dos três projetos que o alferes lhe encami-
nhara. O objetivo destes projetos é referi-
do pelo próprio Tiradentes, quando já
preso e interrogado pela primeira vez na

fortaleza da Ilha
5ÉÉMÉÉ ü H! das Cobras: pre-

tendia informar-
se sobre "umas
águas, a constru-
ção de um trapi-
che e o embarque
e desembarque de
gado".

Tais iniciativas
revelam preocu-
pações de estadis-
ta e surpreendem

quando desempe-
nhadas por um simples alferes de cavala-
ria. De acordo com a pesquisadora, é
portanto certo que em 1786, ao cruzar o
oceano rumo à Europa, o alferes levava
intenções diversas das alegadas à Corte
em setembro do ano seguinte, em Lisboa.

"A meta era acionar um vasto plano
revolucionário: captando águas potáveis
para abastecer o Rio de Janeiro e edifi-
cando instalações para embarque e de-
sembarque de gado na Praia dos Minei-
ros, o grande líder angariava recursos
jjarp jnpver o leviuite. Já a construção de

| um, cy"mazéJnHp|rBj depóli$ii[jt|i|o tinha

- Situação
do Brasil

colônia é

relatada ao

embaixador

com todos

os detalhes

um significado bem mais específico: repre-
sentava a primeira medida no cumpri-
mento de tratativas mantidas ao longo de
14 meses — de outubro de 1786 a janeiro
de 1788 — entre o emissário brasileiro
'Vendek' e representantes de potências es-
trangeiras que apoiariam a emancipação
da colônia lusa e a criação da República
sul-americana. O armazém ou trapiche, a
ser localizado entre a ponte da Alfândega
e o trapiche da Lapa (área portuária do
Rio de Janeiro) destinava-se a receber um
trigo que chegaria por via marítima. Re-
presentando o início de trocas comerciais,
o trigo, a ser armazenado por Tiradentes,
significava o preço do acordo negociado
entre 'Vendek' e Thomas Jefferson.

No memorando enviado mais tarde a
seu governo, Jefferson, comunica a opi-
nião, fortemente favorável, que os brasi-
leiros têm sobre a revolução norte-ameri-
cana: consideram-na o precedente para a
emancipação da colônia lusa, seguindo o
exemplo da América inglesa. A seguir, o
estadista fornece alguns detalhes capazes
de esclarecer, parcialmente, a possível
identidade de seu informante, "Vendek".

Diz ele que se trata de um habitante do
Rio de Janeiro.

Bastariam os termos deste relatório pa-
ra constar e afirmar, contrariando o in-
confidente Vidal, que a iniciativa de Maya
junto a Jefferson não foi ato de um só
indivíduo, e que os contatos com o esta-
dista não se limitaram a um único encon-
tro em Ninies. Maya não poderia estar de
posse de tantas e tão atualizadas informa-
ções sobre a colônia, por estar ausente
havia muitos anos, e por sua vez Jefferson
não retardaria, por 44 dias, a remessa das
mesmas informações, se elas de fato lhe
tivessem sido passadas por Maya em Ni-
mes, em 21 de março de 1787.

A hipótese resultante é a de que Jeffer-
son, ao cumprir sua longa jornada, estava
acompanhado por integrantes da missão
"Vendek", viabilizando a futura Repúbli-
ca brasileira. No extenso relatório de 4 de
maio de 1787, Jefferson transmite algu-
mas informações de ordem estratégica em
caso de invasão espanhola, através de
fronteiras no extremo sul do país. Refere-
se também à inacessibilidade das minas de
ouro, entre as montanhas, e às possibili-
dades de defesa do porto do Rio de Janei-
ro, que ele considera quase tão inexpug-
nável quanto Gibraltar.

Com as necessárias precauções diplo-
máticas, o embaixador informara aos bra-
sileiros que não tinha instruções nem au-
toridade para pronunciar-se sobre o tema
proposto. E relata a seu governo que
ocorrera uma única entrevista, limitada a
um só interlocutor. Em outros trechos, no
entanto, evidencia-se a forma pluralizada,
referindo-se a "eles", e não a uma só
pessoa.

Na próxima página, o
interesse de Jefferson
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Uma idéia recebida com interesse

habitantes do mesmo continente e, de
uma certa forma, compatriotas.

A pessoa identificada como "Ven-

dek" fala como um estadista c um
lider militar, qualidades atribuíveis ao
experiente alferes Xavier, e não ao
doentio estudante Maya. E mais, oo
relatório de Jefferson, de 4 de maio de
1787, lê-se que o emissário brasileiro
temia que, em caso de luta, o povo
viesse a "falhar-lhe". Tal receio cabe-
ria a um combativo oficial, e não a um
universitário às vésperas de sua defesa
de tese.

Outras inúmeras evidências apon-
tam à constatação, "hoje retificada no
testemunho de um Caldeira Brant —

publicado no Rio de Janeiro em 1872,
de que o emissário 'Vendek' titular era
o alferes Xavier, e não Maya", conclui
Helena Brans.

Dos levantamentos feitos pela pes-
quisadora sobressai que 

"Vendek" foi,
na verdade, o nome sob o qual um
grupo de conjurados entrou em conta-
to, na Europa, com uma das principais
figuras da independência dos Estados
Unidos, em busca de apoio à sua causa
libertária. Maya fazia parte de tal gru-
po, mas o principal interlocutor do
estadista americano foi o alferes Joa-
quim José da Silva Xavier, o que con-
fere a este uma dimensão ainda maior
— se isso é possível — na história
brasileira.

¦ Jefferson mostra

inclinação a intervir

no movimento local

Ressalvando a impossibilidade de
envolver seu país em qualquer situação
antagônica a Portugal, Jefferson não
deixou de afirmar que 

"... uma revolu-
ção bem-sucedida no Brasil não pode-
ria ser desinteressante para os Estados
Unidos".

Nos parágrafos seguintes, depois de
referir-se a uma visita recebida em Paris
de um mexicano que não identifica (que
poderia ter sido Miranda ou Narino), o
embaixador deixa entrever seu interesse
pelos problemas das populações sul-a-
mericanas, dominadas pela Espanha. E
faz menção a um episódio "antigo e
isolado", onde pode ser percebida uma
certa intenção de advertência.

Refere-se o estadista a uma rebelião
havida no Peru, quando os insurrectos
necessitavam apenas "de um ponto de
união", em torno do qual pudessem
formar um corpo de resistência; não
conseguindo, agiram de forma desço-
nexa e foram subjugados, separada-
mente. Jefferson faz então uma dura
critica:"Tivesse o comodoro Johnson, en- encargos-de mascate e de transportador
tão esperado naquela costa, ali tocado de encomendas. "O doentio estudante
e desembarcado 2.000 homens, o domí- Maya" — prossegue a pesquisadora —

nio da Espanha, naquele país, estaria "havia muitos anos na Europa (talvez
concluído." E acrescenta: em tratamento da moléstia que o viti-

. "Perturbo o Congresso com estes mou), nascera no Rio, e não há qual-
detalhes porque, mesmo distantes de quer referência que comprove ter ele
condições e disposições de tomar parte conhecido São Salvador ou a rude re-
em quaisquer comoções naquek país, a gião das Minas de ouro,
natureza colocou-nos próximos demais Serra do Mar acima, no
para que seus movimentos sejam indi- centro da colônia. As in-
ferentes aos nossos interesses ou à nos- formações de Jefferson so-
sa curiosidade." bre o Brasil procedem de

É possível apreender nesta habilido- outra fonte...",
sa referência—diz Isolde Helena Brans Após referir-se detalha-
— uma inclinação a intervir, quando damente aos valores arre-
oportuno, em áreas do continente ame- cadados pela corte lusa,
ricano ainda sob domínio europeu, o representados pelo Quinto
que representaria, naquela ocasião, um do ouro e pela exclusividâ-
apoio velado às pretensões brasileiras. de na extração de diaman-

Ao referir-se a seu informante, Jef- tes e outras pedras preciò-
ferson, depois de dizer que este é nativo sas, calcula ele em 26 milhões de
brasileiro e reside no Rio de Janeiro, dólares os valores remanescentes,
acrescenta: anuais, existentes na colônia e capazes

"Ele conhece bem São Salvador, a de suprir as necessidades de uma revo-

(metrópole) anterior, e as Minas de lução, incluindo pagamento de armas,
ouro, as quais estão no centro do país. munições, navios, marinheiros, solda-
Estas são todas por uma revolução e, dos e oficiais. Informa também que os
constituindo o corpo da nação, as ou- brasileiros seriam permanentes com-
tras partes as seguirão." pradores de navios, trigo e peixe salga-

À época, o alferes Joaquim José da do, que Portugal, evidentemnte, não
Silva Xavier, nascido, na colônia, resi- mais forneceria,
dia no Rio de Janeiro. Em sua juventu- Na mesma carta-relatório há um in-
de e na condição de tropeiro, viajava forme que possibilita uma observação
entre Minas e Bahia, cumprindo seus adicional. Diz Jefferson: "Eles têm car-

ne na maior abundância, tanto que, em
alguns lugares, matam os bois apenas
para extrair o couro."

Efetivamente, este fato ocorria nas
pradarias do sul, nas áreas limítrofes às
de domínio espanhol, para onde o alfe-,
res Xavier esteve por ser enviado,
aguardando ordem de marcha ou cm-

barque, entre 1776 e 1779,
no Rio de Janeiro, com as
tropas mineiras. Esta
constatação remete a ou-
tra: no início de 1788, em
um de seus três projetos,
Tiradentes visava a edifi-
cação de um embarcadou-
ro e desembarcadouro de
gado, a ser instalado na
chamada Praia dos Minei-
ros, talvez para suprir o
Rio com recursos que no

sul eram desperdiçados. O informe de
Jefferson ao governo de seu país, refe-
rente à existência desses recursos, apro-
xima-se da área de conhecimento do
alferes de cavalaria e não à do estudan-
te Maya, distanciado da pátria e desta
esfera de preocupações.

Dirigindo-se a Jefferson, o emissário
"Vendek" 

pondera: 
"É necessário ha-

ver uma potência que dê a mão aos
brasileiros (...) é a vossa nação que
julgamos mais própria para nos dar
socorro (...) pois foi quem nos deu o
exemplo e porque a natureza nos fez

U
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Inconfidência: o 

prim<

No grupo ilos inconfidentes, formado dc ricos
proprietários e homens letrados, Tiradentes se des-
taca pela singularidade, exatamente por ser o mais
comum. "Ele anteciparia o homem comum brasilei-
ro, sem propriedade e que busca um lugar ao sol.
riradentes tem a dimensão das frustrações do brasi-
leiro que não consegue ascender nesse quadro de
dominação. Mas o alteres, que era também dentis-
ta e já ha\ia tentado outras profissões, conseguiu se
aproximar de uma elite econômica que pensava a
contestação e a separação política. Era o pensamen-
to de quem andava lendo Voltaire, Montesquieu e
ioda uma literatura subversiva de carater revolucio-
nário, que circulava nos trópicos, entre as capita-
nias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Contemporânea da Revolução Francesa, a In-
confidencia Mineira refletiu também seu caráter de
inspiração iluminista que formulou as utopias do
século 18, tomando como base a razão e a critica do
mundo no seu sentido mais amplo. A obra produzi-
da por poetas inconfidentes como Manoel Inácio da
Silva Alvarenga, Cláudio Manoel da Costa e Tomás
Antonio Gonzaga reflete, também, a busca de uma
estética contemporânea identificada com a dos
grandes centros europeus.

Liberdade. Eis aí o lema do movimento dos
mineiros — e dos cariocas — c o tema abordado
nesta entrevista pelo historiador Afonso Carlos
Marques dos Santos, professor das Universidades
Federal e Estadual do Rio de Janeiro, atual presi-
dente da Associação Nacional dos Professores Uni-
versitários de História e autor do recém-lançado No
rascunho tia nação: inconfidência no Rio de Janeiro.

A seguir, os principais trechos da entrevista com
o professor Afonso Carlos Marques dos Santos.

A Inconfidência
A Inconfidência Mineira é o primeiro movimen-

to no qual a questão da liberdade se coloca efetiva-
mente, e as contradições entre metrópole e colônia
se evidenciam. Não apenas através de idéias espar-
sas, mas num projeto autonomista que apresenta
também a idéia dc república muito influenciada pela
revolução e independência das colônias inglesas da
América do Norte. O projeto de república aparece
bastante nítido no movimento dos mineiros, assim
como a idéia da separação política a partir da crítica
ao sistema colonial, ao mercantilismo e aos meca-
nismos de controle da colônia.

Os livros
A Revolução Francesa é contemporânea da In-

confidència, mas as idéias da Revolução estavam
presentes na literatura transportada por esses letra-
dos de Minas Gerais. E essa literatura aparece em
algumas bibliotecas de inconfidentes, entre as quais
a do cônego Luiz Vieira da Silva, que foi estudada
pelo historiador mineiro Eduardo Friero, e a da
família Resende Costa, dois inconfidentes, pai e
filho, que pertencem ao grupo de Tiradentes. Nessa
última foram encontradas obras de Montesquieu e
mostras de que eles leram os críticos do antigo
regime e da colonização. Voltaire também andou
sendo lido nas Minas Gerais onde também os enci-
clopedistas tiveram eco. Havia, então, a presença de
uma literatura subversiva de caráter potencialmente
revolucionário que era lida aqui nos trópicos e
proibida em Portugal. Esse material chegava ao
Brasil através da bagagem dos estudantes que ha-
viam feito medicina em Montpelier ou direito cm
Coimbra e que circulavam na Europa nessa época,
Havia, no entanto, um controle muito rígido em

Lisboa, feito pela Intendência Geral de Polícia, que
circulava pelas livrarias da cidade, especialmente
atenta sobre obras vindas da França. Na época, a
instituição que cuidava disso era a Real Mesa Censó-
ria, por onde passavam todos os livros que deveriam
ser impressos ou vendidos em Portugal. Mas com todo
esse controle, na documentação da Casa dos Contos
foi encontrada a declaração dos livros levados para
Minas por um médico e onde figuram títulos e temas
proibidos que os administradores não perceberam.
Havia, de fato, bibliotecas coloniais que comportavam
esse tipo de literatura contestatória.

O leitor e a articulação
Tiradentes não era especialmente um intelectual,

mas é bastante notório o fato de que ele andava em
Ouro Preto com um exemplar da Constituição nor-
te-americana, traduzido para o francês, procurando
pessoas que conhecessem aquela língua para ler
com ele. Circulava pelas ruas da cidade e certamen-
te discutia tópicos da Constituição.

Também não é só essa relação com a leitura.
Efetivamente, aqueles que estavam articulados
com o movimento da Inconfidência em Minas e no
Rio de Janeiro enviaram um emissário a Thomas
Jefferson. O encontro entre o estudante brasileiro
José Joaquim da Maia e o representante diplomáti-
co do governo norte-americano na França aconte-
ceu em Nimes, dois anos antes da Revolução Fran-
cesa. Desse encontro nasce uma correspondência de
Jefferson para o presidente do Congresso norte-a-
mericano, relatando as conversações com Maia.
Nessas conversas, Maia — que estudava medicina em
Montpelier após deixar a faculdade de direito em
Coimbra — buscava junto ao diplomata norte-ameri-
cano não apenas as solicitações de apoio ao movimen-
to insurgente de Minas, mas apresentava uma avalia-
ção política das Capitanias envolvidas, feita pelos
próprios inconfidentes. A avaliação deixava claro, no
entanto, não existir no pensamento político dos conju-
rados o conceito de Nação, ao contrário do que já
ocorria no contexto norte-americano.

Apoio aos inconfidentes
O que muitas vezes não ficou claro na historio-

grafia, mas há indícios efetivos disso, é que existe
uma base social de apoio ao movimento dos incon-
fidente não apenas em Minas Gerais, mas no Rio de
Janeiro. Nos Autos da Devassa aparecem informa-
ções de que 60 comerciantes do Rio estariam pron-
tos para apoiar a chegada de franceses que viriam
dar apoio ao movimento. Não se trata aí de pura
especulação. José Joaquim da Maia, por exemplo,
certamente estava na França patrocinado por gente
do Rio de Janeiro. Aliás, as capitanias de Minas e
Rio de Janeiro estavam diretamente interligadas em
função das condições de porto do Rio e do comér-
cio existente entre as duas capitanias. Nesse pano de
fundo são fundamentais tanto os negociantes como
os proprietários, e é importante lembrar que os
inconfidentes são homens ligados à propriedade,
porque é exatamente no âmbito da propriedade que
vai surgir a idéia de nação, de separação política, de
contestação à dominação colonial.

Características
Tiradentes é uma figura singular nesse quadro e

talvez isso explique o fato de somente ele ter sido
executado, já que, entre todos, ele é o homem mais
comum, aquele que anteciparia o homem comum
brasileiro, sem propriedade, que está tentando um
lugar ;ao sol. Sua biografia revela uma vida de

S ^tentativas frustradas de encontrar espaçq

Identificados pelo sentimento sej

aos mineiros para lutar contra <

a" '¦ *

'' * '''5? 
:^^^

jjjjj

jjjj^

O.honjem que luta nas montanhas, 79Sj5,Xí/;z Paulo Jiaravelli retr.



JORNAL DO BRASIL ESPECIAL/TIRADENTES domingo, 25 4 l>3 e 9

íeiro esboço da Naçã

Em seu
trabalho.
Inconfidência,

tela, de 1989, a

ressalta o cirna
revolucionário
da época

vfilli retratou as diversas fases, do movimento..Técnica mista

to separatista, cariocas se aliaram

itra o colonialismo português
balho. Ele tem a dimensão das frustrações do ho-
mem Brasileiro que não consegue ascender nesse
quadro de dominação.

Por outro lado, Tiradentes consegue se aproxi-
mar de pessoas do âmbito da propriedade que
estavam pensando a contestação e a separação poli-
tica. E esse é o dado de originalidade do movimen-
to, que foi menosprezado por muita gente porque
não deu certo, como se só os movimentos que
tivessem dado certo na história funcionassem para
explicar a própria história.

As inconfidências têm exatamente a característica
de facilitar a compreensão dessas sociedades, de como
pensavam e se articulavam essas pessoas e quem eram
elas. Existem aí os rebeldes invisíveis. As figuras liga-
das à propriedade aparecem com mais dificuldade. No
caso do Rio de Janeiro, em 1794, são presos os
letrados do Rio, dois anos depois da execução de
Tiradentes. Eram um médico, um professor régio,
artesãos e comerciantes. Mas eles não eram os únicos e
não estavam sozinhos e ousaram continuar a pensar
os mesmos temas dos inconfidentes mineiros dois anos
depois da execução de Tiradentes.

O movimento contínua na sociedade
literária do Rio

Eles continuavam a ler gazetas francesas e a
discutir as idéias no centro do Rio de Janeiro. As
boticas se transformavam em ponto de reunião para
discussão das idéias. O próprio vice-rei torna ilegal
o funcionamento da sociedade literária do Rio de
Janeiro no ano de 1790, quando os inconfidentes
estão presos aqui. Mas até 1794 eles continuaram a
se reunir no mesmo local da sede que era a casa do
poeta Manoel Inácio da Silva Alvarenga, o grande
mestre de liberdade do Rio no final do século 18.

Certamente os inconfidentes do Rio tinham arti-
culação com os mineiros, tanto do ponto de vista
político e social quanto do cultural e estético. Eram
todos membros do movimento arcádico, todos
identificados com a arcádia romana, embora não
haja prova da existência efetiva de uma arcádia
ultramarina. Sem dúvida eles se constituíam mem-
bros daquele movimento e pertenceram ao grupo de
poetas arcádios éfn Portugal. Vários foram ligados
a Basílio da Gama, autor de muita expressão na
Europa. Esses inconfidentes tinham uma dimensão

da sua formação, estavam ligados ao pombalismo,
às reformas iluministas de Pombal.

Havia, portanto, uma identidade cultural em
construção, que não era apenas entre Minas e o Rio
de Janeiro daquela época, mas com a contempora-
neidade. Eles buscavam através da atitude estética e
da posição literária uma identificação com aquilo
que representava o contemporâneo dos grandes
centros europeus. No caso do Rio de Janeiro, o
exemplo mais rej resentativo é o do poeta Manoel

1794, e dos mine
Cláudio Manoel <

Há traços, no i
nessa gente. O fat
características espt
dade. Ao mesmo

Inácio da Silva Alvarenga, preso indevassável em
iros, Tomás Antonio Gonzaga e
.a Costa.
ntanto, que é preciso compreender

> de estar ligado à propriedade traz
cíficas, ou seja, uma certa ambigüi-
tempo em que se pensa liberdade,

tem-se uma dimensão aristocrática no comportamento
dos inconfidentes,jo que se evidencia na própria poesia
na qual sobressai h necessidade de marcar uma condi-
ção diferenciada.' No fundo, eles eram excludentes,
pensavam a sociádade construída apenas por homens
brancos, o que naturalmente era uma profunda con-
tradição numa,sociedade de negros escravos e índios
ainda significativa.

Punição diferenciada
Na realidade, a sentença já estava feita, mas

havia uma carta da Coroa portuguesa comutando a
pena capital para todos os inconfidentes e mandan-
do que apenas um fosse executado. E Tiradentes é
escolhido por não ter o apoio dos títulos, de cargos,
de patentes e de propriedades, por não possuir
formação universitária na Europa. Ou seja. ele era
totalmente destituído das defesas sociais.

O mártir
Em Tiradentes a noção de mártir da liberdade e

muito mais expressiva do que de mártir da indepen-
dência. Essa denominação representa uma "força-

ção de barra" para encontrar no passado uma
âncora com a construção da identidade nacional. A
idéia de mártir da liberdade é muito mais importan-
te por indicar alguém que, numa situação de extre-
ma opressão, preso e interrogado, assume ate o final
as suas posições e o seu papel. Num país carente de
símbolos e de elementos de identificação positiva, a
reflexão em torno da figura de Tiradentes é impor-
tante. Porque, em meio a toda essa onda de depre-
ciação dos marcos da identidade brasileira, o ca*o
de Tiradentes deve ser pensado e recuperado.

Iluminismo inspirou o movimento
cia da luz contra a obscuridade da treva em todas as
manifestações da inteligência.

Na Inconfidência Mineira, este novo pensar, que
esteve também nas bases de outras inconfidências
ocorridas no Brasil no final do século 18, apresenta no
entanto um caráter bastante diferente daquele que vai
conformar a nação e o estado no século seguinte. Sc.
no movimento que tem Tiradentes como símbolo,
predomina o enfoque às questões sociais, na geração
do estado nacional brasileiro, as cabeças pensantes
mostram claramente uma preocupação muito mais
voltada para a organização administrativa e para a
modernização econômica. Nesse sentido, Tiradentes e
seus companheiros "são os perdedores futuramente da
nação brasileira"', como assinala o coordenador Je
pós-graduação de História da UFRJ, professor Ma-
noel Luiz Salgado. Para ele, o projeto dos inconfiden-
tes foi ignorado no processo de formação da nação
brasileira, e todas as questões por eles levantadas

. forajn .silençiadas no léçulç 19. - _ f , , . ; , . , .

? Numa publicação de 1784, sob o tema O iluminis-
mo, o filósofo alemão Emanuel Kant apontava a
capacidade do homem de estabelecer a crítica do mun-
do através da razão. De acordo com a perspectiva
kantiana, somos capazes de criar coisas novas no
âmbito da moral, da política, da economia, e este
"aufklãrung" — processo de esclarecimento, em ale-
mão — lançou as bases do pensamento moderno dos
séculos 19 e 20.

O iluminismo foi um movimento critico que se
desenvolveu na Europa no século 18, nascido curiosa-
mente no seio das sociedades absolutistas. O absolutis-
mo, aliás, seria o vilão da história contra o qual se
formara um cerco filosófico que propunha reformas
sociais, morais, econômicas e políticas. A produção
literária francesa do século 18, representada sobretudo
por Voltaire, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau,
apresenta os exemplos mais expressivos do combate a
todas as formas de tirania. Democracia, anticolonialis-
mo e anticlericalismo são alguns dos temas fortemente
jibordados no iluminismo, que reclamava a suprema-
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Em busca das 
pontas 

dos 

'icebergs9

m Seminários discutem

o tema importante para
a identidade nacional

Datas, diz Alfredo Bosi. "são 
pontas

de icebergs". E continua: "O navega-
dor que singra a imensidão do mar
bendiz a presença dessas pontas emer-
sas. sólidos geométricos, cubos e cilin-
dros de gelo visíveis a olho nu e a
grandes distâncias. Sem essas balizas na-
turais que cintilam até sob a luz noturna
das estrelas, como evitar que a nau se
espedace de encontro às massas submer-
sas que não se vêem?"

1792 é uma dessas pontas de icebergs.
marco no tempo, a indicar aos navega-
dores da História onde sondar mais fun-
do e mais pacientemente.

1792 é a ponta de um colossal iceberg
que flutua submerso nas últimas déca-
das do século XVIII. E que aflora com
o lluminismo, produtor da Revolução
Francesa e inspirador dos grandes mo-
vimentos libertários das Américas: a In-
dependência Norte-Americana. as cam-
panhas de Bolívar e, entre nós, a
Inconfidência Mineira.

Os eventos do bicentenário da morte
de Tiradentes estimularam a realização
de seminários e ciclos dc estudos que
retomaram a reflexão sobre o signifi-
cado e as teias de relações da Inconfidên-
cia Mineira.

Assim foram o ciclo de conferências
"Tempo e história — Caminhos da me-
mória, trilhas do futuro", promovido
pela Secretaria Municipal de São Pau-
lo; o seminário "Tiradentes. Mito, Cultu-
ra, História", patrocinado pelo Instituto
Brasileiro de Patrimônio Cultural; a "Sa-

gração da Liberdade" do Governo do
Estado do Rio de Janeiro. E outros reali-
zados pela Secretaria de Cultura do Esta-
do de Minas Gerais e pela Universidade
Federal de Minas Gerais.

Boa parte dos estudos apresentados
nesses seminários ganhou forma impres-
sa. "Tiradentes, estadista", de Darcy Ri-
beiro, foi publicado pelo Centro Gráfico
do Senado Federal. "As Minas ilumina-
das: a Ilustração e a Inconfidência", de
Sérgio Paulo Rouanet, "Tensões sociais
em Minas na segunda metade do século
XVIII", de Laura Mello e Souza, "O

diabo na livraria dos inconfidentes", de
Luiz Carlos Villalta e "O entusiasmo, o
teatro e a revolução", de Renato Janine
Ribeiro, formam o capítulo "1792" da
coletânea "Tempo e História", organi-
zada por Adauto Novaes, publicação da
Companhia das Letras.

A transcrição de trechos dos dois
primeiros estudos, o de Darcy Ribeiro
e o de Sérgio Paulo Rouanet, ilustra o
espírito que animou a passagem do se-
gundo centenário da Inconfidência e indi-
ca que ainda há muito o que revol-
ver embaixo das pontas dos icebergs.

A face do herói no traço do artista plástico A Idemir Martins, óleo sobre tela, 1969

»

Luz contra as trevas

Em "As Minas iluminadas", Sérgio Pau-
lo Rouanet trata da presença das idéias da
Ilustração na Inconfidência:

"A questão da interação entre idéias e
práticas políticas costuma ser abordada de
uma ou de outra maneira, conforme a pers-
pectiva teórica dos debatedores: dependen-
do do ponto de vista, as idéias ou terão um
papel determinante na história ou serão
vistas como simples epifenômenos de práti-
cas políticas e interesses econômicos.(...)

No tocante à Inconfidência Mineira, de
qualquer maneira, não há quem negue a
influência das idéias. Para alguns autores,
inclusive, elas foram tudo — os fatos é que
foram marginais.

É a posição de Afonso Arinos. Para ele,
do ponto de vista da justiça régia, os fatos
não tinham existência penal. Tratava-se de
visitas que alguns sujeitos se faziam, para
conversar e jogar gamão. As conversas, coi-
sa material, é que tinha vida. Os autos da
devassa só dão notícia de conversas. A de-
vassa se fazia com o sentido de apurar
delitos de intenções, crimes de idéias. Foi o
que disse o defensor José de Oliveira Fa-
gundes: 

'Tudo não passava de um crimino-
so excesso de loquacidade e entretenimento
de quiméricas idéias, que se desvaneciam
logo que esses réus se separavam.' Os fatos
são a matéria morta da Inconfidência, as
idéias — as do lluminismo franco-america-
no — sua substância viva.

Mesmo que se rejeite esse papel exclusivo
atribuído às idéias durante a Inconfidência,
podemos dar-lhes peso pelo menos igual ao de
outros fatores. Como em Cecília Meirelles, no
Romanceiro da Inconfidência:
Uns poucos de americanos
Por umas praias desertas
Já libertaram seu povo
Da prepotente Inglaterra

Washington, Jefferson, Franklin
Palpita a noite repleta
De fantasmas, dc presságios
E as idéias."

Para fixar a presença dessas' idéias,
Rouanet prefere, ao invés de inferi-las, ten-
tar observá-las diretamente, verificar em
que medida estão presentes nos principais
textos da época. E propõe que a busca dessa
influência sé dê em dois registros: no nível
da língua e no da palavra."A hipótese é que, como todos os ho-
mens cultos da Europa, os intelectuais da
Inconfidência articulavam sua expressão es-
crita através do que estou chamando de a
língua da Ilustração: conjunto de tropos,
metáforas, certezas não problemáticas, evi-
dências axiomáticas, que constituíam a gra-
de epistêmica através da qual o mundo era
percebido e verbalizado.

A língua ilustrada incluía entre suas figu-
ras obrigatórias duas entidades onipresentes,
a razão e a natureza. No discurso inconfidên-
te, encontramos essas figuras em toda parte,
desde o Tratado de Direito 

'Natural, de Tomás
Antônio Gonzaga, que sistematiza as leis que
nos são 'naturalmente intimadas por meio do
discurso e da razão' até a poesia lírica. Um.
exemplo entre vários: numa das liras de Gon-
zaga, Dirceu reclama da indiferença de Marí-
lia, censurando-a por querer furtar-se à lei da
natureza:
Todos amam: só Marília
Desta lei da Natureza
Queria ter isenção?

Mas o grande topos da língua iluminista
é a batalha da luz contra as trevas. Metáfo-
ra de origem cristã, simbolizando a luta de
Deus contra o demônio, dc Cristo contra o
anticristo, ela se aplica depois à monarquia
absoluta — Luís XIV como o Rei Sol — e
depois à luta contra o próprio absolutismo.

(...) a Ilustração queria iluminar o mundo,
expulsar o poder ilegítimo do covil tenebro-
so em que ele se escondia, livrar o homem
do préjugé, escuridão da inteligência, e, pa-
ra isso. martelava incessantemente o grande
simbolismo da luz e da treva."

E. mais adiante: "Na linguagem arcádi-
ca. a luz é encarnada pela figura solar de
Apoio e seu sacerdote, o poeta Orfeu, tendo
como objeto uma Eurídice inacessível. Nas
condições políticas do Brasil, o objeto de
desejo é a mulher amada, e não diretamente
a liberdade. É o que se verifica no soneto
inicial de Clúdio Manuel da Costa, invoca-
ção da luz, através de Orfeu, o trácio:
Para cantar de amor tenros cuidados
Tomo entre vós, ó montes, o instrumento;
Ouvi pois o meu fúnebre lamento;
Se é que de compaixão sois animados.
Já vós vistes, que aos ecos magoados
Do trácio Orfeu parava o mesmo vento;
Da lira de Anfião ao doce acento
Se viram os rochedos abalados
Bem sei, que de outros gênios o Destino
Para cingir de Apoio a verde rama
Lhes influiu na lira estro divino:
O canto, pois, que a minha voz derrama
Porque ao menos o entoa um peregrino
Se faz digno entre vós também de fama.
(...) Esse elemento da língua iluminista se
atualizou sobretudo no discurso amoroso,
dadas as condições específicas da Colônia e
da Ilustração ibérica, mas podemos ver nes-
sa figura da luz a metáfora-síntese que con-
densa todos os temas do discurso inconfi-
dente, a fé e a esperança num mundo novo,
cm que as trevas do colonialismo, do despo-
tismo, da guerra, da escravidão e do privilé-
gio sejam varridos pelos raios do Sol."

A forte presença de temas como o anti-
colonialismo, o antidespotismo, o anticleri-
calismo, o antiescravismo, o antimilitaris-
mo e as atitudes sociais, nos textos dos
inconfidentes, é analisada por Rouanet,
com distinção para os pontos de articulação
semântica entre o discurso ilustrado e o
discurso inconfidente.

Rouanet finaliza afirmando que, no caso
do discurso dos inconfidentes não se pode
falar em "deslocamento de idéias européias.
no Brasil".

"(...) não houve deslocamento nem no
código, porque o discurso inconfidente usa-
va uma língua franca comum a todo o
Ocidente, nem na palavra, porque o estoque
temático da Ilustração não foi simplesmen-
te importado, e sim usado conforme as
conveniências da elite dc proprietários que
num momento dado decidiu insurgir-se
contra a Metrópole portuguesa.

O pensamento inconfidente foi parte do
pensamento ilustrado, e nesse sentido, ape-
sar de todas as limitações sociais e políticas,
parte do Iluministmo. O liberalismo foi
também legitimação de classe, como disse
Roberto Schwarz, e nesse sentido funcio-
nou numa direção contra-iluminista, mas
foi iluminista ao servir de lastro teórico
para o movimento abolicionista. O socialis-
mo democrático foi puramente iluminista
em sua denúncia de exploração social. O
combate continua. O lluminismo também."

Apoio

& BANCO DO BRASH
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A 
paixão 

dos mineiros subversivos

¦ Certeza de se ter

no Brasil uma

república próspera
Darcy Ribeiro exalta os heróis da In-

confidência e pede para Tiradentes, o maior
deles, o reconhecimento como estadista
que, a seu ver, a Nação lhe deve:

"Aqui estamos, hoje, para evocar uns
raros, bravos homens. Eram poetas, magis-
trados, empresários, sacerdotes, militares,
todos mineiros. Gente muito inverossímil
para uma revolução. Foram eles, entretan-
to, que, há duzentos anos, prefiguraram o
Brasil que há de ser e se alçaram para
edificá-lo.

Aqueles mineiros subversivos não só
curtiram sonhos libertários de um Brasil
utópico, mas lutaram e sofreram para con-
cretizá-lo, plantando no chão do mundo
uma pátria livre e soberana, próspera e
feliz. Na luta por esta causa maior deram e
perderam suas vidas. Um deles, pela morte
na forca. Os outros, pelo desterro na Áfri-
ca, onde também morreram em desengano.

Dentre eles, um se destaca assinalada-
mente. É Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes. Ao contrário de seus compa-
nheiros, ricos e letrados, Tiradentes era um
homem do povo. Seu saber de experiência
feito vinha de sua vida de tropeiro, de
minerador, de curador de doentes, de den-
tista afamado e de alferes. Mas, principal-
mente, de conspirador. Por essas qualida-
des e por seu talento de estadista,

A UFMG e o
Bicentenário

de Tiradentes

¦ Como parte das comemora-
ções dos 200 anos da morte de
Tiradentes, a Universidade Fede-
ral de Minas Gerais promoveu
uma série de seminários e debates
que tiveram como tema principal
a modernidade dos ideais da In-
cofidência:

Minas e as Utopias — 200
Anos da Morte de Tiradentes, em
Ouro Preto, em conjunto com a
Universidade Federal de Ouro
Preto.

Tiradentes Hoje — Imaginário
e Política da República Brasileira,
em Belo Horizonte, em conjunto
com a Fundação João Pinheiro.

Ia Semana de Ciência e Histó-
ria de Minas Gerais, em São João
Del Rei

Tiradentes, Mito, Cultura e
História, em Ouro Preto

Bicentenário da Morte de Ti-
radentes, em São João Del Rei.
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ultimamente revelado pelo revisionismo
histórico, foi ele que se fez cabeça da cons-
piração, impondo seu comando a tantos
homens poderosos e letrados da elite de
Ouro Preto."

Darcy analisa o ideário dos conjurados,
sua inspiração na Revolução Francesa e na
recém-fúndada República Norte-America-
na e pontua que 

"Tiradentes tinha a certeza
de que se podia criar no Brasil uma Repú-
büca melhor e mais próspera que a América
Inglesa, porque fôramos mais bem dotados
pela natureza, contando com recursos mi-

nerais de imensa riqueza, além de termos
cidades mais belas e mais cultas que as
norte-americanas. Destemido e ardente, Ti-
radentes andava sempre a dizer para quem
quisesse ouvir. 'Se todos quisermos, pode-
remos fazer deste país uma grande nação'.
Também repetia com freqüência:' 'Ah! 

que
se fossem todos do meu ânimo! O Brasil
seria dos brasileiros'. Irritado com os co-
vardes, exclamava: 'Vosmicê é daqueles que
têm medo do bacalhau!' Tudo isso se lê nos
Autos da Devassa".

Minas lembra o herói

O bicentenário da morte de Tiradentes
foi comemorado em Minas com uma mara-
tona de eventos culturais em mais de 70
municípios. Inspirado no tema "Liberdade e
Cidadania — Tiradentes Vivo", os eventos
envolveram diferentes expressões culturais e
artísticas para festejar a data. As atividades
foram iniciadas no dia 2 de abril de 91 e
encerradas na última quarta-feira."A nossa proposta foi criar um ciclo de
ações culturais que envolvessem a emoção, a
informação e a memória, para estimular as
discussões sobre, a liberdade e cidadania",
afirma a secretária de Cultura de Minas,
Celina Albano, para quem esse foi um dos
maiores eventos culturais já realizados no
Estado.

Celina Albano disse que os organizado-
res procuraram inserir ao roteiro de promo-
ções outras cidades que não fossem somente
as que serviram de cenário para o movimen-
to da Inconfidência Mineira: Ouro Preto,
São João Del Rei e Tiradentes. Coordena-
das pela secretária adjunta da Cultura, An-
dréa Neves da Cunha, o ciclo promoveu, ao
longo do último ano, diversas atividades
como exposições de artes plásticas e foto-
grafia, shows populares, espetáculos de dan-
ça e exibição de vídeos entre outros.

Alguns dos principais trabalhos na área
de artes plásticas , foram ícones da Utopia,
que reuniu em Belo Horizonte, no Palácio
das Artes, a produção dos principais artistas
mineiros, e Utopias Contemporâneas, um
inventário da nova geração de artistas mi-
neiros. Com a Mostra Renina Katz, no
Museu Mineiro, foram apresentadas aqua-
relas feitas pela artista plástica para o Ro-
manceiro da Inconfidência, de Cecília Meire-
les

Composta por 105 painéis sobre o barro-
co mineiro, assinado pelo fotográfo Rui
Cezar, essa mostra percorreu 28 municípios
situados fora do circuito geográfico das ci-
dades históricas, para divulgar informações
sobre o barroco, por ter marcado "tão 

pro-
fundamente o cenário da Inconfidência Mi-
neira".

O bicentenário foi comemorado ainda
com o projeto 

"Música-Show Multimídia",
um espetáculo que reuniu diferentes músicos
mineiros; "Música na Igreja", que promo-
veu a execução de concertos de música de
câmara no interior de igrqas de vários mu-
nicípios mineiros, com repertório do século
18, além da realização de concursos de ban-
das de música, espetáculos de danças em
praças públicas em várias cidades.

Um chamamento

para a grandeza
Inconformado com o pouco empenho

no aprofundamento dos estudos que bus-
quem as verdades dos revolucionários mi-
neiros, Darcy Ribeiro afirma que 

"estes

tristes historiadores de coração pequeno
jamais quiseram examinar as evidências,
tantas, de que Tiradentes estivera ao lado
de outro brasileiro, ainda não identificado,
que se entrevistou longamente com Thomas
Jefíerson, no sul da França, procurando
apoio norte-americano para a guerra de
libertação do Brasil.

Copiosa documentação, já acumulada e
analisada, não autoriza dúvidas sobre a
grandeza e o sacrifício dos conjurados, bem
como sobre a complexidade dos seus planos
e a coerência das suas articulações, visando
ao levante libertário. O que nos falta é,
ainda, coração para sentir seu chamamento
para a grandeza. O que nos falta é, tam-
bém, alma para ,nos_ apossarmos de seu
heroísmo libertário. É lucidez para reto-
marmos sua coragem utópica de projetar o
Brasil que há de ser. Falta-nos, sobretudo,
diz o poeta, é cara para herdarmos as
hirsutas barbas de Tiradentes, nosso herói
máximo".

E, mais adiante, "o completo esclareci-
mento desses fatos, particularmente dos en-
tendimentos com Thomas Jefíerson, consti-
tui, a meu juízo, a tarefa mais desafiante da
historiografia brasileira. Confirmada, ela
dará uma dimensão nova à Insurreição
Mineira, como parte da luta das Américas
pela libertação. Mas, sobretudo, redesenha-
rá, em toda a sua estrutura, a figura históri-
ca de Tiradentes, emprestando-lhe o papel,
não só de homem de ação, de militante
combativo, mas de estadista. Só assim,
aliás, se compreende como aquele homem,
aparentemente rude, descrito como um tro-
peiro, tirador de dentes, foi capaz de impor
sua liderança a tantos conspiradores ricos e
letrados e até a altas patentes militares. Eie,
que era um simples alferes".

Darcy comenta o processo que conde-
nou os insurgentes, a aplicação das penas,
para concluir com a eterna permanência do
Tiradentes:"O destino caiu, coroou desta vez a
cabeça de Joaquim José, condenado pela
Rainha Louca a morrer morte natural na
forca, ser esquartejado e exposto para es-
carmento do povo. Despedaçado, lá ficarão
suas partes apodrecendo, até que o tempo
as consuma, como queria Dona Maria. Os
quatro quartos plantados fedendo, na Es-
trada Real. A cabeça com a cabeleira e a
barba, bastas, alçada num poste alto, era
Ouro Preto, guardada por famintos urub'is
asas de ferro, bicos agudos: tenazes. Estes
foram, só eles, seus coveiros. Acabado as-
sim, tão acabado, sem ao menos a caridade
de cal virgem.
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iradentes nao morreu na fore

O/eo s/te/a (1972) de Clovis Graciano retrata a conspiraQao contra a coldnia que Assis Brasil garante ser mais envolvente

Machado de

Assis foi

umdos

primeiros
escritores
acontar
atrama

m Romance dá nova versão à história e diz que o herói escapou ileso do cadafalso

Tiradentes não morreu na forca, não
subiu no cadafalso no dia 21 de abril de
1792 e. ao contrário da imagem nazare-
na do homem de túnica e barbas e
cabelos longos, reproduzida pela maio-
ria dos artistas nacionais, manteve du-
rante os três anos que passou no cati-
veiro. à espera da sentença final, o
rosto limpo e o cabelo aparado.

Estas e outras curiosas afirmações
sobre o mais popular inconfidente e o
abortado movimento revolucionário
mineiro que o tornou notório fazem
parte do livro Tiradentes, poder oculto o
livrou da forca, do piauiense Francisco
de Assis de Almeida Brasil. Subsidiado
por um mosaico de trechos muitas ve-
zes subliminares de historiadores nacio-
nais e pesquisas de brasilianistas, o au-
tor reuniu, pela primeira vez numa
única obra — na qual mistura a lingua-
gem historiográfica com a ficção —,
fatos que, por tradição, preconceito e
até desprezo, ficaram à margem ou fo-
ram minimizados nos documentos ofi-
ciais.

Reconhecendo que 
"mexer com

dogmas da história é buscar reações
contrárias", Assis Brasil diz que seu
principal objetivo foi esclarecer e dis-
mistificar fatos e desconfianças que os
historiadores sempre omitiram á opi-
nião pública. No caso de Tiradentes,
dois fatos fundamentais contribuíram
para sua pouco esclarecida história: o
grau de nacionalismo do movimento tal
qual foi idealizado pelos republicanos,
o que o levou a servir de modelo para
diversos outros movimentos — alguns
de ideários duvidosos como o golpe de
64, segundo o próprio autor — e a
participação ativa da maçonaria na tra-
ma que fomentou o movimento e na
preservação da pessoa de Joaquim Jo-
sé, salvo da forca com a conivência da
Coroa Portuguesa, fatos que foram
guardados como segredo de Estado du-
rante décadas. "Isso inibiu a ousadia
dos relatos oficiais", diz Assis Brasil.

Historiadores como Martim Fran-
cisco, Vieira Fazenda e João Leda, po-
rém, levantaram suspeitas sobre a vera-
cidade do suplício de Tiradentes, mas é
de Machado de Assis a afirmação mais
contundente sobre a trama que mante-
ve o inconfidente vivo: "Tiradentes vi-
veu até 1818, de uma pensão que lhe
dava D. João VI. Morreu de antraz
(infecção subeutânea maligna) na anti-
ga rua dos Latroeiros, entre as do Ou-
vidor e Rosário, em uma loja de barbei-
ro, dentista e sangrador, que lhe abriu
em 1810 a conselho do próprio D.
João, então princípe regente."

De posse destas informações, Assis
Brasil criou seu romance ambientando
as principais personagens nas ruas ne-
voentas e frias de Vila Rica. onde a
classe burguesa ascendente, insatisfeita
com os pesados impostos cobrados por
um governo ilegítimo e influenciada pe-
Ias idéias libertárias da Revolução
Francesa, fe humanistas de Thomas Jef-

Óleo sltela (1972) de Clóvis Graciano retrata a conspiração contra a colônia que Assis Brasil garante ser mais envolvente

Tiradentes viveu até 1808 em Portugal,
de onde retornou no mesmo ano em
que a família imperial aqui se refugiou,
fugindo das ameaçadoras tropas de
Napoleão. No Rio de Janeiro reviu
clandestinamente sua mulher, Francis-
ca, e a filha Joaquina, morrendo dez
anos mais tarde como Joaquim José da
Silva Xavier, sem nunca ter sido oficial-
mente o inconfidente de Vila Rica. Seus
restos mortais, supostamente perdidos
na estrada, estariam, de fato, enterra-
dos numa das áreas que hoje com-
preendem o Cemitário de Caju, no Rio
de Janeiro.

Apesar de levantar a poeira dos po-
rões da Inconfidência, a versão roman-
ceada, na opinião de Assis Brasil, não
compromete a figura do herói nacional."Tiradentes, 

por sua própria profissão,
era um homem popular, e, como tal,
suas idéias simbolizam anseios univer-
sais de liberdade, mesmo estando à
época a serviço de uma pequena elite,
que detinha o poder econômico, e ter
vivido um processo político à margem
do conhecimento da maioria da popu-
lação.

A revelação da verdadeira face, por
sua vez, é um resgate de uma verdade
histórica. "Todos os presos possuíam, à
época, um barbeiro à disposição, além
de escravos. O semblante judaico cria-
do pelos republicanos na tentativa de
associar o inconfidente a Cristo e ao
seu sofrimento, na realidade, nunca
existiu. Mas, por mais distorções que
tenham havido, suas idéias permanece-
ram." : ! !í í -l li !. I ' \

ferson, ensaia um movimento de inde-
pendência.

O mistério da obra de Assis Brasil
fica por conta do momento em que o
alferes é trocado - à beira do cadafalso -

por um ator ítalo-brasileiro de nome
Renzo Orsini, especialmente preparado
para a missão. A substituição havia
sido tramada dois anos antes pelos ma-
çons, em concordância com D. Maria I,
cuja intenção era comutar
a pena de todos os inconfi-
dentes, transformando a
pena de morte em degre-
do. Pressionada por seus
ministros "ressentidos 

pela
razão do Estado" que exi-
giam a aplicação de casti-
go exemplar em pelo me-
nos um dos revoltosos, a
sentença para Tiradentes
continuou sendo a forca.

Enquanto Renzo su-
cumbia no patíbulo e as
partes de seu corpo, como se fossem do
inconfidente, eram espalhadas pelo ca-
minho entre o Rio de Janeiro e Vila
Rica, Tiradentes seguia como clandes-
tino no navio Golfinho, com destino a
Lisboa, depois de se refugiar no mesmo
porão da rua dos Latoeiros, onde fora
preso três anos antes, vítima da delação
de Silvério dos Reis.

Esta é, segundo Assis Brasil, uma
das partes mais interessantes de sua
obra, por relatar detalhes desconheci-
dos da. história oficial, a crueldade com
que foram tratados ós inconfidentes

que, à exceção de Tiradentes, eram in-
telectuais e homens proeminentes liga-
dos à Coroa, e por desfiar de uma
forma inédita, e mais próxima da ver-
dade, o segredo da libertação de Tira-
dentes.

Revelações como o encontro secreto
de Tiradentes, como emissário da ma-
çonaria, com Thomas Jefferson, na

França, para tratar da In-
confidência; a utilização
do alferes como inocente
útil no front libertário, já
que não convinha aos
magnatas se exporem co-
mo revoltosos aos olhos
da Coroa; e seu exílio em
Portugal, onde recebeu o
apoio da família real, es-
quentam esta nova versão.
Conta Assis Brasil que,
embora mantivesse seu es-
pírito revolucionário, Ti-

radentes convivia com D. João, tendo
até mesmo tratado de D. Maria I na
sua fase de loucura. A confiança de D.
João no inconfidente era tanta que foi a
ele dada a missão de trazer para o
Brasi! uma filha bastarda, por imposi-
ção da rainha Carlota Joaquina.

Não bastando essa relação tão pró-
xima, Tiradentes — diz Assis Brasil —
manteve-se no Brasil com uma pequena
pensão dada por D. João, o que lhe
permitiu retomar as atividades de bar-
beiro e sangrador. Lpnge da forca da
qual escapou aos 42 anos de idade.
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Tiradentes e Ouro Pre to ^Sonf idenia (1980) ,oleo sj madeira de Carlos Scliar

Vai dar certo 
porque 

eu 
quero

¦ O diretor Aderbal Freire Filho encenou a face carioca da conjuração de Minas

0 dramaturgo e diretor Aderbal
Freire Filho é um apaixonado pela
história do Brasil. Seus mais recentes
espetáculos, 0 tiro que mudou a histó-
ria, sobre os últimos dias do presidente
Getúlio Vargas — há dois anos em
cartaz no Museu da República, no Rio
—, e Tiradentes, a Inconfidência no
Rio, apresentada entre maio e dezem-
bro de 1992, como um cortejo pelas
ruas da cidade, diz bem de suas atuais
preocupações de colocar sob a luz dos
refletores episódios e personagens da
história brasileira.

Nada que lembre um iconoclasta.
Aderbal deseja apenas tirar dos pedes-
tais de granito essas personagens, dar-
lhes vida e humanidade, fazê-las cami-
nhar entre o público, interando palco e
platéia num todo libertário.

0 teatro contemporâneo, segundo
Aderbal, serve para isso. É um teatro
que se libertou de muitas amarras
através de Brecht, que rompe com a
ilusão barata e desperta o espectador
para uma reflexão. "Uma acunpuntu-
ra histórica", enfatiza o diretor.

Tiradentes, a Inconfidência carioca,
escrita em parceria com Carlos Eduar-
do Novaes, foi pensada nesses termos.
"Que bom que vocês vieram!" — agra-
dece Tiradentes no início do espetácu-
lo. A cena, passada numa taberna de
um português casado com uma brasi-
leira, dá início a um jogo de cumplici-
dade entre palco e platéia e abre um
leque de sentimentos duais. Ali são to-
dos — e interpretam — conspiradores
e traidores, torturados e torturadores,
prisioneiros e carcereiros e, por fim,
enforcados e carrascos. Passados exa-
tos duzentos anos do fato, o Rio de
Janeiro revive e reflete sobre e com o
herói. "Um movimento que os com-
pêndios de história definem como mi-
neiro, mas que teve toda a sua trama,
do inicio ao fim, urdida no Rio de
Janeiro", diz Aderbal.

Foi numa rua do centro da cidade
que Joaquim José da Silva Xavier se
encontrou com Álvares Maciel, re-
cém-chegado da Europa, e dele rece-
beu livros franceses inspiradores do
movimento; na Rua dos Latoeiros,
hoje Gonçalves Dias, foi preso; na Ilha
das Cobras, encarcerado e interroga-
do; enforcado na Rua da Lampadosa
e esquartejado na Casa do Trem, nas

proximidades do Museu Histórico
Nacional.

Se a descoberta do cenário da In-
confidencia nas ruas do Rio de Janeiro
causou surpresa ao diretor, prazer
maior foi a redescoberta de outros
perfis do herói. "Com as leituras que
fiz", revela Aderbal, "Tiradentes

emergiu com muita humanidade. Fa-
se muito que ele, em certo sentido, foi
muito irresponsável, um boquirroto.
Isso aponta para um erro, e o erro
aponta para o humano, para o cama-
rada que. de fato estava interessado
numa mudança, numa revolução atra-
vés de seu entusiasmo,. sentimento e
emoção."

Na concepção do espetáculo, o di-
retor utilizou 50 atores, vários no pa-
pel de Tiradentes. Na leitura da acusa-
ção, por exemplo, surge um Tiradentes
negro; na cerimônia do enforcamento,
o herói desce o cadafalso e é substituí-
do por um espectador, um brasileiro
comum, um homem do povo do Brasil
Colônia ou do Brasil atual.

Semelhanças com outro importante
espetáculo sobre o herói inconfidente
— encenado nos anos 60 pelo Teatro

de Arena, Arena conta Tiradentes — o
diretor admite, mas faz distinções. "O

painel que o Arena fez do Tiradentes
era muito maior, mostrava os episó-
dios didaticamente, tendo a música
como fio condutor. O espetáculo que
realizamos ficou mais concentrado nos
pontos críticos da história por ter sido
encenado na rua. Pelo aspecto teatral
e decorridos trinta anos entre uma
encenação e outra, Tiradentes — a
Inconfidência no Rio mostra que esta-
mos mais maduros para uma reflexão
do papel do ator e sua relação com o
espectador, uma relação mais aberta e
direta, sem necessidade de um didatis-
mo rígido."

Ao final do espetáculo, embalando
a descida de Tiradentes da forca, uma
canção com versos do próprio Aderbal
inspirados na entrevista concedida por
Caetano Veloso à revista Veja. Per-
guntado se algum dia o Brasil daria
certo, o cantor respondeu: "Vai dar
certo porque eu quero." O espetáculo
de Aderbal foi assistido por milhares
de pessoas. Foi sucesso de público e de
crítica. Deu certo.

Cem anos para

a ópera ir à cena
Escrita pelo ex-presidente da Provín-

cia de Minas Gerais Augusto de Lima.
por ocasião do centenário da morte de
Tiradentes em 1892, a ópera Tiradentes só
foi posta em cena cem anos depois, em
abril de 1992, no Palácio das Artes, em
Belo Horizonte. A obra tem música de
Manoel Joaquim Macedo.

A produção foi da Fundação Clóvis
Salgado, com a participação da Escola de
Música da Secretaria da Cultura e da
Orquesta Sinfônica de Minas. O espeta-
culo envolveu cerca de 300 pessoas. O
maestro Magnani fez, com sua equipe, o
levantamento histórico, preparou as par-
titutas e reduziu de quatro para duas
horas a duração do espetáculo. A ceno-
grafia ficou a cargo de Raul Belém Ma-
chado.

A ópera contava com 28 papéis em sua
maioria masculinos, à exceção do de Ma-
rilia de Dirceu, interpretada pelo soprano
Maria Lúcia Godoy, e o da personagem
Perpétua.

Entre os personagens, além de Tira-
dentes, figuravam os do Visconde de Bar- _
bacena, de Joaquim Silvério dos Reis e do
padre Xavier. Inácio di Nono e José Car-
los Leal fizeram o Tiradentes; Amim Fe-
res e Lucas P'Oro, o visconde; Tadeu
Miranda Gomes, o poeta Gonzaga, além
de Sebastião Ferreira, Clóvis Carneiro e
Aduardo Coppoli em vários outros pa-
péis. A execução da obra ficou a cargo
dos músicos e do coral lírico da Funda-
ção Clóvis Salgado sob a regência do
maestro Roberto Duarte.

No início deste século, trechos da ópe-
ra Tiradentes: foram executados sob a
regência do maestro Manoel Joaquim de
Macedo no Teatro La Monnaie, em Bru-
xelas, para o Rei Alberto e sua corte. O
monarca se encantou con a história do
herói brasileiro e se comprometeu a ence-
nar o espetáculo. A Primeira Guerra
Mundial, porém; impediu a estréia do
espetáculo. O libreto de Augusto Lima já
havia sido traduzido para o francês por
Victor Orban.

Em 1920, a Associação Comemorativa
do Centenário da Independência incluiu
nas suas programações a encenação da
ópera, mas tudo não passou de intenções. -
Ela continuou inédita.

O autor do librieto, fora de cena, pro-
testou: "Se o Brasil quer comemorar no
teatro lírico a sua independência com
assunto nacional e com autor nacional,
que lhe fale da independência nacional,
nacionalíssima é a oportunidade de esco-
lher o mais nacional de seus assuntos, o
que glorifica aquele mesmo que denomi-
nou o protomártir da independência na-
cional.(...) Mas isso não se faz com sim-
pies conversas."

Apoio
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tre os conjurados, três 
poetas

Em pauta os valores da terra, a temática pastoril e o momento político

HF ' JW Mfc. K\.
Fa—Elf V

O ângulo da liberdade na perspectiva do pintor Abelardo Zaluar. Tela de 1982.

A literatura brasileira do século 18
caracterizou-se, semelhantemente ao que
ocorreu na Europa, pela reação à pesada
dicção barroca e conseqüente regresso às
fontes mais transparentes dos classicis-
mos moderno e greco-latino. Assim, são
cultuados poetas como Camões, Corneil-
le e Racine, ao lado dos antigos Homero,
Anacreonte, Pindaro, Virgílio, Horácio,
Ovídio e Petrarca.

Este neoclassicismo ortodoxo que per-
passa todo o Setecentos brasileiro trazia
em si também, paradoxalmente, muitas
das sementes do romantismo, movimento
que irá irromper com força no início do
século 19. Assim, quando chamamos de

- árcades os poetas setecentistas, estamos
nos referindo a muitas daquelas caracte-
rísticas que de certa forma também serão
mais tarde valorizadas pelos românticos:
o homem em estado 'natural', movido
por coração simples e puro, próximo do
'bom selvagem', do índio idealizado, lon-
ge das 'impurezas' da civilização, ou seja,
do homem a viver em uma mitológica
Idade de Ouro. Pelo arcadismo há que se
celebrar, de maneira não-dionisíaca, o
vinho e o amor, cantando o erotismo a
partir do perfeito equilíbrio entre volup-
tuosidade e rígida moral, muito distante
das convulsões barrocas.

Três dos mais importantes poetas des-
se período participaram diretamente da
Inconfidência Mineira: Cláudio Manuel
da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e
Alvarenga Peixoto.

De todos os poetas 
'mineiros', escreve

Antônio Cândido, Cláudio Manuel da
Costa é o mais profundamente ligado às
emoções e valores da terra, e esta impreg-
nação do ambiente mineiro fica nítida nas
recorrentes citações da paisagem rochosa
nos versos do poeta:"Aqui entre estas penhas à porfia

Hei de chorar, Amigo, a tua morte.""Aqui sobre esta pedra, áspera e dura,
Tem nome hei de estampar, ó

Franceliza."
Ou ainda "Altas serras, que ao

Céu estais servindo."
Afinal, nascido em Mariana em 1729 e

morto em Ouro Preto em 1789, Cláudio
Manuel da Costa deixou bem marcada em
sua poesia uma espécie de antítese senti-
mento/rocha, brandura/dureza, como que
provinda de uma linguagem oculta entre as
altas serranias das Minas Gerais."Destes 

penhascos fez a natureza
O berço em que nasci: oh quem cuidara

Que entre penhas tão duras se criara
Uma alma terna, um peito sem dureza!"

Péricles Eugênio da Silva Ramos subs-
creve a lição de João Ribeiro, para quem os
sonetos de Cláudio só têm como superiores
os de Petrarca e Camões. Não é, pois,
surpresa que já o parnasiano Alberto de
Oliveira tenha visto em Cláudio sonetista.
"o maior de sua plêidade e maior da língua,
entre Camões e Bocage". E, seguindo as
palavras de Fábio Lucas, também Sérgio
Buarque de Hollanda deixou registrado que"foi este tipo de composição, o soneto, que

ao seu estro terno e grave deu o instrumen-
to verdadeiramente congenial".

A temática pastoril foi revitalizada por
Cláudio Manuel da Costa, que é poeta
eminentemente classicista. Seus assuntos
são o sofrimento causado pelo amor, o
desencanto da vida e a ausência da ama-
da. Sua técnica poética é das mais apura-
das de toda a literatura brasileira.

Contudo, não nos esqueçamos do
Cláudio participante da conjuração mi-
neira, preso na Casa dos Contos em Ouro
Preto e lá morto, ou por suicídio ou por
assassínio, conforme a ótica de cada his-
toriador. E este aspecto que Fábio Lucas*
celebra ao dizer que 

"não se esgota na
excelência da realização estética a escala
de valorização de Cláudio Manuel da
Costa. Muito há que se estudar sobre os

disfarces da informação ideológica, uma
vez que, sendo-lhe e aos companheiros
tolhida a expressão das idéias filosóficas e
políticas, não se fez de rogado em propa-
gar, com a instrumentalização arcádica,
os conceitos de visão laica do Estado, do
progresso da humanidade, de primado da
razão, de moral republicana, de virtudes
pessoais do governante, mais importantes
que as do sangue, enfim, o repertório da
era das Luzes".

O outro poeta importante é Tomás
Antônio Gonzaga, brasileiro de origem
portuguesa (Miragaia, Porto, 1744 —
Moçambique c. 1809). Antônio Cândido
observa que Gonzaga "é dos raros poetas
brasileiros cuja vida amorosa tem algum
interesse para a compreensão da obra".
De fato, o namoro com Maria Dorotéia

em 1782, sua vizinha de apenas 15 anos
no bairro de Antônio Dias em Ouro Pre-
to, provocou a criação de um grande
mito feminino, dos poucos em nossa lite-
ratura. Os versos dedicados à noiva, en-
feixados no livro Marília de Dirceti, ceie-
bra o amor irrealizado e a separação, ao
mesmo tempo em que fala da beleza da
paz e da ordem harmoniosa da razão.

"É melhor, minha bela, ser lembrada
por quantos hão de vir sábios humanos,

que ter urcos, ter coches e tesouros
que morrem com os anos; — "

Paralelamente à crise amorosa, o poeta
viveu intensamente sua crise política, reve-
lada no dramatismo contido das liras do
cárcere. Gonzaga foi o primeiro poeta bra-
sileiro a cantar os escravos negros e o
trabalho. Desta fase pertencem versos co-
mo: "Nesta sombria masmorra,

aonde, Marília, vivo,
encosto na mão o rosto,
fico às vezes pensativo.

Ah, que imagens funestas
me finge o pesar ativo!"

Preso em 1789, depois de denunciado
por Joaquim Silvério dos Reis como figura
de proa do movimento, Gonzaga foi levado
ao Rio de Janeiro, onde ficou preso durante
três anos na ilha das Cobras. Condenado à
prisão perpétua em Angola, conseguiu que
a pena fosse comutada para um degredo de
10 anos em Moçambique, onde faleceu.

O terceiro poeta é Inácio José de Alva-
renga Peixoto (1744-1793). Enquadrado
nas lições do Arcadismo, não possui a
mesma força dos seus companheiros da
Inconfidência, e no dizer de Antônio
Cândido "escreve como quem se exercita,
aplicando fórmulas com talento mediano
e versejando por desfastio". É bem verda-
de que a prisão e os seqüestros de bens
muito dispersaram o espólio poético, res-
tando apenas as peças de louvor e come-
moraçâo. Eis assim, ainda segundo Antô-
nio Cândido, as idéias defendida; por
Alvarenga Peixoto: "Louvor do governo
forte que promove a civilização; preemi-
nência da paz sobre a guerra: necessidade
de civilizar o Brasil por uma administra-
ção adequada; desejo que o soberano
viesse efetivamente tomar conhecimento
da nossa realidade; aspiração de sermos
governados por brasileiros, que com-
preendessem os caracteres originais do
pais, marcado pela fusão das raças e a
aclimação da cultura européia".

A ode ao marquês de Pombal talvez
seja o melhor momento da obra de Alva-
renga. O verso é conciso e seco, descre-
vendo a hediondez da guerra para alcan-
çar, por contraste, o mundo da paz e do
trabalho: Eis um trecho do poema:"Grande Marquês, os Sátiros saltando

Por entre as verdes parras
Defendidas por ti de estranhas garras;

Os trigos ondeando
Nas fecundas searas;

Os incensos fumando sobre as aras.
A nascente cidade,

Mostram a verdadeira heroicidade."

Poetas vão às escolas públicas

O A Secretaria Estadual da Cultura
de Minas Gerais está preparando o
lançamento das principais obras dos
poetas Tomás Antônio Gonzaga,
Cláudio Manoel da Costa e Alvaren-
ga Peixoto, considerados os inteleo
tuais da Inconfidência Mineira. Os
livros, que serão editados em parceira
com o Ministério da Educação e o
Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), dentro das come-
morações do bicentenário da morte
de Tiradentes, serão distribuídos nas
escolas e bibliotecas públicas.

Segundo a secretária de Cultura, Celi-
na Albano, muitos dos trabalhos desses
poetas não estão mais disponíveis ao
grande público, porque não houve a
preocupação de reeditá-los. Por isso, seis
estudiosos passaram cerca de oito meses

pesquisando em sebos, bibliotecas e ar-
quivM para reunir as principais obras
dos três poetas-mconfidentes.

O trabalho está sendo coordenado pc-
to ensaísta e critico literário Fábio Lucas.
Celina Albano disse que foram selerio-
nadas as obras mais representativas da-
quele período—século 18 —, para que o
leitor possa conhecer uma das fases mais
ricas da literatura brasileira.

"Boa 
parte da nossa herança literária

vem desse período", acredita.
Após o movimento da Inconfidência

Mineira, Tomás Antônio Gonzaga e Al-
varenga Peixoto foram exilados, Cláu-
dio Manoel da Costa foi encontrado
morto na Casa dos Contos, em Ouro
Preto, local onde se recolhiam os impôs-
tos. Há suspeitas, conforme estudos his-
tóricos, de que ele tenha se suicidado.

1
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A arte de olhar a história de um martírio
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Di Cavalcanti em dleo si tela (1969) mostra o lider a caminho de seu martirio
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Livro reproduz a obra de artistas plásticos brasileiros ao longo das últimas três décadas
Era solenidade a ser realizada terça-

feira no Congresso Nacional, a comis-
são do Bicentenário de Tiradentes lan-
çará o livro de reproduções dos origi-
nais de artistas plásticos brasileiros
com os quais a Caixa Econômica Fede-
ral vem, há 30 anos, reverenciando a
memória do Mártir da Independência.
As fotos são de Márcio Brigatto e a
coordenação é de José Alberto Pinho
Neves.

Textos dos historiador Estevão de
Rezende Martins, do crítico Frederico
Morais, de Maria Alice Milliet e de
Márcio Jardim estruturam a obra, le-
vando o leitor — como cita em seu
prefácio o ministro da Educação e do-
Desporto, Murílio Hingeí — "a con-
textualizar a Inconfidência e seu líder
maior a conhecer uma síntese completa
do que aconteceu, e a compreender me-
lhor a permanência de seu simbolismo
ao longo do tempo".

Os quadros reproduzidos, pertencen-
tes ao acervo do Museu da Caixa Econô-
mica, são de Abelardo Zaluar, Aldemir
.viartins, Aluísio Carvão, Antônio Potei-
ro, Carlos Scliar, Clóvis Graciano, Dja-
nira, Emiliano Di Cavalcanti, Eugênio
Sigaud, Francisco Rebolo, Gastão Ma-
noel Henrique, Glauco Rodrigues, Hol-
mes Neves, Ivan Marquetti, Luiz Paulo
Baravelli, Newton Cavalcanti, Welling-
ton Virgolino e Yara Tupinambá. A per-
feita integração das reproduções ao texto
oferece uma leitura não apenas estética,
mas essencialmente histórica, do patrono
cívico da nação brasileira. Como ressal-
tou o ministro Murílio Hingel:

"Palavra e imagem se fundem, pro-
piciando ao leitor a possibilidade de de-,
senvolver um novo olhar sobre o gran-
de líder. Excelente ocasião para que
nos debrucemos sobre nossa História,
compreendendo melhor um legado que
a todos pertence e que é tarefa de ser"
cumprida por todos: a luta pela liber-
dade e plena cidadania".

Entre as mais variadas concepções ar-
tísticas referentes ao mundo em que se
moveu Tiradentes, seu ideário e seu sacri-
ficio, uma prevalece, a da bandeira dos
inconfidentes, um triângulo emoldurado
pelas palavras libertas qiiae sera tamen.
Este símbolo, tão despojado, está na base
dos trabalhos assinados por Gastão Ma-
noel Henrique, Ivan Marquetti, Abelar-

Di Cavalcanti em óleo s/tela (1969) mostra o líder a caminho de seu martírio

A forca em silêncio depois do martírio na visão de Djanira em giiache (1968j

do Zaluar e Aluísio Carvão. Diz o crítico
Frederico Morais:

"Foi difícil e demorado chegar a esta
simplicidade. Como ilustrar, com uma
forma única geométrica e uma frase de
Virgílio, todo o significado de uma
idéia e fazê-la perdurar na memória de
todos? Muitas reuniões foram necessá-
rias, com discussões acaloradas{...) pa-
ra que se chegasse à conclusão de que a
bandeira estava pronta."

Os quadros agora reproduzidos fo-
ram encomendados aos artistas a partir
de escolha feita por uma comissão de
críticos de arte, para ilustrar os bilhetes
da extração da Inconfidência Mineira.
Prossegue Frederico Morais:

"Abelardo Zaluar foi o primeiro ar-
tista abstrato convocado para esta tare-
fa e aceitar a incumbência, manteve-se
rigorosamente dentro de seu vocabulá-

rio geométrico. Certos artistas, figura-
tivos ou abstratos, reagem com vee-
mência à imposição de um tema, com
receio de que isto signifique vestir uma
camisa-de-força. Tudo depende, na tu-,
ralmente, dos artistas e dos temas. A
rigor, toda arte contém resíduos figura-
tivos, mesmo que rotulada de abstrata.
Inversamente, toda arte temática con-
tém valores formais que não podem ser
desconsiderados."

Ao comentar o lançamento do livro,
que marca o encerramento dos eventos
do Bicentenário de Tiradentes, assim se
manifestou Murílio Hingel em seu pre-
fácio:

"O texto de Mário Jardim traça com
a necessária profundidade o perfil do
Patrono Cívico da Nação. Não se con-
tenta em alinhavar os dados biográfi-

cos. Como historiador que conhece e
domina seu ofício, vai além. Com a
segurança alicerçada no uso correto
das fontes documentais, situa o Herói
no interior do movimento emancipa-
cionista do final do século XVIII.

"O filósofo e historiador Estevão de
Rezende Martins analisa as idéias pre-
valecentes no transcurso dos anos sete-
centos, dando-nos a chave para com-
preender a era revolucionária que a
Europa e as Américas protagonizaram
entre a segunda metade do século
XVIII e as primeiras décadas do XIX.
Faz ele brilhante análise da idéia de
liberdade, conceito que historicamente
vai sendo sistematizado, de modo que a
concepção política de liberdade se tor-
ne intrinsecamente atada à idéia de au-
todeterminação moral.

"O ensaio de Maria Alice Milliet.
belo e instigante, alerta-nos para a exis-
tência de diversas formas de se cons-
truir o saber histórico e de como o
passado pode ser apropriado. Impele-
nos ao questionamento acerca da sa-
cralidade das verdades estabelecidas,
mesmo porque a arrogância de uma
pretensa objetividade histórica, empe-
nhada em alinhar fatos e ações segundo
um nexo de encadeamento cronológico
e causai, ê contestada pela obstinada
recorrência da memória.

"O viés apontado pela análise de
Milliet encontra a pertinente ressonân-
cia no texto de Frederico Morais. Nele,
erudição e estilo se unem para analisar
a iconografia de Tiradentes, da criação
dos modelos, pouco depois da Procla-
mação da República, às mais diversifi-
cadas-formas de livre criação de ima-
gèm que os artistas do século XX
representam."

Equipe de Edição

André Andries
Cléa Cury
Jacyra Sant'Ana
João Paulo Fortunato
Malu Lopes
Victor Cavagnari Filho

Ilustrações

Representações de Tiradentes e a Incofi-
dência Mineira por artistas plásticos brasi-
leiros do acervo da Caixa Econômica Fe-
deral, incluídas no livro Tiradentes.
editado pela Comissão do Bicentenário.
Fotos de Márcio Brigato.
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Onde existe um José,
um Joaquim, uma Maria, um
João, sempre vai existir AVIER
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a vontade de conquistar
um ideal. E o apoio da Caixa.
O banco da vida da gente.

CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL
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O médico Geraldo Medeiros Neto recomenda que obesos procurem tratamento e adverte contra regimes automedicados

Obesidade exige cuidados

Quase vinte milhões

de brasileiros sofrem

com excesso de peso

SÃO 

PAULO — Uma barriguinha
depois dos 40 anos não deve preo-
cupar a ninguém, mas obesidade

ou excesso de peso — doença que
atinge sete milhões de homens e 12
milhões de mulheres no país — exigem
cuidados médicos constantes que não

podem ser confundidos com os regi-
mes das clinicas de emagrecimento.

Moderadores de apetite há muito fa-
zem parte do arsenal terapêutico dos
endocrinologistas, os especialistas da
área. Mas estão surgindo novidades no
setor. "A maior delas é o emprego de
uma substância chamada fenfiuramina,
que induz a saciedade e o fastio, e pode
ser empregada por longos períodos",
anuncia o paulista Geraldo Medeiros

Perigos do DÍ)T
As mulheres expostas ao pesticida DDT

— substância usada na agricultura para
acabar com os insetos —têm quatro vezes
mais chances de desenvolver câncer de ma-
ma do que aquelas que não têm contato
com o elemento quimico. Realizado por
pesquisadores da Escola de Medicina Mon-
te Sinai de Nova e publicado pelo Instituto
Nacional do Câncer dos Estados Unidos, o
estudo pode contribuir para a prevenção da
doença em todo o mundo e particularmente
no México e na América Latina, onde o
pesticida ainda é utilizado.

Neto, professor de Endocrinologia da
Faculdade de Medicina da USP.

Medeiros Neto foi um dos conferen-
cistas do 5o Simpósio Internacional de
Obesidade, que reuniu 600 participantes
no Hotel Glória, no Rio, no último fim
de semana. Numa de suas conferências,
o médico apontou os primeiros resulta-
dos obtidos com a jluoxetina para perda
de peso no tratamento de 20 obesos
recrutados no ambulatório do Hospital
das Clinicas, em São Paulo.

"Indicada inicialmente como
agente anti-hipertensivo, a fluoxetina.
mostrou-se muito útil para a tera-
pêutica auxiliar da obesidade, princi-
palmente em pacientes com sinais le-
ves de depressão ou que estejam na
fase pós-menopausa ou tenham sin-
tomas de tensão pré-menstrual", ob-
serva o especialista. Bem tolerado
nos testes, o moderador provocou
uma perda de peso de oito a 12 qui-
los num espaço de 90 dias.

Drogas e riscos — Durante o

¦¦¦¦¦ Dm <k>s ntedkanestos anis efi-
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simpósio, os conferencistas chama-
ram a atenção para a eficácia tera-
pêutica dos moderadores de apetite,
mas também alertaram para os riscos
que eventualmente os acompanham.

O. norte-americano Michael Wein-
traub, por exemplo, alertou para uma
recente mudança de conceitos sobre
essas substâncias.

"Importante 
para controlar um

terço dos obesos, aqueles em que
predomina a causa genética, os mo-
deradores de apetite precisam ser
manejados com cuidado e os médicos
devem deixar claro que essas drogas
são potencialmente tóxicas e causa-
doras de distúrbios na área afetiva",
disse o médico, membro da Federal
Drug Administration (FDA).

O especialista concluiu que muitos
pacientes precisam usar a medicação
até o fim da vida para manter o peso
adequado e alertou para o fato de
que quatro milhões dos brasileiros
obesos são também diabéticos.

Mais acesso ao fator 8C
Foi autorizado na Europa, em nome

da Armour Pharmaceutical Company,
o emprego do Fator 8C, uma proteína
de alta pureza, usada para tratar a he-
mofilia A (distúrbio da coagulação do
sangue). A medida vai tornar a substân-
cia mais acessível no Brasil. Cinco com-
panhias farmacêuticas européias haviam
se habilitado a receber a patente do Fa-
tor 8C, de propriedade de The Scripps
Research Institute, da Califórnia. O Es-
critório Europeu de Patentes autorizou o
uso da substância pela Armour.

Io Seminário de integração bási-
co-clíniea em neurociêneias — dia
27 de abril, das 9h às 17h. no audi-
tório da Academia Brasileira de
Ciências. Rua Anfilófio de Carva-
lho 29. 3" andar. Organizado pelo
Programa Avançado de Neurociên-
cias da UFRJ

Atualização em psicofarmacote-
rapia— Curso organizado pela As-
sociaçãO Psiquiátrica do Estado do
Rio de Janeiro. Todas as quartas-
feiras, às 20h30, de 28 de abril até
19 de maio, no Hospital Pinei. In-
formações pelo telefone: 295-6989

4" Congresso Brasileiro de Aler-
gia e lmunologia em Pediatria — de
2 a 5 de maio, no Centro de Con-
venções do Hotel Nacional, no Rio.
Informações: 265-5060

7o Curso anual de epidemioiogia
— Organizado pelo serviço de epi-
demiologia do Hospital dos Servi-
dores do Estado. De 3 a 26 de
maio, às segundas e quartas-feiras
de 10h30 às 12h, no auditório do
Centro de Estudos do HSE. Infor-
mações: 291-3131 r-235.

Jornada científica sobre cuidados
especiais à pessoa idosa — Promo-
vida pela Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia. De 12 a
15 de maio, no Rio Othon Palace
Hotel à Av. Atlântica, 3264. Tel.:
521-5522

Curso de Aperfeiçoamento em
Educação e Sáude do Atendimento à
Mulher — Oferecido pela Escola
Nacional de Saúde Pública aos pro-
fissionais de nível superior que de-
senvolvem trabalhos na área. De Io
a 30 de junho. A seleção será feita
de 6 a 19 de maio com base na
análise dos documentos apresenta-
dos e no resultado de entrevista.
Informações pelo telefone (021)
230-7782.

Mente, saúde e longevidade — Io
Encontro da Neurolingüística no
tratamento das doenças cardiovas-
culares. Dias 22 e 23 de maio no
Hotel Novo Mundo, das 9h às 17h.
Informações pelos telefones: 205-
9020 ou 551-1032

11° Congresso Mundial de Sexo-
logia — De 1 a 5 de junho no Hotel
Glória, RJ. Apoio do Ministério da
Saúde, Universidade Federal Flu-
minense, PUC-RJ, Organização
Panamericana de Saúde e Associa-
ção Mundial de Sexologia. Infor-
mações pelo telefone (021) 284-
1642/1246

9o Congresso Mundial de Psi-
quiatria — De 6 a 12 de junho, no
Riocentro. Inscrições e informações
pelo telefone 286-2846

9o Simpósio de Psicologia em
Cardiologia e 10a Jornada de Enfer-
magem em Cardiologia — De 10 a
12 de junho, em São José do Rio
Preto, SP. Inscrições e informações
pelos telefones (0172) 24-0507 e
(011)289-7610
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CONSULTÓRIO

As 
'moscas 

volantes'
B Tenho 42 anos e miopia de
9.50 no olho esquerdo e 5.50 no
direito. Uso lentes de contatos du-
ras. Apareceram em meus olhos
algumas manchas diagnosticadas
como coroidose miópica. Essas
'moscas volantes' podem ser ab-
sorvidas pelo organismo? Elas de-
saparecem com o tempo? Solange
Rodrigues, Rio de Janeiro.

? Quem responde é o oftamolo-
gista Newton Kara José, professor
associado da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (USP)
e professor titular da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).

A 

coroidose é uma doença rara que atinge
principalmente os altos miopes (com
mais de seis graus) e não tem cura. É

uma degeneração, um processo de envelheci-
mento precoce da coróide e da retina que
pode causar grande diminuição da visão.
Não existe tratamento cientificamente com-
provado para a coroidose.

O globo ocular é delimitado externamente
pela esclerótica, uma camada fibrosa de fun-
ções mecânicas. A retina, estrutura altamente
complexa onde se forma a imagem, reveste a
maior parte da porção posterior interna do
globo ocular. Entre a retina e a esclerótica

/ / <n>^ cn> \

(ft\

fica a coróide. Sua função é a de absorver
luz, evitando reflexões que possam prejudi-
car a qualidade da imagem projetada na
retina.

Miopia, mal que atinge 13% da popula-
ção, é um defeito do olho, em que a imagem
de um objeto situado no infinito não se
forma sobre a retina, mas antes dela. A
doença pode ser corrigida com óculos ou
lentes ou cirugia. No caso da coroidose, ócu-
los e lentes também não resolvem. A retina é
como um filme de uma máquina fotográfica.
Se ela está ruim, degenerada ou lesada, não
adianta colocar as melhores lentes.

'Gardnerella'

¦ O que é Gardnerella
vaglnalis? Tem algu-
ma influência em mi-
nha vontade de engra-
vidar? Eliane Campos
Silva, Rio de Janeiro.
? Quem responde é o
vice-presidente da So-
ciedade de Ginecolo-
gia e Obstetrícia, Aloy-
sio Graça Aranha.

Gardnerella 

vaginalis é
um microorganismo de
origem animal, um pa-

rasita do trato genital. Na
maioria dos casos, esse pa-
rasita nào tem grande im-
portância nosológica, isto
é, clínica.

A gardnerella nâo neces-
sariamente é adquirida pela
relação sexual. E um para-
sita, logo, não se trata de
doença venérea, podendo
aparecer em mulheres sem
vida sexual. A doença se

desenvolve em pacientes
com baixa de imunidade,
que passam por períodos
de estresse e momentos de
grande ansiedade.

O tratamento indicado é
clínico, feitei com compos-
tos — cremes e comprimi-
dos vagi na is — à base de
tetraciclina e anfotericina
B. A cura é fácil, mas a
volta é comum, quando
persistirem os fatores de
baixa de imunidade.

O exame preventivo de
câncer ginecológico (colpo-
citologia) diagnostica fácil-
mente o parasita pela cor
amarelada e pelo odor do
corrimento. Ultimamente,
o microorganismo é identi-
ficado com maior freqüêu-
cia do que antes, ao mes-
mo tempo em que diminui
o aparecimento de Tricho-
monas vaginalis, sem que
pesquisadores encontrem
nenhuma explicação para
isso. A Gardnerella não afe-
ta a fertilidade da mulher.

As perguntas devem ser enviadas com nome completo, endereço e telefone para JORN AL
DO BRASIL, Caderno SAÚDE & MEDICINA, seção Consultório. Avenida Brasil 51)0,6*
andar — São Cristóvão — CEP 20.949-900. Rio de Janeiro.
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FAX: (021) 287-0422

Hipertenso no dentista
¦ Quais om cuidados que devem ser to»
mados no itMdbncnto oclofitol6gico d6
paciento* hipertensos? Patrício Bonfim,
Rio de Janeiro
? Quem responde é a professora de diag-
nóstico bucal da Faculdade de Odontologia
da Universidade Federal Fluminense, Sandra
Torres.

Todo 

dentista, no primeiro contato com o
paciente, deve fazer o levantamento de sua
história médica: quais as doenças que teve

ou tèm, se já fez alguma cirurgia, se recebeu
transfusão de sangue etc. Esses dados são extre-
mamente úteis tanto para o profissional como
para o paciente.

A partir dessas informações, o dentista pode
detectar sinais ou sintomas de algumas doenças
graves, como diabetes, problemas de pressão, dis-
túrbios cardíacos, anemia ou doenças infecciosas.

Se o dentista desconfia de algum problema grave,
pode solicitar exames clínicos para confirmar as
suspeitas ou pode encaminhar o paciente para um
profissional especializado naquela doença.

O dentista tem que estar muito atento no trata-
mento de pacientes hipertensos graves ou diabéti-
cos sem controle, porque uma cirurgia poderia ser
contra-indicada. Isso é válido tanto para uma
cirurgia gengival ou remoção de tumores na boca
como para uma simples extração dentária.

JORNAL DO BRASIL c 25/4/93

É importante que o paciente colabore ao máxi-
mo com o dentista para a elaboração de uma
história clínica completa. Ele deve fornecer todas
as informações possíveis, mesmo considerando
que não são relvantes para o tratamento dentário.
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DIRETOR GERAL: Dr. ANTÔNIO FARIAS NETO CRM 3231805-0
R*ip. Técnicon Dr. JOÃO REGALLA JR. CRM 5241938-4Dra. MARCIA PESSANHA CRM 5236039-2

CREMERJ Lagoa • 5295437 7 CREMERJ T.juca • 52 954360
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Fonte: Vicente Rocha, baseado
em estudos de Kenneth Cooper,
do laboratório de disiologia do
esforço, de Houston, EUA, e de
pesquisas feitas por empresas de
seguros americanas.

'Jovens 
idosos' trocam vida

sedentária por caminhadas

regulares à beira da Lagoa

ALICIA JVANISSEVICH
arecc um exército de idosos. Mas nada mais é
do que um grupo de 42 pessoas entre 65 e 85
anos afinadas num objetivo comum: comba-

ter o sedentarismo. Com um uniforme singular —

par de tênis, bermudão e camiseta —, a única
arma da equipe são as caminhadas regulares. O
cenário é a Lagoa Rodrigo de Freitas. 0 nome da
Impe, Clube da Saúde.

A luta dos caminhantes começa cedo. Às 7h30,
a preguiça já foi abandonada há muito e o grupo
está pronto para iniciar uma maratona de duas
horas. O ponto de partida é o Clube Militar da
Lagoa. Lá começa o roteiro de condicionamento
físico orientado pelo professor de educação física e
idealizador do Clube, Vicente Leitão da Rocha.

Aquecimento — "Começamos sempre com
exercícios de postura, aquecimento, flexibilidade
articular e alongamento para preparar o corpo
para a caminhada", conta Rocha. Esses 20 primei-
ros minutos de atividades físicas são feitos no
próprio clube, com música.

Com a musculatura aquecida, os atletas iniciam
a caminhada aeróbica em torno da Lagoa, sem
esquecer de medir antes a pulsação cardíaca. Du-
rante uma hora, os andarilhos procuram manter o
ritmo adequado para cada um, de acordo com a
idade e o condicionamento físico.

Roupa leve — O idealizador do clube reco-
menda usar roupa leve, de algodão, que não aperte
o corpo, e tênis confortáveis. "É melhor deixar os
abrigos em casa", aconselha. A perda de água pelo
suor deve ser recuperada imediatamente após o
fim da maratona. Nos dias muito quentes, Rocha
sugere que se beba líquido durante o treinamento
para evitar processos de intermação (aumento da
temperatura do corpo) e insolação.

Assim que acaba a caminhada, o coração deve
estar batendo dentro da chamada faixa de treina-
mento. "Existe um parâmetro superior, que fun-
ciona com 90% da freqüência cardíaca máxima, e
um limite inferior, de 70% da freqüência máxi-
ma", explica o supervisor. Cada pessoa, segundo a
idade, deve procurar manter seus batimentos den-
tro desses limites. Os caminhantes medem o pulso
na metade e no fim do percurso para avaliar seu
condicionamento cardíaco.

Três minutos depois do término da caminhada
— quando as pessoas procuram descansar e reto-
mar a respiração normal —, o coração deve voltar
a bater abaixo de 20 pulsações por segundo. Ini-
cia-se então uma série de exercícios de alongamen-
to no galpão do clube, ao som de músicas que
facilitam o relaxamento. Essa parte do programa
leva de 12 a 15 minutos.

Hidromassagem — A hora mais esperada
do treinamento acontece na piscina, quando os
andarilhos esquecem a idade e voltam aos tempos
da infância. "Costumo 

propor brincadeiras que
estimulam a percepção e a coordenação motora
para testar os reflexos", comenta Rocha. "Faze-

mos também exercícios de relaxamento, aprovei-
tando os benefícios da hidromassagem."

Hábito previne

males do coração

AXJL opção mais saudavel para quem detesta ma-
lhar em academias é transformar as caminhadas
num hábito regular, sugere Vicente Rocha. Elas
permitem gastar gorduras sem grande esforço e
(lesenferntjar as articulações.

"Com a caminhada, tenta-se aumentar a cavi-
dade cardíaca e fortalecer a musculatura do co-
ração para dilatar o calibre das artérias, reduzin-
do a pressão e o risco de entupimento — fatores
cruciais na prevenção do infarto", diz.

A experiência da engenheira Latice de Silva
Mello, 69 anos, hipertensa desde jovem, mostra que
caminhar só traz benefícios. Recentemente, ela des-

cobriu um pequeno entupimento em uma artéria

do coração, mas que tinha também uma irrigação

paralela. 
"Acredito que essa irrigação apareceu

graças ás caminhadas", conta Letice, que agora
sobe diariamente a ladeira da Morada do Sol, onde
mora. Já o aposentado Jésus de Paula Ramos, 66
anos, diz que começou a caminhar porque sempre
fez ginástica. 

"Sou um dos poucos que dá a volta
completa à Lagoa", se orgulha Jésus. Antes dç começar o trajeto a beira da Lagoa, os andarilhos Jazem exercícios de

Idade
Quanto mais velho, maior a
probabilidade de ataque cardí-
aco: de 25 a 34 anos -10 em
100 mil homens brancos; de 55
a 64 anos - 1.000 em 100.000
(risco cem vezes maior)

Hereditariedade
A história familiar parece desem-
penhar papel importante no risco
de infarto. Estilos de vida
familiares (hábitos alimentares e
exercícios físicos) podem ter
maior influência do que a genética.

Obesidade
O risco aumenta com a gordura
corporal. A taxa de mortalidade
de pessoas com 20% de excesso
de peso é duas vezes e meia
maior do que pessoas com peso
corporal médio ou abaixo da
média.

Pressão arterial
Pessoas com pressão acima de
15 correm risco duas vezes maior
do que quem tem pressão abai-
xo de 12. Exercícios físicos regu-
lares podem reduzir a pressão a
níveis normais.

Fumo
Quem fuma mais de dois maços
de cigarro por dia tem três vezes
mais chance de morrer de ataque
cardíaco. O monóxido de carbono
da fumaça diminui a capacidade
dos glóbulos vermelhos de trans-
portar oxigênio, obrigando o cora-
ção a bombear mais sangue. A
nicotina acelera a velocidade car-
díaca entre 12 e 24 batidas por
minuto, torna mais provável a
coagulação do sangue e contrai
os vasos sangüíneos, o que pode
aumentar a pressão arterial entre
8 a 10 pontos acima do normal.

Colesterol
Acima de 225 para 300 ou mais,
os riscos aumentam: O colesterol
e os triglicerídeos são respon-
sáveis pelos depósitos de gor-
dura na parede interna das
artérias.

Sexo
A incidência de doenças
coronarianas é maior em homens
relativamente jovens (35 a 44
anos) do que em mulheres
brancas da mesma idade. Com a
menopausa, a mulher pára de
produzir o estrogênio - hormônio
que funciona como protetor , con-
tra os distúrbios cardíacos - e
passa a correr os mesmos riscos
que o homem.

Estresse
Pessoas que parecem estar
sempre correndo contra o relógio
apresentam um comportamento
agressivo, competitivo, com ativi-
dades constantes e não desligam
nunca. Esses indivíduos correm
maior risco de ter doenças coro-
narianas.
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Fotos de Adriana Lorete
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Idade
Quanto mais velho, maior a probabili-
dade de ataque cardíaco:
De 25 a 34 anos — 10 em 100 mil
homens brancos *. j
De 55 a 64 anos — 1.000 em 100 mil
(risco cem vezes maior)

Hereditariedade
A história familiar parece desempenhar'
papel importante no risco de infarto.
Estilos de vida familiares (hábitos ali-
mentares e exercícios físicos) podem ter
maior influência do que a genética.

Obesidade .
O risco aumenta com a gordura corpo-

. ral.. A taxa de morte em pessoas com
20% de excesso de peso è duas vezes e
meia maior do que pessoas com peso
corporal médio ou abaixo da média

Pressão arterial' Pessoas com pressão acima de 15 cor-
rem risco duas vezes maior do que quem
tem pressão abaixo de 12. Exercícios
físicos regulares podem reduzir a pres-

: são a níveis normais.
Fumo

Quem fuma mais de dois maços de ci-
garro por dia tem três vezes mais chance
de morrer de ataque cardíaco. O morió-
xido de carbono da fumaça diminui a

T capacidade dos glóbulos vérmelhos de
transportar oxigênio, obrigando o cora-

i ção a bombear mais sangue. A nicotina
acelera a velocidade cardíaca entre12 e

: 24 batidas por minuto, torna mais pro-
vável a coagulação do sangue e contrai
os vasos sangüíneos, o que pode au-
mentar a pressão arterial em 8 a 10
pontos acima do normal. . _ , ;

Colesterol
Acima de 225 para 300 ou mais, os
riscos aumentam: o colesterol e os trigli-
cerideos são responsáveis pelos depósi-
tos de gordura na parede interna das
artérias.

¦ ? Sexo
A incidência de doenças coronarianas è
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(35 a 44 anos) do que em mulheres

; brancas da mesma idade. Com a meno-
:¦ pausa, a mulher para de produzir o

estrogênio — hormônio que funciona
aá.u aw r\(* /íipflVrUlAf Mi*_
diacos — e passa a correr os mesmos
riscos que o homem.
? Estresse
Pessoas que parecem estar sempre cor-
rendo contra o reiogio e apresentam um

icomportamento agressivo e competitivo •

f" rorrem maior risco de infarto.
Fonte: Vicente Rocha, bascado em estu-
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Hidromassagem e brincadeiras animadas na piscina dão fecho de ouro à longa maratona esportiva

* se®un<'os

20segundos V {ij ^£j 
30fe9undos

30segundoseadapema cadaperna \ llti**"™*0*/// T
aPefna 20 segundos cada perna

20segundos 20segundos
30 segundos csdl pern* cadaperna 6 segundos cadalado 30segundos

? Para poder participar do Clube da Saúde, o
supervisor Vicente Rocha exige alguns cuidados

prévios. Todos os candidatos devem apresentar
uma avaliação médica baseada nas atividades

que serão feitas no programa de condicionamen-
to físico. A partir do roteiro a ser seguido no
clube, o médico particular de cada pessoa poderá
suprimir ou acrescentar determinados exercícios.

0 futuro caminhante terá que fazer ainda um

lipidograma para avaliar os níveis de colesterol e

triglicerideos no sangue, além de responder a u/n

questionário sobre sua história clínica e princi-

pais hábitos. As perguntas vão desde quantos
cigarror fuma por dia, até quantos pessoas dá

família sofrem ou sofreram de problemas cardíacos.
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Acupuntura 3002

CENTRO DE TERAPIA
ORIENTAL

DRAGÃO VERMELHO
Medicina ChinesaACUPUNTURA E MASSAGEMALMIR ITAJAMYTel: 250-6470

^IIIIiaMMM
> IRISDIAGNOSE

Diagnóstico atravte dos sinaisda íris. Trat c/ acunp. cspon-dtlo o fitoterapia rrass. e yogaProl. H*Jd«r Carvalho. u205-1670/493-2018 ^
i

ACUPUNTURA DA CHINA• Dr. Wang CRM 5252255-3.Esporão, dor coluna, impotèn-cia. tabagismo. 226-9766
ACUPUNTURA/HOMEO-PATIA - Dr* Luciana Mazzi.Vol. Pátria.329/ 308. Botafo-
no 286-3752/246-1674.CRM 5260844-1
ACUPUNTURA/ OBESIDA-DE • Df. Eduardo Limongi.Acupuntura Laser • Formulasindividuais. T. 284-2318CRM. 5247702-2.
ACUPUNTURA CHINESADr* Deise Toixeira. Todas as
queixas. Convênios. Fisiot. go-ral Agulhas individ. 273-1573.CREFITO 3870F.

Antologia 3010
ANQIOBARRA • Angiologiao cirurgia vascular. Tratamentode microvarizes. Microcirurgiaostótica do varizes. Part. eConv. Barra. Tel. 431 -1079
CRM. 52-36444 4

Cardiologia 3020

DR. SALVADOR MORENO• Cardiologia, Clínica Geral.Geriatria. Tratamento c/ fór-mulas. R. Alfredo dos Anjos.37/ Térroo - Centro - S. J Mo-riíLTot. 756 0962CftM 5226203.4

Clínica Geral 3030

COLCHÃO
CAIXA DE

OVO
ANTI-ESCARA

Evita o aparecimento
de escaras em pacien-
tos acamndos. Custo
mínimo. Pedidos com
Enzilab. Tel. 293-
1643/ 581-3445. En-
tregas à domicilio.

DR. DOMÊNICO CAPONE? Clínica geral, Homeopotia.Alergia. Adultos e crianças.Consultório Av. Amaro cavai-canto, 37 SI.2 • Móier T. 593-0296. 4°f. do 8/11.30 h./ G' fde 15/18 h. o sáb 8/11 30 hCMR. 3234758-1.
OBESIDADE - Invista em suasaúde. Emagreça de forma sau-dável o descontraída. Atendi-mento aberto á todos os con-vemos. Consultas 234-5287.Dra. Cláudia Tonioni.

Cursos 3033

A SAÚDE DA COLUNAVERTEBRAL— Curso básico,abordando técnicas de alonga-mento. massagem terapêuticas,exercícios de compensação257-6427/ 542-0905

SAtDE È MEDICINA

CURSO DE OUTONO PARA
"CASAIS GRÁVIDOS"O CENTRO DÊ ESTU-DOS MÉDICOS (!o CEM-TRO MEDICO BOTAFO-GO. visando uma maiorintegração com a Comuni-dado. promovo a partir dodia 7 do maio um Curso dooutono para gestantes eseus respectivos cônjugesa fim de esclarecer os temasdo maior relevância para obom encaminhamento dagestação, parto o puerpório.O Curso seri coordenadopelo Dr. Moisés Tracton-berg, e obedecerá ao so-9 uinto programa:Dia 7 de maio:"OS TABUS DA GESTAÇÃO-CUIDADOS COM A GES-TANTE ANTES E APOS OPARTO"Dr. Flavio Condê • ginecolo-flista e obstetra.Dia 14 d« maio:O NASCIMENTO PSICOL0-GICO DO FETO AOS CINCOMESES DA GESTAÇÃO"Df. Moisés Tractenberg - psi*canalisu.Dia 21 (fomaio:"MITOS E PROBLEMAS DORECÉM- NASCIDO"Dr. Moisés Roiter - pediatra.Dia 20 do maio:"CUIDADOS IMEDIATOSCOM O RECÉM-NASCIDO"Dr. Pedro de Souza Paiva •

l»ediatra.Dia 4 de junho:'OBSERVAÇÕES ULTRA-SONOGRAFICAS DO COM-PORTAMENTO FETAl"Df. Eudorson Kang Tourinho •radioíogista.As Conferências serão reaii-zaWas is Sextas-Feiras, cominicio às 20 30h. no Auditóriodo C.E. do Centre» Médico Bo-tafogo: Voluntários da Pátria.445 - Cobertura.Entrada franca.Informações peloTel. 286-2994

Dermatologia 3035
DR» MARILENE CRUZ ¦ 3»e 5J dos 14 às 19 Hs. R. Cer-queira Dnliro. 157 SI. 304 Cas-cadura 392-2153/ 591-2336CRM 5223372-0
DR. PAULO ROBERTO - Pe-le, unhas, cabelos e cirurgia
pele Convs. Bamerindus. Hos-
pitai e outros. R. Dias da Cruz,188/217 - Méier. 581-0001.CRM.5256016-3

IFICADOSMK0SHOSPITALARES

5522
JORNADA DA SAÚDE —
Cursos de Tai-Chi-
Chuan, Massagem Orien-
tal Shiatsu, Aromatera-
pia (estudo sobre Aro-
mas/ Ervas),
Programação Neurolin-
güistica (a mais podero-sa técnica de reestrutu-
ração mental Realização:
GRUPO ZÊNITE Inf: 237-
5177.
PSICOLOGIA/ ALQUIMIA/TRANSFERENCIA E CON-TRA-TRANSFERÈNCIACurso avançado do Psicolo-
gia Analítica. Voltado p/ práti-ca. Destinado a estudiosos daPsicologia de C.G.JUNG. Prof°Philippe Bandeira de Mello.Inicio 28/04/93 T 265-1175.CRP. 5338.

Fisioterapia 3050

266-4545 bip 48M7 - Fisiote-rapia Neurológica. Traumato-Ortopédica. Convênios. IBRA-FA. Crefito-Re 263.

MALES DA
COLUNA

Método inovador p/ corre-cão da bacia• Através da moderna mesad© tração elevatóriaNevralgias. ciáticas
TOXIJSFISIOTERAPIA

521-8338/521-8992

Fonoaudiologia 3055
AUDIOMETRIA/TERAPIA -
Consultório em Copacabana.Renata Ewbank Rodrigues.Tels. 521 -9994 e 227-5862
FONOAUDIOLOGIA - Tratamento da fala. aprendizagem,deglutição. Adultos e Crianças.Particular/ Convênio. Inclusivesáb. 278-4384. Dr- Mónica.CRFA 2682.
FONOAUDIOLOGIA PSTCOLOGIA - Ana Regina L.Gadelha CRF 01/1409 - CRP05/5295 - Particulares e Con-vônios Av. Meriti. 2240/ 202Largo do Bicão - Av. Braz doPina. 854/204 - Pça do Carmo-T»l. 391-5245-391-1310
MARCIA REGINA M. G.AZEVEDO — Terapia distúr-bios voz. fala. lingg, deglt. ati-
pica, dific. aprend. T.278-0294CRF®.6435-P.

Gastroenterologia

3060

DR. VALDIR ISSA - Doençasaparelho digestivo. Convênios.C. P. BarraShoppinq. Barra325-5448/ Bangu 331-1442CRM 5231481 -9

GASTRO DR" MARILENAWANDERLEY - Vol. Pátria329/308. T: 286-3752 Botafo-
go. T: 392-3277 JacarepaguáCRM 52-28946/4

Geriatria 3065
"EU NÃO ME LEMBRO" -
Quando esta frase torna-se fre-
quente, procure seu médico.Dr. Sérgio Falcão 493-3566
CRM. 5232807/5
FRALDAS DE BEBÊ E GE-RlATRICAS - Nacionais, me-nor preço. Ligue agora. 571 -
0692.

Ginecologia 3070

DR. J. CESARIO MONTEI-RO JR. - Atendimento abertoá todos os convênios. Cônsul-tas pelo tel. 234-5287.

Endocrinologia 3040 
HomeoPatia 3080

ELETROLIPOFORESE/SCULPTEUR - Celulite e gor-dura localizada. Flacidez de
gluteos, coxas, abdomem ebraços. Método revolucionáriocomputadorizado. Controle dacura p/ termografia. Dra. ElianePupin. Tel. (021) 541-8485.CRM 52-29967-5.
EMAGRECIMENTO/ MlÊ^SOTERAPIA — Conde Bon-fim. 480/405. Tels. 268-8043/258-7484 MARTA MACIELCRM 52-44674/8

DR.GERVASIO D ARAUJO- Homeopatia clinica médica.Rua Real Grandeza, 182 casa2. Botafogo. Tel. 226-1723.
DR. PAULO CEZAR MAL-DONADO - Homeopatia, ten-são pré-menstrual. menopausa.alergia, clinica geral. Tels:235-2795/ 221 -3045 CRM5218904-9
OBESIDADE/ ALERGIA -
Homeopatia. Florais Bach. Dr.Marcos de Castro. Golden, Amil. Brade e outros. 256-1085CRM 52-45557 5

CENTIO DE ESTUDOS E PESQLISASEM HOMEOPATIA DO RIO DE JANEIRO

HOMEOPATIA
VI Curso de

Homeopatia nos
Distúrbios Psíquicos

(Clinica Terapêutica
Homeopática)
Coordenador:

Dr. JOSÉ VAC-HONE
VASCONCELOS

INÍCIO:
6 de maio de 1993
Toda 5* (eira das

19:30 às 22:00h
PÚBLICO:

Homeopatas ou em
formação

lmcriçi«i«infocmaçãti:
T«4.: 257-4211

Luclene

Materiais

Cirúrgicos

e Hospitalares 3085

CASA DO MÉDICO - Serio-
gas. colchão d'água. bolsa colostomia. fraldas geriátricas,apar. pressão, algodão, nebuli-zador. 450-2697/ 390-5357.
DIAMED - Com. Asses. Imp.Exp. artigos hospit. Papel p./vídeo printer. mater. hemodiá-liso. 221-2S11/ Fax 252-4372
ESTUFA OLIDEF CZ Paraesterilização e secagem, prati-camente sem uso. CrS 6.7 mi-Ihões. Dr. Marcelo 553-9369.
MÓVEIS HOSPITALARES— Compre diretamente da fá-brica. Tel: (021) 701-1083Distribuidor 521 -4477 Rio.

PROMOÇÃO
ELETROCAROI0GRAFOmonocanal portátil im-
portado nacionalizado
por USS 650. com malaUSS 750.
Com garantia, peças e as-
sistôncia técnica.VENDASiMEDICOR DO BRASIL.
Estrada dos Bandeiran-
tes.363.
TEL (021) 445-0120 -
FAX: (021) 445-2122.

Medicamentos 3087

A NATURAL & DIET - LI-
GUE 287-1190.1.000 pro-dutos nac. e imp. entre-
guesemsuacasa.
OSTEOPOROSE — NUTRI-CÁLCIO — Puríssimo cálciode ostras em cápsulas. Maiorabsorção pelo organismo. Me-nor custo. Nas farmácias, dro-
garias e lojas produtos naturais294-8144.

Nutricionista 3102

DIETAS SEM DROGAS —
Diabetes, obesidade, cardiopa-tias, Selma Autran conv./part.S. Pena, 45/1312 T: 268-6533/ 228-0867.
DRA. LILIAN MAGALHÃESDietas adultos/crianças.Emagrecimento e distúrbios.StJ Clara 50/419. T. 265-3860

Odontologia 3105 Oftalmologia 3110

EMERGÊNCIAS E TRATA-MENTO 24 HS - Dr. PauloDoin. Visconde de Pirajá. 111/809 Ipanema Tel: 267-6643CRO RJ 14928
DENTAL CENTER — Dr. Manoel Bittencourt. IRB. IBM.Embratel, B. Central, Dat^mec,Patronal. T. 325-1681 BarraCRO. 6131
DRA SANDRA M. DA COS-TA - Dentaduras, roach. próte-se fixa. encaixes. Tratamentointensivo. R. Siqueira Campos121/ 301 Copa. T: 236-0756CRO 7438.
DR" DANIELLE MIZRAHI -Endodontia (tratamento do ca-nal). 268-7441 Praça SanesPena. A partir 14 horas. CRO16.580.
DR" MÁRCIA RADUSEWS-Kl - Clinica Geral, diariamentede 8 às 20 h. Hora marcada.Praça Saens Pena, 55/ 305Tel. 284-7860/ 208-5742.CRO 16905/0.
DR. RICARDO P. LOPES —
Dentista de crânças e urgên-cia. B. Brasil - CABESP R. Diasda Cruz 163/302 Móier Tels:593-1879 o 571 -0577.
IMPLANTE DENTÁRIO - DrJosé Soares CRO-15619. Av.28 de Setembro 309. 278-4400/351-1197
IMPLANTES DENTÁRIOS -
Dr. Anderson C. Queiroz. Es-
pec. em reabilitação oral - Bau-ru. R. Arvoredo, 70 - Higienó-
polis. 590-1530. CRO. 14879.
ORTODONTISTA DR. MÁ-RIO PINTO - Adultos, crian-
ças. Vise. Pirajá, 111/ 809 -
Ipanema. 521 -9551.
CRO RJ 14624

IMPLANTOLOGIA

ORAL
Dr, Ariel Apelbaum

CRO 12.117RJ
Especialista

Membro da AcademiaAmericana, de- ImplantesDiretor da Sociedade Latino-Americana de Implantese TransplantesEnderoço9:Rio do JaneiroLeblon: Av. Ataulfo de Paiva.n° 566/ 201 —219
Tels.: 511-1945/ 294-6346

Cep: 22440-030Tijuca: Rua Marize Barros,n° 430Tels.: 248-1965 — 254-2569Cep: 20270-003Sào PauloRua Bela Cintra n° 7464o andar — Grs.: 41 e 42Tel.:(011) 231 -3192
Cep: 01415-000

GENGIVAS
PERI0D0NTIA
Tártiiro. sangramen-
to. mau hálito, mo-
hilidade dos dentes,
retração das yengi-vas. laserlerapia..
Próteses fixas e ce-
mot iveis de precisão.
Dr. Jonv Rciímant ro ir»>
Av. N.S.Copaiabana.613 W)2
TF.!..: 256-7970

CLASSIFICADOS JB - 580-5522Anuncie por telefone de 2a a6-' feira para todas as ediçõesaté às 18 h, para as edições dedomingo e 2-' feira até às 20 hde sexta-feira. Sábado das 8 hàs 12 h.

CLINICA

de

OLHOS
Dr. Napoleão

dos Reis
Convênios:

CAARJ H.O.S.P.I.T.A.L. -
CAPE SAÚDEAceitamos cartão
Solto e Visa

Tel: 205-8771/
225-0651

Rua do Cateto, 214
lia. 601CRM 52-190-9

DR.ROGÉRIO HORTA - Catarata c/ implante. Cir. da Mio-
pia. Vise. de Pirajá, 111/708,227-8598. R. Manoela Barbo-sa. 1/409. 592-9631CRM. 5246551-0

Ortopedia e
Traumatologia 3115

XBMHUtnSZMBH
CLÍNICA ORTOPÉDICADoenças do jo«lhoartroscopiaAv. das Américas, 3333gr. 1018 - Barra da tijuca

ORTOPEDIA DR ROBERTOGLASBERG • Urgência dia/noite, R X a domic. FisioterapiaDr Sérgio Soares. R. Barat. Ri-beira 418 sl 3. T. 255-5501.CRM 52425870 CREFITO 2/2354.

Psicologia 3140
ADOLESCENTE/ CRIAN-ÇA/ ADULTO - Terapia breve,
problemas escolares através daarteterapia e dou supervisão.Df Wilsonnina 235-4718/287-9S20. CRP 05/16431.
ANA MARIA BALBI EL-JAICK- Orient. Psicológ. àGestante/Gestação Dirigida.13 ás 18hs. T. 722-3107.
ATENDIMENTO ANALl-
TICO - (Base corporal) -
Clinica Social - Instituto
Wilhelm Reich. Infs: 242-
0083 tarde/ noite. CRP
05-5977.
DIFICULDADE DE APREN-DiZAGEM - Acomp. psico-pedagógico e psicológico. Ma-nhã e tarde. T. 257-2193
CRP 05/1867 - CRP 05/3343
GRUPO DE PSICANALIS-TAS - Atendem adolescentes eadultos. T: 205-4558/ 247-2788. Simone. CRP 05/15452.
HIPNOTERAPIA - PSICO-TERAPIA - Dessensibilizaçãode traumas p/vivência regressi-va (regressão de idade).205-2782 Dr. Francisco. CRP 05/6221.
NÚCLEO DE PSICANÁLISE- Atendimento crianças, ado-lescentes e adultos. 228-2208.Tijuca. Metrô São Fco Xavier
PSICODRAMA INDIVI-DUAL E GRUPO - Família/casal/ adulto/ adolesc./ crian-ças. Dra Ana Eugênia/ ElianeGibson. 263-4508 R. 72/ 611 -
5337/ 463-2406 - Centro RJ.CRP 05.05866/ CRP 054728.

PROBLEMÁTICA SEXUAL1J consulta sem compromissoInd. ou casal. Terapêuta Antò-nio. Pós-graduado. 593 6412CRP 05/18459.
PSICÓLOGA CLINICA Elizabeth Silva. Atend. adultos,crianças, adolescentes e casal23 â sab. Tijuca. 268-9024.CRP. 0511261.
PSICOLOGIA CLINICA - Dr-Angela Bento. Probl. aprendi-zagem e outros. Vários convè-nios. T: 258-9727/ 247-5273.CRP 05/0195.
PSICOLOGIA CLINICAAdultos e crianças Orientaçãovocacional. Convênios:CAARJ. ABO. CAPEMI. Av.Copacabana. 613/ 508. Marcarhora. 542-2985 Dra MareiaCRP. 12841
PSICÓLOGO Especialistaem terapia de família e análiseindividual. Hélio Felippe. Tel:222-9304. CRP.05/12778.

- ATELIER-
DE EMOÇÕES
0 Atelier existe para
você cuidar com arte
de suas angústias,
seus sofrimentos, suas
dores e recuperar o
prazer de viver, de
participar e conquistar.
PAULO HINDEMBURGO

Psicólogo Clínico
Tal.: 284-4438

Rim Conde de Bon-
fim, 344/ Mc. 01 Sl.
304- TIJUCA -*J

-CRP 05/1465-

PSICÓLOGO - Formado nooxterior. Consultório em Ipane-ma. Horário de atendimentodas 14 às 21 horas. 1 - consulta
grátis. Tel. 521 -7244.
CRP.17588.
PSICOTERAPIA DE APOIO- Pacientes em crise devido aacidentes, separações, doenças
graves e outros. T: 284-3215.CRP 05/18475
PSICOTERAPIA/ ORIEN-TAÇAO VOCACIONAL-Dr*s Aline Argollo e ChristianeArlotta. 325-2153/ 322-2627.
PSICOTERAPIA - (Adul-to.infant.. adolesc.) O.V.. Lu-doterapia/ Ana Maria: P6s-Grad. Sexualidade humana.359-9479. Tijuca/Freguesia.CRP 05/17249
PSICOTERAPIA — Adulto/Adolescente/Orientação Voca-cional. 552-9193 CRP/17894.
PSICOTERAPIA PSICANA-LlTICA - Doutor Filippo Oli-vieri. Psicólogo Clinico. Marcarconsulta. Tel.: 242-6612.CRP-05/16592.
REGRESSÃO - Dr. JoelAbreu. Terapeuta Assoc BrasTerapia de Vida Passada (021)237-6711/ (0242) 43-1916CRP 05/5345.
TERAPIA ANALÍTICA - Ses-são individual e trabalho emgrupo. Dr. Euiico Benjamim.T: 287-6925. hora marcada.CRP 05/17887.
TERAPIA DE ADOLESCEN-TES E ADULTOS - Cons AvN. S. Copacabana, 613/508Lais W. Lins. 551-1377, CRP.05.18649.

LOGOTERAPIA
Psicoterapia existencialcriada pelo Dr. ViktorFrankl que compreende oser humano como ser Bio— Psico — Espiritual.Christa Freitas Tel: 285-1830Jzabel Rolim Tel: 293-0619Luis Ant' Camaos Tel: 581-0730Mauro Bümer Tel: 254-4287Ccnvêmcs e particulares CR? 749*0
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CLASSIFICADOS

MÉDICOS

HOSPITALARES

580-5522

Psiquiatria 3145
A SAÚDE EMOCIONAL -
Depressão, insônia, inse-
gurança, fobias, dificul-
dades relacionamentos e
emergências. Psicanálise
ou medicação. T. 257-
57S7. Caarj/ Geap, etc.
CREMERJ 5240095—3.

Psiquiatria 3145
DR. JOSÉ AREAL - Cônsul-tos • Visita domiciliar - Perícia.
Ligue T. 285-4132/ 445-2700.

Keumatologia 3150
DR. LUIZ DELFINO - Reu-
matologia. Trat. de coluna.Freguesia (Jpa.) 392-8766 e
327-5885/ Bangú 331-6841.At. convênios, hora marcada.
CRM. 52.14393-0

Tratamento

Alternativo 3152
CHECK-UP BIOPSICO -
ENERGÉTICO E ESPIRI-
TUAL — Conheça os as-
pectos mais sutis de sua
saúde e viva melhor • Inf:
237-5177.
TERAPIAS NATURAIS -
Acupuntura, shiatsu, cores eimãs. Atend./ cursos Akasha205-9092. prof. Jorge Ricardo

ESSÊNCIAS FLORAIS -
Uma possibilidade de ajuda na
obtenção de saúde mental e
emocional. Consultas e cursos.Maria Carmen Magalhães. Tel:265-0017 - ORION.

FCROMOTERAPIAS
Cura p/ cores-consultas
c/ Ondina Guirnaràes.
Mapa astral. Cristais.

Acupuntura. Yoga. Flctais.
Shiatsu. Tarõ. Yoga p/Gestantes. Shantala.
Radiestesia. Ah-Ghani.
Ar.tiginástica. Tai-Chi.

Homeopatia. Egiptdogia.
Dança Ventre e Salão.

ISIS • Inst. Cromot
^Hollsüca, 493-2016fj

GINÁSTICA TERAPÊUTÍ-
CA PARA 2* e 3» IDADE -
Massagens. Fisioterapia
geral. TEL. 255-8335.
CREFITO 2/10.333

PARTO NATURAL
CONSCIENTE

Grupos de Yoga c/ trab. corp.
lesp. e rela*. Palestras com
slides/ vídeos. Curso teórico.
Prof- Fsdínha. introdutora
da Shantala no Brasil. Inst.
Auroro d« Yoga.
206-1670/493-201#

A*
MIOMA UTERINO — Trata-mento Homeopático - ExamePreventivo - parto Natural eHomeopatia. Dr. Antonio Car-los Silva Oliveira Tel: 242-0644/541-0990 CRM52.15208-1.

3155

t lINtlMH

UROLOGIA
Cantro da

Trota mo n to
Urol&glco

do RJ.
Dr. Francisco J.B. Sompoio
Dr. Geraldo Di B>asi
Dr. Mário Bianco
Dr. Paulo Teruo Higa

Modernas Técnica»
Uratógtcaa:

Próstata, Incontinência
Urinaria. Cálculo Renal,

Impotência Sexual,
Próteses.

CRM 41798-0R. Barata Ribeiro 286/101
Copo T*U 239-371 9.- R. José do Patrocínio 178.
Grojaú. T«l. 977-9292.R. Alm. Cochforie 98.Tijuco. JmL 234-2932.

Análises 3160

LABORATÓRIO LEOKJL-
OINENSE DE ANALISES
CLINICAS - Vários convênios.
Coleta domiciliar. 270-1237
Ramos/ 393-2596 Ilha.
CREMERJ 95535-9

Especializadas 3180

CLiilDE

ILIUM

EMM

Iffl

Direior Tecnieo:

Henrique 8. Hello

Junior

Diversos convenios

Graiap em Video

Estradidsbleu,

BI5-M

TRATAMENTO ESPINHAS/MANCHAS E PLACIDEZ -
Esteticista Anna Claudia Quei-roz. Tel. 511-1659. CIDES-C0.0775/93

Farmácia 3185

DROGARIA CRUZEIRO -Atendimento dia e norte. Av.N. S. Copacabana. 1212 A/ B.Tels: 287-3636/ 287-3694.

FARMAC1A PERFUMARUq
PIAUÍ

/-? ENTREGAS
J MOTORIZADAS7 apucaçOesA DOMICILIO

ÍWOri-EEOtA)
COPACABANABarata Ribeiro. 646-B
Tels: 255-7445 - 255-7245-255-6249
LEBLONAtautfo de Paiva. 1283-A
Tels: 274-7322 - 274-8448

DROGARIA
TANIOIO

"Voei conhece,
você confia"

Aberta até às 23 horas
Inclusive

Dommgos e feriados
TEU 712-1205
FAX 712-0681

DROGARIA
ESPECIALIZADA
24 H. ^BERTAENTHEFtA
APLICÀKZÕES

TODA BA RR A

Medicina
Estética 3206

NOS CLASSIFICADOS JB ficou
mais fácil anunciar, de 2a à 6*
das 8 h ès 18 h para as edi-
ções de segunda a sábado,
para as edições de domingo e
demais dias até as 20 h de 6a
feira e das 8 h às 12 h do
sábado, inclusive com mais
uma vantagem. aJòm do pa-
gamento em sua conta telefô-
nica. aceitamos os cartões decrédito: CREDICARD. Dl-NERS e AMERICAN EX-
PRESS CARO. "NO SÀBA-
DO VOCE LIGA E NO
DOMINGO A GENTE VEN-DE". LIGUE 580-6522.

PROBLEMA NA PELE?
Limpeza profunda da pe-le. Depilaçâo descartávelcom Mel e Própolis. MA-QUIAGEM PERMA-NENTE COLORIDA (ecorreção de trabalhos malrealizados). Material tododescartável e anti-alérgico.HILDA PEDROSOTEL: 25€-9783

¦EAUTY CLINIC - Tratamen-to produtos naturais rejuvenes-cimento. Vendas/ aplicaçõesno local. Tel. 493-0182 Barra.

DR. ANTONIO
AMÉRICO

GONÇALVES
CRM: 52-03239-2

Cirurgia Plástica
Estética Reparadora

• Lipoaspira-
ção • Face •
Nariz • Abdò-
men • Ma-
mas • Cicatri-
zes • Orelhas
de Abqno • Gi-
nescomas-
tia • Inclusão
de Silicone Ma-
mária • Turno-

 res Cutâ-
neos • Peeiing
BARRA: Centro Profissional
Barra Shopping
Av. das Américas. 4790/419
325-3496COPACABANA: R. Siqueira
Campos. 43/612 235-5381
ICARAl: R. Gavião Peixo-
to, 148/806 710-1333

Veterinária 3210

OFICINA DOS ANIMAIS -
Tosa, banho. Homeopatia,
hospedagem, cirurgias. Tam-
bém a domic. R. Alice Figueire-
do, 33 Riachuelo. T. 201 -7947
CRMV. 3757
VETERINÁRIO EM CASA. •
Aproveite esse conforto. Cón-
sultas/ vacinas. Dr Luís Felipe.
254-5431/266-4545 bip 4J9K
CRMV. RJ 4098.

Jos6 Roberto Serra
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Sensor introduzido na boca do paciente fa: projetar na tela defeitos na ochisao

TECNOLOGIA

Diagnóstico exato da mordida
José Roberto Serra

Computador detecta

com precisão falhas na

pressão dos dentes

Um 

computador pode detectar uma
mordida mal-dada. reduzindo em
cerca de 90% os erros na elabora-

ção de próteses, blocos, pontes e im-
plantes. Projetando imagens bi e tridi-
mensionais das arcadas, o aparelho
localiza os pontos exatos do contato
prematuro e, através de um sensor, me-
de a quantidade exata de pressão exer-
cida sobre os dentes.

O aprimoramento dessa tecnologia
high-tech pode aposentar futuramente o
velho carbono usado no ajuste da mordi-
da. "Mas por enquanto os dois traba-
lham em conjunto", diz o dentista Ariel
Apelbaum, membro da Academia Ameri-
cana de Implantes e introdutor da nova
técnica no Brasil.

Na avaliação do especialista, um dos
grandes trunfos do computador é que ele
isenta os pacientes dos voredilos muitas
vezes imprecisos sobre o resultado do
trabalho do dentista. "Um dos maiores
problemas é que. o paciente se acomoda e

JORNAL DO BRASIL a 25.4 93

Sensor introduzido na boca do paciente faz projetar na tela defeitos na oclusão

se torna incapaz de perceber as falhas na
mordida", pondera."

Três dimensões — Um sensor com
eletrodos é introduzido na boca do pa-
ciente para a mordida. O molde da arca-
da do paciente é então projetado em ima-

gem tridimensional na telinha do
computador. £ o grau e a qualidade da
mordida são revelados no gráfico elabo-
rado sobre o paciente. O nível de estresse
a que cada dente está sendo submetido é
revelado na telinha, em imagem bidimen-

sional, apoiando-se numa escala que vai
de hard (duro) — quando o dome egá
sendo sobrecarregado — a sofi (suave)
acusando também gradações — med-
liard, médium, soft.

Uma perfeita oclusão (que na defini-
ção de Apelbaum seria quando o paciente
consegue fechar a boca com os dentes da
arcada superior e da inferior se tocando
em completo descanso articular) além de
aprimorar a estética facial, previne n per-
da óssea dos dentes. "Cada dente tem
uma determinada função (corte, mastiga-
ção) e se não há um alinhamento ou uma
uniformidade de pressão, os dentes pas-
sam a desempenhar funções para as quais
não foram feitos. Esta sobrecarga acaba
provocando um desgaste. O dente fica
mole", alerta o especialista.

Além de acarretar perda óssea dos
dentes submetidos a uma pressão extra,
uma oclusão desbalanceada pode provo-
car no longo prazo dores de cabeça e
articular, perda de audição e bruxismo
(compressão das arcadas e conseqüente
ranger dos dentes), levando o paciente*a
outros profissionais quando a causa pode
ser um bloco mal-feito ou um aparelho
ortodonticamente mal-posicionado.

SAÚDE E MEDICINA
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Confirmada a força do espinafre
Frnpni rYAImíiiHa

Pesquisas sugerem que
vitaminas da verdura

previnem os derrames

TI ASHINGTON — O espinafre, a
verdura que deu ao personagem Popeye a
força necessária para enfrentar o eterno
vilão Brutus, continua ganhando pontos
como um alimento importante, por con-
ter pouca gordura e ser equilibradamente
rico em nutrientes.

Os alimentos ricos em betacaroteno.
uma forma de vitamina A. e em vitamina

.£ há muito tempo vêm sendo associados
a riscos menores de câncer. E o caso do
espinafre e da cenoura.

Agora, novos estudos sugerem que os
nutrientes também previnem doenças car-
diovasculares, a primeira causa de morte
no Brasil. A mais recente evidência veio
de um estudo feito entre 90 mil enfermei-
ras nos Estados Unidos, coordenado por
JoAnn Manson no Hospital de Brigham
das Mulheres, em Boston.

Menos risco de derrame — Se-
gundo o estudo, as mulheres que comiam
espinafre diariamente tinham 43% menos
risco de sofrer derrame do que as que
comiam uma vez por mês ou menos.

O estudo também descobriu que o
consumo freqüente de cenouras está asso-
ciado à redução do risco de doenças car-
diovasculares. A enfermeiras que comiam
cinco ou mais porções de cenoura por
semana tinham 68% menos risco de ter
um derrame do que as que comiam ce-
noura só uma vez por mês ou menos.

Vitamina C e E — Outros dois
estudos recentes investigaram a participa-
çao das vitaminas C e E na proteção ao
coração. Pesquisadores da Universidade
de Tenessee em Memphis descobriram
que o uso de vitamina C por mulheres
idosas preveniu o estreitamento da artéria
carótida, o vaso que leva sangue até o
cérebro.

A mesma equipe associou o efeito à
vitamina E, após investigar 10 mil pes-
soas com idades entre 45 e 64 anos. Um
terceiro estudo feito na Finlândia ligou o
uso de betacaroteno à redução do risco

"de doenças cardiovasculares.
Os cientistas estudaram 216 homens

com altos níveis de colesterol. As caróti-
das e os níveis sangüíneos de betacarote-
no e de vitamina E dos homens foram
comparados. Os que tinham níveis meno-
res dos nutrientes tiveram estreitamento
da carótida maior, durante o ano em que
durou o estudo.

Segundo JoAnn Manson, os resulta-
dos significam que 

"é razoável" recomen-
dar o consumo de cinco ou mais porções
diárias de frutas e vegetais. Mas, adverte
Manson, como os mecanismos bioquími-
cos relacionados a estes nutrientes ainda
não foram explicados, é "prematuro" re-
comendar o uso de suplementos vitamíni-
cos como prevenção destas doenças.

Aiiula não se sabe exatamente por que o espinafre protege os vasos sangüíneos

Espinafre à Popeye (seis pessoas)
Dois maços de espinafres (cozi-
dos, espremidos e picados)
Algumas fatias de pão de forma
Duas colheres de sopa de cebola

picadinha
Uma xícara e meia de leite
150 gramas de queijo prato pica-
do
Três ovos
Sal a gosto

Tire a casca do pão de forma e
besunte levemente as fatias com
manteiga amolecida. Numa for-
ma de pirex ou louça que vá ao
forno, untada de manteiga, cubra
o fundo com quatro fatias de pão,
bata ligeiramente os ovos, junte o
leite e uma pitada de sal. Misture
tudo e ponha de oito a 10 colhe-
radas em cima do pão no fundo
da forma. Na manteiga que so-
brou aloure a cebola e junte logo
os espinafres, revirando-os em ci-
ma do fogo durante alguns minu-
tos. Deixe esfriar, junte o queijo,
misture bem e ponha tudo na
forma, por cima do pâo, sem
apertar. Corte fatias de pão em
três partes e enfeite, arrumando-
as em cima de tudo. Despeje o
restante da mistura—leite e ovos
— na forma, deixe descansar por
1/4 de hora e ponha em forno
moderadamente quente, durante
pouco mais de meia hora. Sirva
quente.
Fonte: Comer bem, Dona Benta,
Companhia Editora Nacional

por Popeye
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Para não fazer feio

no dia do casamento

Me escreve J.J. contan-
do que vai casar, e da anti-
patia generalizada da famí-
lia com a noiva. Ele não
consegue entender por que
não gostam dela, e como to-
do mundo, incluindo aí a
galera do Flamengo, gosta-
ria da aprovação unânime
dos pais, irmãos, tios, ami-
gos, do presidente Itamar,
Lula, Maluf, ACM, etc.
Pois é, J.J., como seria bom
que nossas escolhas fossem

aceitas e aprovadas incondicionalmente. Mas nem
sempre são, e você vai ter que aprender a lidar com
isso. Não vou nem entrar no jnérito do porquê
dessa implicância, se tem ou não razão, mas que
fica romântico, ah, isso fica.

Um clima de "nosso amor contra o mundo" é
altamente estimulante, mas você está com medo
do dia da cerimônia, de que muita gente nem
apareça, e por isso me escreve. Olha, J.J., se esse
risco existe mesmo, faça um casamento discreto e
converse pessoalmente com as pessoas que gosta-
ria que comparecessem, diga como seria importan-
te para você a presença delas (mas só se for verda-
de mesmo). Se puder ter a resposta na hora, já
evita a ansiedade no dia, uma boa. Quanto à sua
vida futura, você precisa mesmo dos outros para
ser feliz? O amor de vocês não basta? Romeu e
Julieta em 1993, um charme. Só um pequeno con-
selho (que você não pediu): vá em frente, a vida é
sua, mas cuidado. Se for mesmo preciso se afastar
da família, afaste-se, mas não rompa de maneira
definitiva. O mundo roda e a Lusitana gira, já
pensou na profundidade desta frase? E na vida,
J.J., a grande sabedoria é não jogar todas as
fichas do afeto numa só pessoa, para não ficar sem
chão se alguma coisa acontecer. Afinal, o futuro a
Deus pertence (acordei hoje num clima de tal
sabedoria popular, estou me estranhando).

As pessoas estão casando muito, outra consulta
sobre casamento: S.M.G., aliás, Cigana (pseudo-
nimo), vai casar o filho. Dependendo do clima que
você quer criar, pode usar linho de manhã sim,
mas uma seda cairia melhor, faz menos esporte (e
evite os estampados, por favor). Se deve usar
chapéu? Se estiver morrendo de vontade (o que eu
acho um motivo importantíssimo), use, mas não é
obrigada. E olha, sua idéia de servir o bolo e
champanhe de manhã acho maravilhosa, muito
melhor do que um almoço num restaurante. E com
a fortuna que iria gastar, compre salmão defuma-
do e mande fazer uns canapés, vai ficar um luxo.
Mas onde vai acontecer isso, não poderia ser na
sacristia da igreja? Por que fazer as pessoas pega-
rem o carro para ir a outro lugar, procurar uma

vaga, com calor, para um champanhe rápido, já
pensou? Isso é o que eu faria. Cigana. Qualquer
coisa, escreva de novo.

? Cartas para Danuza Leào devem ser endereçadas à
Revista Estilo de Vida. com nomes e endereços completos.
Avenida Brasil 500, 6° andar, CEP 20940070. São Cristóvão.
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A hora che«ou. Você ainda pode olhar

para eles como se fossem "seus filhinhos
mas. na \erdade. cresceram, estão come-

çando a conquistar o mundo e a evperi-
inentar o amor. Por mais atualizados que
sejam, é ine\itá\el que os pais. assim como
os filhos, provem emoções novas e até se
torturem com algumas dúvidas. Pílulas pa-
ra a filha? Camisinha para o filho? Orien-
tação franca e objetiva? Ou fingir que não
\ê as mudanças? Conversamos com vários
pais que estão passando por essa lase — a

primeiro ivr do filho — e com os proprios
adolescentes que falam de seus conflitos
nas páginas 4 e 5. Na capa. os modelos
C arolina Dieckmann e Glaucius Pia/za.
vestidos pela Companv, com maquiagem de
Flávio Barroso e produção de Rosangela
Alvarenga. A foto é de Dilmar C avalher.

—^

PENDURICALHOS E 

Sabe aquele dia em que você acorda inspirada, veste um modelito e acha que está faltando alguma coisa?

Pois aproveite esta inspiração e deixe-se enfeitar pelos berloques e pingentes da moda. Se a época e de

recordar os anos 70, os motivos são as estrelas e os símbolos de paz e amor. Se voce e supersticiosa, pense
em trevos e em cruzes. E brilhe.
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UMA DELÍCIA DE ARROZ 9

Engana-se quem pensa que arroz é um prato sem
graça e que só ganha sabor se acompanhado de
feijão. Nas cozinhas de vários países encontramos
receitas bem variadas de deliciosos pratos de arroz
com frutos do mar, com galinha em cabidela e até
com bacalhau, em estilo bem lusitano. E exatamente
o sabor do arroz feito em Portugal que escolhemos
para ensinar a vocês.

A LUZ IDEAL 10 e 11

Seja por mania ou por uma
opção de hora mais tranqüila,
algumas pessoas só conseguem
estudar ou trabalhar à noite.
Basta ligar o abajur e debru-
çar-se sobre a escrivaninha,
correto? Errado. A luz ideal
leva em consideração vários
fatores, como ser destro ou ca-
nhoto, o tipo de lâmpada, a
posição na mesa e por aí vai.
Especialistas em iluminação
dão suas dicas.

DPUKTA ESTILO DE VIDA — Editora: Miriam Lage Repórteres Ana Madureira de Pinho. Gilberto Scofield Júnior. Leila Guerreiro e
Maria Isabel Brito Colaboradores: Ana Cláudia de Oliveira. Apicius, Danusia Barbara. Danuza Leão. lesa Rodrigues. Fotografia: Rogério Reis (editor)e avio
Rodriques (subeditor) Projeto Gráfico: Fábio Dupin. Arte: Fábio Dupin (editor) e Fernando Pena (subeditor). Arquivo Fotográfico: Ana Lúcia Araújo. Diagrama
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ENDEREÇOS PA MODA

QUEM CONHECE GARANTE
MILAHÁ 10 ANOS
FABRICANDO O MELHOR
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S5S ALAMEDA SÃO B0AVENTURA 690 - Ij 101
(A 400 METROS DO PEDÁGIO ¦ AO LADO DO HORTO) FONSECA ¦ NITERÓI

Uma cruz gótica, Bracelets. e
a coleção Barbie, da H. Stern

Paz e amor — é a mensagem do
pingente dourado Marco Sabino,
em destaque sobre o veludo do
colete Claudia Manhães

? Bracelets — Rua Viscon-
de de Pirajà, 351 sala 602 ?
Claudia Manhães — Aveni-
da Ataulfo de Paiva, 135-A ?
Coleção Aviamentos —
Rua Visconde de Pirajá, 550
sala 315 ? 18 Kilates —
Shopping Rio Sul ? Felipe
Rocha — Rua Siqueira
Campos, 53 sala 601 ? H.
Stern — Rua Visconde de
Pirajà, 490 ? Inez Barreiro

(021) 342-7059 O Lu & Va
714-0020 ? Marco Sabi-

no — Rua Visconde de Pira-
já, 531, sobreloja ? Therese
Macedo — Shopping Icarai,
sala 1915 ? Zona Visual —
Rua Visconde de Pirajà, 550
sala 509

Saudando os
anos 70, de calça

e colete de
veludo preto

Zona Visual, e o
pingente de

estrela em papier
maché Lu & Va.
Para completar,

sapato de
plataforma

Felipe Rocha

O ovo Fabergé, de Rosana
Bernardes, e a cruz Bracelets

Fio de couro e cruz de ouro
e ametista H. Stern, sobre os
babados da blusa Zona Visual.
E o cacho de pérolas Coleção
Aviamentos arremata o fecho
do casaco Claudia Manhães

Porque estamos nos diver-
tindo com o estilo dos
anos 70; porque acredita-
mos nas mensagens dos
pingentes-talismãs. Ou só
porque adoramos um de-
talhezinho que muda uma
roupa — são alguns bons
motivos para pendurar
correntes com berloques
no pescoço, sair com tre-
vos na cintura ou enfeitar
um mero fecho.

Ficha Técnica: ? Modelo
— Daniela Nogueira O Ca-
belo e maquilagem — Inez
Barreiro ? Produção — Ro-
sângela Alvarenga
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e repente, quando menos espera, você se
dá conta de que sua pimpolha, tão papari-
cada e criada a pão de mel, já está experi-
mentando as delícias e as agruras do amor.
O namoro do filho anda de vento em popa

e há algo diferente no ar. Por mais moderno que se
seja, o susto é inevitável e algumas dúvidas vêm à
cabeça: será que é mesmo a hora? O que fazer?
Chamar para uma conversa? Levar a filha ao
ginecologista? Ou simplesmente acompanhar silen-
ciosamente o processo?

Os pais também vivem novas emoções quando
descobrem que os filhos iniciaram sua vida sexual.
A publicitária Patrícia Santos, mãe de Priscila, 16,
conta como foi sua experiência: "No início fiquei
boquiaberta. Senti um misto de perda com felici-
dade. Optei por ficar na minha e não interferir na
vida dela até porque, no fundo, sei que cabe a cada
adolescente descobrir a hora certa de experimen-
tar."

Cada mãe tem uma reação. Para evitar cons-
trangimentos, Ana Maria Kozlowski, mãe da bocly
boarder Glenda Kozlowski, 18 anos, e de Vládia,
16 anos, decidiu levar as duas filhas ao ginecolo-
gista, logo que completaram 15 anos, para recebe-
rem orientação médica, além de receita de pílula
anticoncepcional. "A individualidade deve ser res-
peitada. Queria deixá-las preparadas para a hora
da primeira relação. Foi uma espécie de carta de
alforria que eu as dei."

Mas se hoje o tabu da virgindade e o desejo de
ver a filha entrar na igreja pura e ingênua não são
mais tão presente, na cabeça dos pais, um outro
fantasma os assusta. "Um 

passo mal dado, uma
transa errada, pode levar a morte. Chega a ser
caótico", diz a corretora de imóveis Eunice Ale-
crim, mãe de dois filhos adolescentes. Eunice tenta
falar a mesma língua dos filhos e acompanhá-los
de perto.

Para o psicanalista Alberto Goldin é fundamen-
tal os pais terem uma atitude de espontaneidade

em relação aos adolescentes, no início de suas
vidas sexuais. "Não se deve nem proibir nem
promover uma relação." Goldin acrescenta que os
jovens devem viver a primeira transa no momento
em que se sentem maduros para isso. "Conversas
forçadas não têm bom resultado. O sexo tem que
ser tratado com naturalidade", diz.

Nem sempre a descoberta da vida sexual do
filho é bem digerida pelos pais. A comerciante
M.L., 45 anos, é um exemplo. "Eu chorei o dia
inteiro quando descobri que minha filha não era
mais virgem. Eu sei que os tempos mudaram e
que hoje é comum ter relações antes do casamen-
to, mas não consigo me acostumar com a idéia.
Finjo que não vejo", desabafa.

Já a escritora Marina Colasanti, mãe de duas
filhas de 20 e 27, se declara sem nenhum problema
nessa área. "Não importa se a primeira relação foi
ontem ou vai ser amanhã. O que importa é o

contexto de sexualidade emergente. Na realidade,
a minha maior preocupação é que minhas filhas
sejam leves e soltas e que não me arrastem para a
cama como chumbo." O que Marina não suporta-
ria era contribuir em eventuais sentimentos de
culpa das filhas.

Também sem problemas, o ator e diretor Cecil
Thiré, pai da atriz Luiza Thiré, 22, e de outros três
filhos, acha que respeito é o que há de mais
importante na relação entre pais e filhos, em qual-
quer momento da vida. "A 

gente deve deixa-los
viver, ir de encontro às suas experiências. E não
podemos nem sonegar nem precipitar informa-
ções", prega. Cecil diz que sua filha preferiu contar
apenas para a mãe a primeira experiência. Já o
filho Carlos, 21, estava viajando quando transou
pela primeira vez e escreveu uma carta para o pai
contando toda a história. "Foi muito emocionan-
te. Uma grande curtição", conclui Thiré.

ANA MADURF.IRA DF. PINHO

Marina Colasanti
"Minha única

preocupação è com
segurança"

Cecil Thiré
"O respeito é a chave

da relação entre pais e
filhos"

r\r\i ir\lr\rv>i\yv/vfivff

piscinas

AQUALAR, SOMBRA E AGUA FRESCA

Com a AQUALAR você tem toda a tranqüilidade do mundo. Em nossas lojas você
encontra a linha JACUZZI de banheiras de hidromassagem, pressurizadores,
filtros para piscinas, saunas, boilers elétricos, à gás, energia solar,
produtos químicos HTH e o AQUALUX.
Além disso a AQUALAR tem tubos e conexões de cobre,
caso você prefira ter sombra e água quente.

MATRIZ - Tel: 284-3366 • BARRA-Tel: 493-1309 • NITERÓI - Tel: 709-4823 • BÚZIOS - Tel: (0246)23-2134
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QUANDO O CORAÇAO DISPARA
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sidade de outras alternativas?"
Pelo menos para um tipo de

classe média carioca, transar con-
tinua sendo algo natural e gosto-
so, que pode ser vivido sem culpa.
E o caso da estudante M. F., 15
anos: "Transo sim e tudo bem.
Nas primeiras vezes, eu não tinha
orgasmo. Mas agora já tenho. No
início eu sentia medo da camisi-
nha arrebentar. Agora eu tomo
pílula."

Dividir ou não as novas expe-

Na esperada primeira vez, uma
miscelânea de novos sentimentos
vem à tona. O sonho romântico
do encontro-cor-de-rosa entra em
conflito com uma série de medos:
gravidez, fracasso, a descoberta
dos pais. Mas aos poucos transar
passa a ser o assunto preferido de
nove entre cada 10 corações salti-
tantes adolescentes."Minha experiência foi maravi-
lhosa, não senti nenhuma dor. No
início eu tinha muitos medos, mas,
com o tempo,
cada vez fica me- ———————
lhor", dispara, Flávia
sem timidez, a Monteiro
atriz Carol Ma- "Sinto 

falta de
chado, 17 anos, poder dizer queum de vida se- eu estou
xual, uma das apaixonada"
personagens da
peça Confissões
de adolescente.

A geração
que dá hoje os
primeiros pas-
sos na vida se-
xual, apesar de conviver com o
fantasma da Aids, tem peculiari-
dades curiosas. "Os adolescentes
são mais conscientes de que a
transa é um misto de prazer e
responsabilidade. Eles são bem
informados sobre métodos anti-
concepcionais, gravidez e doenças
transmissíveis como a Aids. E já
incorporaram a camisinha", diz a
psicopedagoga Maria Vilma Frei-
re P. do Amaral, especializada em
teen agers. Outra característica

riências com os pais? Para a atriz
Flávia Monteiro, 19 anos, a falta
de diálogo com a família é motivo
permanente de conflito."Sinto
falta de liberdade, de poder che-
gar para eles e dizer que estou
apaixonada. É muito ruim a gente
viver preocupada com a opinião
dos nossos pais. No final das con-
tas, a gente fica sem saber o que
quer."

Já o modelo Carlos Alecrim, 16
anos, escolheu como confidente a

própria mãe, a
corretora de
imóveis Eunice
Alecrim. "Des-
de pequeno tira-
va dúvidas com
ela. Minha pri-
meira experiên-
cia foi aos 11

Carol
Machado
"Com o tempo,
transar é cada
vez melhor"

anos, com uma
empregada do-
méstica. Minha
mãe acabou des-
cobrindo e, a
parJir daí, fica-

mos cada vez mais amigos." Mas
há também quem acredite que 

"fa-
zer sexo hoje é mais perigoso que
andar de motocicleta", como defi-
ne a atriz Lisandra Souto, 18 anos."Eu 

já amei muito, mas nunca en-
contrei o homem ideal. E hoje em
dia é questão de vida ou morte,
pois os riscos são muito grandes."
Para Lisandra, não é bom fazer
amor com várias pessoas antes de
encontrar o marido. "Prefiro me
guardar", prega.

marcante dessa geração, segundo
a psicopedagoga, é a busca de um
parceiro fixo e a prática do sexo
com quem se tenha afeto.

Bruno Scott Mack, 16 anos, é
um exemplo de quem viveu a pri-
meira relação sexual com a namo-
rada. Há um ano e meio com a
mesma menina, ele acredita que
transar "é melhor quando se gos-
ta. As garotas hoje estão mais sol-
tas e, se já é permitido fazer sexo
com quem se deseja, qual a neces-

PESQUISA

A mais recente pesquisa
realizada pela Sociedade do
Bem-Estar Familiar, publica-
da há dois anos, envolvendo
6 mil jovens na faixa de 15
anos para homens e 17 para
mulheres, revelou:

Casar virgem é coisa do
passado. Mais de 95% das
meninas tiveram a primeira
relação antes do casamento.

Meninas e meninos costu-
mam viver a primeira expe-
riência com parceiros um
pouco mais velhos. Os garo-
tos, mesmo se relacionando
com meninas da mesma ida-
de, acabam indo buscar uma
amiga mais experiente para
viver a primeira noite.

Qual o sentimento que ca-
racteriza a primeira relação
sexual? Mais de 90% dos ra-
pazes cariocas marcaram a
opção prazer, seguido de rea-
lização. Para 78% das moças,
a primeira transa ainda é
marca de dor. Em segunda
opção, amor.
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E SO ESCOLHER A COR!
Agora, todos os problemas
com aquela cor que
você precisa para
pintar sua casa,
acabaram.
Com o Coral

Color Servi-
ce, basta
escolher a
cor que
em ml-
nutos,
sua tin-

ta está

pronta, na quantidade
que você desejar.

Etem mais: 0 com-

putador garante
a reprodução

da mesma

cor caso
você pre-

cise de
mais

tinta

sem
d i f e-

rença.

INHEIRO TINTAS Tef.: 274-3696
ShowRoom: ma iigiffi
Av. Bartolomau Mitre, 7921]. U - Leblon £09"49/O
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Aluno Bom

De Reaacdo

Escreve

No Máximo

15 Palavras.

Se você é professora de 1u Grau, peça aos seus
alunos uma redação de até 15 palavras sobre o Dia das
Mães (incluindo o nome da mãe, do Jilfx) ou Jil/ja).

O próprio colégio escolhe o melhor texto, preenche
este cupom e emna para o Classicarinljo do JB, onde a
mensagem será publicada.

Um júri mi selecionara mensagem mais criativa.
O aluno vencedor ganha uma excursão de 7 dias

na Disneyiwrld, com acompanhante da Atnericatur.
Sua mãe recebe um cheque de Cr$30 milhões em

compras doFreeivay. E a escola fica com uma biblioteca
de 15() volumes de literatura brasileira, da Ediouro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo
telefone 585-4336até 6/5/93¦ O resultado será publicado
no Dia das Mães

Agora é botar a garotada para escrever muito.
No máximo, 15palavras.

NAO SE TEM A PREFERÊNCIA POR ACASO:

Enviar ao Jornal do Brasil Ai>. Brasil, 500. Cep.JOíf10-070
Promoção C/assicarinho Dia das Mães.

Escola:
End:
Professor(a): 
Diretor(a):
Alutio(a)::
End:

Tel: _
Ccp:

'lei:

Ccp:
Mensagem:

PROMOÇÃO CLASSICARINHO JB
DIA DAS MÃES.

15palavras falando tudo de amor.

» freewaySua rn«a no DorroSua casa na Barra.
[EDIOUROI americatur

Sempre o Melhor Argumento Par» Você Viajar.
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DE MULHER

Desabafo de uma

jovem escritora
Escrevo porque não há outro jeito: porque é o único

caminho que encontrei para atravessar vorazmente a
vida e arrancar dela seu produto mais bruto. Escrevo
porque esta mesma vida tantas vezes nos esmaga e nos
faz tão pequenos, acreditar que não somos nada,
que não valemos a pena e que é melhor deixar para

depois as decisões maiores, as
decisões enormes como nossos
olhos arregalados diante do ta-
manho do mundo.

Escrevo porque é a única ma-
neira de não perder a razão e não
me entregar definitivamente ao co-
tidiano. Porque é a única maneira
para dar um sentido real a este
cotidiano sem sentido — ainda
que tantas vezes seja preciso reinventar sentidos e razões.

Mas escrevo sobretudo porque o mundo me pesademais sobre os ombros, porque carrego a vida em
fardo sobre as costas e não consigo (quando consegui-
remos?) me livrar desta culpa, daquele remorso, de
tantas indecisões. Sim, na maioria das vezes escrevo
porque vivo sob o signo da culpa de ter tido uma
infância feliz e de outras tantas vezes não ter me
retirado da sala em protesto.

E em protesto escrevo porque outro dia uma senho-

Gisela Campos

"Escrevo

porque o
mundo me pesa
demais sobre
os oiybrose»

ra gorda me disse que as mulhe-
res não podiam mesmo escrever:"Por 

que nunca existiu uma Sha-
'kespeare?'". perguntava. 

"Vai
me convencer que é porque o
papai não deixou? E porque elas
não têm talento mesmo." Então
escrevo porque durante tantos
séculos nos deixamos trespassar
e atravessar por gestos assim ab-

surdos de insensibilidade e intransigência, porque já
perdemos tempo demais lá no quarto de costura e
porque estamos enfim transbordando de perspectivas e
expectativas boas. que assumem em nós o mais abso-
luto compromisso com nossas possibilidades internas.
Também escrevo porque seremos felizes.
? Gisela Campos é autora do livro Bill e a máquina do
tempo, publicado na França e recém-lançado no Brasil.
Jornalista, faz mestrado em Literatura Brasileira na
PUC-RJ.
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De: 4.900.000, Por. 2 x 2.450.000, Sab de jantar counhynaoor mogno escuro |com mesa e 4 cadeiras 3--J 1 

De: 

13.500.000, Por: 2 X 6.750.000, |

Sofa em tea'do nobre com almofadas soltas I HMh
2 lugares: I
De: 9.940.000, Por 2x4.970.000, Gadeira decarofivo AST1 '
De: 14.STO.000, Por 2 x 7.450.000, De: 4 680000'Por 2 x 2.340.000,
Pomona: ^ . , -
De: 6.440.000, Por 2x 3.220.000, PRE^OS DE A VISTA ttSSRZiltS8.000,

EM 2 X SEJVt JUROS

f\ Grande Liquida<ao Leblon Ale 30/04.

TT) moveis 
praticos

) V Barra: CasaShopping - Tels.: 325-9837 / 325-8588 (sabado ate 22h) • Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 80 B - Tel.: 259-0545
\. Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 194 J - Tels.: 542-2698/541 -8447 • Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 80 B - Tels.: 234-5775 / 234-4788

Plantao Domingo- Copatabanba: $42*2698 •Das 9 as 18H

Conjunto estofado 3 + 2 em tecido nobre
De: 10.250.000, Por: 2 x 5.125.000,

Cadeira decorativa ¦
De: 4.900.000, for. 2 x 2.450.000, Sala de jantar country na cor mogno escuto

com mesa e 4 cadeiras
De: 13.500.000, Por: 2 x 6.750.000,

Sofá em tecido nobre com a Imoladas soltas
2 lugares:
De: 9.940.000, Pon 2 x 4.970.000,

Cadeira decorativa AST!
De: 4.680.000, Por. 2 x 2.340.000,De. 14.900.000, Pon 2 x 7.450.000,

Poltrona:
De: 6M0.000, Por 2x 3.220.000, Bicama em mogno com 2 estantes e baú

Dk 9.300.000, Por 2 x 4.650.000,PREÇOS DE À VISTA

1 fROMOÇlO
EM 2 X SEMI JUROSv ^

Grande Liquidafão Leblon Até 30/04.

móveis 
práticos

Barra: CasaShopping - Tels.: 325-9837 / 325-8588 (sábado até 22h) • Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 80 B - Tel.: 259-0545
Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 194 J - Tels.: 542-2698/541 -8447 • Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 80 B - Tels.: 234-5775 / 234-4788
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CURSOS

Aquarela — 0 Atelier Perma-
nente de Aquarela abre novas va-
gas em seu curso de iniciação,
orientado pela artista plástica Mo-
nique Hecker. Noções básicas de
teoria da cor, criação da forma,
conservação de materiais, história
da aquarela e técnicas de uso de
gouache, nanquim e tinta acrílica.
Duração de um ano. Matrícula a
CrS 650 mil e mensalidade a Cr$
800 mil.
Informações: 265-6927.

Marketing pessoal — O cur-
so mostra como criar uma boa au-
to-imagem nas relações com as ou-
tras pessoas, no trabalho, em
lugares públicos e até por telefone.
Preço: CrS 700 mil. Informações:
521-0570.

Dança — O Centro Integrado de
Arte e Dança dá aulas de balé
clássico para crianças de sete a 12
anos. Preço: CrS 520 mil (matrícu-
la) e CrS 720 mil (mensalidade).
Informações: 267-4644.
Desenho — O Sesc da Tijuca
está com inscrições abertas para o
curso de Desenho e Técnicas Mis-
tas ministrado pelo artista plástico
Mário Serôa. Preço:Cr$ 340 mil
(CrS 170 mil para comerciários).
Informações: 289-2220.

Sexualidade — Seminário
promovido pelo Grupo de Orienta-
ção e Reflexão, de especialistas em
psicologia, irá refletir sobre a se-
xualidade humana, questionar pre-
conceitos, tabus, os tradicionais
papéis sócio-sexuais atribuídos a
homens e mulheres e os novos va-
lores sexuais, além de apresentar
informações sobre o aparelho re-
produtor e métodos anticoncepcio-
nais. A partir do dia 8 de maio.
Informações: 287-5047 e 267-2241.
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^MARINE

1

fez um BOX

bonito e resistente.

um atendimento com a

competência

que você merece.

pisK

(021) 518-1570

R. ALEXANDRE MACKENZIE, 42-LJ - CENTRO

NOVAS IDÉIAS EM VIDRO

1H

if
Sofá Gabiano de 2 lugares, almofadas I

Isoltas no assento e encosto fixo.
Cama de Casal

D 8018 com cabeceira
Preço com tapeçaria não incluindo tecido. em ™?8no mac,Ç°»

• ¦ TTr " "r"/V; revestida em couro
sintetico ou tecido

(nainel lisn).

C
I Estrutura em aço.

I Preço com tapeçaria
não incluindo tecido.

IfTTfT
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\ 

mV ' Will

¦ \! 
"p. 

BBS t 11

Wmm ¦!

Cadeira Debby importada em faggio italiano

11

Cadeira P050 com estrutura tubular em aço ¦
inox ou aço pintado (preto). Revestimento em |

couro legitimo (preto).
 . mm

envergado, com acabamento natural ou radica.
Preço com tapeçaria não incluindo tecido. ¦'
íK2«slíS?*4«5?-'*UV Zv£4 •¦CUJ--'* *. /' ;'tmmsm 'siM£SiZ

*Cr$7.000.000
(à vista)

¦jliipH I

Preço

incluindo 
"tecido. Mesa de jantar T51 em radica.

Cr$12.200;

IS

*Preços à vista para pagamento no ato do pedido.
i^^SKBSÊBSSKÊÊtSBS^^t^M • Q- H/l . -{021y''326*11 JJm
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arroz...
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como

toque de

Portugal

DANUSIA BARBARA
Pac//í/ espanhola, couscous °

africano, risoto italiano, .va£ê ja- |
ponês, clioum vietnamita, samau S
malasiano... o que têm todos es- ^tes comes e bebes em comum? O ^
arroz. Integral, polido, selva- f
gem, em flocos, pode ser prepa-
rado de inúmeras maneiras. Va-
mos falar do arroz túmido de
carnes variadas, o arroz à portu-
guesa. Vem bem molhado, capaz
de despertar desejos incônditos
como em Fafá de Belém, louca
pelo arroz de pato. Ou na ele-
gante Carmem Mayrink Veiga,
apreciadora do arroz de frutos
do mar. As receitas são do ma\-
ire Manoelzinho, do Antiqua-
rius.

RECEITAS (para 4 pessoas)

Ingredientes — 1 quilo de tomate,
500 gramas de cabeça de camarão,
500 gramas de cebola picada, 50
gramas de alho, 300 gramas de ex-
trato de tomate, 500 gramas de ca-
marão médio, 200 gramas de ma-
riscos (tipo macha), 100 gramas de
carne de vôngole, 4 folhas de louro,
500 gramas de arroz, 12 camarões
médios, 8 camarões grandes com
cabeça, 12 machas com cascas,
coentro, 400 gramas de tamboril,
200 gramas de mexilhão e pimen-
tão a gosto, para decorar.
Modo de fazer — Cozinhe os to-
mates, coe. Em outra panela, cozi-v
nhe as cabeças de camarão, coe.
Depois, refogue na banha e no azei-
te o alho, a cebola, o extrato de
tomate, os 500 gramas de camarão
médio, os mariscos, o vôngole, o
louro. Cozinhe tudo no caldo de
tomate e no caldo das cabeças de
camarão. Coe tudo de novo e, no
caldo, cozinhe o arroz até ficar al
dente. Acrescente os frutos do mar,
cozinhe mais uns 5 minutos. O ar-
roz deve ficar molhadinho. Arrume
numa travessa, deixando os cama-
rões grandes â vista.

Ingredientes — 3 peitos e C0X3S
de patos, salsa socada, 100 gramas
de alho socado, 2 colheres de chá de
colorau, 1 litro de vinho branco,
100 gramas de presunto, 3 folhas de

louro, 1/2 cubo de caldo de galinha,
molho inglês, 500 gramas de arroz,
200 gramas de azeitonas verdes, 200
gramas de chouriço português.
Modo de fazer — Asse OS patOS,
usando como molho salsa, alho, co-
lorau, vinho branco, louro, presun-
to. Depois retire os patos, aumente
o molho com 3 litros de água apro-
ximadamente e tempere com caldo
de galinha e 1 colher de chá de
molho inglês (se preferir, pode usar
colher de sopa). Cozinhe o arroz
nesse molho até ficar al dente. En-
quanto isto, desfie o pato e o colo-
que dentro do arroz, acrescentando
ainda as azeitonas e o chouriço fa-
tiado em rodelas. Cozinhe mais uns
5 minutos.

Ingredientes — 1 galinha ou 2 qui-
los de coxa e peito, 5 colheres de
sopa de azeite, 2 cebolas, 1 dente de
alho esmagado, 1 litro de sangue de
galinha, 1/2 cubo de caldo de gali-
nha, 5 gramas de pimenta em pó,
400 gramas de arroz, 4 folhas de
louro, sal a gosto.
Modo de fazer — Refogue e cozi-
nhe a galinha com azeite, cebola,
alho, louro, sangue. Quando a car-
ne estiver macia, adicione água, cal-
do de galinha e cozinhe-o arroz.
Para se obter um arroz bem molha-
do, a água deve ter pelo menos 3
vezes o volume do arroz. Adicione o
sal ao final.

Ingredientes — 350 gramas de ar-
roz, 1 posta de bacalhau, 1 cebola,
4 colheres de sopa de azeite, 2 ou 3
tomates maduros, sal e pimenta a
gosto, 500 gramas de espinafre.
Modo de fazer — Pique a cebola
e aloure no azeite. Desfie o baca-
lhau, lave e junte á cebolá, refogan-
do por cerca de 10 minutos. Adicio-
ne os tomates meio esmagados,
deixe cozer. A parte, lave e escorra
o arroz, medindo-o numa xícara.
Regue o preparado do bacalhau
com água, endo a quantidade duas
vezes o volume do arroz. Tempere
com sal e pimenta e, quando levan-
tar fervura, junte o arroz. Cozinhe
em fogo brando e, quase no final,
coloque o espinafre. Cozinhe pormais uns 5 minutos.

Ingredientes — 500 gramas de ar-
roz, 2 cebolas, 3 dentes de alho,
tomates a gosto, óleo, 4 pimentões
vermelhos, caldo de carne, sal e
água.
Modo de fazer — Refogue a ce-
bola e o alho com óleo. Junte os
tomates sem pele e sem sementes, o
pimentão cortado em quadrados pe-
quenos, tempere com sal e caldo
de carne. Acrescente água e cozinhe
o arroz. Servir bem molhado.

: Antiquarius,
Rua Aristides Espinola 19, Leblon,
tel.: 294-1496. O livro Cozinha Tra-
dicional Portuguesa, de Maria de
Lourdes Modesto, editora Verbo.

À MESA, COMO CONVÉM

0 NOSSO ARRASTÃO

APICIUS

Andam as coisas caras. Que fazer?
Andam os morros abusados e altivos e somos

assaltados com prazer — quase —, pois pensa-
mos que bem pior seria se fôssemos estripados.

Ao mesmo tempo, a gula atormenta nossa ima-
ginação. Queremos caviar e champanhe. Mas. es-
premidos, os salários só rendem
meia Pepsi e um guaraná.

Ora, leitor, a vida é curta e
breve. Curta por curta e breve
por vazia — o que faz dela
uma redundância (como já no-
tastes na outra linha).

¥

jn 
M-

wJkiL

__ Proponho, pois, uma solu-
ção prática para, a miséria das
boas famílias. É só seguir o
exemplo do povo e fazer arras-
tões.

Escolha-se uma loja de va-
lia. A (?), por exemplo. E, no
dia e hora indicados, senhores
e senhoras, vestidos como pa-
ra um casamento, para lá se
dirigem, com seus copeiros,
jardineiros ou, na falta, com o
garoto da esquina.

Chegando ao local do sa-
que, escolhe cada um suas
iguarias e manda o criado as
pegar.

Aparecem, então, os gerentes, ós seguranças
e os vendedores. Todos estupefatos com a ousa-
dia.

Então os senhores e senhoras levantam o
dedo e declaram — em uníssono e em separado:"Você sabe com quem está falando?"

Vibram os dedos, rebrilham os anéis, ressoa a
voz dos juizes, indignados porque só consegui-
ram três latas de caviar, cada um.

Será o triunfo das boas famílias. Que, voltan-
do para casa, descobrirão que o povo tem ra-
zões que, ?.té oniem, elas desconheciam.

Dirá o leitor que sou otimista achando que.nesta terra, a democracia poderá brotar de um
assalto assim.

Ora, leitor, sou otimista. No Valdostano de
Botafogo acreditei, outro dia, que poderia be-
ber, bom, um vinho de 1985. Encomendei um
Carrascal tinto, sob o olhar, entre gélido e frio,
de Mlle. D. E as três garrafas que bebemos
tinham sido guardadas com tal carinho que.
poderíamos estar na França, em um bom res-
taurante.

Os pratos não desmereciam o Carrascal.
Adoráveis os Canzancelli que pedimos de entra-
da — sendo a coisa uma massa recheada com
patê de fígado, passas e odores de Mandarineto.
Boa a minha galinha ao molho pardo, embora
um pouco emperiquitada. Melhores ainda os
arrostini invini, medalhões fritos na manteiga e
bacon ao vinho Madeira e acompanhados com
massa fina — que Mlle. D. encomendou. Mas
melhor do que tudo era o sorvete de figos com
nozes com o qual nos despedimos.

E mais não conto porque tenho que ir â
esq'uina, contratar cinco seguranças para o
Grande Arrastão das Famílias.

Nd'Tccyim
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Fotos de Renan Cepeda

252 o foco de luz bemem cima do que se
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No quarto do
adolescente, a
arquiteta Inês
Ferraz proje-tou a luminária
pendente, cen-
trada no teto,
que estrategi-
camente irra-
dia luz sobre
toda a superfi-
cie da mesa

A consagrada
luminária
Thor, projeta-da em mode-
los de chão e
de mesa. da La
Lampe. Muito
usada também
em pranchetasde arquitetu-
ra. O foco de
luz é direcio-
nável Luz para estudar ou trabalhar em casa

Beleza e cria-
tividade na lu-
minaria com
cúpula de pe-dra-sabão pa-ra lâmpadas
halógenas.
Um design de-
cô para am-
bientes muito
requintados. A
venda na La
Lampe
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k
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ANA CLAUDIA OLIVEIRA
er em casa uma mesa ou bancada de
estudos bem iluminada pode ser meio
caminho andado para bons resultados.

Na hora de trabalhar ou estudar, conforto é
fundamental.

A luz natural é a melhor para a saúde dos
olhos. Por isso, o ideal é que a bancada esteja
próxima à janela para garantir durante o dia a
iluminação. A arquiteta Inês Ferraz, com grande
experiência em projetos para quartos de adoles-
centes, ensina que 

"quando a bancada é coloca-
da perpendicularmente em relação à janela e a
cadeira à esquerda, a luz entra livremente, sem
projetar nenhum tipo de sombra sobre o papel.
Esta receita serve somente para os destros. Os
canhotos devem ter sua cadeira colocada do
outro lado da mesa para conseguir o mesmo
efeito de iluminação".

Mas é à noite que os problemas de iluminação
aparecem, pois o mau uso de luz artificial provoca
muito desconforto aos olhos. O oftalmologista Sa-
muel Cukerman garante que qualquer tipo de luz,
suficientemente forte para iluminar bem a mesa, e
colocada de maneira a não refletir diretamente
sobre os olhos, é bem-vinda. Até mesmo a luz fria,
muito utilizada nas partes de serviço da casa por
seu desempenho econômico. "O importante é que a
luz não ofusque os olhos e permita uma quantidade
de claridade suficiente para uma boa leitura", reco-
menda. A luminária deve ter uma altura ou flexibi-
lidade para ajuste de altura, para que o filamento
luminoso não seja nunca visível aos olhos.

A luminotécnica Chean Hsui, como o título
mesmo sugere, é uma expert em iluminação e não
está entre as fãs da luz fria. Só aconselha o uso
deste tipo de lâmpada para ambientes de trabalho
desde que conjugada com outro ponto de luz. "A
luz fria, composta por gases circulantes, não tem
um facho de luz contínuo como acontece com as
outras lâmpadas. Ela dá uma oscilarão, embora
quase imperceptível, mas que com o uso contínuo
pode vir a incomodar. Por isso a lâmpada fria em
ambientes de estudo deve estar sempre conjugada
com outra. O mesmo acontece com a TV, que
nunca deve ser vista em ambiente completamente
escuro, pois a retícula do tubo de imagem também
não é contínua", frisa Chean.

Ela lembra ainda que mesas com tampo "de
vidro devem ser evitadas, pois a luz refletida
sobre a superfície bate diretamente sobre os
olhos, provocando desconforto.

Chean recomenda luminárias de mesa com
lâmpadas variadas, que podem ser halógenas,
dicróicas, frias ou incandescentes. Se for um
abajur, a cúpula deve ser opaca para não proje-
tar luz horizontal.

Segundo Chean, as mesas de tarefas que exi-
gem muita concentração devem estar iluminadas
por luminárias sempre colocadas na diagonal em
relação ao usuário para evitar reflexos.

Para os adeptos do computador, os cuidados
se restringem ao foco luminoso. As luminárias de
foco dirigível são as melhores pois evitam refle-
xos na tela.

10 0 ESTILO
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FACILITE SUA VIDA
Usar congelados c um ESTILO DE VIDA, no princípio exige um período de adaptação. Por fim, a descoberta

de que lhe sobra tempo para atividades de lazer. No final das contas muito conforto e liberdade.

I

ENTRADAS:
AI. Creme de legumes (individual) / CrS 46.300.00
A2. Creme de ervilha (individual / CrS 46.300,00
A3. Creme de cebola (individual) / CrS 46.300.00
A4. Salada de grão de bico (2 pessoas) / CrS 66.000.00
A5. Salada de feijão fradinho (2 pessoas) / CrS 60.700,00
A6. Salada de salpicão com presunto (2 pessoas) / CrS 70.000.C

CARNES: (2 pessoas)BI. Carne assada eom molho madeira / CrS 167.000,00
B2. StrogonolT; CrS 153.000.00
B3. Escalopinho ao vinho / CrS 183.000,00
B4. Almôndegas ao sugo / CrS 149.000,00
B5. Roast-beef com mostarda e ervas / CrS 187.000,00
B6. Lingua ao funghi / CrS 146.000,00
B7. Beef rolê com bacon / CrS 153.000,00
B8. Escalopinho suiço / CrS 179.000,00

L
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Vg5\E4.

jFRE^E

V

¦â& de

r

FRANGOS: (2 pessoas)
Cl. Filetao poivre vert /'CrS 145.000.00
C2. Cassoulet de frango / CrS 134.000,00"¦3. Filet de coxa gratinada ao molho laranja / CrS 144.000,00

C4. Strogonofl"/ CrS 145.000,00
C5. Peito rolê com presunto e passas / CrS 147.000.00
C6. Medalhão de frango c/bacon /' CrS 145.000.00
Cl. Filet com catupiry / CrS 153.COO.OO
C8. Peito de frango com abacaxi / CrS 152.000.00

PEIXES: (2 pessoas)Dl. Filet de linguado ao molho de ervas / CrS 195.000,00
D2. Filet de linguado ao molho de camarão / CrS 210.001
D3. Torta de batata com bacalhau / CrS 194.000,00
D4. Bobó de camarão / CrS 216.000,00
D5. Lulas à moda da casa / CrS 155.000,00
D6. Moqueca de peixe c/camarão / CrS 165.000,00
D7. Camarão com catupiry à moda da casa / CrS 220.000.00
D8. Truta com molho de alcaparras / CrS 195.000,00

(2 pessoas)

COZINHA ITALIANA: (2 pessoas)
Gnocchi ao sugo / CrS 103.000,00
Lasagne di presunto e queijo / CrS 121.000,00
Lasagne di carne / CrS 121.000.00
Lasagne di frango / CrS 121.000,00

E5. Canellone di ricota e espinafre / CrS 104.000,00
E6. Fettuccine aos três queijos / CrS 118.000.00
E7. Fettuccine verde a bolognesa / CrS 105.000.00
E8. Rondeli de presunto e queijo / CrS 102.000.00
E9. Fettuccine á Parisiense / CrS 110.000,00
E10. Panqueca de carne / CrS 103.000,00

COZINHA ÁRABE:
H1. Quibe de bandeja / CrS 135.000.00
H2. Charutinhos de repolho / CrS 88.000.00
H3. Hummus BI Tahine / CrS 91.000,00
H4. Pimentão recheado j CrS 73.000,00

COZINHA CHINESA: (2 pessoas)Fl. Carne desfiada com nirá /CrS 163.000,00
F2. Carne desfiada com cebola / CrS 152.000,00
F3. Carne desfiada com champignon e bambu / CrS 175.000.1
F4. Frango xadrez com curry / CrS 144.000,00
F5. Frango xadrez com legumes e castanha / CrS 141.000,00F6. Frango xadrez com champignon e bambu / CrS 159.000.00

COZINHA BRASILEIRA
NI. Carne-seca com abóbora / CrS 125.000.00
N2. Feijoada / CrS 139.000,00
N3. Arroz de carreteiro / CrS 79.000,00
N4. Dobradinha com feijão branco / CrS 117.000.00N5. Guisado de carne com legumes / CrS 130.000,00
N6. Beef de panela / CrS 153.000,00

EMPADÕES E CREPES: (2 pessoas)
G1. Crepe de frango com catupiry / CrS 85.000,00
G2. Crepe de queijo temperado / CrS 85.000,00
G3. Crepe de espinafre/CrS 73.000,00
G4. Crepe de camarão com catupiry / CrS 98.000.00
G5. Empadão de cebola / CrS 85.000,00
G6. Empadão de frango / CrS 93.000,00
G7. Empadão de queijo / CrS 93.000,00
G8. Empadão de camarão I CrS 155.000.00
G9. Souflê de milho / CrS 91.000,00
G10. Soufiê de queijo / CrS 93.000,00
G11. Torta de batata com carne / CrS 92.000,00
G12. Torta de batata com frango / CrS 92.000,00
GI3. Souflê de bacalhau / CrS 142.000.00
G14. Souflê de legumes; CrS 91.000.00

*

PACOTE SEMANAL ECONÔMICO
PARA 2 PESSOAS

Escolha 7 pratos principais, sendo:4 entre Carnes. Frangos. Cozinha chinesa ou Cozinha brasileira;I Peixe; 1 Crepe ou Empadão; 1 Cozinha italiana: e mais7 pratos entre Acompanhamentos. Sobremesas. Pizzas eSanduíches e pague somente CrS 1.260.000.00.
A partir de agora tocê receberá cheque-desconto também na

compra do pacote econômico

Examine o verso da sohrecapa de suas embalagens,
algumas terão uma etiqueta premiada que lhe dará o
direito a mais um prato grátis no seu próximo pedido.

ACOMPANHAMENTOS: (2 pessoas)J1. Arroz simples / CrS 35.000,00
J2. Arroz de brócolis / CrS 41.000,00
J3. Arroz à grega / CrS 51.000.00
J4. Arroz á piamonteza / CrS 60.000.00
J5. Abobrinha refogada / CrS 33.000.00
J6. Feijão preto/CrS41.000,00J7. Feijão manteigaCrS 43.000,00
J8. Batata palha / CrS 39.000,00
J9. Batata soute / CrS 39.000.00
J10. Purê de batatas / CrS 39.000,00
JII. Panaché de legumes / CrS 44.000.00
J12. Quibebede abóbora; CrS 39.000.00
J13. Couve-flor gratinada / CrS 49.000,00
J14. Cenoura ao creme / CrS 45.000.00
JI5. Farofa á moda da casa / CrS 33.000,00
J16. Berinjela nappolitana / CrS 45.000,00
J17. Vagem na manteiga / CrS 44.000,00

J18. Lentilha / CrS 44.000,00 J20. Quiabo refogado / CrS 36.000,00J19. Couve mineira / CrS 38.000,00 J21. Repolho refogado / CrS 38.000.00
SANDUÍCHES NATURAIS:
R1. Salaminho c/ricota / CrS 42.000,00
R2. Lombinho c/abacaxi / CrS 42.000,00
R3. Queijo especial j CrS 42.000,00
R4. Ricota c/cenoura / CrS 42.000.00
R5. Frango defumado / CrS 42.000,00
R6. Peito de peru c/passas / CrS 42.000,00

SOBREMESAS:
K1. Mousse de chocolate indiv. / CrS 26.000,00
K2. Mousse de maracujá indiv. / CrS 26.000.01
K3. Torta de maçã 300 gr. / CrS 43.000,00
K4. Torta de limão 300 gr. /' CrS 43.000,00
K5. Torta de chocolate 300 gr. / CrS 46.000,00
K6. Torta de coco queimado 300 gr. /' CrS 46.000,00

PIZZAS: (brotinho)
PI. Muzzarela / CrS 37.000.00
P2. Presunto / CrS 37.000,00
P3. Calabresa / CrS 37.000.00

SALGADINHOS: (20 unidadi
Ul. Rissoli de camarão /' CrS 60.000.00
U2. Coxinha de galinha / CrS 60.000,00
U3. Mini quibe / CrS 60.000,00
U4. Bolinha de queijo / CrS 60.000,00
U5. Croquete de carne / CrS 60.000,00
U6. Croquete de milho / CrS 60.000,00
U7. Bolinho de bacalhau / CrS 78.000.00

ENTREGA À DOMICÍLIO
SS'1 7551 557 5?67^-^

Horário de atendimento: \N\bV-n^ ^
y a 6' de 9:00 ás 19:00 * Sib. das 9:0U ás 12:00

Horário de entregas:
y a 6J de 8:00 ás 21:00 * Sab. de M:IX) ás 14:00

PF.mnO MÍNIMO 6 PRATOS PRINCIPAIS
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Para as bancadas
de trabalho, nada
mais simpático
do que esta lumi-
nária com haste
superflexível e
regulável, usada
com lâmpada ha-
lógena. da Matias
Marcier. Um de-
sign simples e
consagrado

Luminária Bereni-
ce. criação do ita-
liano Paolo Riz-
zatti. da La
Lampe. Um visual
supersofisticado
para lâmpada ha-
lógena. ultraleve e
flexível como de-
vem ser as lumi-
nárias para mesa
de trabalho

Um desenho jáconsiderado clás-
sico, interpreta-
do pela La Lampe.
Toda em metal
dourado, esta lu-
minária tem a ca-
lha flexível, per-mitindo o ajuste
do foco de luz
fluorescente
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PACOTE SEMANAL ECONdMICO
PARA 2 PESSOAS

Escolha 7 pratos principals, sendo:
i 4 entre Carnes. Frangos. Cozinha chinesa ou Cozinha brasileira;I Peixe; 1 Crepe ou Empadao; 1 Cozinha italiana: e mais7 pratos entre Acompanhamentos. Sobremesas. Pizzas eSanduiches e pague somente CrS 1.260.000.00.

A partir de agora toce recebera cheque-desconto tambem na
compra do pacote economico



^OMPRE 
NESTES PREÇOS SOMENTE ATÉ TERÇA (27/04/93)

K i

s?í«*aí7fSÍStxÁ'

IIL

i^™WSS&\

SSi© iHlPvfc??

|||^ '

PORTA BALCAOCOI
1,20x210...3x2.520.000

Vr."í

J<

SS5oo; 
a<feau^remnS[o^tem'' 

-H%SSff^ sxSSBi, 3O%"M», chu^HRA

B9 

=^W';

x i!5m!om^4!56o.ooo' fechaduras La Fonte, de |Lj-J-_«K5n MosTODASASM^DjD^' qiem io mawrteZ'uUor. ¦¦ llfcj^ |p^ J
desejar terunu!^ imb^^ou 

^mc«noL 
. niogno mogno

jjjjfll us» 

co^aA «>n^!lta 'agar

JANELA SO VIDROS
ARCOERETA

IMBUÍA OU CEDRO
3 xl .010.000,=3.030.000,

TEMOS TODAS AS MEDIDAS
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H^Tn°' PraW da República, 63. (PABX) 532-4000.
JACAREPAGUA - R. Cândido Benício, 3650. (PABX) 423-4000
rrin^A d d 6"de,8 fv 18:30H-1 aos sábados de 8 às 14. 00H..
{{JVCA 
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João Fortes

realização

®
mercado promoções

SUB-PREFEITURA DA BARRA

Pra correr, pular, nadar e

sacar. De 17 de abril a 2

de maio vão acontecer os

JOGOS DA BARRA JB -

1° TOP FOÜR. üm tor-

neio reunindo os condo-

mínios que ficaram com

as 4 primeiras colocações

nos Jogos da Amizade, em

8 modalidades espor-

tivas: futebol society,

futebol de salão, vôlei,

natação, tênis, basquete,

biriba e sinuca. Tudo isso

com o patrocínio da João

Fortes Engenharia e a

mais completa cobertura

do Jornal do Brasil.

Todos os dias, na seção de

esportes, você vai ficar

sabendo das tabelas,

locais e resultados dos

jogos, além de encon-

trar matérias e repor-

tagens sobre o torneio

e seus participantes.
Participe, torça, acom-

panhe. Afinal é o nome

do seu condomínio que
vai estar em jogo.

ratrora

?



Sucesso 

é uma coisa compli-

cada. Às vezes a gente está

quietinho num canto, sem

fazer nada e daí começa a rece-

ber milhões de cartas, desenhos e

telefonemas ou a vender quatro
milhões de discos. Depois vem

uma recessão maluca ou um em-

presário mal-intencionado e põe
tudo a perder, como na música

de Tim Maia. Com o Paulo Ri-

cardo e o RPM foi assim. O

grupo explodiu, era uma coisa de

louco, as músicas colavam mais

que namorada grudenta. todo

mundo gostava. De repente, pof.
Sumiu todo mundo. Mas O

RPM, com Paulo Ricardo tinin-

do, está com novo disco. Será

que é bom? Eu nào digo nada,

quem fala são os dez leitores que
foram convocados para uma au-

diçào. Esse pessoal que escreve

milhões de cartas é fogo.

Peixe Ensaboado sempre quis ser

roadie do Sting. O Roadie é o

faz-tudo do ídolo. E o ídolo é

aquele sujeito cheio de vontades

e ranhetiçes. O João Carlos, com

a já famosa cara de sono,- mal
respondeu à minha pesquisa:

queria ser roadie do Bob Marley,

lógico. A sapeca Cecília delirõu:

George Michael, por motivos

óbvios. Gentevesquisita essa que
trabalha comigo. Un? beijo apai-

xonado nas esquisitas e um abra-

çào nos esquisitos.; 
'-íSll

HÉLIO MUNIZ-

Gostaria que no

Tgrandão tivesse

mais homens. Estou

esperando. Beijos.&z-

tia Cardoso da Silva,

Rio de Janeiro.

Pois espere deitadi-

nha, agasalhadinha,

bem alimentada. Des-

canse em paz.

M [•

Adorei a entrevista
com Zé do Caixão. No
entanto vocês estão pi-
sando na bola. Até hoje
não vi nenhuma repor-
tagem com Titãs e os
Paralamas. Qual a ra-
zão do preconceito?^/-
dízio de Oliveira Fi-
lho,Fortaleza, CE.

Preconceituosa ficava a

sua avó. Os Paralamas

já apareceram por aqui

(e vão voltar). E os Titãs

(já sem o Antunes) de-
vem aparecer. Abraço.

Respondedor Mascarado.

Querida Zine. Gostaria
muito que vocês divul-

gassem o endereço do
meu fã clube dos B-

52'sü Rua Alfredo
Whately 734/A — Re-
sende/RJ. CEP 27542-
170. Desde já, agrade-

çó. Fãs, escrevam!!! O
nome do fã-clube é

U.F.O (United fãs or-

ganization). Erico Papi.
O Respondedor Masca-
rado é doidinho, mas
doidinho mesmo pelo
bom e velho bife.

Gostaria de pedir re-

portagens (para garo-
tas) sobre beleza, como
manter a forma... e pa-
ra garotos sobre como

praticar o surf, museu-
lação, como consquis-
tar uma garota.Fernan-
da Schneider, Rio de
Janeiro.

Fernanda você é bonita

com o que Deus lhe deu.
E, ora essa, quem disse

que sabemos como con-

quistar uma garota? Es-

te é o segredo do Uni-

verso. Beijo.

-Z3WET O 3
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Porta de escola e uma beleza-tern um* .-
inliMi#l««|A -J~ - U,,id \ Fotos Maria Jos6 I P<^a
infimdade de possiveis paqueras, zilhoes lit
de amigos e ainda por cima nao tem aula! \

^ 
professor de'matematica.^fS'a ¥
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«or^ t ^ T , a maior azaração com as gatas.para a porta da escola — gatas, balei- ta r\ .,
ro e um trânsito infernal. Ah, que aJ1° 

°on,/uan '«•"• Alexandre

paraíso! Americano, 
16 anos, dando uma de

No Coléj_
se abrem e uma mi 

pelos corredores. No centro do pátio ..
externo, um monte de mochilas são
atiradas no chão. A azaração corre í3^®
solta, na maior social. Enquanto espe-
ra o motorista, Monica Motta, 13
anos e Alexandra Brandão, 14 anos,
ambas cursando a 8a série, aguardam
uma a outra para conversarem. Conta,
Monica:

— A porta de escola é o momento
de conversar sobre tudo. Reclamar
dos professores, lembrar da ficada
com o último gato e olhar o próximo,
claro.

0 rush aumenta no pátio. Num
canto, Alexandre Leitão, 17 anos; Ri-
cardo Gomes, 17 anos e Pedro Over-

rm
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[O Rafael

Chapadão na ele

Num canto
Valles, 16 anos.

Isto NÃO SE FAZ na

porta da sua escola:

B Bancar o maioral,

esperto e por fim Ir

para casa de

motorista

B Contar vantagem

que ficou com fulana

e na frente dela,

amarelar

B Andar com prego

B Menino que vive

cercado de meninas

B Menina que vive

cercada de meninos

B Babar professor

quando ele está indo

,atada das por-:-. - - : - - . ,.--

dam o ônibus na porta do colégio. É

comum ver algém correndo e gritando:
"Ih... o 571! Tchau". Os amigos Bruno

Medina e o Felipe Fonseca, 14 anos

conversam sobre as dificuldades com

as matérias. Combinam de se ligarem

mais tarde.
0 sisudo Fábio, 17 anos, conversa¦ -" - '- ¦- m . .' • '

com os amigos Gustavo e Bruno e

reclama*
— O Andrews no ano passado

parecia um baile. Todo mundo matava

aula para ficar no pátio o dia inteiro.

Este ano mudou.

outros colégios para esperar a saiaaaa

turma. Aí a gente vai para os points

perto daqui ou marca um cinema para
o fim de semana.

Na escola, adolescente sofre, mas

também se diverte.

DEI
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PAULO REIS

Wo 
rock'n'roll tem uma sombra

que se move a cada riff do

guitarrista, a cada levada do baixista e
a cada rufar dos tambores do bateris-
ta. É aquele cara que se movimenta no

palco toda vez que um microfone en-
torta, que rala no backstage para que
tudo dê certo. Um servente de pedrei-
ro. Além de montar o som do palco,
essas figuras afinam instrumentos, car-
regam as malas, enceram, passam e
cozinham para o grupo. Amigos, se o
ROADEE parar, o rock acaba.

O Moska, que já se chamou Mário
um dia, há três anos está na estrada
com o Biquini Cavadão. Ele se preo-
cupa com sua profissão e pensa em
fundar um sindicato. Por que, ô Mos-
ka?

O que me preocupa é que os
artistas em geral não dão valor
aos roadies. Além de técnico, às
vezes, temos função de médico, I

psicólogo e garçom. Eu tive sor- I
te de só trabalhar na família I
Cavadão. I

Tem também os aspectos ne- I

gativos da convivência em famí- I
lia. João Paulo, o popular JP 1
começou com o impossível Tim I
Maia, depois veio Casseta & I
Planeta. Hoje ele se divide entre «
Rio Sound Machine e Os Copa- |
cabanas. Mas, seu maior traba-
lho é com Lobão. JP diz que
viajar é bom, mas também supercan-
sativo. Ele explica:

Você tem que saber se relacio-
nar. A gente vive muito tempo com a
banda. O dia inteiro se esbarrando,
chega uma hora em que você tem que
fugir.

Não basta só experiência para subir
na profissão. Tem que ser um expert.
Rinaldo Marx, que canta há seis anos
na banda Corredor X, já foi roadie do
Luni, Vexame, Paulo Ricardo é André
Cristovão. Parece que ele já nasceu

SESS
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Fotos Marcelo Theobald

Ter bom ouvido para não afinar a

guitarra errado
Ser rápido como um coiote, pois

quando o baterista se enpolga, com
certeza vai virar alguma caixa ou

prato.
Levar um kit sobrevivência com

escova, camiseta limpa, jeans e um
ursinho de pelúcia, pois você nunca
sabe onde vai estar amanhã

Ter costas largas para carregar
a case (caixa de instrumentos)

Ter paciência de Jó para aturar

piti de astro
Ter um estoque de camisetas

pretas, pois elas rasgam rápido
Ser doublê de garçon, camarei-

ro, analista lacanianoe babá
Decorar datas de aniversários

dos integrantes da banda

num palco. Esse paulista atualmente

rala nos Engenheiros do Hawaii. Ele

dá o recado:
O roadie tem uma importância

vital para o músico. Quando ele sobe

no palco tudo tem que funcionar bem.

Atenção é o que nào pode faltar.

Qualquer vacilo, o bicho pega. O Du-

du, ou André Goes, já trabalhou com

Cazuza e com muitas bandas

dejazz. Hoje, no Hanói-Hanói,
I ele vive on the road.

5 / — Gosto muito de viajar. É

I superlegal você estar sempre na

I estrada conhecendo novos lu-

I 4 gares e pessoas. O Brasil é tão

| grande.

I 
¦ Se para alguns, o roadie é

I aquele cara que monta uma
* 

banda na primeira oportunida-

I j de, há casos inversos. Mareio

| Barros sempre viveu de música.

Por ser irmão do Maurício

Barros, ex tecladista do Barão

Vermelho, ele sempre viveu entre mu-

sicos. Convidado a viajar com Os

Garotos de Rua para uma tumê, aca-

bou gostando de ser roadie e na volta

foi trabalhar com Heróis da Resistên-

cia até a banda acabar. Mareio conta

como foi:

Ser roadie é legal por que você

pode fazer outras coisas. Eu gosto
muito de viajar e de música. É juntar
duas coisas boas. Com o fim dos

Heróis, eu estou trabalhando como

produtor da Banda Bel.

- ¦«" ¦ • .. si
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Por que voce desistiu da carreira solo grana que tinha pra fazer o segundo clip de pagar meu almo?o no bandejao da USP ?j!fj"™ de

resolveu voltar com o RPM? Psicotropico e investi no clip de Gila. um aluguel baratinho. So come?ou a en- .

Passei os ultimos anos sem uma linha de , y°ce 
era critico de musica antes de ser trar muita 8rana mesmo e™^' depois de ^ palguim 

ljnlla que
trabalho. En estava testando tudo. Mas musico. Quando foi isso? um tempo ralando com o RPM. Eu estava faiaraigumacom:

achava muito chato nao ter uma banda - Q^n.do entrei para faculdade de Co- com23anos. 
MICHELLE

fixa porque a gente acaba ficando sem municasao, com 17 anos comecei a escre- - E como e que foi ficar nco aos 23 anos? PFaff: „disco e

^™in^ Hn fnrma Ai nprrehi mie nreferia ver- Fazia cntlca de rock Para as revlstas — Eu nao quena saber de nada. Gostava de muito bom tem mais

ttabalhar em grapo ^ que a^minha parceria 5om 
Tres e Pipoca Moderna. Fiz a critica uma co,., pedia dez e mandava embrulhar b°"^

n nph.nni pra n oranHp lanre do pnmeiro disco da Blitz e fui um dos sem saber o prego. Tomava todas, so Jack FERNANDO Ll-
com o Deluqui era o grande lance. # 

^ ^ ^ ^ q mundo ^ duas ^stab^mmelh.
Mas voce nao teve medo de nao colar grafia 

que dao certo ate hoje. Fiz do Comprei apartamento, carro, moto, tudo. reirasolo

como RPM novamente? Queen! Black Sabath, Led Zeppelin e Rol- - Chegoua torrar a grana toda? Ficou duro rqsAua 
de

Eu senti que dava pra voltar com ling Stones. -^"dS pra ficar duro porque tem os MELO: legal saber

regrava<;ao de Gita. Aquilo soou muito — Voce tinha grana nessa epoca? Quando im6veis Mas nunca tjve esse projeto de como f 
*frelaciona

RPM e eu percebi que ainda tinha tesao. come^ou a ganhar dinheiro? ganhar muito dinheiro, nem preciso de coma 
m a'

Ai eu precisava decidir se continuava in- — Sempre fui de classe media. Comecei tanta grana pra viver. Senao tinha conti- meim"

vestindo na minha carreira solo, que ja trabalhar para sair da casa dos meus pais, nuado com o RPM, mesmo sabendo que Surto Prateado I
estava esgotada, ou no RPM. Peguei Nessa epoca eu ganhava o suficiente para nao dava. muito legal.

Paulo Ricardo feUessa JULIANA ARAU-

^ 

Kossos 
leitores aprovam o novo Paulo Ricardo Paulo e cheiroso!

r __ 0^Uf-i— I Tarde de festa. Fomos nos da ZINE e dez rem atentos — feito criticos —, os meninos MELCh 
*m*amarrei

\ l^ljHBVfm j(*m 
;'T™3k I leitores convidados para ouvir o disco do Paulo colocaram o Paulo Ricardo numa roda e bom- no disco e no clip.

Ricardo e RPM e assistir ao clip de Perola em barderam o rapaz. Foi algo tipo "Esta e a sua NATHALIE
V%' primeira mao. Isso mesmo, antes de todo mun- vida", so faltaram perguntar que pasta de dente PFAFF: o disco esta
V: do. No terrago da Polygram, na Barra, o pro- ele usa. E parece que ele adorou. Falou pelos dtimo, bem mais pesa-
W»PPI mKpmW prio PR nos esperava. Ninguem estava acredi- cotovelos. Contou como faz as musicas, falou do do que antes.

'?rj|R tando. 
Telao e um equipamento de som do RPM, das brigas, do sucesso, dos primeiros MARCELO FER-

\ Si#' 
•••ii.1i\\ 

/ YfBaL. daqueles. A turma numa timidez que fazia gos- shows, do trabalho novo — ufa! — de tudo. As reira: o sucesso
to. Mas em pouco tempo o clima ficou otimo. meninas, voces sabem, nao conseguiam disfar- t0Cj0 & antes, acho di-

^ Apareceu papel e agenda de tudo quanto e lado gar. Era um tal de suspirar daqui, dar risinhos jfc//...
\ para o Paulo autografar. Ate a capa de Radio dali. Um horror. Dificil juntar a galera pra ir giulIANA 

GIU-
l§^'lllMSwT9IV«fli^H 

vi 
Kffl Pirata levaram. Assistimos ao clip. "Muito le- embora. Um lembrava de perguntar mais uma DICE: Perguntei o

ga'- Simples e bem produzido", foi o comenta- coisinha, o Paulo lembrava de contar mais um e e[e'faz quando da
"°- Vamos ao disco. A ideia era que cada um detalhe e nada de sair dali. Muito legal. Ganha- vontade de tossir no

HjH| 
-^0y 

''^D© \ Jim fizesse a critica de uma musica. Sorteamos as 12 mos um amigago. Ah, o disco. Ouvimos, claro. show. Ele disse que se
musicas. Imagina se deu certo. Em vez de fica- Mais de uma vez ate. Gostamos todos. afasta do microfone.
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Paulo Ricardo voltou com o RPM

Palavra de
zineiro
£ depois dessa farra to-
da, alguém tinha que
falar alguma coisa:

MICHELLE
PFAFFi o disco e
muito bom, tem mais
bateria, mais guitarra.

FERNANDO LI-
MA: está bem melhor
do que a fase da car-
reira solo.

ROSÁLIA DE
MELO: legal saber
como ele se relaciona
com a banda.

MARCO ANTÔ-
NIO SÁ FREIRE:
a Surfista Prateado è
muito legal.

JULIANA ARAÚ-
JO: gostei mais de
Pérola. E como o
Paulo ê cheiroso!

RODRIGO DE
MELO: me amarrei
no disco e no clip.

N ATH ALI E
PFAFF: o disco está
ótimo, bem mais pesa-
do do que antes.

MARCELO FER-
REIRA: o sucesso
todo de antes, acho di-
ficil...
GIULIANA GIU-
DICE: Perguntei o
que ele faz quando dá
vontade de tossir no
show. Ele disse que se
afasta do microfone.

pagar meu almoço no bandejão da USP e

um aluguel baratinho. Só começou a en-

trar muita grana mesmo em 86, depois de

um tempo ralando com o RPM. Eu estava

com 23 anos.
E como é que foi ficar rico aos 23 anos?
Eu não queria saber de nada. Gostava de

uma coisa, pedia dez e mandava embrulhar,

sem saber o preço. Tomava todas, só Jack
Daniels. Viajei o mundo inteiro duas vezes.

Comprei apartamento, carro, moto, tudo.
Chegou a torrar a grana toda? Ficou duro

novamente?
Não dá pra ficar duro porque tem os

imóveis. Mas nunca tive esse projeto de

ganhar muito dinheiro, nem preciso de
tanta grana pra viver. Senão tinha conti-
nuado com o RPM, mesmo sabendo que
não dava.

Paulo Ricardo 6
um anfitrião de
primeira. Um ta-
garela também

Maria

Nossos leitores aprovam o novo Paulo Ricardo

Tarde de festa. Fomos nós da ZINE e dez
leitores convidados para ouvir o disco do Paulo
Ricardo e RPM e assistir ao clip de Pérola em
primeira mão. Isso mesmo, antes de todo mun-
do. No terraço da Polygram, na Barra, o pró-
prio PR nos esperava. Ninguém estava acredi-
tando. Telão e um equipamento de som
daqueles. A turma numa timidez que fazia gos-
to. Mas em pouco tempo o clima ficou ótimo.
Apareceu papel e agenda de tudo quanto é lado
para o Paulo autografar. Até a capa de Rádio
Pirata levaram. Assistimos ao clip. "Muito le-
gal. Simples e bem produzido", foi o comentá-
rio. Vamos ao disco. A idéia era que cada um
fizesse a crítica de uma música. Sorteamos as 12
músicas. Imagina se deu certo. Em vez de fica-

rem atentos — feito críticos —, os meninos
colocaram o Paulo Ricardo numa roda e bom-
barderam o rapaz. Foi algo tipo "Esta é a sua
vida", só faltaram perguntar que pasta de dente
ele usa. E parece que ele adorou. Falou pelos
cotovelos. Contou como faz as músicas, falou
do RPM, das brigas, do sucesso, dos primeiros
shows, do trabalho novo — ufa! — de tudo. As
meninas, vocês sabem, não conseguiam disfar-
çar. Era um tal de suspirar daqui, dar risinhos
dali. Um horror. Difícil juntar a galera pra ir
embora. Um lembrava de perguntar mais uma
coisinha, o Paulo lembrava de contar mais um
detalhe e nada de sair dali. Muito legal. Ganha-
mos um amigaço. Ah, o disco. Ouvimos, claro.
Mais de uma vez até. Gostamos todos.
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¦ A See Saw está deto-
nando seu estoque de ca-
misetas de malha de
rock'n'roll, nas cores
branca e preta. Com pre-
ços entre Cr$ 250 e Cr$

ZUMMMS
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Jr., Rollins Band, Faith
No More e Pantera. Vinil
nacional com Virna Lisi,
Gash, DeFalla, Second
Come. Livros de Henry

tRollins e CDs de Suede

JStHm^stampa^ 978, Lj 102. Tel 521-8217 (ui, ui, ui), Ice-T e um pi-

grupos Soudgarden, Alice 521-7840. rata?0 do Guus'n'Roses|

in Chains, Nirvana, Sepul- i Essa e para o Rolinha. acustico, gravado em No-

tura, Iron Maiden, Pante- A Spider tem o disco do va Iorqueem 1987. Spider

ra, L7, Pearl Jam e Mi- Frank Black (ex-Black — Rua Visconde de Pira-

nistry. Tem também Francis do ex-Pixies) e do
calças de moletons, pos- grupo Porno for Pyros de 8040.
ters, anéis e outras traqui- Perry Farrell (ex-Jane's ¦ A Rock It está agora

tanas mais. See Saw Addiction). Nos vídeos, na Av. Ataulfo de Paiva,

Av. N. S. Copacabana, novidades com Dinosaur 1079, SI 119, LeblonpH

COMPRE UM, LEVE

DOIS E GARGALHE

As alegres comadres de Windsor é uma
comédia de Shakespeare que está em cartaz
nos Jardins do Museu da República. Progra-
ma batatinha, meu amigo. Figurinos da

ponta da orelha, texto afiadíssimo e um

palco construído especialmente para o espe-

táculo. Pois bem, senhores. De hoje até o dia

do final do espetáculo (daqui a dois domin-

gos, no dia 9 de maio) quem levar esta

revista e comprar um ingresso ganha outro,
zerinho zerinho, na mesma hora.
A peça está em cartaz de quinta a
domingo às 20h. E o Museu fica
na Rua do Catete, 153, no Catete.
O telefone do Museu é 225-4302.
Não percam essa bocada.

^fcu; . - 'v -:

FEIOS DE CARA,

BONS DE CABEÇA

Fábio Kalunga, 20 anos (baixo e voz),

João Marcelo, 15 anos (guitarra e voz) e
Bruno Nhoca, 17 anos (bateria), formam o

power trio Cabeça, uma banda pra lá de

hardcore que manda ver. O nome vem de
uma música dos Titãs que eles gostam
muito. Cabeça tritura Ratos do Porão e
Ramones e composições próprias. Eles já
tocaram no Garage Art Cult, na Cenário e
em festas de amigos. Em maio eles voltam
ao Garage para abrir show do Cólera (Al-
cova vai dar a data em breve). Fábio, João
e Bruno freqüentam a Homey, pois são
skatistas e amigos do nosso amigo Guinter.

Quem quiser shows da banda ligue para os

telefones 257-4759 e 246-2527 ou deixe um

recado na Homey (Galeria River, no Ar-

poador).

W^SlMlte?- - - ^BBr 
'

BONITA MEDALHA

Ô FERNANDINHA!

É isso. Você liga para 580-3799
HOJE, a partir das 16h e tem a chan-
ce de garantir seu domingo dançante.
Os cinco primeiros ganham dois in-

gressos para o. show que Fernanda
Abreu faz neste domingo no Impera-
tor, mais um CD single com a balan-

çante Jorge de Capadócia (em duas
versões) e ainda mais uma medalhi-
nha São Jorge-SLA folheada a ouro.
Isso mesmo, OURO! Bom, boa sorte

para todos e lembrem: a promoção só
vale a partir das 16h e só para os
cinco primeiros. Os prêmios serão en-
tregues no próprio Imperator. Por
enquanto é só.

10 o-z&fe-

¦ A See Saw esta deto- H||T| T~1 T {' • Rollins Band, Faith

nando seu estoque de ca- Mllll J I No More e Pantera. Viml

misetas de malha delAilHMM national com Virna Lisi,

rock'n'roll, nas cores ash, DeFalla, Second

hranca e Drets. Com pre- Come. Livros de Henry

50s entre Cr$ 250 e Cr$ Rollins e CDs de Suede

420 mil e estampas dos 978, Lj 102. Tel 521-8217 (ui, ui, ui), Ice-T e um pi-

grupos Soudgarden, Alice 521-7840. rata?o do Guns'n'Roses

in Chains, Nirvana, Sepul- i Essa e para 0 Rolinha. acustico, gravado em No-

tura, Iron Maiden, Pante- A Spider tem o disco do va Iorque em 1987. Spider

ra, L7, Pearl Jam e Mi- Frank Black (ex-Black — Rua Visconde de Pira-

nistry. Tem tambem Francis do ex-Pixies) e do ja, 281, Lj 212. Tel: 521-

calgas de moletons, pos- grupo Porno for Pyros de 8040.
ters, aneis e outras traqui- Perry Farrell (ex-Jane's ¦ A Rock It esta agora

tanas mais. See Saw Addiction). Nos videos, na Av. Ataulfo de Paiva,

Av. N. S. Copacabana, novidades com Dinosaur 1079, SI 119, Leblon.
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RESPONDA A ESTI TESTE
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Cr$4.280.000,

Seu primeiro dia sobre Patins

Joy Skates, da Físico & Forma.
Você:
(a) Cai sem parar, morre de rir,
mas jura que vai aprender.
(b) Cai, levanta e joga longe os

patins, P da vida.
(c) Você não consegue calçá-los e
desiste.

Cr$3.490.000,

O que você diria ao
ganhar este Reebok

, maneiro da Físico &
?orma?

(a) Pô, legal!
(b) Não combina com minhas bermudas.
(c) Não uso tênis.

Cr$1.890.000,
Seu primeiro dia de aula de
tênis com esta raquete MTX

Júnior. Você:
(a) Apesar do difícil começo, acha
um barato.
(b) Desiste ao entrar na quadra.
(c) Tem um chilique e joga a
raquete na cabeça do professor.

Cr$2.840.000,

Você ganha este superpresente,
uma bola Mikasa, de um amlgão.
Você:
(a) Acha que vai ser o maior jogo.
(b) Acha que seu amigo pirou com
a escolha do presente.
(c) Chuta com despre2o, quebran-
do a janela do vizinho.

jyjNjGSBEAcjj
' 

MIKASA':^

sr^" -ww 1
I«li fmSpTf'' fr

i»f,L "j

Cr$2.850.000,

Seu melhor amigo acaba de
comprar esta prancha
Bodyboards Surfs Up. Você:

(a) Acha esperta e dá a maior
força.
(b) Não quer nem olhar, afinal não é
sua.
(c) Pede emprestada, pra mostrar
como é que se pega onda de ver-
dade e leva o maior caixote.

Cr$770.000,

Com essa mochila lindésima da
Físico & Forma, você:
(a) Bota nas costas e vai pra aula
superfeliz.
(b) Enche de farofa e galinha assa-
da e se atrolha na praia.
(c) Esconde todas suas revistinhas
legais pra ninguém poder ler.

Cr$495.000,
Ao ver este chinelo
Opanka, você:
(a) Finalmente encontrou
o que tanto procurava.
(b) Pensa num guarda-

roupa novo pra combinar com ele.
(c) Pensa se o chinelo combina com todas as
suas meias.

Banco de ginástica - £r$4.f 90.000,
• Prancha - Cr$2.320.080, • Barra
fixa - Cr$690.000, • Anilhas -

Cr$S5.000/Kg).
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©
C

Bicicleta ergométrica - €r$23.000.000, • Luva de
musculação - Cr$S20.000, • Halteres -

€r$5S.000,(Kg) • Corda de pular em couro com
rolamento- Cr$êS0.OO0, Alicate de exercício -

€r$2f9.00©, Barra de 40 cm - Cr$366.0OO,Barra
de 150 cm - Cr$1.300.000,
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Chap6u australiano tactel - Cr$395.000, • Meias Asics, Tiger, Nike - Cr$160.000, • Kit de tenis de mesa Butterfly •

o importado - Cr$1.650.000, • Bolas de tenis de mesa Double Happiness importadas (6 unid.) - Cr$64§.S80j • Kit *
e Spirt de tenis de mesa Sunflex importado - Cr$2.150.000, • Capacete de ticlism^^C^^^^^]^^*Bermuda de e

®
o

Raquete de frescobol Fisico & Forma - Cr$210.OO0j(unid.) • Sunga Fisico & Forma - €r$339.000,« Carteira de •

jacard Fisico & Forma - Cr$139.000f Bola de basquete Drible - Cr$59 9.000* Short tactel Fisico & Forma - %

i Cr$590.000, 

^ 

• - ' - */<" '

: Tiger XC 200 - Cr$1.850.000, •'H^r^sd 300 - J •

I ^ Cr$2.400.000, •Tiger GT 500 - Cm.990.000, 
j 

m 

^ 

«

:: ' * \ ^ L O J A DO ESP ORTE
I ^*SS|jjjg : Rio Sul • BarraShopping • Plaza Shopping

: Mizuno Air Fighter importado - Cr53.870.000,. ; 
Sao Conrado Fashion Mall • Shopping da Gavea

*• 
Mizuno Court Select importado - CrS3.580.000,. ; Tijuca Off Shopping • NorteShopping • Madureira

•I Mizuno Court Supreme importado - Cr$5.160.000, • Shopping Rio • Ilha Plaza Shopping I
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* 

l PROMOCAO vALIDA DE 25/04 ATE 08/05/93 Oy j
:• MA 

' 
enquanto durar o nosso estqque. precos validos •

M • PARA PAGAMENTO A VISTA, CAFTAO OU EM ATE 3 VEZES. •

J bjbd bus y 
'Bjajipajd b(oj bos jas anb 9 sjbui uisj ajuaS y

• jaAiiDuijadns Bossad Burn 'ounxfuj o 3 sdoa iy sBjsodsM sb SBpox
^ ; 
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I joqpui JBoy bjj oiusaui \tS^\ 9 3doa isuaqBJBj sy apBiaui Bp sjbjv
; ^¦"¦SBSr I bjoSb jba 3doa apuo Bjd Bppap a buijoj

J ^odisjj b ajB BquaA objsajos uin a jbSsj bjbd uin ajjua oqquiBD
Nike Icarus importado - Cr$3.738.000, • Nike | op oisui ou jeSaqa ninSasuoD %oo\ ii^jn syseisodsa* sep spB^aiv

I Huarache importado - Cr$5.820.000, • Nike Drive ; iBgaj bjbd uin jBDy ajuai a buijoj ^ odisjj b sje BquaA
Force - Cr$3.390.000r E mais uma infinidade de • adrooajd as obu sbj^ ou^s a osbd nas ry Bjsodsaj BumquaM
marcas e modelos. I *SVXSOdS3H

Chapéu australiano tactel - €r$395.000, • Meias Asics, Tiger, Nike - Cr$160.000, • Kit de tênis de mesa Butterfly
importado - Cr$1.650.000, • Bolas de tênis de mesa Double Happiness importadas (6 unid.) - €r$64®.800, • Kit
Start de tênis de mesa Sunflex importado - Cr$2.150.000, • Capacete de ciclismo - Cr$990JS00, • Bermuda de
ciclismo - €r$880.000, • Pochete de neoprene - ciclismo - Cr$380.000,
Bolsa para bicicleta - Cr$155.000f Luva de ciclismo - Cr$480.000,

Raquete de frescobol Físico & Forma - €r$210.OO0j(unid.) • Sunga Físico & Forma - Cr$33O.00O,# Carteira de

jacard Físico & Forma - Cr$139.009^ Bola de basquete Drible - £r$599.000f Short tactel Físico & Forma -

Cr$590.000, ;

A LOJA DO ESPORTE

Rio Sul • BarraShopping • Plaza Shopping
São Conrado Fashion Mall • Shopping da Gávea

Tijuca Off Shopping • NorteShopping • Madureira

Shopping Rio • Ilha Plaza Shopping l

Mizuno Air Fighter importado - Cr$3.870.000,
Mizuno Court Select importado - Cr$3.580.000
Mizuno Court Supreme importado - Cr$5.160.0

PROMOÇÃO VALIDA DE 25/04 ATE 08/05/93 Oy
ENQUANTO DURAR O NOSSO ESTQQUE. PREÇOS VALIDOS
PARA PAGAMENTO A VISTA, CARTAO OU EM ATE 3 VEZES.
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Nike Icarus importado - Cr$3.738.O00, • Nike

Huarache importado - Cr$5.820.000, • Nike Drive

Force - Cr$3.30O.0OGf E mais uma infinidade de

marcas e modelos.
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HOMEM X MULHER

MARIA MARIANA

Aquela velha história do ho-

mem ser profissionalmente mais
ativo do que a mulher. Do homem

ser mais aceito como profissional
da sociedade. Isso praticamente
acabou. Pelo que eu observo nos

jovens casais, a mulher, hoje em

dia, tem a mesma importância pro-
fissional que o homem.

O resultado desta mudança é

que dentro de casa a relação fica
muito justa e dividida. Por ter o
mesmo peso como profissionais,
existe a possibilidade da colabo-
ração, da crítica e até da parce-
ria. Adoro ver casais trabalhan-

do juntos. Na minha vida eu
tenho a colaboração e colaboro
constantemente com o meu na-

morado. Ele é músico e eu sou
atriz. Eu colaboro na composi-

ção de músicas e escrevo letras

para ele. Ele me ajuda aqui na

Zine e escreve textos comigo.
Além de projetos unindo as duas

linguagens. Quem sabe até um

show juntos... Somos parceiros
na vida! Quando há esta cumpli-

cidade numa relação, a vida fica

muito mais leve, pois existe um

apoio constante.

Eu digo abaixo o machismo e

o feminismo porque estes dois

rótulos estão fora de moda. Não

existe mais tão claramente uma

função que seja masculina e fe-

minina. A cozinha não é mais o

lugar da mulher (eu não sei cozi-

nhar, quem cozinha é ele). A

verdadeira divisão é que impera.

Além disso, hoje em dia a mulher

pode ir para a cozinha e o ho-

mem para o escritório sem pre-
conceito nenhum. As tarefas

agora são assexuadas.

Claro que eu tenho a noção de

que esta situação não é generali-
zada. Que a realidade de cada

um é diferente. Mas eu estou fa-

lando de uma tendência. De uma

observação que eu faço na mi-

nha vida e na vida dos casais que
estão a minha volta.

Créditi
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Na sua proxima

line, bitcho! H
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homem de nove entre dez hiís do soul
anos 60. Mas, droga, por que só agora
o sucesso? 

"Acho 
que este disco tem

melhores canções e arranjos mais coe-
sos", explicou Murphy, pelo telefone,
da Florida. Ele não tem medo de regur-

gitar o recalque, esse sentimento mara-
vilhoso: 

"Acho injusto não termos nos
dado bem antes. Passamos alguns maus
bocados ao longo da carreira. Quando
saímos da gravadora A & M, quase
desisistimos." È encarar uma turnê com
o Guns agora, rapaz? "Acho 

que a
mistura é meio esquisita, né? Mas a

gente fica na nossa, eles na deles." Bra-
vo, me'rmão! E essa parada de cena de
Minneapolis? "Há algumas bandas
acontecendo — Babes in Toyland, Jay-
hawks etc. —, mas as coisas sempre
foram difíceis." O cara é cool.

a desenvolverem teorias e mais teorias
sobre farinha e distorção foi o Soul
Asylum, uma espécie de primo azarado
desta turma. Juntos há dez anos, David
Pirner (voz e guitarra), Daniel Murphy

(guitarra e violão), Grant Young (bate-
ria) e Karl Mueller (baixo), abriram

para Keith Richards e se preparam
agora para roubar shows do Guns
N'Roses. IjM

Seu sétimo álbum, o inspirado Gra-
ve dancers union, é mais limpinho do

que os anteriores. Mas tem tudo o que
você espera encontrar num disco do
R.E.M. e de vez em quando não acha:
lindas canções folk, rocks vigorosos ou

até mesmo broncos (tipo Aerosmith),
hinos de inconformismo e baladas a la

Lou Reed. Tudo com letras bem saca-
das e o órgão de Booker T. Jones, o

Bastou 

o sucesso bater à porta
de um punhado de bandas de

uma certa cidade americana para que o

pessoal do rock caísse no determinismo

geográfico. Com vários séculos de atra-

so, vale lembrar com tristeza. Chega-
ram até a vincular o alto consumo de
café e o chuvoso clima do tal município

com o surgimento de bandas. Esgotado
o assunto por lá, o trem do absurdo foi

parar em Minneapolis, um dos maiores

centros de moagem de trigo do planeta.
Lugar que deu ao mundo, além do

particularíssimo Prince, Hüsker Dü e

Replacements — mesmo extintos, dois

dos grupos mais influentes na atual

geração. Só que quem levou os imbecis
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Antes de conhecer TAMPAX® eu
também tinha dúvidas. Eu não sabia
que TAMPAX® é colocado pela
abertura natural e flexível do hímen,

por onde passa o fluxo, sem interferir
na minha virgindade.
Aí descobri que TAMPAX® absorve o
fluxo internamente, antes mesmo de
sair do corpo, eliminando o risco de
vazamentos. E descobri que só

TAMPAX® pode
dar o conforto e a
segurança que eu
preciso, porque é
o único com
exclusivo aplicador
biodegradável que
ajuda a colocar o
absorvente no lugar
certinho, onde eu

nem sinto que estou usando.
TAMPAX® tem também uma versão
específica para quem ainda não usou,
o TAMPAX® teens.
Experimentei TAMPAX® e hoje não
me imagino usando outra coisa.
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10 Slonder Regular Delgado!

TAO CONFORTÁVEL, VOCÊ NEM
SENTE QUE ESTÁ MENSTRUADA.

I/

/£ ^ ////// /1

<r • v -
PARA QUE TODOS POSSAM RECEBER AMOSTRAS. ATENDEREMOS A UM PEDIDO POR PESSOA.
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PRONTA .._. i ¦

ENTREGA

PONTA DE ESTOQUE NAS LOJAS
DO MÉIER E MADUREIRA.

BAÚ FRAPPÊ

1 + 3x491.578,

OU À VISTA 1.278.998,

Onde gente grande vira criança.

MINI CAMA BÚZIOS
LAQUEADA C/PROTEÇÃO LATERAL S/COLCHÃO. OPÇÃO EM MOGNO.

1 + 3x1.391.548, ou avista 3.618.048,

COPACABANA: Al N.S. DE COPACABANA, 1.137 ¦ TEL: 267-9892 • TIJUCA: RUA CONDE DE BONFIM, 484 - TEL: 208-9549 • MÉIER: RUA DIAS DA CRUZ, 335 - LJ. CH - TEL: 289-3547' MADUREIRA: RUA CARVALHO DE SOUZA, 170-TEL.: 450-2328 - ABERTO AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 16H • BARRA ¦ CASASHOPPINC: BLOCO F - LOJA F - ABERTO ATÉ ÀS 22H - TEL.: 325-6744

CÔMODA KINOV COM OPÇÃO DE
ESTANTE LATERAL
EM MOGNO ECANTO-ESTANTE
CÔMODA:

1 + 3x2.654.268, ou avista 6.901.108,
CANTO ESTANTE (UNIDADE):
1 + 3x1.357.558, ou avista 3.529.648,

. CARRO-BERÇO

BURIGOTTO
"DOIS 

EM UM"
RECLINÁVEL, SUPERPRÁTICO E CONFORTÁVEL

1 + 3x803.458, ou avista 2.088.988,

ARMÁRIO
FIORENZA

EM BRANCO E CEREJEIRA.

1 + sx2.379.608,
OU AVISTA

6.186.988,

CAMA
CESENATELASUL

EM TUBO E CAMA DE EMBUTIR. OPÇÕES
EM BRANCO, VINHO E ROSA. S/C0LCHÃ0.

CAMA:
1 -i- 3x874.858, ou avista 2.274.628,

CAMA DE EMBUTIR:
1 + 3x620.358, ou avista 1.612.928,

BERÇO KINDY
EM MOGNO MACIÇO. TRANSFORMA-SE EM

MINI-CAMA, S/C0LCHÃ0.
1 + 3x2.215.578, ou avista 5.760.498,

' I I"!
ffl< ! 1
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MAXI BERÇO
BERÇ0-CÔM0DA COM ESTANTE E GAVETÃ0.

TRANSFORMA-SE EM MINI-CAMA. S/C0LCHÃ0.
1 + 3x2.548.668, ou à vista 6.626.548,
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As túnicas vão ser sucesso
no inverno. E o estilo
exótico elegante 46

NEGÓCIOS
A indústria de cigarros
Souza Cruz está
completando 90 anos.
Muitas histórias
cercam suas marcas
mais famosas. Algumas
delas estão sendo
lançadas no exterior 16

atualidade
Piquet não acredita,
mas Ayrton Senna

parece gostar de outras
curvas. As mulheres

que o acompanham
viram manchete de

jornal. Domingo
confere estas
'felizardas' 30
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oão Saldanha, que o Brasil "

consagrou, dizia que seleção |
mesmo é aquela que está na Q

boca do povo. Nada de re-
tórica, o que, aliás, nem fa-
zia seu estilo. Na campanha

do tri, em 70, técnico na fase elimi-
natória da competição, Saldanha
mostrou que a prática não anula a
teoria. Convocou os jogadores que a torcida tinha na

ponta da língua: Pelé, Jair, Tostão e Rivelino, etc. Foi
aquele passeio. Esta máxima do esporte, contudo, não
se restringe ao futebol. Sábio Saldanha. Ela se
aplica perfeitamente ao mundo do humor canarinho.
Uma prova: se fosse formado um escrete nacional de

Tom Cavalcante: fenômeno

humoristas, o técnico nem pensa-
ria duas vezes em convocar Jô
Soares, Chico Anysio, Renato
Aragão, Dercy, Bussunda & Cia.
Se levasse Saldanha ao pé da letra,
incluiria nesse time, Tom Cavai-
cante, a nova estrela do humor
brasileiro, que chegaria lá com o
apoio da imensa torcida brasileira.
Ele está arrebatando multidões ao
seu show que está completando um

ano em cartaz no Teatro da Lagoa. Casa cheia todos
os dias. Um fenômeno em meio à crise que tem levado
muita gente famosa a abreviar a temporada do espe-
táculo. Tema da reportagem de capa desta edição,
Tom Cavalcante mostra por que agrada tanto a torci-
da.
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y&qui esta a resposta para quem pensou que o a van 50 content aditivos detergentes e dispersantes que limpam
I

dos combustiveis ia ficar so na gasolina: chegou Esso gradativamente e mantem limpos os carburadores, injeto-

Maxxi Alcool, 0 primeiro alcool aditivado do pais. res e coletores de admissao. 0 seu uso regular contribui*

Esso Maxxi Alcool e 0 resultado de muita pesquisa, tes- para a manutencao da regulagem dos motores, melhorando
1 1 1 j j- .

tes de laboratorio e a total dedicagao da Esso para levar 0 desempenho do seu carro.

ate: voce um combustivel a altura da gasolina aditivada. Essa performance ficou comprovada nos testes realiza-' •
Esso Maxxi Alcool incorpora as ultimas conquistas tec- dos em diferentes marcas de veiculos nacionais, com a su-

nologicas na area de combustiveis, garantindo um produto pervisao da Fundagao Centro Tecnologico de Minas Gerais

de excepcional nivel de pureza e qualidade. Sua formula - CETEC, orgao indicado pelo Departamento Nacional de
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contém aditivos detergentes e dispersantes que limpam¦

gradativamente e mantêm limpos os carburadores, injeto-

res e coletores de admissão. 0 seu uso regular contribui

para a manutenção da regulasem dos motores, melhorando1
. . ' . .. . /. . ' : '-• • ..." ~ .

o desempenho do seu carro.
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Essa performance ficou comprovada nos testes realiza--
dos em diferentes marcas de veículos nacionais, com a su-

•• , • •••'' ¦ - ' ¦' . .v.. , -, <• '
pervisão da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

- CETEC, órgão indicado pelo Departamento Nacional de

.Aqui está a resposta para quem pensou que o avanço

dos combustíveis ia ficar só na gasolina: chegou Esso

Maxxi Álcool, o primeiro álcool aditivado do pais.

Ésso Maxxi Álcool é o resultado de muita pesquisa, tes-

tes de laboratório e a total dedicação da Esso para levar
.

até você um combustível à altura da gasolina aditivada.

Esso Maxxi Álcool incorpora as últimas conquistas tec-

nológicas na área de combustíveis, garantindo um produto

de excepcional nível de pureza e qualidade. Sua fórmula



Combustiveis. Esso Maxxi Alcool contribui para reduzir ^

emissao de gases poluentes, na medida em que mantem ^BR p

motor regulado. Quer dizer, voce cuida do seu carro sem ijC^SlP ^

descuidar da natureza.

E com o Programa de Controle de Qualidade Esso, voce

tern a garantia de que ele vai continuar sempre o maximo, |Li .

desde a produgao ate o tanque do seu carro. ;

Esso Maxxi Alcool: o primeiro combusttvel para carros jjjj®T™ 
^

alcool com o desempenho que voce tanto esperava. Uma nova gera^ao com voce.
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Combustíveis. Esso Maxxi Álcool contribui para reduzir a

emissão de gases poluentes, na medida em que mantém o

motor regulado. Quer dizer, você cuida do seu carro sem

descuidar da natureza.
. .

E com o Programa de Controle de Qualidade Esso, você
. .

tem a garantia de que ele vai continuar sempre o máximo,

desde a produção até o tanque do seu carro.

Esso Maxxi Álcool: o primeiro combustível para carros a
„ . .

álcool com o desempenho que voce tanto esperava.
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SEU CORPO

E TAMPAX FICHA N.° 3

CINCO BONS MOTIVOS

PARA VOCÊ CONFIAR EM

Somente um absorvente interno como Tampax®
pode dar o conforto e a segurança que você precisa.
Tampax®, por ser interno, absorve o fluxo antes
mesmo de sair do seu corpo, eliminando o risco de
vazamento e a desagradável sensação de umidade.

Enquanto Tampax® absorve o fluxo, ele se expande
suavemente em todas as direções, moldando-se delicadamente

à sua anatomia interna. A prova disso
é que Tampax®, quando é retirado do

seu corpo, não possui mais os
contornos totalmente regulares.
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O exclusivo aplicador biodegradável de
Tampax® coloca o absorvente no lugar certinho,
onde você nem sente a sua presença. Assim
Tampax® respeita seu corpo e a natureza.

Virgem é alguém que aindaínão teve relação sexual.
Tampax® não interfere na virgindade. Tampax® é
introduzido exatamente pela abertura natural e flexível
do hímen, por onde passa o fluxo.
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Tampax® é o único com cordão
costurado por todo o absorvente, o que
facilita e garante a segurança na hora da troca.

Tampax® permite total liberdade de movimentos
sem o menor risco de se perder dentro do seu corpo.

Utilize a versão de Tampax®
mais adequada ao seu fluxo.

TEENS - para adolescentes que estão
começando a menstruar.

MÉDIO - para fluxos leves e regulares.

SUPER - para fluxos intensos.

SUPER PLUS - para fluxos muito intensos.
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TAMPAX

Remeta este cupom j
preenchido ao ."Serviço i

de Atendimento ao'
Consumidor". C.P. 61033 I

CEP05071-970-SP, ,
para receber: I

| ? Livreto grátis "Seu Corpo e Você" i1 r-, . é- "%¦ > I

j 
[_J Livreto + amostra grátis de Tampax® |

| 
Nome

I Profissão
I End.
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CONFIE. E TAMPAX'

' Cidade .
I CEP
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. Idade
| Para que todos possam receber amostras.

 atenderemos a um pedido por pessoa.
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o dia em que
Mônica e Otávio
voltaram da lua-
de-mel, Mônica
chegou na casa
dos pais e se

trancou no quarto com a
mãe. Precisava contar uma
coisa e não queria que o
pai ouvisse.

O Otávio é poeta,
mamãe.

A mãe levou as mãos à
boca.

Minha Virgem san-
tíssima!

Depois perguntou:
Como você desço-

briu?
Na primeira noite.

A lua estava cheia. Ele fez
umas frases sobre a luz da
lua no meu corpo.

Mas você tem certe-
za que era poesia? Rimava?

Não rimava, mas era
poesia. Ele mesmo disse,
mamãe! Eu perguntei 

"O

que é isso?" e ele respondeu
"Eu sou meio poeta".

Bem que seu pai
fiou...

Você acha que devemos con-
tar ao papai?

E claro. E agora.
O pai disse "Eu sabia" e deter-

minou que chamassem o Otávio
para se explicar. Mônica disse que
Otávio ficara de buscá-la ali depois
do trabalho. Os três esperaram a
chegada de Otávio. A mãe, temen-
do algum excesso do pai, tentou
amenizar a situação:

Ele disse que é só "meio"

poeta...
O pai não disse nada. Quando

soou a campainha da porta, mandou
que a filha fosse para o quarto. Otá-
vio cumprimentou os sogros efusiva-
mente — era a primeira vez que os
via depois da festa do casamento —,
mas logo percebeu a frieza deles.

O que foi? — perguntou.
Você não nos contou que era

poeta — disse o pai.

Meio 
poeta
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Esta não é uma boa cópia de Magritte

descon- Mas eu não...
Não adianta negar. A Môni-

ca nos contou. Você pensou que ela
não nos contaria?

Mas foi só um...
Sei. Um poeminha. É assim

que começa. Um versinho hoje, um
versinho amanhã. Não demora você
estará fazendo poemas épicos, odes a
qualquer coisa, diariamente. Já vi
acontecer. Acabará abandonando o
emprego, roubando a mesada da mi-
nha filha, para sustentar o hábito.

Mas eu...
Você vai dizer que pode parar

quando quiser. É o que todos dizém.
Meu filho — interveio a mãe,

aflita —, você não se dá conta do
mal que a poesia pode fazer? Há
quanto tempo você...

Não interessa — interrom-
peu o pai. — O que ele fez àntes
não nos interessa. Mas agora está
casado. Tem responsabilidades,
tem que trabalhar para manter a

família. Está num ramo
competitivo, não pode fa-
cilitar. Eu sei. eu sei. A
poesia é tentadora. Eu
mesmo, na mocidade. fiz
meus sonetos...

Eurico!
Nunca lhe contei is-

to, Marta, mas fiz. Feliz-
mente, tive um pai que me
orientou e parei a tempo. A
Mônica foi criada sem
qualquer poesia. Qualquer
sugestão de métrica, nós re-
primíamos. E sempre a
alertamos contra os poetas.

Será — sugeriu a
mãe — que não existe um
programa de reabilitação?
Alguém com quem você
possa se aconselhar...

Mais uma vez o pai a
interrompeu.

A decisão tem que
ser sua, Otávio. E tem que
ser agora. Você compreen-
de que não podemos deixar
a Mônica sair desta casa,
onde sempre teve toda a se-

—— 
gurança, para viver com um

poeta. Não nos dias de hoje. Faça a
sua escolha. A Mônica, uma família,
uma vida normal... ou a poesia.

Otávio jurou que abandonaria a
poesia para sempre, a Mônica foi
chamada, os dois foram para o apar-
tamento novo, Mônica um pouco
desconfiada. Otávio ouvindo a ad-
vertência, na saída: "Olhe lá, hein?"

Hoje, sempre que fala com Mô-
nica pelo telefone, a mãe pergunta:

E o Otávio?
Está bem, mamãe.
Nunca mais...
Nunca.

As vezes, quando a família está
toda reunida, Otávio diz umas coisas
que provocam troca de olhares entre
os outros e a suspeita de uma recaída.
Depois a Mônica assegura que aquilo
não é poesia, é só o jeito dele. Mas
seu Eurico e dona Marta vivem preo-
cupados com a filha. Nas noites de
lua cheia, então, dona Marta nem
consegue dormir direito.
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BOM GOSTO EM

ROUPAS DE PAPEL

Bote jornais ou revistas, fita
crepe e uma bela modelo na
frente de CARLOS MOTTA e ele
faz uma mágica: roupas. "Moldo

tudo 20 minutos, no corpo da
pessoa", conta. Artista plástico
e diretor da agência Class, Car-
los iniciou-se na arte de roupas /
de papel por acaso. Há dois /
anos, durante uma sessão de r
fotos, um imprevisto o obri- *\
gou a criar um tomara-que- ®4,
caia de jornal para ser 'clica- 

f| §|
do'. Surgia um talento. Em 12 ||
de maio, ele exibe 19 roupas
de papel numa festa-desfile. "f

Bom gosto não lhe falta. Co- >|
mo se pode notar pelo mode- 5 ;
Io, todo feito com revistas
'Domingo', vestido por LU- ^
CIANA HAEFELI. Is
Renan Cepeda t.

Cantar ou tocar? Eis a questão que
sempre afligiu MILTON GUEDES.
Saxofonista e gaitista, este músico de
Brasília foi apresentado ao sucesso
acompanhando Osvaldo Montene-
gro e Lulu Santos. Nos shows desses
artistas, tem seu próprio público,
que grita, pedindo para Milton sol-
tar sua voz. "Sinto falta de cantar",
confessa. Esta carência terá fim. Co-
mo cantor, faz show amanhã e terça
no Mistura Fina e, ainda neste se-
mestre, lança seu primeiro LP solo.

Rogério Faissal

Dúvida e sucesso

Dupla desentrosada
Como centroavante do Flamengo,
GAÚCHO, 27 anos, é um artista.
Vive nos embalos da noite, é fia-
grado ao lado de mulheres famosas
e ainda interpreta mil personagens
na hora de comemorar seus gols —

que andam raros. Já seu irmão, o
ator PAULO BOND. 23. como ar-
tista não é um grande jogador de
futebol. Ele entrou de cabeça no
mundo da ribalta. Atualmente, es-
tá trabalhando em duas peças: O
cemitério dos vivos e Rabo ciasno. O
campo de futebol não é bem o seu
palco. Bond não passa de cinco
enibaixadinluis. Reconhece que é
um pereba.

I
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Foi uma decisão di-
fícil. Afinal, após 20
anos de experiên-
cias em sua oficina,
o lulhier TONY
PELOSI acumulou
muitos segredos so-
bre violões, baixos
e guitarras. Segre-
dos que, agora, vai
revelar. Ele se pre-
para para lançar
seu primeiro livro:
O caminho das cor-
das, uma espécie de
manual sobre os
instrumentos, com
dicas m/í, como afi-
nação e troca de
cordas. Em seu ate-
lier, Pelosi fabrica
vários modelos, ex-

piorando as pro-
priedades sonoras
da madeira. "Mi-

nhas criações são
feitas sob encomen-
da tal qual um al-
faiate desenha uma
roupa."

Ciclistas da terça-feira

Se você ainda não ouviu falar dos Tuesday Night Bikers,
está por fora do que está acontecendo na cidade. E o

grupo que, toda terça-feira à noite, passeia de bicicleta
do final do Leblon ao MAM. Uma febre. O último

passeio teve mais de mil ciclistas. Perdoável é não saber

que tudo começou com ROBERTO BRAGA e MARI-
NA BEZERRA. No início do verão, os dois amigos
decidiram aproveitar as noites estreladas da estação.
Foram chamando os amigos... e deu no que deu.

Dilmar Cavalher
Segredos

de artesão

Dilmar Cavalher
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ÍVós cuidamos de você.

s
E um completo plano de saúde, não um simples serviço de remoção;

Ptoo i4 w/7 Resgate Saúde: resgate aéreo e terrestre + internações hospitalares +

custos decorrentes da internação;

unidades de Resgate são verdadeiras salas de operações e UTIs móveis. O melhor

em tecnologia médica avançada;

Equipes médicas especializadas em cada uma das Unidades de Resgate;

e Os melhores hospitais na Rede Credenciada;

0 Carência de 7 dias, para acidentes pessoais, e90 dias, para os demais casos;

Atendimento de emergência já durante o resgate;

Rapidez para emergências como, por exemplo, acidentes pessoais, traumas, doenças

cardiológicas e outras;

o Preços muito acessíveis;

Pode ser utilizado mesmo por clientes de outra empresa de saúde.



I ano de saude chegou na hora tao certa.

Em nosso país, a qualidade da medicina varia muito de um lugar

para outro. Muitas vezes, todo o avanço tecnológico disponível não pode ser

utilizado devido às dificuldades de acesso aos grandes centros médicos. Em

uma emergência, o mais importante é o tempo que se leva para receber o

primeiro atendimento. O tempo de remoção em condições adversas de

trânsito. O tempo para se descobrir a que hospital levar o paciente.

Pensando nisso, a Amil criou um plano para resgates que conta com

os mais modernos recursos: o PLANO AMIL RESGATE SAÚDE.

/. 
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diante de um cometa gigante, incorporado por
acaso ao sistema solar, de onde algum dia será
ejetado. Por esta razào, o astrólogo Pedro Tor-
naghi também não inclui o novo astro em seus
mapas: 

"Prefiro 
trabalhar com os planetas visí-

veis." Quíron é invisível a olho nu. Desde que
foi detectado pelo astrônomo Charles T. Kowal,
do Observatório de Hale, na Califórnia, vem
sendo objeto de muitas pesquisas. Planetóide ou
cometa, ele já estava por ali há muito tempo.
Kowal descobriu fotos astronômicas de 1895 em
que Quíron já figurava no sistema solar.

Seja lá o que for. Quíron teve

da. adquiriu a sabedoria prática dos conhecimen-
tos da cura, passando, por isso mesmo, a ser
muito solicitado pelas figuras proeminentes da
mitologia grega, que o respeitavam — e o admi-
ravam — como um verdadeiro sábio.

Como se vê, nada de Quíron escapa à lenda

grega. Seus passos são conhecidos desde que ele
veio ao mundo. Já no universo da ciência, como
no da Astrologia, Quíron, por enquanto, se não
é um ilustre desconhecido, não está distante
disso. É bem menos íntimo dos pesquisadores,

greg"° conTÔ"'S?ás, Mnvémws 
°S astrôn°mos 

fstào 
intrigados com a órbita do

corpos celestes mais significati- novo astro, totalmente irregular e inconstante

vos. Quíron é o filho de Cronos
e da ninfa Filira. Foi concebido quando o casal por exemplo, do que Plutão, Marte e Mercúrio,
assumiu a forma de cavalo e, por isso, nasceu Há alguns dados gerais, como suas dimensões —
como centauro — metade homem, metade cava-
lo. Foi isto que transformou sua infância num
imenso infortúnio: foi rejeitado pela mãe, não
chegou a conhecer o pai e teve que contar com a
sorte para não acabar como interno numa Funa-
bem do Olimpo. Foi parar nas mãos de Apoio,
que lhe deu educação rica, farta e muito refinada.
Em compensação, um dia foi ferido acidental-
mente por uma flecha envenenada de Hércules. O

entre 100 e 400 quilômetros de diâmetro — e
muitas interrogações. O que mais intriga os
astrônomos, porém, é a inconstância de sua
órbita, característica que lhe confere o título de
mais excêntrico astro do sistema solar. Curioso
é que antes de sua descoberta, os astrônomos

já previam, através de cálculos, é claro, a
existência de um planeta orbitando entre Satur-
no e Urano. Para quem gosta de Astronomia,ferimento nunca cicatrizou e levou Quíron — o

Curador Ferido — a uma longa peregrinação em Quíron é um prato cheio. Para quem é ligado
busca da cura. Resultado: durante sua caminha- e influenciado — pela Astrologia, idem.

formação Dirigida

Carro e Moto é o caderno do Jornal do Brasil que traz informações
totalmente dirigidas sobre o assvmdo. Antecipa os últimos lançamentos,

mostra os segredos da indústria nacional e internacional, indica serviços,
traz matérias sobre acessórios e até dá dicas de onde comprar mais barato.

E ainda
publica uma

seção de
classificados
com ofertas

reais e
selecionadas
de veículos
nacionais

e importados,
novos

ou usados.

Para anunciar,
você pode

aproveitar o
Classificado

Super
Econômico JB.

Você paga. muito
pouco por um
anúncio de até

15 palavras,
inclusive aos
domingos.
Não perca

Carro e Moto.
Todos os

sábados no seu
Jornal do Brasil.

CarroeMoto
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Saude financeira

ramo do tabaco

As histórias e os números de venda dos cigarros

da Souza Cruz, indústria que completa 90 anos,

comemorando o sucesso de suas marcas no exterior

MARCELO GIGLIOTTI

nde há fumaça, certamen-
te há um cigarro da Souza
Cruz aceso por perto. Afi-
nal, a empresa detém 80%
do mercado nacional, pro-
duzindo nada menos do

que 120 bilhões de cigarros por ano.
Um número para deixar qualquer
fumante inveterado mais do que sa-
tisfeito — ou desesperado, se for de
madrugada e ele não tiver nem uma

guimba em casa. Fundada em 25 de
abril de 1903, quando ainda não
havia campanhas antitabagistas e
fumar era apenas um hábito gla-
mouroso, a Souza Cruz comemora
hoje 90 anos, esbanjando saúde: está
entre os três maiores grupos priva-
dos do país com um faturamento
anual em torno de US$ 4 bilhões.

Tudo começou quando o imi-

grante português Albino Souza Cruz
instalou máquinas de enrolar cigar-
ros — grande novidade na época —

num sobrado na Rua Gonçalves
Dias, no Centro do Rio. Nascia ali a

primeira fábrica de cigarros do Bra-
sil, que em poucos anos ficaria pe-
quena para o sucesso da empresa:
em 1910, Albino montava uma gran-
de fábrica na Usina, ainda em ativi-
dade, para aumentar a produção.
Hoje, a Souza Cruz possui seis fábri-
cas espalhadas de Norte a Sul do
Brasil, com destaque para a moder-
na unidade de Uberlândia, e produz
27 marcas diferentes de cigarro, des-
de os sofisticados, como o Hiltori e o
Carlton, aos chamados mata-ratos,
como o Belmont. Nove entre as dez
marcas mais vendidas no país são
fabricadas pela empresa. Uma lista

que inclui Hollywood, Plaza, Free,
Viceroy e Continental, entre outros.

O fundador Albino Souza Cruz
não gostava só de cigarros — mu-

DOMINGO 16

lheres também estavam entre seus

principais interesses. Ele batizava
seus cigarros com nomes de estrelas
de teatro e dança da época e também
homenageava suas namoradas.

Quando a bailarina russa Anna Pa-
vlova veio ao Brasil, numa turnê
internacional, Albino, encantado,
não titubeou e lançou o sofisticado
La Pavlova, em 1918. Antes disso,
em 1903, já tinha colocado na praça
um cigarro que ficaria famoso: o
Dalila, a mulher que cortou os cabe-
los de Sansão. Foi em 1915 que a
marca ganhou mais destaque, graças
a uma embalagem que mostrava
uma Dalila sensual, envolta num véu
transparente. Um escândalo de cau-
sar inveja a Madonna. "Albino foi
um dos pioneiros do marketing, da
comunicação empresarial. Em 1916,
ele lançou a Revista Souza Cruz, que
tinha entre os colaboradores Lima
Barreto, Portinari, Manuel Bandeira
e era vendida em bancas", comenta
Vitor Abrão Sznejder, atual gerente
de Comunicação da empresa. Pelo
visto, o cigarro fez muito bem ao
empresário — e fumante — Albino:
ele viveu até os 96 anos.

Por incrível que pareça, a Souza
Cruz não planta uma folhinha se-

quer de tabaco. O fumo é todo com-

prado de 70 mil produtores do Para-
ná, de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul, que recebem, porém,
orientação de pesquisadores da em-

presa, garantia de compra da safra e
financiamento para aquisição de in-
sumos. Um terço das 170 mil tonela-
das de fumo compradas anualmente
é revendido, depois de tratado, para
50 países, o que dá à Souza Cruz o
título de maior exportadora mundial
de fumo em folha. Além de exportar
tabaco, a empresa também destina
450 milhões de maços para a venda
no exterior. "Em 92, houve uma
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Reproduções

1. O Elite,
lançado em
1918:
embalagem
no estilo
art-nouveau,
2. Erotismo
em 1915 no
Dalila,
decorado com
a figura de
uma mulher
seminua
3. Albino
Souza Cruz,
o fundador
4. La Pavlova,
de 1918,
homenagem
à bailarina
russa
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queda de 20% nas vendas
no mercado interno, por
causa da recessão econô-
mica. Por isso, a empresa
está se voltando cada vez
mais para a exportação",
comenta Vitor.

A Souza Cruz, que já
vendia seus cigarros para
países da América Latina,
do Caribe' e Oriente Mé-
dio, agora investe no Leste
Europeu. Detalhe: o
Hollywood, marca mais
vendida no Brasil, é o ci-

garro brasileiro preferido pelos ex-
comunistas. Aliás, a série de anún-
cios do cigarro — com aquelas cenas
de garotões e gatinhas pilotando jet-
skis e bugres entre uma baforada e
outra — ganhou o prêmio de melhor
campanha comercial veiculada na
Rússia em 92.

Lançado em 1931, sem filtro, apro-
veitando a deixa das estrelas do cine-
ma americano, que, invariavelmente,
apareciam fumando nas telas, o
Hollywood quase saiu de mercado na
década de 60. Foi quando a empresa
lançou o Minister King Size com fil-
tro. As vendas caíram, mas logo de-

pois, em 67, a Souza Cruz relançou-o

A fábrica da Usina hoje (alto) e nos anos 20

sui a segunda maior gráfica
da América Latina, locali-
zada no subúrbio carioca de
Maria da Graça, onde são
impressas suas embalagens.
Além disso, a empresa dedi-
ca especial atenção ao mar-
keting cultural, promoven-
do festivais de música,
como o Hollywood Rock e
o Free Jazz Festival.

"A Souza Cruz está há
90 anos nò Brasil e espera
ficar pelo menos outros 90",
diz o presidente da empresa,

em grande estilo, com filtro, no tama- Antonio Monteiro de Castro. O pro-
nho King Size. Hoje, a marca aboca- blema é saber se a indústria do cigarro

nha 16% do mercado nacional e é a .vai ter fôlego para resistir até o fim do

oitava mais vendida no mundo. No século 21, como espera o empresário.

Brasil, consegue a proeza de superar o No mundo inteiro, cresce o combate

Marlboro, da Philip Morris, o mais ao tabagismo, considerado inimigo

vendido no mundo. mortal de pulmões e coronárias por

A Souza Cruz, cujo controle acio- e cientistas Isso todo mundo.

nário pertence à British American To- sabe.ate 0 mais fanatlc0 dos f"mantes'

bacco desde 1914, também investe na M.asv ^,° aSarr0: comprovadamente,

produção do papel que envolve seus nao ^az ^em a sauc^e' Pe o menos aJu"

cigarros e os dos concorrentes e de da as finanças nacionais. Do fatura-

polipropileno, material plástico que mento anual da empresa, US$ 2,7 bi-

embala os maços. Produz ainda cigar- lhões vão para os cofres do governo
rilhas, como a Moreninha e a St. Ja- federal, já que o produto é taxado em

mes, fumo desfiado e papel fino 75%. O valor representa 6% da arre-

gomado. E o mais surpreendente: pos- cadação tributária da União. ¦
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MARBELLA - CAMA DE CASAL, SOLTEIRO E BI-CAMA

©

CANTONEIRA - CAMA DE CASAL, SOLTEIRO E BI-CAMA
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CASASHOPPING
AV. ALVORADA, 2150-BLOCO D
LOJA J TELS.: 325-1858 E 325-9620

RIO DESIGN CENTER
AV.ATAULFO DE PAIVA, 270-SS
LOJA 106-A-TEL.: 259-0033

RIO DESIGN CENTER
TECIDOS EXCLUSIVOS
LOJA 303 BTEL.: 259-5295

ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS
EXECUTAMOS PROJETOS
DE DECORAÇÃO.
PAGAMENTO EM 4 VEZES IGUAIS.

SAN REMO - CAMA DE CASAL, SOLTEIRO E BI-CAMA
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valise

Funcionárias do Galeão
são especialistas em

bisbilhofar passageiros

SOFIA CERQUEIRA

monitor acusa a presença
de um objeto suspeito. A
auxiliar de segurança Ana
Paula Lopes, do Aeropor-
to Internacional do Rio, se
apressa em parar a esteira.

Coloca um par de luvas de plástico
e. cautelosamente, vasculha a maleta
de couro de Ronaldo Magalhães, 35
anos. gerente de vendas da Skol, que
se prepara para embarcar para Vitó-
ria. Alarme falso. A peça de formato
estranho, semelhante a uma faca,

que ao passar pelo detector eletrôni-
co atraiu os olhos bem-treinados de
Ana Paula, nada mais era do que um
monte de canetas. "Na tela, só dava

para saber que era uma peça com-

prida e pontuda", diz Ana Paula,
operadora do equipamento de raio
X que fiscaliza a bagagem de mão de
cerca de 200 passageiros por dia.
Nesse caso, bisbilhotar a bolsa alheia
faz parte do trabalho. Um oficio de
muita responsabilidade, mas que
nem por isso deixa de ter cenas en-

graçadas. 
"Já confundi um barbea-

dor. que estava junto de um chavei-
ro. com um revólver. Olhando pelo
visor, era igualzinho", lembra Ana
Paula, 20 anos.

Episódios como este não são ra-
ros no setor de Revista Anti-Seqües-
tro do aeroporto. O objetivo é detec-
tar armas, explosivos e drogas entre
os pertences dos passageiros. Todos
os que vão embarcar ou que estão
em trânsito no aeroporto — com
exceção de deputados federais, mi-
nistros. diplomatas e oficiais das
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O raio X mostra o que vai na bagagem de mão do passageiro...
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Fotos de Marcelo Tabach
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que pode sofrer uma revista rigorosa em caso de dúvida

Forças Armadas — são obrigados a

passar pela blitz. Antes de cruzarem

o pórtico detector de metais, que faz

soar um alarme diante da presença
de qualquer peça metálica, os passa-

geiros têm que deixar a bagagem de
mão sobre uma esteira. Através de
uma tela, semelhante à de uma TV,

que registra tudo o que passa pelo
aparelho de raio X, as auxiliares de

segurança vasculham a intimidade
do passageiro. No visor, bolsas de

lona, camurça, couro, plástico ou

qualquer outro tipo de material se

tornam visíveis.
"Já vi o interior da bolsa de mui-

tos artistas, como Fábio Júnior, Ma-

ria Bethânia, Alcione, Osmar Prado

e Taumaturgo Ferreira", gaba-se

Ivone Marcolino, 41 anos. A curiosi-
dade aguçada, neste caso, não é re-

criminada. O visor não chega a ter a
nitidez de uma televisão comum, mas

permite ver o formato dos objetos e

identificar o que é de metal. Isso não

impede, no entanto, que bombons
sejam confundidos com pequenos ex-

plosivos; revólveres de brinquedo
com armas de verdade; tubos de pas-
ta de dente com facas, e despertado-
res com bombas-relógio. O olhar clí-

nico das funcionárias deste setor do

aeroporto pode embaralhar-se diante

de uma bolsa desarrumada. 
"Por

medida de segurança, nós revistamos
todas as bagagens que possuem algo

que não conseguimos identificar pelo
visor", diz o supervisor de segurança

Clóvis Silva Lima, que há 20 anos

trabalha no Galeão.
Foi exatamente isso que aconteceu

semana passada com a bagagem de

mão da americana Stina Suécia, 21

anos, dançarina do Holyday on Ice,

que ia do Rio para São Paulo. O

objeto não identificado que apareceu

na tela não passava de uma chaleira
inox com algumas bijuterias. Os ar-

gentinos Ricardo e Viviane Barros

Reies, de 47 e 43 anos, que se prepara-
vam para embarcar naquele mesmo

dia para Buenos Aires, passaram por
uma situação semelhante. A bolsa on-

de estavam os objetos do filho do

casal, Pedro, 2 anos, despertou a sus-

peita das auxiliares de segurança. Pelo

monitor, elas verificaram que junto de

brinquedos e algumas roupas da

criança havia uma caixa metálica, com

muitos fios. Nenhum explosivo: era

apenas o nebulizador de Pedro, inde-

cifrável no visor. "Não 
posso ficar

irritado se a vistoria é boa para a

segurança da minha própria família",
comentou o pai do garoto. Mas nem

todos os passageiros reagem como o

argentino. 
"Já vi muita gente ficar

constrangida com o que encontramos
dentro da bolsa. Só eu já me deparei

com uma dentadura sobressalente e

um vibrador", conta Ana Paula Lo-

pes. Durante as revistas, até papa-

gaios, cobras e lagartos foram encon-

trados nas bagagens. Quando são

descobertas armas ou drogas, o que
não é comum, o passageiro é encami-

nhado para a Polícia Federal.
A Revista Anti-Seqüestro do Aero-

porto Internacional do Rio é conside-

rada uma das três melhores do mundo
e a mais eficiente da América Latina.

Aqui, como em quase todos os países,
a tarefa tradicionalmente cabe às mu-

lheres. Junto de cada equipamento de

raio X — são três no setor doméstico
e quatro no internacional —, ficam

três auxiliares de segurança. Enquanto

uma mantém os olhos fixos na tela, as
outras acompanham as bolsas e male-

tas que passam pela esteira e, even-
tualmente, fazem uma inspeção. A ca-

da 30 minutos, elas se revezam para

que a funcionária encarregada do mo-

nitor descanse. Refresco merecido, já

que o movimento nas esteiras não

pára: calcula-se que cerca de cinco mil

pessoas passem diariamente pelo ae-

roporto. As abelhudas de bagagens
recebem um salário mensal de Cr$ 6
milhões. Nem mesmo os funcionários
do aeroporto, quando cruzam a área
restrita, escapam desta dura. U
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SOFIA CERQUEIRA

No Grande Prêmio Brasil do humor, Tom Ca-

valcante foi um autêntico azarão. De sua posi-

ção discreta — no fundo da sala da Escolinha

do Professor Raimundo —, ele correu por fora,

saiu atropelando os favoritos e terminou a

prova como a maior revelação do humor na-

cional dos últimos anos. A velocidade de sua

fama na televisão teve replay nos palcos. Tom

é hoje o maior sucesso do teatro carioca: um

anó de casa cheia no Teatro da Lagoa. No

páreo da risada, tornou-se uma barbada.
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Cearense, 31 anos,
Tom Cavalcante ficou

famoso como o
Canabrava'. No teatro,

interpreta outros
personagens,

assistidos por mais de
75 mil pessoas



oão Canabrava domina a bola, passa para Rai-

mundo Fagner, que lança Paulo Francis, que dribla

Sílvio Santos, que cruza para Tetê Espíndola, que
chuta para Nelson Ned, que toca para Canabrava

completar. Goooooll! O cearense Tom Cavalcante,

31 anos, o mais talentoso humorista revelado pela
Escolinha do Professor Raimundo, muda de personagem
com a mesma rapidez com que um experiente locutor

esportivo narra um jogo de futebol. Em maio, ele completa

um ano em cartaz no Teatro da Lagoa como o mais novo

fenômeno de audiência dos palcos cariocas. Uma têmpora-

da digna de um craque. Mais de 75 mil pessoas já assistiram

ao show Tom Cavalcante, É Cana & Brava, dirigido por

Chico Anysio, e com alguns textos do próprio comediante.

Muita gente tem voltado da bilheteria. Não se consegue

lugar numa das 409 poltronas do teatro com menos de

uma semana de antecedência. Isso se não for nas primeiras
filas. A turma do gargarejo deve se apressar ainda mais

para comprar o bilhete: um mínimo de 15 dias. A longevi-

dade do show merece destaque, numa época em que
artistas consagrados abreviam a temporada de seus espetá-

culos por falta de platéia. Estão aí
os exemplos de Marília Pera e Ru-

bens Corrêa, que encerraram pre-
maturamente as exibições de Quem
Matou a Baronnesa? e Colombo,
respectivamente. Até mesmo nas

sextas-feiras de dilúvio do último
verão, Tom Cavalcante se exibiu
numa sala absolutamente lotada.

•'Não 
queria ficar conhecido

apenas como o João Canabrava.
Precisava mostrar ao público que
também sou um homem de tea-

tro", afirma o humorista. O objeti-
vo já foi atingido. Diariamente, o

artista recebe convites de todos os

cantos do Brasil, que abarrotam
sua agenda até setembro. O sucesso
do locutor bêbado, que cambaleia e
enrola a língua na TV, abriu-lhe o

caminho do rentável mercado de
shows pelo interior, com cachê
nunca inferior a US$ 4,5 mil por

apresentação. Nada a ver com os tempos de vacas magras,

quando, recém-chegado ao Rio, se apresentou no Monte

Líbano em troca de um título da clube.
A profusão de convites que surgem na mesma velocida-

de com que o personagem Canabrava narra uma partida
de futebol, obrigou o ator a se transformar num nômade.

Quando está ausente do estúdio de gravação da Escolinha

ou do palco do Teatro da Lagoa, seu endereço tanto pode
ser Curitiba. Manaus, Espírito Santo, ou, radicalizando,

até mesmo a Alemanha, onde esteve no final do ano

passado para animar a festa de lançamento de um carro.
"Às vezes, faço um show pela manhã a mais de mil

quilômetros do Rio e à tarde já estou gravando na Globo",

conta. Tom Cavalcante é realmente um artista de fôlego,

embora, em cena, ele pareça não respirar entre uma pala-
vra e outra. Durante uma hora e dez minutos de espetácu-

lo, o humorista abandona a timidez. Conta piada, repre-

senta, dança, faz locução e imita Maria Bethânia, Fagner,

Júlio Iglesias, Belchior e Daniela Mercury, entre uma lista

extensa de personalidades. Graças ao malabarismo vocal
— marca de seu humor —, tem-se a impressão de se estar

"Fui eu quem o

trouxe do

Ceará, quem
fez a Globo

contratá-lo e

também quem
incentivou seu

show"
Chico Anysio

DOMINGO 24

Bfljfy

ISiPiy
rams

HEP
9p
mm
Bit
Ipl • -
B v .;

•- . S;' "' 
ms, . .7

. - ¦' j|l
jgS

' >SfB" • ifl
V''



ouvindo os próprios cantores. Cada exibição é um suadou-

ro que o faz perder um quilo.
Tom Cavalcante tem um estilo peculiar de tazer graça.

Está longe do escracho de uma Dercy Gonçalves, o que
não quer dizer que seu humor seja tão sofisticado e

inteligente como o de Jô Soares. Para fazer rir. usa menos a

cabeça do que a garganta. Versátil, arranca gargalhadas do

público parodiando figuras conhecidas — ou contando

algumas piadas. Um humor prêt-ct-porter que a família

inteira pode assistir sem risco de sobressaltos. No palco,
sintoniza sua voz com a do apresentador Sílvio Santos e,

em seguida, gira o seletor para o canal 4. onde imita o

jornalista Paulo Francis. Destaca-se também sua estiliza-

ção de narradores de futebol ou corrida de cavalos,

em locução atropelada e ininteligível.
"Fiquei impressionado com o talento do Tom. Invejo a

sua capacidade de multiplicar-se em tantos personagens e

com tanta rapidez", elogia o humorista Bussunda, redator

do programa Casseta e 
^Planeta, 

Urgente!. 
"Adoraria escre-

ver para ele um dia", acrescenta. Nada parece mesmo

escapar à percepção do ligeiro Tom Cavalcante um

cearense, três irmãos, filho de um

proprietário de escola e de uma

dona-de-casa já falecida. "Sou as-

sim desde pequeno. Observo tudo

o que se passa ao meu redor",
conta ele, que na infância vivia imi-

tando Raul Seixas e Gilberto Gil.

Hoje, reproduz ruídos, barulhos de

automóvel e o que mais lhe apare-
cer. "Em um ano, o Tom se tornou

o maior fenômeno do humor brasi-
leiro. É o grande substituto do Chi-

co Anysio", opina o conterrâneo
Fagner, um dos melhores amigos

do humorista.
A capacidade de brincar com a

voz foi seu cartão de visitas quando
desembarcou no Rio pela primeira
vez, em 1984. A curta estada na

cidade não fez decolar sua carreira,

mas lhe rendeu várias histórias en-

graçadas. Uma delas aconteceu nos
estúdios da Rádio Cidade. Durante

meia hora, ele participou de um programa dominical

interpretando cinco personagens: dois nordestinos, um

travesti, um jogador de futebol e um louco, todos recém-

chegados do Nordeste. "Os telefones da rádio não pararam
de tocar", lembra. Foi com uma fita desse programa e de

outros que havia feito em rádios cearenses — aos 18 anos

ele já era locutor — que Tom Cavalcante se apresentou a

Chico Anysio naquele mesmo ano, em Fortaleza. "Serei

seu herdeiro artístico", disse, num rompante de pretensão e

confiança. "Só depende de você", rebateu o humorista.

Chico Anysio decidiu apostar no talento do conterrâneo

e o convidou para ser redator do TVQCV, seu programa
na época. Mesmo sem nunca ter escrito uma única palavra

para televisão, Tom Cavalcante, novamente num arroubo

de autoconfiança, aceitou o desafio. Desembarcou nova-

mente no Rio, na carona de um avião da FAB oferecida

por um primo que trabalhava na Força Aérea, e seguiu

direto para a casa de um parente em Niterói, onde moraria

de favor. Pouco antes de partir, casou-se com a namorada

de infância, Zélia Queirós, que a princípio ficaria no Ceará.

Foi uma temporada de mau humor. "Eu 
passava noites em

vDp

"Adoraria

escrever para
ele. Invejo seu

talento e

rapidez ao
multiplicar-se

em tantos

personagens"
Bussunda
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claro para escrever os textos, não conseguia uma chance de

aparecer na TV e ainda sofria com a distância da família.

A aventura do jovem cearense no Rio não durou um ano.

Teve que voltar às pressas para Fortaleza porque sua

primeira filha. Ivete. nasceu com cinco meses, pesando
menos de um quilo. Aceitou a ajuda de Chico Anysio,

vendeu tudo o que já tinha conseguido comprar com o seu

primeiro contrato na Globo e embarcou de volta à

terra natal.
Para uma pessoa vaidosa, o pior dos castigos era voltar

ao Ceará na obscuridade. 
"Foi muito doloroso chegar em

Fortaleza sem ter alcançado o sucesso. As pessoas me

olhavam de um jeito diferente e ainda duvidavam do meu

talento", lembra ele, que retornou ao antigo trabalho

numa rádio para poder sustentar a família. Nada, no

entanto, que tirasse o seu sorriso. Durante a estada na

emissora cearense, recebeu diversas notificações da direção
"por excesso de brincadeirinhas no ar". Numa destas

estripulias, levou um cachorro pastor-alemão para o estú-

dio, que latiu com o microfone aberto. 
"Aprendi com meu

pai a ser sempre positivo. A melhor terapia é o riso",

acredita.

Cavalcante, teve momentos bas^
"Além de um tante cômicos. Certa vez, num

grande talento, quarto de hotel em Natal ele simu-

o Tom tem a 
lou a ^a um ca Fiquei

... empolgadoxom a acústica do lugar
humildade que g acabej me excedendo", confessa.

eu iiao tive ^ brincadeira acabou com os segu-
quando ranças desesperados na porta do

comecei rua quarto achando que a discussão
carreira" acabaria em morte. Com o dinhei-

João Kieber ro recebido na campanha, Tom
voltou a investir na carreira solo e a

fazer shows por Fortaleza, disparando sua popularidade
naquele estado.

O artista passou a rir ainda mais. Embora restrito às

fronteiras da terra natal, o sucesso fez com que seu padrão
de vida desse uma guinada. Da casa no fundo do quintal
do sogro, ele mudou-se com a mulher e os filhos — Ivete,

hoje com 8 anos, e Ivens. com 5 — para uma ampla

cobertura na Praia do Futuro, área nobre da capital

cearense. No final de 1989, aconteceu o reencontro com
Chico Anysio e o pedido de uma nova oportunidade no

Rio. "O Chico nunca me fechou as portas", diz Tom. "Fui

eu quem o trouxe do Ceará e fez a Globo contratá-lo",

orgulha-se o experiente humorista. "Também fui o incenti-

vador da montagem do show em cartaz", completa Chico,

envaidecido.
A oportunidade de ocupar uma carteira na Escolinha do

Professor Raimundo surgiu em outubro de 1991, quando o

ator Pedro Bismarck. insatisfeito, retirou da sala de aula

seu personagem Nerso da Capitinga. Era o que faltava

para Tom Cavalcante. Já nas primeiras cenas do locutor

tagarela e bêbado João Canabrava, criado por ele, agradou
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em cheio e sua fama espalhou-se via Embratel para todo o' inibir seu sorriso, não hesita em embarcar com a família

Dais Ele tem^ o tempo kleal da comédia. Sabe terminar para um fim de semana no Ceara, levando o pequeno

piada na hora eerta, mas não acho que seja o sucessor n«te último
do Chico Anysio", avalia a atnz Claudia Jimenez, que faz extravagância 

que Tom Cavalcante fez recente-
colega de turma Cacilda. O sucesso ez de Tom Cavalcante ^ ü™™Jdc 

tr|, quadros assinados pelo id0i0
um híbrido. Na rua, e difícil achar alguém que na0 coriu Anysio 

para decorar suas salas de Ipanema e da
da criador e criatura. Tem gente que o chama de Tom Ctaco Anyso pa

Canabrava, outros de João Cavalcante. Tudo, menos seu Praia do huturo.

nome correto.
•'Além de ter um grande talento, o Tom tem

a humildade que eu não tive quando comecei ,

reconhece o humorista João Kleber. O status

de estrela global parece não tê-lo embebedado.

Mora hoje com a família num apartamento

alugado de três quartos em Ipanema. De hábi-

tos caseiros, quando tem tempo leva os filhos

ao colégio e quase não sai à noite. Ao contrário

de seu personagem mais conhecido, só bebe

uísque, e moderadamente. De preferência na

companhia de Fagner, do jogador Zico e do

humorista Lúcio Mauro, seus amigos mais

próximos. Para alguém que se apresentou a

Chico Anysio como seu provável sucessor, a

humildade que Tom faz questão de alardear

pode parecer paradoxal. 
"O sucesso não me faz

tirar os pés do chão. Poderia ter comprado um

carro importado, mas prefiro investir na carrei-

ra e no conforto dos meus filhos , diz. Pelo

menos a um luxo ele se permite. Quando* a

saudade dos amigos e de Fortaleza ameaça

"Em um ano, o

Tom se tornou
o maior

fenômeno do

humor no país.
É o substituto

do Chico
Anysio"

Fagner

No momento, com seriedade o humorista só encara

mesmo a carreira. Entre as gravações da

Escolinha, as apresentações no Teatro da

Lagoa e os inúmeros shows por todo o

Brasil, Tom Cavalcante ainda encontra

tempo para aulas de ginástica e um curso

particular intensivo de inglês. Nem na hora

do descanso ele esquece a profissão. O

atual livro de cabeceira do comediante é

Mil piadas do Brasil, de Laerte Sarruro.

Mas é a voz, seu principal instrumento de

trabalho, que merece mais atenção. Tom

tem o hábito de mastigar gengibre cru, não

bebe nada gelado e, em casa, só fala baixo.

O que não quer dizer, entretanto, que seja

taciturno em família. 
"No nosso convívio

ele é ainda mais engraçado", revela a mu-

lher. Mas tantos cuidados têm um motivo

especial. Tom Cavalcante sonha alto, acima

da Linha do Equador: planeja fazer uma

turnê nos Estados Unidos, quem sabe de

costa a costa, contando piadas em inglês. Vai

ter que enrolar a língua dobrado. ¦
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As mais belas curvas i

Um tricampeão que não
'derrapa' na hora de
escolher suas mulheres

SÉRGIO GARCIA

Ayrton 

Senna vive evocando
Deus em seus triunfos nas

pistas. Mas, fora delas, o pi-
loto prefere comemorar as
vitórias ao lado de deusas.
Durante os pit stops na man-

são de Angra dos Reis, endereço pre-
ferido para os seus momentos de ócio,
ele habitualmente é flagrado em boas
companhias. Da ex-namorada Xuxa à
modelo Elaine Peneiros, algumas das
melhores curvas brasileiras já estive-
ram por lá. Um fim de semana na
carona do tricampeão é o bastante

para tirar alguém do anonimato. A
última a subir no pódio da fama cha-
ma-se Adriane Galisteu. Bastou ser
flagrada ao lado de Ayrton Senna em
Angra para seu dia-a-dia ficar bem
mais acelerado. A repentina evidência
congestionou o telefone da bela jovem
paulistana de propostas de trabalhos.
"Somos apenas amigos", esclarece a
beldade. Ah bom!.

Hoje, quando entrar no cockpit
da MacLaren para disputar o Gran-
de Prêmio de San Marino, na Itália,
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Um fim
semana na
carona do

campeão tira
qualquer modelo

do anonimato.
Foi assim com

Adriane Galisteu
('alto, à esq.') e a

bela Elaine
Peneiros ('à dir.') Ricardo Leoni



Muitas vezes.os avanços dos tele\'isores Next Gradiente são tão pequenos que voce

quase nem percebe. Alguns podem pesar até menos de 3 gramas. Como o One Chip

Color TV. E sabe o que ele faz por você? Tudo. Todos os televisores Next Gradiente

incorporam a tecnologia dos computadores para controlar com a máxima perfeição a

qualidade do seu som e imagem. One Chip Color TV. So mais um desses pequenos

detalhes que você não vê e que fazem a grande diferença que você sente

ao ligar um televisor Next Gradiente. Televisores Next Gradiente.

Os mais completos aparelhos produzidos para o seu prazer de ver e ouvir.

do Senna
'o 

piloto mais uma vez erguerá as
luvas ao céu para que São Pedro
mantenha a ajuda que tem sido pro-
videncial e despeje um temporal da-

queles na área da Miglia Romana,
onde será realizada a prova. Nos
fins de semana de lazer na Costa
Verde fluminense, o apelo de Ayrton
aos deuses é exatamente o inverso. O

piloto torce sempre para que um sol
de brigadeiro ilumine a Baía de Ilha
Grande. No sábado passado, a feli-
cidade do piloto foi completa. Não
havia uma nuvem sobre Angra dos
Reis para atrapalhar as comemora-

ções pela liderança folgada no Mun-
dial de Fórmula-1. À festa, é claro,
não faltou a nova musa do campeão.
Foi o segundo fim de semana que
Senna desfrutou ao lado de Adriane.
"Passamos dias gostosos e descon-
traídos", confidencia a modelo.

Os dois se conheceram na dance-
teria Limelight, em São Paulo, no
embalo da vitória de Ayrton Senna
em Interlagos. Encantado com as
madeixas louras da jovem, o piloto a
abordou na pista de dança e pediu-
lhe o telefone. Sem rodeios, convi-
dou-a a conhecer sua mansão no
litoral sul-fluminense. Que mulher
recusaria um convite destes? Os dois
repetiram o programa no fim de se-

,mana passado. 
"Não fomos sozi-

QUEM DIRIA QUE

UMA PECINHA COM

MENOS DE 3 GRAMAS

PODERIA PESAR TANTO

NA HORA DE ESCOLHER

UM TELEVISOR.
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André Barcinski
nhos. Tinha muita gente por lá", diz
Adriane Galisteu, 19 anos, modelo
da agência Elite. Depois do fim de
semana como Cinderela, o jet-ski
virou abóbora. Na segunda-feira, foi
vista distribuindo ovos de páscoa
num cruzamento da capital paulista.

As boas companhias do piloto
muitas vezes são apenas companhias
mesmo. Neste perfil encaixa-se a
windsurfista Dora Bria, que no ano

passado aceitou convite do campeão

para passar o dia em Angra dos Reis.
Um passeio que foi mais do que
suficiente para criar boatos sobre um
namoro entre os dois esportistas.
Conheço-o muito pouco para falar
algo. Ele me pareceu ser uma pessoa
normal e atenciosa", diz a atleta,
às vésperas do embarque para o Ja-

pão, onde participará da terceira eta-

pa do circuito mundial de windsurfe.
Adepta de namoros longos, Dora
Bria diz que o único legado negativo

-:-v Vain.'

Jl

Com Xuxa, a namorada mais famosa. Dois 'gigantes' da mídia

Nunca tive nada com o Senna. Conheço-o

muito pouco para falar, mas me pareceu ser

uma pessoa normal. Temos em comum o

fato de não bebermos nem fumarmos"

Dora Bria
windsurfista

¦o

i 



do passeio foram as especulações que
suscitou. "Nunca tive nada com o
Senna". garante, evitando até mes-
mo usar a palavra amigo. "Ele é meu
conhecido, como o Pelé e a Angéli-
ca", emenda.

Dora Bria suou bastante no dia
que passou com o piloto: esquiaram e
correram a valer na paradisíaca praia
de Lopes Mendes, na Ilha Grande.
"Fiquei impressionada com a simpli-
cidade dele", conta. Depois disso, Do-
ra Bria perdeu o contato e sequer por
telefone falou com Ayrton. "Ele é meu
ídolo esportivo. Temos em comum o
fato de nâo bebermos nem fumar-
mos", conclui. O mesmo estilo de Xu-
xa, a mais famosa companheira do
tricampeão mundial. Nesse flerte de
gigantes da mídia, difícil era saber

quem saía lucrando mais com a com-
panhia.

Ayrton é assim: joga para torcida.
Em Interlagos, durante os treinos, fez
uma senna e tanto para fotógrafos e
cinegrafistas. Ao ser abordado por
uma moça que lhe pedia um autógra-
fo, puxou-a junto ao corpo, ao melhor
estilo Clark Gable. e tascou-lhe um
beijo de cinema. O arroubo teve bis e
tudo. No carnaval do ano passado, o
piloto assistiu ao Desfile das Campeãs
na Avenida Marquês de Sapucaí, en-
quanto mantinha uma conversa de pé
de ouvido com a modelo Adriana
Gouveia, que trabalhava no camaro-
te. Ayrton pediu para ser apresentado
à moça que, assim, tirou a sorte gran-
de. Para uma modelo, convenhamos,
cair nas graças do campeão é quase o
mesmo que ganhar na loteria: a fama
é líquida e certa. Adriana Gouveia foi
muito fotografada, mas o encontro
dos dois não atravessou a Passarela
do Samba. A modelo Elaine Penei-
ros, outra campeoníssima de beleza,

também foi abordada e convidada
para jantar pelo piloto. Pouco se
sabe sobre este namoro, até porque
Elaine partiu para seguir sua carreira
no Japao. Com tantas historias. fica

vf dificil acreditar na versao de Nelson
Piquet. Senna nao derrapa. ¦

Você confiaria num televisor que vive falando sozinho? Foi pensando nisso que a

Gradiente equipou os televisores Next Gradiente 14", 2U" e 20" Stereo com dois alto-

falantes "Full Range", desenvolvidos especialmente pela Gradiente para dar o melhor

som à sua imagem. Assim, além de toda a avançada tecnologia que você só encontra

nos televisores Next Gradiente, você também encontra o som de quem é líder em

produzir emoções para os seus ouvidos. Por isso um televisor Next Gradiente pfaaw
você pode comprar até de olhos fechados. Televisores Next Gradiente. Os

mais completos aparelhos produzidos para o seu prazer de ver e ouvir, fes
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NAO E MAIS

FALTA DE EDUCACÃOO

DOIS FALAREM

AO MESMO TEMPO.
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AGENCIA JB
A ls NA DIFUSÃO DE NOTÍCIA POR COMPUTADOR.

CMA

(021) 221 2890

MOMENTO

(011) 36 3463

SIN
SISTEMA
INSTANTÂNEO
DE NOTÍCIAS

AGÊNCIA JB

(021) 585-4606

Você está olhando para o jornal

do futuro: o SIN - Sistema

Instantâneo de Notícias.

As notícias mais importantes

do dia são passadas pra você através

de terminais de computador, durante

o seu expediente. Instantaneamente,

sem perda de tempo. Assim,

o que os jornais só vão publicar

amanhã, você fica sabendo

ainda hoje. Economia, política nacional

e internacional, esporte, cultura

e lazer. 0 SIN traz uma cobertura

completa dos fatos mais importantes

no país e no mundo. Tudo isso

com a qualidade e credibilidade

editorial do Jornal do Brasil. Por um

preço bem acessível. Assine o SIN.

Pessoas como você não podem

ficar fora do ar.

SIN

BOLSA DO
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LIVROS

Um traço

para 

cada

cidade

Veríssimo lança no Rio

seu livro sobre Roma

Quem 

tem boca vai à Ro-
ma. Mas quem tem o tex-
to de Luís Fernando Ve-
rissimo e o traço de
Joaquim da Fonseca vai
bem melhor. E ainda po-
de lançar um trabalho so-

bre o assunto. Traçando Roma é o
título do terceiro livro que estes dois
artistas preparam juntos. O tema é
sempre uma grande cidade, uma es-

quina do mundo. Primeiro foi Tra-

çando Nova Iorque (1991) e depois.
Traçando Paris (1992). O lançamen-
to do novo volume será na próxima
quarta-feira, dia 28, a partir das 19h,
na livraria Siciliano, no Barrashop-

ping.
A coleção traz as crônicas que

Veríssimo fez ao visitar estas cida-
des, acompanhadas de ilustrações de
Joaquim da Fonseca. Detalhe: os
artistas só estiveram juntos em Nova
Iorque. "Isso não atrapalha o trkba-
lho. A intenção é justamente que
cada um de nós dê sua visão particu-
lar da cidade retratada", diz Verissi-
mo. Foi no encontro que tiveram na
cidade norte-americana, em 1980,

que surgiu a idéia de por no papel
suas impressões de viagem. O suces-
so é grande. Traçando Paris, por
exemplo, foi o trabalho mais vendi-
do da Feira do Livro de Porto Ale-
gre, ano passado.

Da Fontana de Trevi ao Vatica-
no, na leitura de Veríssimo e Fonse-
ca, Roma vira mesmo uma cidade
aberta. Os dois artistas retratam o
cotidiano da capital italiana, seus
moradores e as imagens mais carac-
terísticas daquela cultura. O cronis-
ta — que assina semanalmente uma
coluna na Domingo e, diariamente,
a tirinha As Cobras no JORNAL
DO BRASIL — está mesmo com a
corda toda. Além do livro, ele acaba
de estrear seu traço inconfundível
no novo Jornal da Globo. M

Mauro Matos
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onteiro'

Ser apresentadora de telejornal é

um atalho para o sucesso artístico

Na Globo, o

visual é

fundamental.

Como Xuxa, as
'musas' Jamais

repetem um

modelito no ar

SIMONE CANDIDA

s velhos teóricos da Comunicação de Massa

tinham razão. Para ser atraente, a notícia deve

ter um conteúdo interessante, envolto numa

bela forma. O sucesso da nova geração de

apresentadoras de telejornais é prova disso.
Bonitas, charmosas e inteligentes, elas dão o

maior ibope e charme ao jornalismo televisivo. Ser apre-

sentadora hoje é um atalho para a fama em outras áreas.

Transformadas pela mídia em verdadeiras musas, estas

belas moças recebem cartas e telefonemas de fãs e con-

correm em prestígio com as estrelas das telenovelas.

Posam para fotos, dão entrevistas, fazem shows ou viram

atrizes. São as jornalistas artistas.
Deve-se à Rede Globo o

boom de mulheres bonitas nos
telejornais. Na virada da últi-
ma década, a emissora come-

çou a produzir, dar toque de
estrela e lançar via Embratel a
beleza de nomes como os de
Valéria Monteiro, Fátima Ber-
nardes, Cláudia Cruz e, mais
recentemente, Sandra Annen-
berg e Cristina Ranzolin. O su-
cesso as leva por caminhos que

nem sempre são os do telejornalismo. Valéria deixou a TV

por uma carreira de modelo em Nova Iorque. Carolina

Ferraz, ex-apresentadora do Fantástico, está na novela das

sete da emissora. Doris Giesse anunciou-se como produto-
ra de um megaevento de dança. O teleprompter não é mais

o limite para estas moças.
Nem sempre foi assim. No passado, as apresentadoras de

telejornal eram menos importantes que a notícia (veja

quadro na pág. 38). A nova safra de profissionais parece
estar sempre pronta para desfilar numa passarela ou estre-

lar um comercial de TV: dentes lindos, sorrisos expressivos,

cabelos arrumados, roupas cuidadosamente escolhidas e

muita simpatia. São superproduzidas. Na Rede Globo, por
exemplo, quem cuida do visual das musas é a própria editora

de moda, Cristina Franco. As roupas, a emissora consegue

em regime de permuta com as principais griffes da cidade.

Como a Xuxa, elas jamais repetem um modelito no ar.

A importância das apresentadoras de TV hoje é tanta

que elas quebraram um velho tabu global: a presença de

mulheres à frente do Jornal Nacional, seu mais importan-

te noticiário. 
"Essa 

geração tem outro estilo. Cuidamos

para que elas atuem de um jeito menos solene, o que se

reflete na forma de elas se vestirem", diz Luiz Nascimen-
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Passado sem maquiagem

Ser 
apresentadora de te-

lejornal nem sempre foi
sinônimo de estrelato. Hou-
ve um tempo em que os teó-
ricos da telinha pregavam
que o estilo mais austero
conferia veracidade à noti-
cia. Uma idéia inspirada no

preconceito machista que
associa a beleza feminina à
burrice e, na prática, garan-
tia ao sexo masculino uma
reserva de mercado: no ini-
cio apenas os homens apre-
sentavam jornais de TV.
Assim, o tom sóbrio e im-

pessoal que marcou os anos
70 e 80 valia até mesmo pa-
ra as mulheres. Quem não
se lembra do rosto sério de
Sônia Maria, apresentado-
ra, nesta época, do Jornal
Hoje e, depois, no RJTV.

A primeira musa de que
se tem notícia no telejorna-
lismo foi Márcia Mendes, a
repórter-apresentadora que
conquistou inúmeros fãs

por sua beleza e competên-
cia. Morreu prematuramen-
te aos 32 anos. Leda Nagle,
contemporânea de Márcia,.

lembra que, no começo da
carreira, ia ao ar sem ne-
nhuma maquiagem. A glas-
nost no visual das apresen-
tadoras foi inaugurada por
Leilane Neubarth — que le-
vou para o Jornal da Globo
um visual rebelde, com ca-
chinhos desgrenhados — e
coroada com o esplendor da
beleza de Valéria Monteiro.
Mudou o visual e mudou o
tratamento: os contratos
dos apresentadores passa-
ram a ser cotados em dóla-
res. Para fazer um comercial
de TV, Valéria Monteiro

ganhou USS 50 mil. As ne-

gociações são dignas de um

jogador da seleção de fute-
boi. A última deu-se com

Lilian Wite Fibe, que tro-
cou o SBT pela Globo. Li-
lian é a prova mais evi-

dente de que, além de um
rosto bonito, vale a compe-
tência. "Beleza é importan-
te, mas o profissionalismo
também", receita a compe-
tente e talentosa Fátima
Bernardes.

B&cela,

• BERÇÁRIO •

( 3 meses a 1 aninho ) -

• CRECHE •

( 1 aninho a 2 e meio ) 
-

• MINI-MATERNAL,

MATERNAL

E JARDIM •

MANHÃ, TARDE ou TEMPO INTEGRAL

Rua Uruguai, 492 - Tijuca - Tel.: 258 8430

to, diretor do Fantástico. A emissora percebeu o sucesso

destas belas mulheres junto ao público. 
"No dia da

minha estréia no Fantástico, minutos depois de acabar o

programa, uma fã, que me escreve cartas desde a minha

estréia na Globo, telefonou emocionada, chorando, me

parabenizando pelo meu sucesso", conta Sandra Annen-

berg, 24 anos, a ex-moça-do-tempo que foi promovida a

apresentadora e repórter do Fantástico. Outra nova reve-

lação do vídeo, a gaúcha Cristina Ranzolin — a morena

que foi comparada a Valéria Monteiro —, aos 26

anos, vem passando por experiências semelhantes. Dia-
riamente, recebe vários telefonemas apaixonados, bu-

quês de rosa e muitas cartas. "Não respondo para não
alimentar o mito", diz, timidamente.

Valéria Monteiro é o grande ícone desta turma. Ela
vive em colunas sociais, é convidada para festas e cama-
rotes do Sambódromo. Um estilo social, que lembra
Leila Richers, a musa da Manchete. Sim, porque as

outras emissoras logo perceberam o filão e investiram

também em belos rostos nos seus noticiários. Na TVE, a
bela Cláudia Pfeifer, 30 anos, irmã da modelo Sílvia
Pfeifer, assumiu há dois anos a locução do Rio Notícias.
Um sucesso que, há sete meses, ela repete nos telejornais
da Globosat. Na Bandeirantes, o investimento foi feito
na carioca Carla Vilhena, que há cinco meses apresenta
documentários e a edição de sábado do Jornal Bandei-
rantes. O sorriso de Carla tem sido comparado, pasmem,
ao de Sofia Loren.

O telespectador bate palmas. Mais do que isso. Alguns

se bandeiam para a porta da emissora, assumem a condi-

ção de caçadores de autógrafos e correm atrás das apre-
sentadoras com o mesmo ímpeto com que perseguem
Vera Fischer ou Malu Mader. As musas sorriem, fazem

pose, mas cuidam para man-
ter, antes de tudo, a imagem
de telejornalistas. No caso de
Sandra Annenberg, por
exemplo — o sucesso mais
meteórico deste grupo —, a
beleza foi fundamental, mas a
moça tem lá o seu currículo:
dez anos de trabalho na Ban-
deirantes, na TV Cultura e na
Record. Além disso, é atriz, o

que, convenhamos, sempre
ajuda no trabalho diante das câmeras. Sandra já inter-

pretou personagens em especiais da Globo, numa novela
do SBT e até num curta-metragem.

"A boa apresentadora tem que seduzir o público",
ensina a jornalista, que faz questão de avisar que não

pretende voltar à carreira de atriz. Sua colega Fátima
Bernardes, 30 anos, também tem mostrado qualidades
que vão além de um telejornal. No programa do Fausto
Silva, aos domingos, ela é a responsável pela chamada do
Fantástico, entrando no ar, à tarde, sempre com desen-
voltura. O salto profissional começou quando Fátima
apareceu sapateando no quadro Tente Invente, ano pas-
sado. O público percebeu que a moça comportada dos
telejornais tinha alma de artista. De fato, ela estuda balé
e jazz desde os sete anos de idade. Diz, pórém, que quer
mesmo é fazer telejornal.

Muitas apresentadoras no entanto confessam outros
desejos. A jornalista Cláudia Cruz, 25 anos, está de
licença-maternidade e, ao voltar, não esconde que pre-
tende tentar a carreira de atriz. "Quero investir neste
meu lado este ano", conta. O lado a que ela se refere:
Cláudia estudou teatro na Cal (Centro Artes Laranjei-
ras) desde os 15 anos. Glória Pires que se cuide. ¦

Na porta da TV,

fãs correm

atrás delas

com o mesmo

ímpeto com que

perseguem
Vera Fischer
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CACHAMBI; 261-7113 - R. Honório, 1305 • ILHA DO GOVERNADOR: 462-3527 -

R. República Árabe da Síria. 205-A ® MADUREIRA: 350-9735 - R- Carolina Machado, 386 '

• MADUREIRA: 450-1532 - Travessa Almerinda Freitas, 21 • MÉIER: 591-8298 -

R. Manoela Barbosa, 15 • NITERÓI: 717-3337 - R. São Lourenço. 2 (esquina de Marquês
de Paraná) • PENHA:270-8493 -R. Nicarágua, 224 • SAOCRISTOVAO 589-8032-R. São

Luiz Gonzaga, 355 • VILA ISABEL:268-7446 - R. Maxwell, 5 (aberta diariamente até 20h)
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Os reis de fato

Terminado o plebiscito, a coroa vai

voltar para os escolhidos pelo povo

A 

Monarquia — até os presidencialistas mais fer-

renhos têm que admitir — foi a grande estrela

deste plebiscito. De um zero à esquerda na

política nacional, virou tema de debates, livros

e fez muita gente votar na idéia de um Brasil
com princesas e monarcas. O sonho era real,

mas acabou. Restam aqueles que, em qualquer plebisci-
to, sempre serão lembrados como reis, do futebol à

canção popular. Confira a corte do povo.

Pesquisa: Maílson Santana

r%

Fotos do Arquivo JB

3
1. Na avenida que leva o nome de um marquês, o de
Sapucaí, a rainha do basquete» Hortêncla, desfila
com sua coroa de plumas. O séquito é de foliões.
2. A princesa Marlene nâo gostou, mas Emllinha
Borba posou de rainha. Intrigas da Rádio Nacional,
o palácio da música na década de 50. 3. Quem já
foi rei, ou Relzlnho, não perde a majestade. Mas
Jô Soares, em seu programa, atacou a monarquia
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4. Clóvis Bornay, o rei dos
desfiles de fantasia, de
coroa e cetro. 5. Pelé
foi lembrado até como
candidato a rei de verdade.
6. Roberto Carlos, o sangue
azul da MPB, sendo coroado
por sua mãe, Lady Laura
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Hiica montou um curta com as últimas imagens de Graciliano Ramos e pretende fazer mais 1 2 filmes

Uma missão de salvamento

Baú de documentarista com cenas inéditas da vida no Rio será recuperado

ros filmes para serem montados. Es-
ta poderia ser apenas mais uma
história de uma esposa que quer pre-
servar a memória do marido, não
fosse a coletânea de imagens que
Hilca guarda em sua casa. um verda-
deiro tesouro: mais de mil rolos de
filmes, a maioria em 16 e 35 mm.
Uma montanha de fitas que ocupa
um pequeno quarto nos fundos da
ampla casa no Méier. onde ela mora.
Ali. entre velhas câmeras desmonta-
das. jornais, revistas de cinema e
livros que se estão estragando, há
registros históricos: o último baile de
carnaval no Teatro Municipal: ima-

gens inéditas da multidão que acom-

panhou o enterro de Getúlio Vargas;
cenas do início das obras da Aveni-
da Perimetral. do Aterro do Fia-
mengo e do Elevado do Joá. Há
também belas imagens da Zona Sul.
filmada de avião em 1970. e das
praias de Ipanema, em 1948. e de
Copacabana, no início dos anos 60.

O trabalho em frente à moviola

já começou. Com as últimas ima-

gens do autor de Vidas Secas. Hilca
montou o curta-metragem Gracilia-
no Ramos, pequena história de uma

grande vida. apresentado à família
do escritor no finál do ano passado.
Agora ela está finalizando outro

curta, sobre a pintora Djanira. que
terá cenas inéditas, filmadas em
16mm entre 1961 e 1963. São ima-

gens da pintora deitada numa rede
na casa em que morava em Santa
Teresa, e caminhando pelas ruas de
Parati, para onde Djanira costuma-
va ir nos finais de semana. Ela pre-
tende montar outros 11 curtas-me-
tragens. No entanto, para colocar
na praça todos os filmes que deseja
fazer e ainda salvar todo o acervo
deixado por Esdras. Hilca calcula que
sejam necessários USS 500 mil: "Até

agora só gastei do meu bolso." ¦

0 

escritor Graciliano Ramos
tenta esboçar um sorriso
enquanto olha para a câ-
mera colocada â sua fren-
te. Abatido e tendo ao la-
do os amigos Cândido

Portinari e José Olynipio, o velho
Graça procura ser simpático com o
casal que o filma. Minutos depois, a
mulher desliga o flash e o marido, o
cineasta Esdras Coelho Baptista,
agradece a boa receptividade, certo
de que tem em mãos um valioso
material. Esdras. um inveterado
apaixonado pela sétima arte. estava
certo. As cenas registradas em 1952
entraram para a história como as
últimas do escritor. Elas fazem parte
de um rico acervo cinematográfico,

praticamente inédito, que Hilca Papi
Baptista. viúva de Esdras. morto há
cinco anos. tenta salvar.

Ela quer dar continuidade ao tra-

balho de Esdras. que deixou inúme-

DOMINGO 42
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M6VEIS COUNTRY. O mais puro Estilo Country. Para quem curte o bom gosto, vmjK^RrB|E|te)

o conforto e o rUma aconcliegante do campo. Visite nosso show-room com mais de

100 tipos de m6veis e tuna completa linha dc acess6iios para todos os ambientes. W^ffj

Aceitamos listas de casamento e fazemos projetos de decora^ao, sem compromlsso. r-*^C°^N-a
>: 'X * x xjsd£fjffy>: >>* >:V ^xxxi^Vkv^i-xxxic/ ^

TEM HORAS QUE DÁ VONTADE DE MUDAR TUDO

E PARTIR PARA UMA GOSTOSA CASA DO CAMPO.

MÓVEIS COTJNTRY. O mais puro Estilo Country. Para quem curte o bom gosto,

o conforto e o clima aconchegante do campo. Visite nosso sliow-room com mais de

100 tipos de móveis e uma completa linha de acessórios para todos os ambientes.

Aceitamos listas de casamento e fazemos projetos de decoração, sem compromisso.

BH: At. Getálio Vargas, 620 - Savassi - Tcl.:(031) 261-4136

RJ: Roa Jardim Botânico, 216 Ij. C- Tefe.:(021) 266-6688/537-4324
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A Golden Cross é uma empresa que faz questão de ter uma única especialidade:

saúde. Ao contrário de muitas outras, que investem no mercado financeiro, ela

aplica na área médica.

Diferente de outras, que são simples intermediadoras, ela tem uma rede

exclusiva e credenciada altamente eficiente. Só a Golden Cross possui 19

kospitais, 4 laboratórios e 76 centros médicos exclusivos. Isso garante para você

A Golden Cross é a única

empresa de saúde que oferece

1.144 hospitais, 1.354

laboratórios e 16.659 médicos.

Tá com dor-de-cotovelo?

Então faça um plano de saúde

Golden Cross.

¦5

um atendimento preferencial. 
Além disso, ela coloca a sua disposição 1.125

kospitais, 1.957 clínicas especializadas, 1.350 laboratórios credenciados, 16.659

médicos de todas as especiakdades e atendimento no Brasil inteiro.

Se você não é associado Golden Cross e está neste momento sentindo uma

dorzinlia-de-cotovelo, não se preocupe. Ligue para 235-2001 que ela logo passa.

A Golden Cross cuida da sua saúde a partir de Cr$ 318.Q18,44 mensais.
'Valor correspondente ao plano de Assistência Integral Hospitalar sem parto, faixa etária até 45 anos, preços válidos até 30.04.93.

ross

PRIMEIRO LUGAR EM SAÚDE.

PLANTÃO PE VENDAS: CAMPO GRANDE (0211 316-1014 • Dt'Ql'E DE CAXIAS (021) 771-1907 • NOVA IGUAÇU (021) 767-2949
:ÀO 10ÃO DE MERITI KP1) 756-^1 • ANGRA DOS REIS (0243) 65-1800 • CAMPOS (0247) 22-1)833 • MACAÉ (0247) 62-1740 • NITERÓI (021) 717-0404 • NOVA I-RIBURGO (024r) 22-OUU0

PETRÓPOLIS (0242) 43-0586 • RESENDE (0243) 54-2975 • TERESÓPOLIS (021) 742-0515 • VOLTA REDONDA (0243) 42-1064 • DEMAIS LOCALIDADE? (0800) /8-2001



Tunicas: o exotico elegante
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IESA RODRIGUES

écada de 70 tinha boca-de-sino, plata-
forma, coletinho. Mas também havia

gente com mais de 30 anos, ou uma
turma que hesitava em sair à noite, só

trocando o colete surrado de jeans por
uma blusa esfarrapada, mas cheia de

espelhinhos. Para este grupo que não apostava
no hippie-24horas, a moda mantinha a inspira-

ção nos exotismos hindus, e sugeria as túnicas
com calças largas, ou pantalonas. Muitos cola-

res longos, lenços no cabelo.
No revival atual, esta linha está sendo antecipada

uma estação, para unir hippies e hindus. As túnicas
serão temas do verão, no Hemisfério Norte, porque
são feitas em tecidos finos, transparentes. Matérias
usáveis no nosso inverno, impossíveis em Paris ou
Nova Iorque. Esta antecipação faz com que esta
moda faça sucesso ao mesmo tempo, no meio do
ano, em todo o mundo adepto da moda.
Mas o estilo vai continuar e promete ameaçar o

reinado do blazer* pelos menos das lapelas e botões.¦W-» , J r » ..
Esta expectativa ronda o guarda-roupa das execuü-*. ° ¦ *
vas, quando começar a linha mais dia-a-dia. Afinal,
uma túnica tem a vantagem de dispensar camisas,
faz uma silhueta esguia. Depois de um inverno de
túnicas sofisticadas e calças de crepe, virá o verão
das túnicas em linho, crepe, malha, perfeitas para os
novos taiüeurs de calça ou saia.

Trio em crepe dourado
— túnica, saia aberta
e colete bordado, um

estilo meio hippie,
tudo 'Agilitá'. Óculos
'Lunetterie', sapatos

'Felipe Rocha'. Colares
'Dezoito Kilates'

Fotos Ernani cTAImeida

m

1555551
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Uma dupla sensata de
poás com pantalona
'Mary Zaide'.
Atenção aos bons
comprimentos de
túnica e calça

n
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Vesté-túnica de malha
'Equatore' sobre a -
camiseta colante
'Heríng'e calça
de crepe 'Agilitá'.
Sapatilha 'Mary Zaide',
colar 'Sui Generis'

Ficha Técnica: ? Modelo — Betty,
? Maquilagem e cabelos —

Beto Carramanhos, do Hair Flash ?
Locação -i- Hotel Copacabana Pala-
ce ? Produção — Rita Moreno
Endereços da Moda: O Any Carro

(021) 247-4493 ? Agilitá — Rua
Visconde de Pirajá, 550 sala 1408 ?
Angela Pretti — Rua Barata Ribei-
ro, 391 sala 801 ? Cida Sauer —
(021) 245-1263 ? Copacabana Pa-
lace Hotel — (021) 255-7070 ?
Dantelle — Intimity: Rua Visconde
de Pirajá, 351 sobreloja 207 ? De-
zoito Kilates — Shopping Rio-Sul
? Felipe Rocha — Rua Siqueira
Campos, 53 sala 601 ? Hair Flash

(021) 259-4845 ? Hering — na
Casa Gonçalves, Rua Real Grande-
za, 170 ? Lúcia Costa — São Con-
radq Fashion Mall ? Mary Zaide —
ihopping Rio-Sul ? Sui Generis —

Shopping Rio-Sul ? Equatore —
Shopping Rio-Sul
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Uma combinação
em marinho # marrom-
café 'Lúcia Costa',
mais o fio de pérolas
com trevo 'Dezoito

Kilates'
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Braspe'ro

^^^H9fli||| RIO SUL: 42 piso - loja D - 52 - Tel. 541-2695 |

^HPlBBl PLAZA SHOPPING: 2^ piso - loja 260 A - Tel. 719-6772

RIO SUL: 42 piso - loja D - 52 - Tel. 541-2695 g

PLAZA SHOPPING: 2? piso - loja 260 A - Tel. 719-6772
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Muno Bom

De Reaacao

Escreve

n /r / •

No Máximo

15 Palavras.

Sc l '(xe e pl üfesso) Cl de 1 Gi Clll, peça aos SCllS Enviar ao Jornal do Brasil. Ar. Brasil. 500. Cc/i-JW10-070
alunos intui reeleição de ale 15palavras sobre o Dia das Promoção Classicarinho Dia das Mães

Mães (incluindo o nome da mãe, do fillxj oufiUxi). Escola.- lei.

() próprio colégio escolhe o melhor texto, preenche [;n(í: Cc():
este cupom e em ia para o Clcissiairinlxj doJB. onde Professor(a):

mensagem será publicada. Diretor(a):
Um júri vai selecionar a mensagem mais criativa.•; Aluno(a):: lei:
() aluno vencedor ganha uma excursão de dias

)ui Disnenvorld. com acompanhante da Americatur.

Sua mãe recebe um cheque de CrSjO milhões em Mensagem.-

compras do Freeu wy. li a escola fica com uma biblioteca —

de 150 volumes de literatura brasileira, da Ediouro.

Av inscrições são gratuitas e podem ser feitas filo
telefone 5H5-Í336 até 6/5/93. 0 resultado será publicado
no Dia das Mães.

Agora é botar a gawtada para escrever muito.

Eud: Cep:

PROMOÇÃO CLASSICARINHO JB.
DIA DAS MÃES.

No máximo, 15palavras. 15palavrasfalando tudo de amor.

NÃO SE TEM A PREFERENCIA POR ACASO:

feeewa? americaturr J/oTtwol Sempre o Melhor Argumento Per» Você Viajar.
Sua casa na Barra. ^
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O MINISTERIO DASAUDE ADVERTE:

FUMAR E PREJUDICIAL A SAUDE.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE

FUMAR É PREJUDICIAL À SAÚDE.
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Golfe
Parabéns pela reportagem sobre o

golfe no Rio (Domingo n° 884). Nos-

sa cidade maravilhosa há tempos já
merecia ganhar uma nova opção pa-
ra a prática de tão nobre, mas cada

vez mais popular, esporte em todo o
mundo, o golfe. O Barra Golden
Green certamente contribuirá para
sua divulgação, permitindo não só

aos turistas, hoje sem opção em nos-

sa cidade, mas também a todos

aqueles que procuram, um apaixo-

nante esporte para toda a vida. Ri-

cardo Pradez, Rio de Janeiro, RJ.

liquidado meu sonho e ter um ideal:
vencer fazendo o de que realmente

gosto. Silvio Scmdro Cornèlio, Volta
Redonda, RJ.

Carona do saber
Gratificante a leitura da reportagem
Carona do saber (Domingo n° 883).
Alto nível cultural. Parabenizo os
brasileiros Jason Prado (publicitário
e idealizador do projeto) e Gregório
Filho (coordenador do Programa
Nacional de Incentivo à Leitura) pe-
lo projeto Leia. Brasil, patrocinado
pela Petrobrás. Eis um projeto edifi-
cante para a formação dos futuros
adultos desse Brasil. Com iniciativas
brilhantes assim, podem-se desper-
tar e construir grandes idéias. Que
outros também sigam o exemplo.
Maristela Figueiredo Lima, Niterói,
RJ.

extinto Estado da Guanabara. Fi-

nalmente. uma sugestão aos srs.

Marcelo Gigliotti e Sérgio Garcia:
Por que não fazer matéria idêntica

focalizando os torcedores dos clubes

pequenos. Olaria. Bonsucesso. Cam-

po Grande etc.? Durval Ramos da

Silva Filho, Rio de Janeiro, RJ.
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América (2)
Fiquei indignado em ler carta de

leitor de Santo André ridicularizai!-
do o meu América FC. ao compará-
lo com o Juventus paulistano. Ora. o
Juventus é clube de enorme quadro
social na Mooca. porém, tem um
time que sempre foi uma piada. Meu
América padece nos últimos tempos

por falta de administração e. princi-
palmente, de apoio da imprensa, que
só fala da dupla Fia x Flu. do Vasco
e do Botafogo. Não sou carioca,
nem nunca morei no Rio, embora

goste de tudo daí. e conheço torce-
dores americanos por todo o Brasil.
Além de seis vezes campeão carioca
e de ter dado jogadores à Seleção
Brasileira, o América é um charme.
Se melhora um pouco, todo mundo
adere. E o Juventus ? Coitado... Nel-
son Oliveira, São Paulo, SP.

América (3)
Sou um daqueles torcedores do glo-
rioso América Futebol Clube que
cabem numa Kombi e que prova-
velmente em 1993 farão parte de
uma enorme frota de Kombi. ôni-
bus. carros etc. para comemorar a
vitória dos rubros no final do cam-

peonato. Oxalá! Sirvo-me da presen-
te para solicitar o favor de levar a
Marcelo Gigliotti e Sérgio Garcia,

que assinam o belo trabalho Esta
torcida é toda assim, o meu agradeci-
mento e. quem sabe?, de toda a tor-
cida rubra de Niterói pelo brilhantis-
mo do trabalho realizado. Parabéns
emocionado! Tenho 68 anos. sou
médico, casado, torcedor há mais de
50 anos e organizador de passeatas
vitoriosas da Taça Guanabara em
1974 e do último campeonato em
1960. Concordo com os autores da

Liquidação de sonhos
Chamo atenção aos amigos leitores
sobre a matéria Liquidação dos so-
n/ws (Domingo n° 882). Ao abordar-
se a realidade dos supostos desiludi-
dos com os estudos, houve uma ge-
neralizaçáo do problema. Penso que
as pessoas que realmente não se
identificaram com a faculdade têm
todo o direito de optar por outro
caminho, mas já notaram como está
constante a divulgação da realidade
estudantil? Algumas delas até fazem
apologia dos cursos técnicos do se-

gundo grau. Devemos ter a preocu-
pação de pensar que um país não
cresce sem cultura e muito estudo.
Não é porque o mercado de traba-
lho está ruim. ou um vendedor está
sendo mais bem remunerado do que
um médico, que devemos partir para
o fatalismo de liquidarmos o sonho
de concluirmos um bom curso, des-
de que gostemos, evidentemente. Já

pensaram o que aconteceria se todos
nós desistíssemos para sermos ven-

dedores por dinheiro? Respeito

quem mudou de direção. (...) Eu.

por exemplo, vou prestar em julho
meu 19° vestibular para medicina e.
mesmo ciente da realidade atual, se-
rei um dia um grande profissional,
simplesmente por não ter um dia

Dirigível
Gostei muito da reportagem sobre o
último abrigo dos zepelins (Domingo
n° 882). que serviu de abrigo aos diri-

gíveis GrafT Zeppelin e Hindenburg. O
hangar gigante que abrigou os dirigi-
veis"é utilizado pela Aeronáutica para
guardar jatos F5E. AMX, os aviões
P-16E e Bandeirante. A construção
do hangar durou três anos. entre 1933
e 1936. Foi quando o dirigível Hin-

denburg pousou nas terras brasileiras,
antes de incendiar-se em Lakehurst
em 1937. O hangar ficou vazio até
1942. ano da criação da Base Aérea de

Santa Cruz. O hangar voltou a abri-

gar os dirigíveis. só que eram america-
nos. usados na escolta de navios mer-
cantes durante a Segunda Guerra
Mundial. Paulo Sérgio Soares da Cu-
nha, Volta Redonda, RJ.

América (1)
Muito boa a matéria Esta torcida é
toda assim (Domingo n° 879). focali-
zando o América. Os autores da
reportagem, porém, não se livraram
do bairrismo ridículo que assola a
imprensa do Rio: chamar de carioca
o Campeonato Fluminense. Afinal,
o certame é estadual e não somente
da Cidade do Rio de Janeiro, como
na época do Distrito Federal e do
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reportagem em todos os aspectos,
inclusive lembrando que em 1982,

quando fomos Campeão dos Cam-

peões, não tivemos a repercussão

que teriam Flamengo e Vasco. Era
sábado de carnaval e poucas notícias
foram dadas, pois todos estavam de-
dicados ás folias de momo. Poucos
sabem desta vitoriosa conquista (te-
nho um chaveiro comemorativo que
servirá de prova para aqueles que
ignoram a conquista). Aqui em Ni-
terói. os americanos são muitos e
irão reaparecendo aos poucos, a
partir de novas conquistas. Obriga-
do e parabéns ao fotógrafo Sérgio
Moraes. Waldir Siqueira Soares, Ni-
terói, RJ.

Grafia pátria
De pleno acordo com Luiz Maciel
{Ilustríssimo n° 878 e 880), sugerindo
a grafia pátria. Trata-se de fonorto-

grafia: a fonética aplicada à grafia.
Ortodoxos lusofônicos contribuem

para o crescente analfabetismo no

país. Sem consultar dicionários, ex-

perimentem escrever pela ortografia
of.cial as seguintes palavras grafadas
em fonortografia: asético, absisa, ei-
sélsior. Lembre-se ao ortodoxo
Wertman que há 60 anos se escrevia:
Nyctherói. insophismáve, asthmáti-
cos etc. Na Bahia — em algumas
escolas — aplica-se o método fônico:
fê. nê, mê, princípio básico da fonor-
tografia, ideal para alfabetização de
crianças e adultos. Miguel Ribeiro
Gomide, Juiz de Fora, MG.

Petrópolis (1)
Gostaria de parabenizá-los pela re-

portagem sobre Petrópolis, Um pre-
sente para a serra, assinada pela re-

pórter Sofia Cerqueira (Domingo n°
880), que mostra toda a sua beleza
histórica e física. Um patrimônio
cultural a ser preservado. Luciane
Dias Sardinha, Campos, RJ.

Petrópolis (2)
A matéria sobre os 150 anos de Pe-
trópolis diz que a nossa famosa Li-
nha Vermelha traria, além de uma
aproximação maior, devido á dimi-
nuição do tempo de viagem entre
Rio e Petrópolis, também um certo

progresso. Será que é realmente isso

que os petropolitanos querem? Será

que aproximar Caxias, Nova Igua-

çu, São João de Meriti, entre outras,
da cidade imperial, onde tudo está

preservado, é uma boa idéia? Sei
não! Acho isso um presente de gre-
go. Será que nossos quase vizinhos
estão gostando da idéia? Eduardo de
Abreu Brito, São Gonçalo, RJ.

Morcego (1)
Foi com muito prazer que encontra-
mos no domingo do dia 28 de março
as considerações da leitora Eliane Re-
nault sobre o morceguinho Arthur,
bem como o protesto contra a respos-
ta dada pelo clínico geral Ronaldo
Nascentes. As diversas doenças que
tantos apregoam não são oriundas de
animais e sim de má higiene e maus
hábitos que tanto atingem animais co-
mo seres humanos. Como ela, eu tam-
bém possuo filhos e animais. Tenho
dois cachorros e dois gatos e nunca
nenhum dos meus animais nem minha
filha apresentaram qualquer doença.
Basta vacinar seu animal de estimação
e cuidar com carinho que eles só res-

ponderão trazendo amor. Tomara que
no mundo futuro apareçam muitas
Eliane Renault com marido e filhos

para o bem dos animais. Obrigada.
Eliane. Maria Macarena Gurgel, se-
cretária-geral da Liga de Defesa dos
Animais, Rio de Janeiro, RJ.

Morcego (2)
Prezada Lars, escrevo esta para
agradecer sua colaboração na defesa
dos animais. É penoso reconhecer

que no mundo chamado civilizado
os seres humanos sejam os mais bru-
tais e carniceiros, uma vez que os
animais só matam e atacam em defe-
sa própria ou de sua espécie, en-

quanto o homem mata e ataca pelo
simples prazer sádico de matar e
atacar. Não há respeito nem mes-
mo pelo animal que serve de alimen-
to, que dá sua vida pela ciência e que
o resultado será em benefício do

próprio homem. Riram do ex-minis-
tro Magri quando deixou escapar a
frase "cachorro também é ser huma-
no'\ Pois não deviam rir. Conheço
muito cachorro melhor do que mui-
to ser humano. Só como lembrete,
cito os matadores da menina Miriam
Brandão. Maria Macarena Gurgel,
secretária-geral da Liga de Defesa
dos Animais, Rio de Janeiro, RJ.

Batismo do dinheiro
Foi com muito pesar que li na
Domingo do dia 7 de março a re-

portagem O batismo do dinheiro.

(Domingo, n° 879) a respeito da
atuação de Namur Gopala junto
ao ex-presidente Fernando Collor.
Acompanho o trabalho de Namur

que/desenvolveu diversos eventos,
divulgando o esoterismo, como a
Ia Feira Esotérica, realizada no
Riocentro. Lembro que Namur. em
20 anos de experiência atuando

junto a várias personalidades, já
deu mais de l .500 palestras e cur-
sos no Brasil, e no exterior. Além
disso, é um pioneiro da Nova Era
no Brasil tendo lançado o primeiro
jogo de cartas de tarô feito no país.
Namur é um representante dos no-
vos bruxos, gente sofisticada, leitor
de Freud e Yung, formador de opi-
nião e, acima de tudo, profissional
respeitado que atende, entre a sua
clientela, do estudante ao homem
de negócios. Do político de direita
ao mais radical comunista. Se o
inconsciente coletivo crê que Col-
lor estava atravancando o progres-
so do país, demos graças ao Na-
mur. Nilton Nascimento, Rio de
Janeiro, RJ.

Radical (1)
Escrevo para dar os parabéns ao
Miguel Paiva, para a Radical Chie.
Sensacional! Deslumbrante! Inteli-

gente! Fantástica! Engraçada e ma-
ravilhosa! São realmente histórias

que divertem e que eu tenho certeza
de que, como deu certo, está dando e
sempre dará, agora será um sucesso
também na televisão. Fernanda
Scneider, Rio de Janeiro, RJ.

Radical (2)
Tudo Radical Chie por aí? Quero pa-
rabenizar o Miguel Paiva pelo seu

grande sucesso nacional (agora inter-
nacional) com o personagem Radical
Chie (e caminhando nessa onda tam-
bém a Chiquinha). Sou fa incondicio-
nal da Radical, que é o máximo! Ma-
tilde Filha, Arraial do Cabo, RJ.

? As cartas para esta seção devem trazer nome e
endereço completos, ler até 10 linhas e ser enviadas
ao JORNAL DO BRASIL, revista Domingo.
ILUSTRÍSSIMO DOMINGO. Av. Brasil. 500 6"
andar. São Cristóvão. RJ. CEP 20949-900.
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PRONTO SOCORRO
CTI
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
CIRURGIA CARDÍACA
CIRURGIA VASCULAR

RUA DONA MARIANA, 219
246 6060 e 286 4242

"REMERJ 95063 0 D' Onaído Pereira CRM 5112

TIJUCOR Emergência Cardiológica
Tels.: 254-2568 e 254-0460

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA
Emergência Clínica Geral — Tel.: 264-9552

Rua Conde de Bonfim, 143
Resp Técnico: Dr Fábio do ô Jucá — CRM 41858

CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA
Rua Moura Brito, 81 — Tel.: 264-9552
Resp Técnico: Dr. Romulo Scelza — CRM 06261

HOSPITAL PAN-AMERICANO
Rua Moura Brito,. 138 — Tel.: 264-9552
Resp Técnico Dr Alctno Nicolau Soares - CRM 47599

. w CENTRAL RIO MÉDICA
UÊálj sor G B Ccioeno CRM-1 4S

PRONTO SOCORRO • CARDIOLOGIA
.... PEDIATRIA • UTI adultos • INTERNAÇÕES

RAIOS X . ULTRASONOGRAFIA • LABORATÓRIO
CAMPO GRANDE. Estrada da Caroba, 964 — Tel.: 41 3-4588
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CREMERJ 95496.3
DIA E NOITE

Í. 

CARDIOCENTER
|l CENTRO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS

CHECK-UP • ECOCARDIOGRAMA • DOPPLER
ERGOMETRIA PROVA DE ESFORÇO EM ESTEIRA

COLOR DOPPLER
Av. Rio Branco, 156. Gr. 3310 — 262-0085 e 262-0185

CREuERj v68ô7 Orient técnica: Dr. Conrober? Mello CRM 31050

/ãl C A R P E
çLWTH ASSISTÊNCIA EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

O' <C Se"à Jr 20982 • D' Francc Sbaff¦ W 14694
D- --a-: sco Cnam-e 21032 • Dr ^e'aer Pauperio Cv

. DOENÇAS CARDÍACAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Rua Visconde Silva, 99 — Tels.: 226-3100 e 286-8393

Botafogo EMERGÊNCIAS 266-4545 BIP 329L
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PRONTO SOCORRO CLÍNICO E CARDIOLÓGICO
Atendimento Domiciliar • Métodos Gráficos • Exames Complementares

CLÍNICA GALDINO CAMPOS
Av. N. S. de Copacabana, 492 — Tel.: 255-9966

Aceitamos Cartões de Crédito • Convênios
Med. Resp.: Dr. B. Sarcinelli — CRM 261 84

MULTI - LABORATÓRIO
Dir Resp Dr JAIME PORTUGAL

Ecocar diogr afia Um c Bidimensional
E i: o c ardi o gr a fia Fetal/ Transesofágica
Eco Dobutamina/Dipiridamof
Doppler Pulsado / Continuo / Co/orido
Dopplerfluxometria ObstetríciaIPeruana
Duplex Scan Vascular Colorido
Ultra Somem Med Internai Obstetrícia
Ultra Som Transretal/Transvaginal
Mamografia de Alta Definição

IPANEMA R Vise de Piraia 351 621 — PABX 267-1990/227-5588/227-4886
VILA ISABEL Av 28 de Setembro. 44 - PABX 284-8492 R. 261/284-8094

BOTAFOGO BARRA JACAREPAGUA SÃO GONÇALO ILHA — FAX 247-0236

urgecor
URGÊNCIAS CLÍNICAS E CARDJOLÓGICAS 24H.

C.T.I. e CENTRO CIRÚRGICO
Dir. Méd.: Dr. Afonso José Celente Soares. CRM 28325

CRM 36190
C ar d/o to cq grafiaPerfilbiofisico

Teste Ergometr/co
Stress Eco

Eletro cardio grafia
Holter 24Hs /de Pressão

Radiologia Geral
Laboratório

Cursos

0

Prevencardio
5 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER

HOLTER DE PRESSÃO ARTERIAL • TESTE DE ESFORÇO
ü' ECOGRAFIA DE CARÓTIDAS • HOLTER 24/48H.

ELETROCARDIOGRAFIA
Dir.: Dr. José Augusto Condina. Dr. Ricardo Gusmão. Dr. Walmir Ratier

Est. dos Três Rios, 563 — Jacarepaguá — PABX 392-4833

LMEDICAS
#0 do <7onselho Federal de Medicina

Clínica de Cirurgia Plástica e Estética
DR. FRANKLIN CARNEIRO

S Face. Nariz. Queixo. Busto. Ahdome. Culole. Nádega.s. Pernas
Corduras iocalizadas. Cicatrizes. Peelinu,. Calvicie

Rua Prof. Alfredo Gomes, 25. Botafogo
Tels. 286-3838 e 286-3968

JOSÉ BADIM .MARCOS BADIM
C?,v Q9-123 ' C5?M -'.oCó'

Cirurgia Plástica e Estética • Lipoaspiraçáo
Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial

Av. Copacabana, 664 Gr. 809. Gal. Menescal — Tel. 256-7577
R. Alm Cochrane. 98 — Tels. 234-2932, 264-6697 e 248-2999

" ' 
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Centro de Prematuros do Fsiado do Rio de Janeiro

CEPERJ
C.T.I. DE RECÉM-NASCIDOS

Rua Dezenove de Fevereiro, 126
Tel.. 266-4448 — Botafogo

DIREÇÃO Dr Luís Eduardo Voz Miranda CRM 16738 e D; N'Cola AIdopo CRí»* 7238 ;

COLÁGENO implante para rejuvenescimento
facial (proced. E.U.A.) • LIPOASPIRAÇàO

Dr. Sebastião Menezes CRM Ç5ó 7
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA

contorno corporal — face, nariz, busto, abdome, culote
AV. COPACABANA, 680, Gr. 709 — Tel. 255-2614 e 255-0650

CLINERJ MÈD. RESP : Dr João Elias Antonio. CRM 10509
CLÍNICA NEUROLÓGICA, CIRÚRGICA E

 NEUROCIRÚRGICA DO RIO DE JANEIRO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA • ELETROENCEFALOGRAFIA

Raios X Telecomandado • Acidentes Vasculares Cerebrais
Acidentados • Pronto Socorro Dia e Noite

R Santa Lúcia. 35 (esq. R Mário Portela) — 205-9332 s 245-9944. . ¦ ;' V - - ""

\ ' CENTRO OFTALMOLÓGICO BOTAFOGO
Cirurgia da miopia e astigmatismo
Catarata com implante
Lentes de contcrto:í'-!
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CIEMÉRJ 96871.2 URGÊNCIAS — DIA E NOITE

Direção:

DIAGNÓSTICO, CLÍNICA E CIRURGIA DA MAMA
MAMOGRAFIA, PREVENÇÃO

CIRURGIA PLASÍICA ASSOCIADA
^r' ^ona'd° ^'ma CRM 39170 — Dr. Sérgio Tkacz CRM 12374

Dr. Márcio Dibe CRM 34086

R
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Dr. José Carlos Vieira Romeiro  CRM 23674

Rua Voluntários da Pátria, 445 - Grs. 401/02/11
Edif. CENTRO MÉDICO BOTAFOGO
Tels.: 246-1777 — 286-5955

R. Figueiredo Magalhães, 219-Cob. — Tels.: 256-2624 e 256-7178 JOÃO ANDÓ
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CLINICA MATSUDA crm 11422
Dr. MATSUDA — Cirurgia Plástica e Reparadora. Lipoaspiraçáo

Transplante de Cabelos. Micropigmentação
Dra. PATRÍCIA M. — Doenças de Pele, Cabelo e Unha. Microvarizes
Dra. VALÉRIA M. — Clinica e Cirurgia de Olhos. Lentes de Contato

Dra. ALDA M. — Odontologia. Adultos e Crianças
Rua Tonelero, 110 — Tels.: 255-8429 e 255-8295

dr. altamiro - cir. plástica
clínica sant' anna

Plano de Saúde a sua escolha Informações s:compromisso
Cir. Plástica • Lipoaspiraçáo • Implante de cabelo natural

i Rejuvenescimento facial (cirúrgico ou com ácido glicóliroMamaplastia com cisatriz reduzida
R Soares Cabral, 38 Laranjeiras Tel.: 553-554I*

Drs. ALDY B. UMA* RICARDO B. LIMA • ROBERTO B. LIMA
CRM 0-tãóG - 51963 - 43965

DOENÇAS DA PELE, UNHAS E CABELOS
VIROSES E MICOSES GENITAIS EXTERNAS

TiJUCA. R. Conde Bonfim, 370, Grs. 1001/2'3, Pç. Saenz Pena
Tel.: 254-7788 e 254-5490

BARRA. Av. Arm. Lombardi, 800/21G. Ed. C. Cascais. 493-3324
:"'V: ... v -

CLÍNICA E CIRURGIA OCULAR
REFRAÇÃO COMPUTADORIZADA
LENTES DE CONTATO

Av. das Américas, 4790 gr. 427
Centro Profissional BarraShopping

CRM 03295

Cons. 325-3281
Res. 322-3057

CREMERJI 97282 0

CLÍNICA DE OLHOS BENCHEMOL
CIRURGIA DA CATARATA E MIOPIA

SEM INTERNAÇÃO
YAG-LASER • EXAMES ESPECIALIZADOS

Av. Copacabana, 680, Gr. 511 à 514 — Tel: 255-5349p. . r>.  rui. -)Qc.m

s ORTOPEDIA •TRAUMATOLOGIA
IPRONTO I DOENÇAS DA COLUNA • RAIOS X
I TRAUMA I EISIATRIA • GINÁSTICA CORRETIVA
l ' Rua das Laranjeiras. 443

cremerj 96539 a Tels.: 225-9900 — 265-4833 — 205-8898
Resp.: Dr. AÍRTON J. PAIVA REIS — CRM 09780

_/V GRUPO

<#>CáUa

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
E LABORATÓRIOS MÉDICOS

• análises clinicas •

EMERGÊNCIAS DIA E NOITE
• 264-9591 •

ATENDIMENTO DOMICILIAR
MATRIZ: Rua Deputado Soares Filho. 118. TIJUCA

FILIAIS EM TODOS OS BAIRROS
Particulares e Convênios

CREMERJ 97191 9 - Dr Júlio Rubens CRM 999 e Dr Marcelo Rubens CRM 39952

Centro de Mastologia do cremeu»6.4i».2
Rio de Janeiro. Diagnóstico por Imagem

MAMOGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO • ESTEREOTAXIA
ULTRA-SONOGRAFIA
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mKm Clínica Otorrinos Associados
Dtreçôo módica: DR. OSCAR C« ALVES crm 8321 - csémeb, ssesoo

OUVIDOS . NARIZ . GARGANTA .DIA b NOITE
COtB EXAMES DA AUDIÇÃO E DO LABIRINTO

AUDIOMETRIA • BERA • ELETRONISTAGMOGRAFIA
COPACABANA: Rua 5 de Julho, 89 — Tel.-. 236-0333

LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras, 84 — Tel.: 205-9794

4
DRS.: CELESTINO DE OLIVEIRA. IADISLAU ALMEIDA. MARCONI LUNACRM 12655 — 37563 — 02181
R. Getúlio das Neves, 16, J. Botânico — Tels.: 266-0339/246-8216
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Jobi: chope com dignidade gelo e arte é a tentação etílica que bem acompanha os bolinhos de bacalhau

O tempo etílico é especial

E 

domingo e algüém diz em casa: "Vou ali comprar uns
cigarros." E não volta. Deve ter ido ao Jobi. Sem
dúvida, perdeu a noção do tempo. Mas, pelo menos,
encontrou a alma em um etílico, aprazível e intermi-
nável papo de botequim.

Para início de conversa, sorrisos e chope. Se ainda há sol,
lá está o Antônio, vulgo Jarrão, garçom de carisma. No caixa,
um português legítimo, o Manuel. Se anoitece, assume as

contas o irmào mais velho, Narciso. Paiva, outro ilustre

garçom, serve o chope sem concorrentes nas madrugadas do
Baixo Leblon (às vezes até as seis da manhã).

Nem serpentinas longas, nem tecnologias alemãs. No

Jobi, a dignidade do chope depende de gelo e arte. "Até o
manuseio do copo influi. Se queres um chope com muita

pressão, deixo a tulipa bem abaixo da torneira. Do contrá-
rio, faço o copo encobrir a bica", ensina Narciso. "O

chope é bem trabalhado", garante Paiva, cuja modéstia o
impede de admitir aquilo que os boêmios proclamam:
"Chope igual até pode existir, melhor, nunca." Não bastas-
se a tentação etílica, o bolinho de bacalhau (mesmo) é de
dar água na boca.

O lugar existe há 40 anos e já foi bem mais pé-sujo. Um
habitué, o arquiteto Chicô Gouveia, deu de presente um

projeto de reforma que — para alívio dos boêmios —

respeitou o espírito botequinesco. O painel do Nilton Bravo,

por exemplo, não existia. Há quem ainda se queixe. 
"Não

fomos consultados", reclama Eduardo, um freguês diário. "Foi

um mês de sofrimento. O Jobi nos deixou órfãos, desorienta-
dos", lembra Paulo, outro "filho" da casa.

De paletó e celular em punho — os corretores da Bolsa
de Valores —, ou de sunga e biquínis, a turma que
aparece no Jobi arranja qualquer desculpa: vai ali "para

relaxar", depois de um estafante dia de trabalho, ou para
matar a sede, assim que sai da praia. 

"O bom é quo a

gente nem precisa marcar nada. Os amigos estão sempre
aqui", comemora Antônio,, em nome da turma que con-

grega economistas, como ele, engenheiros, advogados,

jornalistas, artistas, intelectuais e empresários.
"Você tem que ver como é isso aqui sexta-feira, às duas

da manhã. Vem gente de todo jeito, das tribos mais
exóticas. Dos heavy metal aos pés-de-chinelo", observa
Paulo. Reduto de antigos "comunistas", nem a "direita"

resiste ao Jobi. 
"O ex Figueiredo, por exemplo, vem sem-

pre, e devora dezenas de bolinhos de bacalhau", comenta
o cabeleireiro Nei, outro habitué.

BAR JOBI

Ataulfo de Paiva, 1166
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Colocou a cama no lugar do armário

e vivia esbarrando na bancada.

Serviço de projetos de interior by Celina.

Para você deixar de esbarrar nesses problemas,

A Celina não tem apenas móveis bonitos, resistentes e com o melhor preço. Mas uma equipe

de arquitetos sempre pronta para projetar, sem cobrar nada, cada m2 do seu quarto de dormir, sala

ou escritório. Experimente dar uma circulada de bom gosto na Celina.

/' ¦'' '

NAS LOJAS CELINA

CASASHOPPING: Av. Alvorada, 2150 325-0855/325-9769
IPANEMA: Rua Teixeira de Melo, 37 267-1642/287-8545
TIJUCA: Rua Haddock Lobo, 373-B 234-0124/228-9766

Projetando seu espaço interior
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