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Sérvio assina 
plano 

de 
paz 

da ONU

José Roberto Serra

Shopping abre

domingo e vende

US$ 1 milhão

Os shopping centers do Rio estimam
òm USS 1 milhão as vendas realizadas
ontem, em função do Dia das Mães, que
será comemorado no próximo domingo.
Cerca de 250 mil pessoas foram às com-
pras, depois do feriado de sábado. Pa-
ra atrair tanta gente, os shoppings ape-
laram para promoções, como sorteios de
aparelhos de tevê e pacotes com 100 mil
presentes, no valor de CrS 50 milhões.
Os lojistas acreditam que este ano as
vendas deverão superar em 40% as reali-
zadas em igual período do ano passado.

? Três dos principais supermercados
do Rio — Carrefour, Paes Mendonça e
Sendas — estão anunciando promoções
para esta semana, com ofertas em to-
da a linha de produtos. Ontem, apro-
veitando a abertura dos shoppings, a
rede Paes Mendonça também abriu e

! atraiu muitos clientes. (Página 16) O NorteShopping atraiu 60 mil consumidores no domingo com promoções do Dia das Mães

Pressionado por seus próprios
aliados na Iugoslávia e sob ameaça
de bombardeios ocidentais, o líder
sérvio na Bósnia-Herzegovina, Ra-
dovan Karadzic, assinou em Atenas
o plano de paz da ONU destinado a
pôr fim aos combates mais sangren-
tos em território europeu desde a
Segunda Guerra Mundial. O acordo
só valerá, no entanto, se for ratifica-
do pelo parlamento dos sérvios na
Bósnia, que já rejeitou o mesmo"
acordo duas vezes e se reunirá na
quarta-feira para nova avaliação.

Karadzic reconheceu que será di-
fícil obter a aprovação e ameaçou
renunciar se isto não ocorrer. Em
Sarajevo, o presidente do parlamen-
to sérvio, Momcilo Krajisnik, indi-
cou que não acatará o plano, consi-
derando-o inaceitável como está.
Em meio a reações generalizadas de.
ceticismo, o secretário de Estado
americano, Warren Christopher,
prossegue na Europa entendimen-
tos para eventualmente pôr em prá-
tica um plano de ação militar, se os
sérvios não cederem na prática. O
presidente Bill Clinton disse que
quer atos e não palavras. (Página 7)
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Hospital Sirio em Pedra sobre

Pequenos
defeitos

Nem tudo é
perfeito no
corpo dos
artistas. Luísa
Thomé (foto)
detesta suas
mãos. E Lilian
Witte Fibe
jura que suas
orelhas não são
tão grandes
como andam
falando.

Show do Metallica em São Paulo
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do Palmeiras, em B.

POLÍTICA
Hargreaves 'pilota' calhambeque

O ministro Henrique Hargreaves. piloto de ultra-leve, voltou no tempo
e foi até a casa do presidente Itarnar Franco, no Lago Sul, ao volante
de um Ford bigode vermelho I929, adquirido das filhas do presidente,
que o receberam de herança do avô. (Página 2)
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ECOLOGIA
Energia
solar
Pesquisadores da
PUC do Rio
estudam a utilização
da energia solar na
Amazônia. Painéis
de células solares
poderão produzir
eletricidade para
pequenas
comunidades.
(Página 18)

CIDADE
Presidente
aciona Maia
O presidente
Itarnar Franco deve
entrar hoje com
uma ação judicial
contra o prefeito
César Maia. Itarnar
não gostou de ver
sua foto nas novas
tabelas dos 20 mil
táxis do Rio.
(Página 9)

Itaperuna, RJ — Marcelo Régua

DÓLAR
Comercial (compra) Cr$ 32.264,75
Comercial (venda) Cr$ 32.266,60

^Paralelo (compra) Cr$ 35.700,00
Paralelo (venda) CrS 36.300,00
Turismo (compra) Cr$ 36.360,00
Turismo (venda) CrS 36.740,00

TAXAS REFERENCIAIS
De Juros (TR) '
Diária (TRD) '• Banco Centrai vai divulgar na 2Meira

UNIF
P/IPTU residencial CrS 509.211,85
P/IPTU comercial e territorial,
ISS e Alvará CrS 509.211,85
Taxa de Expediente CrS 101.842,37

SALÁRIO MÍNIMO
Maio «•••  CrS 3.303.300,00

UFERJ
Maio CrS 863.502,00

Coisas da Política 2
Política e Governo 2 e 3
Brasil 4 e 5
Informe JB 6
Internacional 6 e 7
Vestibular 8
Cidade 9e 12
Editoriais e Ique 10
Opinião 11
Registro 13
Negócios e Finanças 14 a 16
Informe Econômico 14
Ciência 17
Ecologia  18

Cadernos/Páginas
Classificados  12
Esportes 8

6

Assinatura JB (novas) <3* Rio 585-4321
Outros estados/cidades (DDG) ..ÇJ(021) 800-4613
Atendimento ao assinante ÇJ(021) 589-5000
Classificados Ç? Rio 580-5522
Outras praças (DDG) ^(021) 800-4613

Jardel comanda

virada do Vasco

em Itaperuna

A nova dupla de ataque — Jardel e
. Valdir — do Vasco funcionou a todo va-

por, ontem, em Itaperuna. Jardel marcou
três gols e comandou a virada do atual
campeão carioca, que derrotou o Itaperu-
na por 4 a 2 e assumiu a liderança isolada
do Segundo Turno, a Taça Rio.

Com Júnior Baiano na defesa, o Fia-
mengo enfrenta o Olaria esta tarde, no
estádio da Rua Bariri. À noite, em Bangu,
o Bonsucesso recebe o Botafogo, com trans-
missão pela Rede Bandeirantes. No GP São
Paulo de Turfe, em Cidade Jardim, a vitó-
ria foi de Womage, que superou April Trip.

Esportes

Fotos do satélite e mapas do tempo, página 13.

No Rio e em Niterói, céu
nublado, com períodos de
claro no decorrer do dia c
nevoeiro pela manhã. Pos-
síveis pancadas de chuva 110
fim da tarde. Temperatura
estável. Máxima registrada
em Bangu e mínima no Al-
to da Boa Vista. Mar cal-
mo, com boa visibilidade.

CNBB critica

campanha de

candidatos

O presidente da CNBB, Dom
Luciano Mendes de Almeida, la-
menta que a campanha para as elei--
ções de 1994 já tenha começado.
Em sua opinião, os políticos deve--
riam estar mais preocupados em re_-
solver os problemas básicos da pó-.
pulação, esforçando-se para
combater a miséria e a fome.

"Este é o momento de somar for-
ças para atender as urgências, mas o
que vai ocorrer é que daqui a pouco I
parlamentares e governantes estarão'
se descompatibilizando dos cargos
para disputar novas eleições", aler--->
tou Dom Luciano, na assembléia*
dos bispos em Itaici (SP). (Página 4)Jardel (D) transformou-se no herói do domingo ao marcar tres gols na vitoria do Vasco

Possuelo sai

da Funai por

divergências

O indigenista Sidney Possuelo
pediu demissão da presidência da
Funai, em carta entregue na sexta-
feira ao ministro da Justiça, Maurí-
cio Corrêa. Se o pedido for aceito,
o novo presidente deverá ser Cláu-
dio Romero, o segundo na hierar-
quia da Funai. Possuelo, que assu-
miu o cargo no governo Collor,
não concordou com a substituição
dos delegados da Funai no Acre,
Marcondes Pereira, e em Goiás, Ju-
racy da Silva, pessoas de sua con-
fiança, por apadrinhados de par-
lamentares do PMDB. As indicações
foram levadas ao ministro Maurício
Corrêa pelo chefe do Gabinete Ci-
vil, Henrique Hargreaves. (Página 5)

Paulo. Famoso
como o Nacib
da novela
Gabriela, o
último trabalho
do ator em
televisão foi o
personagem
Cândido Alegria,
em Pedra sobre
pedra.

Municipal tem

pior 
crise da

sua história

O Teatro Municipal enfrenta;-
uma das maiores crises de sua histó-
ria. A orquestra, com 120 músicos,
conta hoje com apenas 65. No coro,
dos 110 componentes restam 80 e o.,
corpo de baile não seria suficiente.^

para a montagem dos mais simples
balés. Os problemas se intensifica-;,
ram com a Constituição de 1988;

quando todos os artistas se torna-:
ram funcionários estatutários, se~i

gundo o regime único para os esta- '.,

dos e municípios. A crise também v
não poupa o prédio, castigado por
goteiras, infiltrações e defeitos na fia-
ção, muito antiga. O governador Leo^_——
nel Brizola já destinou Cr$ 33-brffiõés
para obras no Municipal. (Página 12)

Marco Antônio Rezende

Em uma modesta carrocinhu, Adriano Morais levou de volta

à Zona Sul os sorvetes que marcaram três gerações. (Pág. 12)
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Luz no fim do túnel,

ou trem na contramão

De 
Ribeirão Preto a

Washington, uma só
reação: dúvida. A quem se
destinou mais diretamente
o Plano Itamar-Eliseu de
uma semana atrás senão
aos produtores agrícolas e
ao FMI? Pois veja a ima-
gem feita por Cícero Jun-
queira Franco, dono da
Usina Vale do Rosário, em
Ribeirão Preto (SP), para
definir como bateu bem no
interior do Brasil o anúncio
das intenções do presidente
Itamar: "Esse 

programa de
governo é uma luz. Não
sabemos ainda se é o fim
do túnel, ou um trem vindo
em sentido contrário."

E, agora, o comentário
do xerife da nossa econo-
mia, o diretor-gerente do
Fundo Monetário Interna-
cional, Michel Camdessus,
depois de ouvir exposição
detalhada do ministro Eli-
seu Resende, privilégio que
não teve o produtor agríco-
la de Ribeirão Preto: "O

FMI vem fazendo um pro-
fundo exame para ver se o
programa apresentado pelo
ministro da Fazenda real-
mente enfrenta os proble-
mas principais da econo-
mia. Ainda é cedo para
dizer se o programa é bom
ou ruim."

- Camdessus avançou
mais ainda: "Estou imensa-
mente preocupado com o
potencial econômico fan-
tástico-do-pais-qiisjiãoestá
sendo aproveitado. 0~BríP
sil não está indo para onde
deveria ir. Poderia perfeita-
mente estar entre as nações
em crescimento mais rápi-
do do mundo. Mas não es-
tá nesse grupo por causa do
clima de hiperinflação e
das más políticas."

Nas potencialidades do
país, todo mundo acredita.
Não se tem fé, eventual-
mente, nos governos. A
caixa-preta do presidente
Itamar, hoje, não é o Ban-
co Central, mas a descren-
ça em sua capacidade de
encaminhar solução para a
crise brasileira. É claro
que, no FMI, paga pelo
que os outros não fizeram,
enfrentando uma descon-
fiança solidamente cons-
truida ao longo dos anos e
de cartas que não saíram
de intenções. E, no plano
interno, vai sendo arrasta-
do por uma correnteza de
pessimismo inimaginável
para quem há quatro me-
ses foi entronizado oficial-
mente no poder com uma
solidariedade raramente
vista na história do Brasil.

As variadas pesquisas
publicadas no fim de sema-
na são um desenho de tra-
ços vivos e arrepiantes do
que pensam os cidadãos
sobre o governo, as suas
intenções, os seus aliados e
os políticos em geral. Algu-
mas foram feitas antes da
divulgação do Plano Ita-
mar-Eliseu, outras depois.
No conjunto, são um espe-
lho assustador, como nos
filmes de terror ou suspen-
se, da alma nacional.

Realizada na terceira
semana de abril, antes,
portanto do plano, pesqui-
sa do Ibope de alcance na-
cional, sob encomenda da
Confederação Nacional da
Indústria, revela: 90%
acham que o governo gas-
ta muito em coisas que

não interessam; 96% não
têm dúvidas de que, pelo
que arrecada de impostos,
o governo poderia prestar
serviços melhores; 82%
crêem que os ministros são
um pouco ou totalmente
desonestos (como se fosse
possível existir meia vir-
gindade ou meia gravidez);
92% acham que os políti-
cos ficam ricos com a poli-
tica.

O mais intrigante dessa
pesquisa é a assombração
que ela põe à luz do dia:
um quarto cJtt população
está convencida de que os
serviços públicos são me-
lhores em governo milita-
res do que em regimes'de-
mocráticos — convicção
que não leva em conside-
ração o fato de que, no
regime militar, o cidadão
só teria liberdade de dizer
bobagens a favor.

Numa pesquisa do Da-
taBrasil feita apenas no
Rio, os 51 % que em janei-
ro deram nota de 6 a 10 ao
presidente Itamar caíram
em abril para 28%; os
18% que deram nota de 0
a 4 subiram para 46%. E
82% acham que a inflação
vai continuar subindo. Pe-
la data da pesquisa, essas
notas não refletem as im-
pressões causadas pela
aparição de Itamar uma
semana atrás, na cabecei-
ra da mesa de reuniões do
Ministério, em transmis-
são de televisão para todo
õ~pms. Mas indicam como-
a sua credibilidade vinha
se esfarelando.

O DataFolha, consultan-
do apenas a cidade de São
Paulo, registra que, para
72% da população, a cor-
rupção continua exatamen-
te como era antes do im-
peaclunent de Collor, o que,
se não traduz desinforma-
ção completa, é no mínimo
um sinal claro de insatisfa-
ção e até mesmo má vonta-
de com um governo que lu-
ta desesperadamente para
dizer a que veio.

Pesquisa do jornal O Es-
tado de S. Paulo, também
restrita à capital paulista,
mas realizada depois do
anúncio do Plano Itamar-E-
liseu, indica que a maioria
da população não acredita
em sua eficácia. Só 22%
acham que a inflação cai
com o plano, e 33% que o
desemprego diminuirá. Essa
pesquisa, entretanto, ofere-
ce um pouco de alento ao
presidente: 64% acreditam
parcial ou totalmente nele.

Mesmo se fazendo os
justos descontos de que re-
cebeu uma pesada herança,
um governo desmantelado,
uma economia em franga-
lhos, as instituições desa-
creditadas, o presidente
Itamar não tem como fugir
da constatação de que tudo
seria muito melhor e mais
fácil se ainda contasse com
o amplo apoio da opinião
pública saboreado no iní-
cio de seu governo.

Esse apoio não se esvaiu
por incompreensão. A dú-
vida que existe no ar, tanto
em Ribeirão Preto como
em Washington, não é se o

presidente é responsável
pelo que está aí, mas se tem
sido capaz de fazer com

que a luzinha dentro do tú-
nel seja a saída, e não um
trem na contramão.

Simon faz defesa do 
pacto 

nacional

¦ Líder acha que todos querem que governo Itamar dê certo, até os presidenciáveis

JOSÉ MITCHELL
PORTO ALEGRE — O líder do

governo no Senado, Pedro Simon
(PMDB-RS), acredita que o plano
econômico, cuja aprovação no
Congresso tem como certa, será o
ponto de partida para o entendi-
mento nacional. "Todos 

querem
que o governo Itamar dê certo. Até
os presidenciáveis, talvez para não
se desgastarem durante este ano e
meio até as eleições de 94, reduzi-
ram suas criticas", afirmou.

Simon ressaltou que o programa
econômico "busca diminuir a gran-
de tragédia nacional, que é a misé-
ria", e há um sentimento no Con-
gresso a favor do presidente Itamar
Franco. "A 

partir daí, podemos ca-
minhar para um entendimento,
com pontos básicos mínimos, per-
mitindo o crescimento e o desenvol-
vimento do país, assim como ocor-

reu com o Pacto de Moncloa',
disse,'referindo-se ao acordo na Es-
panha que permitiu a recuperação
do país, após a ditadura de Fran-
co.

Desafio — Segundo o líder do
governo, o programa apresentado
por Itamar contém "propostas que
podem ser assumidas por qualquer
partido, facilitando as negociações
para um grande entendimento. Fal-
ta só concretizar isso através de
negociações, após a aprovação do
projeto no Congresso. Simon consi-
dera uma obrigação e um desafio
para os partidos resolverem a crise
política e ajudarem a melhorar a
vida dos brasileiros.

"Depois de tantos anos de dita-
dura, a democracia mostrou que
pode resolver seus problemas, co-
mo ocorreu quando do impeach-
inent de Collor. Há um sentimento

de todo o povo na busca de profun-
das modificações do pais", ressal-
tou. "No fundo, todos torcem para
que o governo Itamar Franco dê
certo, seja quem for seu sucessor na
Presidência da República, pois é
preciso um bom 93 para que haja
um bom 94."

Maio — Simon considera este
mês de maio "o maior desafio e o
mês-chave" para que as coisas co-
mecem a mudar no país. 

"Há ex-
pectativa de que apareçam os pri-
meiros sinais de queda da recessão
e da inflação, dois componentes
que existiam até agora. O reinicio
do processo de desenvolvimento,
sem que a inflação suba. é um gran-
de desafio para o governo Itamar
Franco", admitiu.

Simon considera importante o
apelo do presidente e seus ministros
para que os empresários reduzam

De volta ao 
passado

Hargreaves vai 1

a Itamar dirigindo

um Ford 
'bigode'

O 
chefe do Gabinete Civil,
Henrique Hargreaves, che-

gou ontem, por volta das 11 h, à
casa do presidente Itamar Franco
dirigindo um Ford 1929 verme-
lho, que disse ter comprado das
filhas do presidente. Um pouco
antes da casa de Itamar, foi para"
do por uma patrulha da Polícia,

Luiz Antônio-' w-j' ' 14'
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Hargreaves: de carro "novo

que queria saber por que a placa
dianteira do carro era diferente da
traseira. Hargreaves explicou que
a de trás era a correta — DA-5662
de Juiz de Fora — e que a diantei*
ra era a de seu jipe, que tinha
colocado no Ford por engano.

Desfeita a confusão, Hargrea-
ves, que estava de bermuda e ca-
miseta, disse que a finalidade de
sua visita era a mostrar o carro a
Itamar. O Ford pertenceu ao ex-
sogro do presidente e ficou de
herança para as netas. Hargreaves
disse que Itamar estava descan-
sando e ainda não tinha sequer
lido os jornais.

Sobre a denúncia da revista Zs-
to É contra Eliseu Resende, Har-
greaves não quis fazer comentá-
rios, alegando que esperaria o
ministro da Fazenda voltar, hoje,
para evitar cair em especulações.

O chefe do Gabinete Civil está
convicto de que o plano econômi-
co do governo será aprovado pelo
Congresso, com pequenas altera-
ções. Segundo ele, as modifica-
ções 

"fazem parte do jogo" e são
"contribuições do Congresso ao
governo". Hargreaves negou
qualquer intenção do governo de
fazer uma reforma ministerial e
declarou que 

"se alguém pedir pa-
ra sair, o presidente irá avaliar".

Viaje pela Agência

mais Antiga do Mundo
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VÁRIAS SAÍDAS SEMANAIS

EUROPA MARAVILHOSA
36 dias
Portugal, Espanha. Franca. Itália.
Áustria. Suíça. Alemanha. Holanda.
Búluica t? Inglaterra.
EUROPA LATINA II
9 dias
Franca. Espanha e Portugal.
FLASH EUROPEU
15 dias
Itália, Suíça, Luxemburgo, Héluica.
Inglaterra e França.
SAGA ESCANDINAVA
16 dias
Finlândia.'Suécia, Nimie^a.
Dinamarca, Alemanha e Holanda
EUROPA FASCINANTE
27 dias
Itália, Áustria, Suíça. Alemanha.
Holanda. Héluica. Inglaterra,
Franca, Espanha e Portugal
CALEIDOSCÓPIO DA
EUROPA
17 dias
Itália. Suíça, Alemanha.
Luxemburgo, Holanda, Húl^ica.
França e Inglaterra I Fxtensao á
Escócia).
EUROPA HOJE I
14 dias
1'ortunal, Espanha, França e Itália.
EUROPA PANORÂMICA
17 dias
França, Suíça, Espanha e Portugal
GRANDE CIRCUITO
EUROPEU
44 dias
Portugal. Espanha. Franca, Itália,
Áustria. Alemanha. Hungria,.
Kep. Checa, Eslováquia, Holanda.
Hélnica e Inglaterra.
CAPITAIS DA EUROPA
20 dias
Itália, Suíça. Luxemburgo. Héluica.
Inglaterra, França, Espanha e
Pí >rtugal.

Solicite-nos pro^nunus com pregos e
ilcinais informações sobre eMys viager
c outras excursões para os mais
variados destinos.

JÓLAS DA EUROPA
31 dias
Hélpca. Alemanha. Polônia.
Bielorússia. Itússia. Finlândia.
Suécia. Noruega. Dinamarca e
Ht )landa.
EUROPA LATINA I
9 dias
l-rança. Espanha e Portugal ;
EUROPA ESSENCIAL
22 dias
Itália. Áustria. Suíça, Alemanha,
Holanda, Héluica, Inglaterra e
França.
EUROPA MEDITERRÂNICA
21 dias
Portugal, Espanha, França e
Itália.
EUROPA E SONHO
23 dias
Itália, Suíça, Alemanha;
Luxemburgo, Holanda, Hélgica,
França e Inglaterra (Extensão à
Escócia).
EUROPA DE LESTE
17 dias
Bélgica, Alemanha. Polônia,
Bielorússia. Rússia e Finlândia.
EUROPA HOJE II
12 dias
Portugal, Espanha, França e
Itália.

EUROPA ROMÂNTICA
27 dias
Itália, Áustria, Alemanha, Hungria,
Kep. Checa, Eslováquia, Holanda,
Bélgica, Inglaterra e França.

OCIDENTE EUROPEU
27 Dias
Portugal, Espanha. França, Itália,
Suíça, Luxemburgo, Bélgica e
Inglaterra.

¦ desde 18*0

abreu
Rio de Janeiro:
México, 21 loja - tel. 217-1840
Visconde de Pirajá, 547 - tel. 511-1840
São Paulo: Brig. Faria Lima, 1501
jardins - tel. (011) 814-0444

seus lucros, mas lembrou que 110
programa enviado ao Congrego
"há medidas mais duras no contro-
le de pregos, dando mais força aos
órgãos de controle e de defesa do
consumidor". Segundo o lider do
governo, 

"em outros países capita-
listas há uma efetiva concorrência
de mercado, mas aqui no Brasil
temos vários oligopólios e monopq-
lios".

Sobre o reajuste do salário mini-
mo, que apenas acompanhou a in-
fiação, Simon explicou que 

"não se
concedeu um aumento muito eleva-
do para que não venham com argu-
mentos de que o salário mínimo 6
inflacionário e, com isto, se aumen-
te demais a inflação". Para Simon,
o governo Itamar Franco "conle-

çou a caminhar" com a aprovação
do orçamento e a apresentação do

programa econômico.

Luiz Antônio — 26M/93
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Yeda volta levando lei orçamentária e programa da fome na agenda >•

Yeda nega exoneração

e volta hoje a Brasília

PORTO ALEGRE — Depois de
garantir aos assessores que não está
demissionária e pretende continuar
seu trabalho normalmente, a minis-
tra do Planejamento, Yeda Crusius,
anunciou que retorna hoje pela ma-
nhã a Brasília. A informação foi
dada ontem pelo assessor do gabi-
nete da ministra e vice-reitor da
Faculdade de Ciências Econômicas
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), Carlos
Alberto Callegaro, que embarca ás
8h para a capital federal junto com

Serra Gaúcha. Ao garantir a Calle-
garo e outros assessores que não
estava demissionária, a ministra
avisou que não daria entrevistas
durante o período de descanso.

Professor de Marketing da Fa-
culdade de Ciências Econômicas,
onde dá aulas às sextas-feiras. Cal-
legaro coordena o escritório da mi-
nistra em Porto Alegre, o que ò
obriga a idas e vindas freqüentes
pela ponte aérea. Esta semana, en-
tretanto, ele deverá permanecer em
Brasília. "

* 
Ta noite de quinta-feira, ao de- ¦ A ministra do Planejamento tem

sembarcar em Porto Alegre proce- a sua esPeru uma extensa a^en 5
dente de Brasília, a ministra Yeda
Crusius, que estava acompanhada
do marido e dos filhos, disse que se
sentia muito cansada. Ela passou o
fim de semana descansando com
sua famíliaem Gramado, região da

trabalho. Os pontos_.priontarios
são a conclusão do. projéto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, quê
definirá como o governo vai gastar
seus recursos, e o acompanhamento
do Projeto contra a Fome.

Light
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Dieta da miséria impressiona e comove Lula

m Palma e chupa-pedra integram o cardápio onde o calango já foi iguaria apreciada pelos flagelados da seca na década de 80
Águas Belas (PE)— Zuenir Ventura

Zlir.MR VENTURA
ÁGUAS BELAS. PF. 7 No trevo

que leva cia BR-423 a Águas Belas,
a 95 quilômetros de Garanhuns,
•Lula encontraria o personagem

"Miais impressionante da primeira
etapa da travessia do Sertão — des-

„,la vez uma mulher. O grupo que
n parou o ônibus parecia mais dis-

posto e organizado do que o ante-
rior. aquele que exibiu para a Cara-
vana a 111a da seca; latas vazias à
espera de um carro-pipa .

Em lugar de latas, muitos agora
carregavam na mão ou mastigavam
uma planta que os habitantes do

'Sul Maravilha só conhecem de fo-
to. Era a palma, um tipo de cactus

•com menos espinho, que os animais
'tlpreciam. mas que Lula, quando
teve que provar, achou com gosto

• de "pneu velho", como se o novo
- fosse mais saboroso.

Calango — Aquelas pessoas
comendo palma diante dos fotógra-

"fos lembrava outra cena de alguns"inos 
atrás — a do camponês segu-

brando pelo rabo o alimento então
«•na moda por aqui: o calango. Nesse
-¦calvário, só os símbolos mudam.
^Durante esta seca descobriu-se
^üimbém outra forma de alimento
--animal. É o chupa-pedra, um peixi-"""filio 

que se agarra ao fundo dos
Iludes até a última gota dágua —
~oim correspondente animal da pai-'*1íia. "É a descoberta de sobreviver
,'3íor me'° do que sobrevive na la-

IP a", explica o geógrafo Aziz
-"ÃfrSaber, que está acompanhando
3 Caravana. Ele conhece tudo da
. região. O Professor, como todos os
«chamam, funciona como assessor
-de Lula e como sábio dessa tribo" 

mambembe. Tudo se pergunta a
£Sle. Uma de suas preocupações na
^viagem é com a degenerescência""dessas formas mais resistentes de

ílimento. vegetais e animais. Nor-
malmente sereno, Ab'Saber fica in-
dignado: "Daqui a pouco esses mi-
seráveis vão ser obrigados a comer
cadáveres".

Até os jornalistas, que são pagos
para deixar a emoção em casa, se
arrepiaram quando numa elevação.')
onde há um cruzeiro assistiram ao

PT não atrai 
público

Maria do Socorro, ao microfone, começa seu impressionante discurso: "Nóis num tá aqui por boniteza"

vv^»5|
iwsíi

nascimento de uma líder. Ali, fora
improvisado um palanque com a
ajuda do carro de som da caravana.
A primeira voz feminina que saiu
do alto-falante tinha uma determi-
nação incomum: "Nóis num tá
aqui por boniteza. A gente tamus
passando fome".

O vocabulário era de subsistên-
cia, como a vegetação daqui, onde
nada é desperdiçado. A gramática
era estropiada como a roupa que a
oradora usava. A semântica era às
vezes tão difícil quanto o sentido
dessas vidas. Mas aquele discurso
— aquele começo de fala principal-
mente, introduzindo um toque ines-
perado de agressiva ironia — foi
um choque. Os jornalistas, que em
geral aproveitam a hora dos discur-
sos para relaxar — porque são re-
petitivos — se voltaram para o im-
provisado palanque."O discurso dela é superior ao
discurso dos grandes líderes", disse
mais tarde o professor Azis, desa-
fiando: "Não sei se o presidente da
República é capaz de articular tão
bem o seu raciocínio". |

Grande parte da assistência tra-;
zia a cabeça coberta de panos como ;

proteção contra o sol das 10 da
manhã. Pouco antes, esse sol e a
fome haviam derrubado uma das
participantes, Sebastiana, socorrida
pelo próprio Lula.

Mesmo quem estava atrás podia
perceber a firmeza e dignidade do
tom daquela voz. Sua dona era
uma mulher baixa, de 32 anos, nove
filhos, a cor de um índio e a bravu-
ra de uma mãe coragem.

História — Em poucos minu-
tos, Maria do Socorro Lira Feitosa
resumiu a sua história, a história de
sua comunidade, feita de miséria,
desemprego e fome. Quando soube
da passagem da Caravana da Cida-
dania, ela resolveu reunir mais de
100 companheiros e formou sua
própria 

"caravana". Às 11 horas da
noite anterior, começaram a descer
as oito léguas, ou 24 quilômetros,
de serra.

Juntaram folhas de palma, um
resto de farinha, alguns tocos de
velas e se puseram na estrada, "re-
cebendo o relento da noite", como
ela diz parecendo um personagem'
saído de Morte e vida severina. Pa-
raram algumas vezes, descansaram
um pouco, maS ás 7 da manhã já

estavam na luta. Foram primeiro à
Prefeitura, mas o prefeito enxotou-,
os. Dirigiram-se então para o trevo,
onde barrariam a Caravana da Ci-
dadania.

Agora, Socorro segurava o mi-
crone pela primeira vez e anunciava
que, além de providências cqmo
mais vagas nas Frentes .de Traba-
lho, ela "exigia" imediatamente co-
mida e um caminhão para conduzi-
los de volta: "Nóis num vorta de
apés", garantiu e ninguém duvidou,
inclusive Lula, que improvisou logo
uma comissão, nomeando como in-
tegrantes o senador Eduardo Su-
plicy e o deputado Alcides Modes-
to. Maria do Socorro, claro, faria
parte também. O pessoal ficaria ali
à espera. A Caravana seguiria por-
que tinha hora marcada em Cana-
pi, a próxima parada.

Os soldados do 9o Batalhão da
PM (que 

"acompanharam" a cara-
vana de Socorro até o trevo) iam
permanecer por mais algum tempo
em tensão. O cabo Climério dizia:
"O Lula precisa fazer alguma coi-
sa". Alguma coisa era uma coisa
só: que evitasse o saque.

Contínua amanhã

JORGE ANTONIO BARROS
FEIRA DE SANTANA, BA — A

Caravana da Cidadania, liderada
por Luís Inácio Lula da Silva, teste-
munhou nesta cidade o contraste
entre o velho e o novo PT. O velho,
com seus rachas, foi um dos res-
ponsáveis pelo maior fracasso de
público da caravana, ao reunir an-
teontem à noite não mais do que
400 pessoas no ato pelo Dia do
Trabalhador, numa cidade que tem
400 mil habitantes. O novo PT fi-
cou flagrante na atitude de Lula
que aceitou o convite para falar
num congresso de vereadores da
Bahia, onde havia apenas dois pe-
tistas e a maioria é ligada ao gover-
nador do estado, Antônio Carlos
Magalhães.

O número de pessoas no ato pe-
lo Io de maio — ao qual o presiden-
te nacional da CUT, Jair Mene-
guelli, chegou atrasado —
decepcionou os organizadores da
caravana que já chegou a reunir até

15 mil pessoas no município dc Ser-
rinha (BA). Lula admitiu que o fr$-
casso de público é conseqüência de"divergências ideológicas dentro cíb
partido e do movimento sindical"?

As dificuldades de se atrair pá-
blico em Feira de Santana forafti
atribuídas, nos bastidores, à péss|-
ma comunicação das lideranças lij-
cais do PT com a comunidade. Erfi
Feira de Santana, dominam o ,pa£-
tido correntes como o Movimento
de Tendência Marxista (MTM) e b
Brasil Socialista, que há algurfe
anos esteve envolvido num assalto"político" ao Banco do Brasil, j

Depois de Feira de Santana, h
Caravana seguiu para Cachoeira,
cidade histórica às margens do Rio
Paraguassu, onde o patrimônio ar-
quitetônico colonial está pratica-
mente abandonado. Ali, Lula e sua
comitiva visitaram, no leito do P;í-
raguassu, a barragem de Pedra do
Cavalo — obra faraônica que há 10
anos endividou o governo da Bahia.
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Se voce nao tem :

POUPANÇA' -ir""", * //

BRADEbCi'

O seu futuro mais doce.

Quantas vezes você já
teve um dinheiro extra nas
mãos e ficou esperando até o
aniversário da sua poupança
para poder depositar?'

Na Poupança Fácil
Bradesco, você não precisa
mais esperar. Agora, todo
dia pode ser o aniversário da
sua poupança. Quando você
deposita, automaticamente é
aberta uma subconta e o
dinheiro passa a render
imediatamente.

E na hora de sacar, o

próprio computador escolhe a
melhor subconta para

otimizar seus rendimentos.
Ou seja, agora você tem
muito mais flexibilidade e
simplicidade para depósitos
e retiradas.

E mais. Com o Cartão
Bradesco Instantâneo você
movimenta sua conta em
todas as Agências Bradesco
e equipamentos de
Auto-Atendimento, inclusive
nas unidades do BDN -

Bradesco Dia e Noite.
Vá até a Agência

Bradesco mais próxima e
conheça todas as vantagens
da Poupança Fácil Bradesco.

dia certo 
para

receber, não

precisa 
ter dia

certo 
para poupar.
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Dom Luciano critica 
pressa 

de candidatos

Presidente da CNBB diz que, em vez de antecipar campanha, políticos deveriam estar preocupados com a fome e a miséria
JOSÉ MARIA MAYRINK

. INDAIATUBA. SP — Ü presiden-
.,te da CNBB, dom Luciano Mendes

. de Almeida, lamentou ontem a pre-
cipitação da campanha eleitoral
num momento em que, na sua opi-°nião, os políticos deveriam estar"'iiiais 

preocupados em resolver os-problemas básicos da população,-esforçando-se para combater a mi-
...séria e a fome.
-i "Este é o momento de somar

forças para atender as urgências,
mas o que vai ocorrer é que daqui a
pouco parlamentares e governantes
estarão se descompatibilizando dos
seus cargos para disputar novas
eleições", alertou o presidente da
CNBB em Itaici, no município de
Indaiatuba, onde a assembléia geral
dos bispos começa a debater hoje a
ética e a revisão constitucional.

Dom Luciano disse que não é
preciso pensar muito para saber

que 
"seca é seca" e "fome é fome".

Segundo ele, projetos nacionais de
combate à fome como o que o pre-
sidente Itamar Franco acaba de
anunciar são necessários, mas não
bastam. "Mais importante do que
isso é a participação popular e a
consciência do cidadão que vão ga-
rantir a colaboração de que o go-
verno precisa", afirmou o presiden-
te da CNBB.

Degradação — "Temos de

trabalhar juntos pela redescoberta
do patriotismo e dos valores", dom
Luciano, que é arcebispo de Maria-
na (MG). Ele acrescentou que a
Igreja pretende fazer a sua parte,
nesse esforço, convidando a socie-
dade a refletir sobre questões que
denunciam a deterioração moral do
país, tanto na vida pública como na
particular. 

"Violência, infidelidade
conjugai, prostituição, exploração
de crianças, corrupção e impunida-

de são alguns exemplos mais graves
dessa degradação", apontou dom
Luciano.

Os bispos iniciam em Itaici a
segunda etapa de sua assembléia
com o debate sobre a ética, a partir
de uma nova versão — mais precisa
e mais contundente — do texto-ba-
se preparado para a reunião. Não
deverá haver uma condenação in-
condicional à pena de morte, embo-
ra os bispos devam alertar para a

V o C

A N U N C I A

M E N O R FICA
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Parece incrível, mas os 5 jornais mais importantes do País
têm uma boa notícia para dar aos anunciantes do setor da
indústria e serviços. Trata-se da Promoção Quanto Mais,
Menor. Explicando melhor: quanto mais você anuncia ao
longo do mês, maiores os descontos e menores os
preços. Só para lembrá-lo: o jornal é o meio que goza da
maior credibilidade junto aos formadores de opinião.

PROMOCAO

m

IB
MENOR

No jornal todo horário é nobre, e sua mensagem não dura
apenas 30 segundos. Você reforça a imagem de sua
empresa justamente para quem interessa. Mas tudo que é
bom dura pouco. A Promoção Quanto Mais, Menor tem
duração de 3 meses, por isso entre em contato com sua
agência de propaganda ou com o Departamento Comercial
dos jornais participantes. E, quanto mais cedo, melhor.

FOLHA DE S.PAULO jornal DO BRASIL 0 ESTADO DE S.PAULO O GLOBO a
RBSJORNW.

inconveniência de aplicá-la no país.
Além da pena de morte, outros
problemas merecerão uma análise
minuciosa. A imoralidade na televí-
são é a principal preocupação.

Quanto à revisão constitucional,
que entrará em pauta amanhã',"a
CNBB espera que o Congresso ciii-
de de aperfeiçoar as conquistas so-
ciais e os direitos individuais asse-
gurados pela Carta de de 1988, em
vez de reformar todo o texto.

Luiz Antônio — 24/9/92

D. Luciano: união contra a fome

Itaici debate

seitas e maçom
As seitas evangélicas e a maço-

naria continuarão a merecer a atéri-
ção da CNBB, que vai alertar os
agentes da pastoral para a eficiên-
cia dos métodos de persuasão dos
pastores protestantes e das lojas
maçônicas para conquistar novos
adeptos e influenciar na sociedade.
O item foi incluído entre os quatro
destaques que, sob a inspiração dás
conclusões da 4a Conferência Epis-
copai Latino-Americana, realizada
em outubro do ano passado na Re-
pública Dominicana, deverão ter
prioridade na ação da Igreja do
Brasil.

Ao examinar o documento "d'e
Santo Domingo, ontem de mantjà,
na assembléia de Itaici (SP), os bis-
pos apresentararam 320 propostas
para a aplicação de suas recomen-
dações no país. Embora numero-
sas, as sugestões convergem para-as
mesmas idéias, que Dom Antônio
Cheuiche, bispo-auxiliar de Porto
Alegre, resumiu em quatro linhas
mestras — melhor formação dós
agentes de pastoral, urgência na
busca de um caminho para levar o
Evangelho à cultura moderna,
evangelização urbana para as cidíí-
des grandes e análise das seitas
evangélicas.

A proposta de incluir a maçoííà-
ria entre as seitas — ou grupòs
religiosos autônomos, como a
CNBB prefere chamá-las — foi de
Dom Amaury Castanho, que argu-
mentou com exemplo de sua dioce-
se: "Em Jundiaí, os maçons tem
uma faculdade de Direito, mantêm
uma modelar obra de assistência
social e são donos de um jornal e cia
melhor rádio da cidade", informa o
bispo.

Ele não pretende abrir polêmica
com os maçons, como a Igreja fez
até poucos anos atrás, mas alertar
para a eficiência desses instrumén-
tos para influenciar a sociedade.

v jl JHa illfll111 P
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demite da Dresidência da Funai

Sertanista alega em carta entregue ao ministro da Justiça que não concorda com indicações políticas para duas delegacias
 . n i Gilberto Alves —19/6/92 „ . .. , .

gemsta como Possuelo, com mais WKKSÈÊÊÊÊBÉÊÊÊÊÊ HS Henrique Hargreaves, de apadn- de modificações nas delegacias de ça-feira , anunciou Corrêa. Se jáde 20 anos de casa. O Possuelo /lÉÉiki nhados para as delegacias no Acre e Goiânia e Rio Branco", declarou. não tem o respaldo do Cimi, Pos-
queixo-duro, enquanto Cláudio , em Goiás. Os delegados de Rio mesmo amjg0 COm quem suelo também vem enfrentandoRomero e muito mais fácil de se | ,¦ Branco, Marcondes Pereira, e de

confidenciou o minis- JslHl Goiânia, Juracy da Silva, são ho-

LUIZ ROBERTO MARINHOr ¦ i
„. BRASÍ LIA— O ministro da Justi-
ça, Maurício Corrêa, decide até
amanhã se aceita ou não a saída do
presidente da Funai, Sidney Pos-
suelo, que lhe entregou carta de
demissão na sexta-feira, por não
concordar com indicações políticas
pára duas delegacias do órgão. Ca-
so Corrêa concorde, um substituto"provável é o superintendente da
Funai, Cláudio Romero, o segundo
na hierarquia da Fundação e indi-

Fulniôs mantêm

prédio ocupado
RECIFE — A ocupação da admi-

nistração da Funai em Garanhuns
(a 229 quilômetros de Recife) por

• índios fulniôs conta com a adesão
de representantes da tribo kapina-
wá e pode ter, a partir de hoje, um

^reforço dos xucurus. A informação
«<.é<de um dos líderes do movimento,

o fulniô Almir Ferreira Pontes, ex-
plicando que os indígenas estão re-

^.voltados com a presidência da Fu-
nai. "Apesar de ter anunciado a
demissão do administrador Petrô-

«ISjO Machado (uma das condições
para abandonarem o prédio), a Fu-
nai ainda não cumpriu a promessa

; de enviar um representante para
Idar posse à nova diretoria local e
"negociar outras reivindicações",
"•afirmou.

O representante da Funai deve-
-.cíã ter chegado na última sexta-fei-

»-ía, mas a viagem foi adiada para
Trôje. No prédio da administração
Z!ré*gional„ havia ontem 40 fulniôs de

Águas Belas e dois kapinawás da
cidade de Buíque. Segundo Almir,
os demais índios do Semi-Árido
pernambucano apoiam o movimen-
to, mas não têm condições de se
deslocar até Garanhuns. Além da

.substituição de Machado, eles pe-
dem melhor assistência médica por .
parte da Funai e participação nas
frentes de trabalho abertas para ga-

..rántir emprego aos flagelados. Na
região semi-árida de Pernambuco
vivem 18 mil índios, todos sofrendo
.com a estiagem, quecomprometeu

.as suas atividades básicas: o cultivo
de milho e feijão e o artesanato
feito com a palha da palmeira ouri-

.çvirí.

Corpo de 
juiz

de Jundiaí

é encontrado
SÃO PAULO — Os corpos do juiz

de direito de Jundiaí (SP) Edson
•Amado Deraquet e de Neuza Inês
Steid Saut foram encontrados on-
tem pela polícia de Campinas num

,canavial próximo à usina São João,
em Araras (SP). Os dois eram pro-
curados desde quarta-feira, quando

.foram buscar uma bicicleta do filho
de Deraquet no Círculo Militar,
onde d. Neuza, mulher de um ami-
go do juiz, trabalhava. Na ocasião,
os dois foram assaltos e mortos por
Idelbrando Pereira Botelho, de 22
anos, e pelo menor Junito, de 17
anos, que iisaram o Taurus 38 do

.juiz.
Segundo Osmani Pinheiro Ma-

chado, delegado seccional de Cam-
pinas, o caso foi desvendado devido

fà semelhança com um crime ocorri-
do há pouco tempo na cidade,
quando um casal foi preso, assalta-
cio e trancado no porta-malas do
carro. "Na ocasião, como nessa, os
assaltantes usaram o cartão magné-
tico das vítimas no mesmo posto
eletrônico do Itaú", explicou o de-
legado. Ao procurar pelo boletim
de ocorrência do crime anterior, a
polícia chegou a um menor, que
deu os nomes de alguns suspeitos.
Foram presos cinco homens, inclu-
sive Idelbrando, que confessou o
crime.

rlider sindical

sé morto no

Sul do Pará
.•— O ex-delegado sindical Arnal-"do Delcídio Ferreira, que escapou
jflg um atentado em 1985, em El-
dorado, no Sul do Pará, quando
um dos disparos feitos contra ele
atingiu e matou a irmã Adelaide,
foi assassinado ontem em sua ca-
sa. por um pistoleiro. No atenta-
do de 85, praticado na rodoviária
de Eldorado, município próximo
à Marabá, Arnaldo teve o tórax
perfurado por uma bala e sobrevi-
véu, mas a religiosa, que o acom-
panhava, morreu na hora.

conversar', confidenciou o mmis- < v-tro a um amigo. |, mens de confiança do presidente
O estopim da carta de demissão ||à demissionário da Funai, que não

de Possuelo, que assumiu a Funai pSjflb À •. concorda com a substituição deles,
no governo Collor saudado como m^^BÊÈifèx:.JÊÊ3SmÈÈt^Em^ Oficialmente, Corrêa minimiza a
homem certo no lugar certo, está crise: "A demissão de Possuelo é
num pedido de parlamentares do conversa fiada. Enfrentamos ape-
PMDB, transmitido a Corrêa pelo tmÈÊ^^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm nas alguns problemazinhos que es-
ministro-chefe do Gabinete Civil, Possuelo: fama de queixo-duro íamos administrando, com pedidos

de modificações nas delegacias de
Goiânia e Rio Branco", declarou.

Ao mesmo amigo com quem
analisou a crise da Funai neste fim
de semana, Corrêa, contudo, inda-
gou qual seria a reação da Igreja á
demissão de Possuelo. Foi informa-
do de que Possuelo já não tem mais
o apoio do Cimi, organismo da
CNBB que cuida da questão indí-
gena. 

"Vou deixar passar o fim-de-
semana e resolvo a questão até ter-

descontentamento dentro da pró-
pria Funai. Na quarta-feira passa-
da, o ministro da Justiça recebeu
documento subscrito por quase to-
dos os delegados da Funai com cri-
ticas à ingerência das ONGs (Orga-
nizações Não Governamentais) na
atuação do órgão, quando ela é
incentivada por Possuelo.

A extinção do INAMPS e a Saúde do País:

Mensagem ao

Presidente da República

AS ENTIDADES abaixo assinadas, que congregam
recursos privados para a prestação de serviços médi-
cos e hospitalares a mais de 32 milhões de brasilei-
ros, dirigem-se ao Presidente Itamar Franco, pela
presente, para afirmar:

(1) Em face da decisão do seu Governo de extinguir
o INAMPS, anunciando providências que resulta-
rão na transferência de seus serviços e recursos

para os Estados ou Municípios, conforme Projeto
de Lei já remetido ao Congresso Nacional, temos
a certeza de que a referida decisão implicará em

profunda reforma de aspectos básicos do atendi-
mento à saúde da população.

(2) Por esse motivo, manifestamos nosso interesse em
colaborar com o Governo no exame dos desdo-
bramentos da transição agora iniciada, contri-
buindo com estudos e ações que permitam agilizar
e aumentar a eficácia das mudanças.

(3) Neste momento, reiteramos as posições que temos
assumido no sentido de que, sem prejuízo do que
já faz o Governo, sejam estimulados os esforços
complementares das empresas e dos trabalhado-
respara, também pela iniciativa privada, colabo-
rar na solução dos graves problemas da assistên-
cia à saúde dos brasileiros.

Neste sentido, estaremos divulgando amanhã um
anteprojeto de Lei destinado a instituir um "Plano

Básico de Assistência Médica" para toda a população
brasileira. O referido Plano, que compreende tam-
bém cuidados aos acidentados do trabalho e às víti-
mas de doenças profissionais, visa concretizar o ca-
samento do Estado com a iniciativa privada na com-

plementação do SUS - Sistema Único de Saúde no
atendimento à população, atribuindo-se novas res-

ponsabilidades às empresas empregadoras, e propi-

ABH
Associação Brasileira de Hospitais

ASASPE/ABRASPE
Associação dos Serviços Assistenciais de Saúde Próprios de Empresas

FBH
Federação Brasileira de Hospitais

FENASEG
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização

ciando-lhes, ao mesmo tempo, os recursos necessá-
rios para a realização dessa parceria.

O estudo, desenvolvido por técnicos de nosso se-
tor, é uma primeira contribuição. Uma discussão
aberta permitirá aprimorá-lo de forma que possa
servir de subsídio às tramitações legislativas que ora
se iniciam. O anteprojeto já consagra idéias defendi-
das pelo Governo e importantes lideranças do Con-

gresso Nacional, o que, certamente, facilitará e esti-
mulará o debate.

Vamos reunir as empresas e instituições que ope-
ram na Medicina de Grupo, nos Sistemas de Auto-

gestão das Empresas, nos Planos de Administração
de Saúde, nos Hospitais privados, com ou sem finali-
dade lucrativa, e no Seguro Saúde em um esforço
amplo de suporte às diretrizes do seu Governo que
resultaram na decisão de extinguir o INAMPS.

O drama da saúde é um dos mais graves de nossa
dívida social, em que se somam a inexistência com a
ineficiência do atendimento. Os recursos oficiais são
inferiores às necessidades e não chegam sequer a pre-
encher as exigências da Lei. É preciso, pois, encon-
trar novos caminhos, estimular soluções novas e rea-
lísticas.

O problema da saúde dos brasileiros só se resol-
verá mediante uma séria aliança, responsável e parti-
cipativa, dos nossos Governantes Federais, Esta-
duais e Municipais, dos representantes do povo nas
casas legislativas, dos trabalhadores, dos empregado-
res e, certamente, das empresas e profissionais priva-
dos que estão integrados no processo.

Vossa Excelência deu o primeiro passo na busca
das melhores soluções e resultados. Podemos lhe as-
segurar que estaremos a seu lado na caminhada.

Brasília, 30 de abril de 1993.

ABRAMGE
Associação Brasileira de Medicina de Grupo

CNTS
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde

FENAESS
Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde

SINAMGE
Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo
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MARCELO PONT ES, com sucursais

A 
cidade de Blumenau (SC) está esperando até hoje os 200
mil marcos que o chanceler alemão Helmut Kohl pro-

meteu para a restauração do prédio da antiga prefeitura, que
seria transformado num Centro Cultural Brasil-Alemanha.

Kohl fez a promessa quando, ao passar pela cidade em
outubro de 1991, ficou muito sensibilizado com as histórias
que ouviu sobre as dificuldades enfrentadas pelos primeiros

- colonos alemães.
Já foi cumprida a exigência de um minucioso projeto para

a restauração do prédio.
Mas o governo alemão alega os problemas criados com a

recessão e o alto custo da incorporação dos estados do Leste,
a antiga República Democrática Alemã.

Retaliação I
O Congresso Nacional

não ficará indiferente às amea-
ças de retaliação comerciais
feitas ao Brasil pelos Estados
Unidos.

O governo Itamar está es-
timulando o deputado Nélson
Proença (PMDB-RS) a tocar
para a frente uma antiga pro-
posta sua de criação de uma
comissão especial na Câmara
para discutir as retaliações.
Retaliação II

Do líder do governo na
Câmara, deputado Roberto
Freire:

— Não vamos reagir à
ameaça de retaliação dos Esta-
dos Unidos apressando a vota-
ção da Lei de Patentes, ou fa-
zendo uma lei como eles
querem. Vamos fazer uma lei
como nós queremos, uma lei
que interessa ao Brasil, e não
aos Estados Unidos. Enquanto
eles ameaçam com retaliação,
há outros parceiros que reagem
de forma mais respeitosa.
Agenda

Ao desembarcar para a
sua primeira visita a São Paulo
na noite de quarta-feira, o pre-
sidente Itamar será recebido
pelo vice-governadòr em exer-
cício Aloizio Nunes Ferreira.

Apenas na manhã seguinte
o governador Fleury Filho re-
tornará dos Estados Unidos.
Uma de suas primeiras conver-
sas, já marcadas, será com
Orestes Quércia. A noite,
Fleury jantará com Itamar,
que só deixa São Paulo na sex-
ta-feira.
Debate

Paulo Protásio, presidente
da Associação Comercial do
Rio, inicia hoje uma experiên-
cia que é o maior sucesso em
Belo Horizonte.

Um café da manhã, uma
vez por mês, unindo parlamen-
tares e empresários para discu-
tir os grandes problemas da ci-
dade e do estado.

Primeiro tema: o drama
dos transportes na região me-
tropolitana do Rio.
Corrente

Betinho está tão entusias-
mado com as adesões à campa-
nha de combate à fome — do
presidente da CNI, Albano
Franco, a uma mulher anôni-
ma de Águas Belas (PE) — que
prepara uma ação mais ousa-
da.

Sua nova meta é envolver
a sociedade no compromisso
de criação de 15 milhões de
empregos para trazer de volta
à dignidade 32 milhões de indi-
gentes.

O primeiro passo é con-
quistar a simpatia do ministro
do Trabalho, Walter Barelli.
Lama no ar

A exemplo do que aconte-
ceu com Zèlia, uma paixão, em
1991, o livro de Pedro Collor
Passando a limpo — a trajeto-

ria de um farsante vai virar fo-
lhetim radiofônico diário, na
Itatiaia AM, a emissora de
maior audiência de Belo Hori-
zonte.

A partir de hoje, às I lh05,
o radialista José Lino de Souza
Barros, titular do popularíssi-
mo programa Rádio Vivo, lerá
trecnos da obra.

Durante a leitura do livro
de Fernando Sabino sobre a
ex-ministra Zélia Cardoso de
Mello, o bolero Besame Mu-
cho, na interpretação de Ray
Connif, serviu de fundo musi-
cal. Resta saber qual será a
música escolhida desta vez.

Desafio
O bispo de Rio Branco,

Dom Moacir Grechi, que nos
últimos anos, mesmo sob
ameaça de morte, vem lutando
em defesa dos índios e serin-
gueiros da Amazônia, vê-se às
voltas com um inesperado de-
safio pastoral.

Os índios continuam nas
matas, mas os seringueiros es-
tão se refugiando na capital do
Acre para escapar do desem-
prego e da fome.

— Rio Branco tem pouco
mais de 200 mil habitantes,
mas enfrenta os mesmos pro-
blemas das grandes metrópoles
— compara.

Violência policial e tráfico
de drogas são os primeiros
itens da lista de Dom Moacir.
Domingo

Um grupo de 60 bispos
dos 280 que participam da as-
sembléia da CNBB em Itaici
embarcou em dois ônibus de
turismo, ontem à tarde, para
passar a folga de domingo num
parque da Associação do Se-
nhor Jesus, em Valinhos, na
região de Campinas.

Foram conhecer o Centro
de Produções Século XXI, um
moderníssimo complexo que a
Renovação Carismática está
construindo para gravar seus
programas de rádio e televi-
são.

O movimento, que já con-
trola 190 escolas de evangeliza-
ção no país, aposta no futuro
do. evangelho eletrônico.

É uma resposta aos apelos
da Igreja para enfrentar as ten-
tações da televisão mundana.

Mordomias
A denúncia de que o Colé-

gio Inácio Azevedo do Amaral,
no Jardim Botânico, não expe-
dia diplomas desde 1989 levou
a Secretaria Estadual de Edu-
cação do Rio a descobrir uma
segunda falta grave: a diretora,
contratada para cumprir perío-
do integral de segunda a sexta-
feira, fez um arranjo com o
diretor-adjunto e só ia à escola
duas vezes por semana. Pelo
trato, ele só trabalhava a partir
das 17h.

Na sexta-feira à noite, a
dupla foi exonerada.

Lance-livre

A expectativa da UNE é mobilizar 15
milhões de estudantes de escolas públicas' • e particulares, amanhã, em todo o Brasil,
durante a paralisação geral da educação.

Lindberg Farias, o presidente da UNE," se dividirá amanhã em duas manifesta-' ções. Passará a manhã em São Paulo. À
tarde, estará no pátio do prédio do MEC,
no Rio.

. • Pelas estimativas do Instituto de Aids
da Universidade de Harvard, nos EUA,

. 110 milhões de adultos de lodo o mundo
estarão infectados pelo H1V no ano~ 
2000.

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ)
será a única brasileira no fórum Ação
Global de Parlamentares em Desenvolvi-
mento Sustentável e População, do dia
12 a 16, em Nova Iorque. Daí sairá docu-
mento a ser entregue à ONU.

O Procon do Rio distribui em sua
sede. no Centro, uma cartilha especial
para o Dia das Mães, alertando os con-
sumidores sobre as irregularidades co-
metidas pelo comércio.
« O vereador carioca Antônio Pitanga
(PT) prepara para o 13 de Maio um

protesto nacional contra a discriminação
racial.

O Comitê Ação Para a Cidadania está
produzindo uma cartilha para estudan-
tes com a Turma da Mônica, do dese-
nhista Maurício de Souza. O texto 6 do
vereador Chico Alencar (PT-RJ).

O senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ) e
os ex-ministros Sérgio Rouanet e Eduardo
Portela participaram do Encontro de Cú-
pula do Pensamento, que elaborou na
Guatemala documento sobre a erradica-
ção da miséria, a ser divulgado no Encon-
tro de Cúpula dos Países Ibero-America-
nos, em juiiho, em Salvador.

Leda Nagle reúne amanhã, às 2lh30,
no palco do teatro Casa Grande, no
Leblon, a diretora da Associação de Fa-
miliares c Amigos das Vitimas da Vio-
lência. Vera Regina Carneiro, e a nove-
lista Glória Percz. que lançará a
campanha de revisão do Código Penal
para acabar com as regalias de rcus pri-mários que cometem crimes hediondos.

Será que o homem vai lançar o Ford de
topete?

Morte de Bérégovoy choca e

faz os franceses 
pensarem

ANY BOURRIER
Correspondente

PARIS — Perplexa, a França
parou ontem para meditar nas
causas e circunstâncias do suicí-
dio, na noite de sábado, de Pierre
Bérégovoy, 67 anos, o último pri-
meiro-ministro de esquerda que
governou o país antes da vitória
da direita nas eleições legislativas
de março. O gesto simbólico deste
estado de espírito foi feito pelo
sucessor neoliberal de Béré, como
era conhecido pelo povo da es-
querda este antigo operário que
simbolizava um pouco a ascensão
do socialismo idealista francês: o
novo primeiro-ministro, Edouard
Balladur, adiou por alguns dias o
lançamento do esperado plano de
reativação econômica.

Com Bérégovoy, desaparece o
símbolo da conversão da esquer-
da ao pragmatismo econômico.
Ministro da Ação Social durante
o primeiro mandato do presidente
François Mitterrand e das Finan-
ças no segundo, ele saneou a pre-
vidência social e livrou a econo-
mia francesa da inflação.

A partir de 1983, a política de
arrocho econômico dos socialistas
foi sua obra, e o projeto a ser
aplicado para dar credibilidade à
esquerda. Desde então, Bérégo-
voy transformou-se no principal

defensor do fortalecimento mone-
tário para competir com as eco-
nomias fortes do Mercado Co-
mum Europeu. No segundo
mandato de Mitterrand, conse-
guiu impor a política do franco
forte, o item positivo de seu ba-
lanço no Ministério das Finan-
ças.

Mas sua política de contenção
de preços e salários, rigor orça-
mentário e controle dos gastos es-
tatais foi possível durante o perío-
do de expansão afp
da economia
francesa, entre
1987 e 1991. Em
1992, quando
os primeiros
efeitos da reces-
são americana
chegaram à
França, Bérégo-
voy perdeu o
comando da si-
tuação e deixou correr os déficits
sociais e financeiros. Seu erro foi
não ter prosseguido a política de
privatizações do governo prece-
dente, que lhe daria os recursos
necessários para enfrentar a crise
econômica atual.

Foi portanto a situação defici-
tária da economia que seus adver-
sários da direita utilizaram como
argumento eleitoral em março.

Pierre
Bérégovoy

Por isto, ao sair do governo, Béré-
govoy sentiu-se pessoalmente res-
ponsável da derrota da esquerda.
Empossado, Balladur solicitou ao
Tribunal de Contas que exami-
nasse a situação financeira da
França e fizesse um relatório a
respeito da herança deixada pelos
socialistas. Esta relato sobre O
estado geral da França, que ques-
tiona a gestão de Bérégovoy no
Ministério das Finanças e na che-
fia do governo, também teve sua
divulgação adiada para depois do
sepultamento.

A França está em estado de
choque. O suicídio de Bérégovoy
provocou forte emoção em todo o
país. Sua morte surpreendeu por-
que era um homem forte, que
venceu as barreiras colocadas pe-
Ias elites no intinerário dos humil-
des. Filho de imigrante, não pas-
sou do secundário e chegou à
cupula do poder graças a um in-
vestimento pessoal que provocava
a admiração. A luta política, com
seus ataques e calúnias, e a deson-
ra de ser acusado de corrupção
porque fez um empréstimo sem
juros para comprar seu aparta-
mento o levaram a apertar o gati-
lho, à beira de um canal, num dia
simbólico para o sindicalista que
foi na juventude: Io de maio.

Soweto, África do Sul — AFP

? Na presença da viúva Ade-
laide (foto menor), 10 mil ne-
gros exigiram o fim do regime
racista na África do Sul, du-
rante o enterro de Oliver Tam-
bo, companheiro de Nelson
Mandela que, no exílio, presi-
diu o Congresso Nacional Afri-
cano (1967-91). Tambo mor-
reu do coração aos 75 anos.
"Assistimos ao amanhecer de
uma África do Sul livre, justa e
pacífica", disse Mandela, que
sucedeu a Tambo no CNA. Ho-
ras antes, negros armados com

granadas e fuzis mataram cin-
co brancos, ferindo outros seis
e um empregado negro no Ho-
tel Highgate, Londres Orien-

tal. O presidente Frederik de
Klerk acusou o CNA, ao pedir
a seus dirigentes que conte-
nham seus militantes, embora
a maioria das ações armadas
negras parta do Congresso
Pan-Africano, contrário a
qualquer acordo com os bran-
cos. No funeral, o ex-presiden-
te de Zâmbia Kenneth Kaunda
disse que, se De Klerk pediu
desculpas pelo apartheid, deve
acabar com ele. O líder negro
americano Jesse Jackson pre-
viu o breve fim do apartheid.

OMS se reúner

em clima de

luta 
política

MARLISEILHESCA """
Correspondente

GENEBRA, SUÍÇA — A reunião
anual da Organização Mundial dlt
Saúde (OMS) começa hoje sob
maus auspícios, menos centrada em
questões de relevância para o plaf-
neta que na crise desencadeada pela
gestão do japonês Hiroshi Nakaji-
ma, seu diretor geral. Ele pratica-
mente garantiu sua permanência no
cargo ao vencer uma votação apec-
tada (18 a 13) no Conselho Executi-
vo e deve ter a reeleição confirmadíi
pela assembléia na próxima quaríâ--
feira. "Z

Mas Nakajima é acusado de má
gestão de fundos e autoritarismo.
Assessores seus estão sob investiga-
ção por causa de contratos suspei-
tos. Além disso, sua reeleição teria
sido possível — segundo os Estados
Unidos e aliados — graças a doa-
ções generosas do governo japonês
a representantes de países pobres
que participaram da votação.

A batalha dentro da OMS assu-
me caráter grave quando se sabe
que 85% do orçamento previsto
para o período 1994-95 são forneci-
dos pelos Estados Unidos e a Co-
munidade Econômica Européia.
Hostis à reeleição de Nakajima, es-
ses países já ameaçaram fechar .as
torneiras caso não seja indicado pa-
ra o posto o argelino Mohammcd
Abdelmoumène, número dois dji
OMS até ser bruscamente demitido
por Nakajima. Sua candidatura,
apoiada sobretudo pela França, In-
glaterra e EUA, conta ainda com-a
simpatia da maioria dos funciona:-
rios da organização, que realizaram
um plebiscito interno. Finalmente,
nos corredores da OMS os médicos
e especialistas são quase unânimes:
o que está em jogo nesta assem-
bléia, antes de se saber quem será"o
próximo diretor geral, é se os gó-
vemos estão dispostos a acabar
com as práticas de tráfico de trr-
fluência. Desgastada, a OMS corre
o risco de ser ultrapassada pelas
outras agências das Nações Unidas,
voltadas para a assistência humani-
tária, como o Pnud (Programa para
o Comércio e Desenvolvimento) e o
Acnur (Alto Comissariado pára
Refugiados). Há ainda as organiza-
ções não governamentais, como
Médicos sem Fronteiras, muito ati-
vas e que têm ganho espaço aos
olhos da opinião pública, justamenr
te por serem mais ágeis, menos po-
litizadás e não sujeitas a manobras
de poder, como a que está amear
çando paralisar a OMS.

Dois dias de caminhadas pelas
montanhas de Vise. de Maua.
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Sérvios da Bósnia assinam 

plano 

de 
paz

¦ Decisão, arrancada à força pela comunidade internacional, passará agora ao teste prático em campo e no parlamento local
Atenas —AFP Atenas — Reuter !

ATENAS — Um ano depois de
iniciado o mais sangrento conflito
na Europa desde a Segunda Guerra
-Mundial, o líder sérvio da Bósnia-
Herzegovina, Radovan Karadzic,
assinou o plano de paz da ONU e
,da CEE destinado a pôr fim às
hostilidades entre sérvios, croatas e
muçulmanos naquela antiga repú-
.blica iugoslava. Apesar do gesto
.dramático, Karadzic advertiu que o
acordo só valerá se for ratificado
pelo parlamento da parte sérvia da
Jlósnia na quarta-feira. O líder po-
lítico — na prática, presidente dos
sérvios da Bósnia dilacerada pela
guerra de etnias — admitiu que será
difícil obter a aprovação e ameaçou
renunciar se isto não ocorrer.

"Assinei o plano para preservar•aunidade da nação sérvia", afir-
'tnou Karadzic, abatido, após uma
reunião que varou a madrugada
com o presidente da Sérvia, Slobo-
•dan Milosevic, seu tradicional alia-
do na guerra, mas que nos últimos
dias, acossado pelas sanções inter-
nacionais contra seu país, vinha
p'ressionando-o a aceitar a paz e
concordou em participar da reu-
nião de emergência na capital gre-
ga. 

"Entendemos que nosso princi-
pai objetivo é a paz; depois
tentaremos obter o restante de nos-
sos interesses", afirmou Karadzic.
O mesmo plano assinado ontem fo-
•ra rejeitado, há uma sema,na, pelo
parlamento dos sérvios na Bósnia,

¦que viam nele demasiadas vanta-
gens para os muçulmanos.

Mudança — O presidente mu-
¦çulmano da Bósnia, Alija Izetbego-
vic, mostrou-se pouco entusiasma-
do. "Eles 

[os sérvios] continuam
bombardeando nossas cidades, ma-
tendo nosso povo. Um cessar-fogo
imediato: este é o teste para esta
-assinatura", desafiou Izetbegovic
-ao deixar as negociações de Atenas.
Muçulmanos e croatas já haviam
endossado o plano de paz da ONU,
que prevê a divisão da antiga repú-
blica iugoslava em 10 regiões semi-
autônomas. O plano foi elaborado
pelos mediadores internacionais
David Owen, representando a Co-
•munidade Econômica Européia, e
'Cyrus Vance, pela ONU. Para o
britânico Owen, o gesto de Karad-
zic foi "uma decisão corajosa"."" 

A mudança de posição, do diri-

gente sérvio é resultado das pres-
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Karadzic assina junto ao 'premier grego, Constantin Mitsotakis

sões de Belgrado, somadas à cres-
cente ameaça de intervenção militar
capitaneada pelos Estados Unidos.
Nos últimos dias, ganhou força a
proposta americana de bombardear
posições sérvias na Bósnia. Há duas
semanas a ONU reforçou as san-
ções econômicas contra a Iugoslá-
via (Sérvia e Mòntenegro) para for-
çá-la a suspender o apoio aos
sérvios da Bósnia. Estes fatores ter-
minaram por minar a determinação
de Karadzic de arrancar em Atenas
novas concessões aos sérvios, que
nos últimos meses obtiveram enor-
mes avanços militares sobre muçul-
manos e croatas, encorajados pelas
repetidas hesitações ocidentais em
agir.

Tentando pôr ordem no

? São os seguintes os termos es-
senciais do plano Owen-Vance:

Um cessar-fogo entra em vigor
__72 horas depois que o Conselho de
'.-.Segurança da ONU ratificar o pia-
"""no, o que fará assim que o acordo

receber a aprovação definitiva das
três partes.

A Bósnia-Herzegovina é um Es-
•< tado soberano descentralizado divi-
: dido em 10 próvíncias semi-autôno-

mas — três muçulmanas, três
• '-"sérvias, três croatas e uma multiét-

nica incluindo à capital.
As províncias não têm personali-

' dade jurídica internacional, não po-' dendo fazer acordos com outros

países e organizações internacio-
nais. ¦

É livre a movimentação de pes-
soas em toda a Bósnia.

A Constituição reconhece as três

grandes etnias reunidas no país e
garante os direitos das minorias.

A Constituição só poderá ser
alterada com o consenso das três
etnias.

Os governos central c provinciais
serão eleitos democraticamente,
com poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário separados. A presidên-
cia será mista, com representantes
das três partes. A ONU, a CE e a

caos
Conferência sobre Segurança e
Cooperação na Europa supervisio-
narão as primeiras eleições.

Um tribunal constitucional mui-
tiétnico, que numa primeira fase te-
rá juizes não-bósnios indicados pela
conferência de paz, resolverá as
questões entre o governo central, as
províncias e as repúblicas da antiga
Iugoslávia.

A Bósnia será desmilitarizada
sob o controle da ONU e da CE.

O respeito à Constituição será
controlado pela comunidade inter-
nacional até que muçulmanos, sér-
vios e croatas cheguem a um con-
senso para aboli-lo.
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lideres locais resistem

A guerra bósnia, que produziu
cenas de atrocidades e levas de re-
fugiados inéditas desde 1945, come-
çou depois que a Bósnia decidiu,
nas urnas, tornar-se independente
de uma Iugoslávia em desintegra-
ção. Os sérvios, minoritários porém
com um grande poderio militar e
apoiados pela república Sérvia, rea-
giram com armas à decisão que íhes
pareceu desfavorável. Ao assinar o
plano de paz, Karadzic fez um ape-
lo para que o parlamento naciona-
lista sérvio na Bósnia faça o mesmo
na quarta-feira, mas advertiu: "Vai
ser muito difícil, masjespererqueir
parlamento-aprdvéTCaso contrário
terei que apresentar minha renún-
cia."

BELGRADO — Momcilo Krajis-
nik, o presidente do parlamento da
república sérvia na Bósnia, entida-
de política sem reconhecimento in-
ternacional, considerou "inaceitá-

vel tal como está" o plano de paz
assinado pelo líder político Rado-
van Karadzic em Atenas. O parla-
mento, que dirá a palavra final so-
bre o plano na quarta-feira, é
dominado por ultranacionalistas
que já rejeitaram a mesma proposta
da ONU em duas ocasiões. O pri-
meiro-ministro sérvio na Bósnia,
Vladimir Lukic, também desapro-
vou o gesto de Karadzic. Logo
após ser informado da assinatura
do plano, reuniu um grupo de mili-
cianos em Bijeljina e conclamou:
"Avancem até a vitória final!"

"Esta assinatura não significa,
de forma nenhuma a aceitação real
do acordo. [O plano] deve ser revis-
to e não pode ser aceito em sua
forma atual", advertiu o presidente
do parlamento sérvio na Bósnia.
Na localidade de Pale, bastião dos
sérvios próximo a Sarajevo, parla-
mentares sérvios falavam de trai-
ção, ao se referirem à assinatura
preliminar do acordo e à pressão
exercida pela Sérvia, tradicional
aliada de suas milícias. Indagado se
o parlamento aceitará o plano, um

- -iltn Hirifiente local afirmou: "Te-

mos alguma escolha?~Sê~fivêr
que lutar sozinhos, que assim seja,
lutaremos sozinhos."

Em Sarajevo, capital da Bósnia,
e em Zagreb, capital da Croácia,
era difícil encontrar alguém nas
ruas que acreditasse na iminência
da paz. A população de Belgrado,
capital da Sérvia e da república iu-
goslava, reagiu com alívio e des-
confiança, dizendo que os sérvios
da Bósnia deveriam ter aceitado o
plano antes para aliviar as duras
sanções que estrangulam a econo-
mia iugoslava. Diplomatas estran-
geiros em Belgrado mostraram-se
céticos. "Karadzic está com medo
de seu parlamento e o parlamento
está com medo de seu povo", disse
um deles, acrescentando que nada
está decidido até a sessão parla-
mentar de quarta-feira.

Q Apesar dos esforços de paz,
ontem registraram-se novos comba-
tes entre milícias sérvias e muçulma-
nas na Bósnia. O'porta-voz da ONU
em Sarajevo, Barry Frewer, infor-
mou que houve intenso tiroteio na
linha que separa as duas milícias na
entrada da cidade muçulmana de
Srebrenica. Em Gorazde, outra cida-
de muçulmana sitiada, houve comba-
tes com várias baixas, segundo a
ONU. Apesar das dificuldades, um
comboio humanitário conseguiu en-
trar ontem na, cidade. Sarajevo ama-
nheceuèmcãlmaapósuma noite sob
ataques sérvios.

EUA mantêm

novas pressões;
WASHINGTON — O presidente

americano, Bill Clinton, consider
rou a assinatura preliminar dq
plano de paz da ONU "um 

passô
positivo", mas afirmou que os EsJ
tados Unidos manterão a pressão
por medidas mais duras se os ser-;
Vios da Bósnia não agirem de boá
fé. "Julgaremos suas intenções per
los atos", disse o presidente, que
nos últimos dias intensificou as
ameaças de uma ação militar inj>
ternacional contra posições séri
vias na Bósnia.

Em Londres, primeira escalá
de um giro para obter apoio euro;
peu para eventual ação militar
que obrigue os sérvios a pararem
de atacar, o secretário de Estado
Warren Christopher disse ser ner
cessário "mais 

que uma assinatu;
ra para convencer a comunidade
internacional da boa fé dos sér-
vios". Christopher saiu satisfeito
de Londres, onde conseguiu o res:
paldo do governo John Major par
ra uma possível ação militar nu
antiga república iugoslava. Chris<í
topher seguirá viagem para Paris',
Moscou, Bonn e possivelmente
Bruxelas, onde se encontrará com
dirigentes da Otan.

O senador Robert Dole, lidei1
republicano no Senado, esteve on-
tem com Clinton e confirmou que
o plano analisado pelo presidentè
prevê bombardeios a interesse?
militares sérvios suspensão dò
embargo de armas aos muçulmaj-
nos da Bósnia. Ao sair do enconj
tro com Clinton, logo após a assir
natura do plano de paz pelos
sérvios em Atenas, Dole revelou1:
"Ele [o presidente] acha que deve:
mos proceder como se nada tives^
se acontecido. Vamos em frente é
deixar Christopher seguir seu gi;
ro, conseguir o apoio dos aliados
para o caso de isto [o acordo] vir á
ser uma impostura."

Indagado se o secretário bus!-
cava apoio, objetivamente, para
bombardeios aéreos na Bósnia -1
idéia que não agrada à França é
Inglaterra — o senador republicar
no respondeu que sim. No sába-
do, antes de enviar Christopheí-
em missão, o presidente Clintoij
passou o dia reunido com seus

Earopa reage com ceticismo

ANY BOURRIER
Correspondente

PARIS — Os países europeus e o
secretário-geral da Organização do
Tratado do Atlântico Norte (Otan),
general Manfred Wõrner, reagiram
com satisfação mas não esconde-
ram o cetismo ante a assinatura do
acordo de paz por Radovan Karad-
zic, o líder sérvio da Bósnia-Herze-
govina. As sanções aprovadas pela
ONU contra a nova Iugoslávia se-
rão mantidas enquanto não termi-
narem os combates e as principais
medidas do plano de paz não forem
aplicadas.

O Ministério do Exterior da
França, por exempío, afirma que

"o 
governo francês está satisfeito

com a decisão sérvia de aceitar o
plano de paz elaborado por Cyrus
Vance e lorde Owen". Mas ressalva
que a França tirará suas conclu-
sões, "se não houver respeito às
obrigações do plano Vance-Owen,
ou se um dos signtários retirar sua
assinatura".

Em Londres, a reação foi idênti-
ca: "A assinatura é uma boa notícia
mas a experiência demonstra que é
preciso esperar para ver .o. .que vai
acontecer", .disse o Ministério do
Exterior britânico. Para os> ingleses,
"o 

parlamento sérvio da Bósnia de-
,ve ratificar quarta-feira próxima o
acordo de paz assinado por Karad-
zic" e "é 

preciso que as hostilida-

des cessem no campo de batalha ".

Na expectativa de mobilizar seu
poderio militar para aplicar o planó
de paz ou implementar as sançõe?
contra os sérvios, a Otan também
tomou posição, em declaração do
general alemão Manfred Wõrner.
Para a aliança militar dos Estados
Unidos com a Europa Ocidental,
"a assinatura do plano Vance-0'r
wen por Radovan Karadzic é enco-
rajadora". Mas, acrescenta o co;
municado, "levando em conta a
experiência do passado, esperamos
que a assinatura seja acompanhada
de atos concretos, ou seja, que á
agressão e a purificação étnica se,-
jam suspensas".

Assessor de Yeltsin 
promete^

dureza à oposição violenta

. - MOSCOU — O presidente Boris
" -¥eltsin está pronto para tomar medi-
~das radicais contra a linha dura, que

promete novos confrontos de rua em
9 de maio, quando os russos festejam
o Dia da Vitória na Segunda Guerra
Mundial, anunciou ontem o chefe da
Casa Civil do governo russo, Serguei
Filatov. Já o presidente do Soviete

^Supremo, Ruslan Khasbulatov, líder
da oposição, criou ontem uma co-
missão parlamentar para investigar o
conflito de Io de maio em Moscou,
èm que 275 pessoas saíram feridas —

Ü205 policiais e 70 manifestantes. A
Procuradoria-Geral abriu outro in-
quérito.

L, Os comunistas acusaram Yeltsin
de "provocação" 

por ter proibido a
tradicional comemoração do Dia
do Trabalho na Praça Vermelha.
Impedidos de marchar rumo ao

¦ Kremlin, eles enfrentaram a polícia,
que bloqueava a passagem. Para os
partidários de Yeltsin, inclusive o
prefeito de Moscou, Iuri Lujkov,
agitadores instigaram o conflito pa-
ra acusar o presidente de usar a
força e de levar o país a uma dita-
dura. "Esperamos que o presidente
tome medidas duras, como a proi-

bição da Frente de Salvação Nacio-
nal",-disse o deputado reformista
radical Gleb Iakunin.

A frente, que reúne nacionalistas
e comunistas, organizou a manifes-
tação de Io de maio. Seu líder Ilia
Kónstantinov afirmou que os ma-
nifestantes usaram pedras para se
defender da polícia. E o dirigente
comunista Victor Ampilov advertiu
que no dia 9 a polícia poderá se
defrontar com militantes armados.

Mais de mil manifestantes pro-
testaram ontem diante da Casa
Branca de Moscou, sede do Parla-
mento russo. Um abaixo-assinado
pedia a convocação imediata do
Congresso dos Deputados do Povo
para iniciar um processo de im-
peachment de Yeltsin, chamado de
"carniceiro". Uma faixa pregava
abertamente a guerra civil: "O 

país
só será salvo pelos tanques."

Moscou — AP
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Mafioso preso
Chegou ontem à Itália um dos

maiores chefões da Camorra, a
máfia napolitana, Umberto Am-
maturo, de 52 anos, preso em Li-
ma, capital do Peru, onde dirigia
parte dos negócios da organiza-
ção criminosa e fazia contatos
com as máfias do tráfico de dro-
gas peruanas e colombianas. Am-
maturo, que fugiu em 1990 de uma
prisão em Brasília, onde cumpria
peria de prisão perpétua, foi entre-
gue sábado pela Interpol peruana
às autoridades italianas, que o leva-
ram de avião para Roma.

Greve alemã
Os metalúrgicos do Leste da

Alemanha começam hoje a pri-
meira greve legal na região em
mais de 60 anos. Eles exigem
que as empresas cumpram um
acordo feito em 1991 para
equiparar seus salários aos do
lado ocidental no ano que vem.
Isto lhes daria agora um au-
mento de 26%. que as empre-
sas consideram excessivo e ca-
paz de provocar desemprego
no momento em que a Alemã-

I hifoenlrentd uma recessão'/V.

Árabes baleados Sem cigarro

Mais de mil comunistas denunciaram Yeltsin como "carniceiro"

O Exército de Israel feriu a
bala ontem na Faixa de Gaza. 12
palestinos que apedrejavam sol-
dados da força de ocupação. No
Sul do Líbano, a chuva e o frio
obrigaram os 396 palestinos de-
portados a voltar a seu acampa-
mento após ficar seis dias senta-
dos diante de um posto militar
israelense em Zemraia. Israel ad-
mitiu aceitar sob condições a
participação dos palestinos do
setor árabe de Jerusalém nas fu-
turas eleições de um conselho
encarregado de administrar os
territórios ocupados.

O Palácio Imperial do Japão
deve acabar com o hábito de ofe-
recer cigarros nos banquetes du-
rante as festividades do casamen-
to do príncipe herdeiro Naruhito,
marcadas para 15 a 17 de junho.
A agência de notícias japonesa
Kyodo diz que o palácio quer evi-
tar a reação dos não-fumantes.
Em troca, cada um dos 3 mil con-
vidados oficiais receberiam uma
taça de saquê e uma pequena cai-
xa de confetes. Naruhito, de 33
anos, casa em 9 de junho com a
ex-diplomata Masako Owada.

Tamis acusados J
O governo do Sri Lanka acuf

sou a guerrilha dos Tigres dá
Libertação do Tamil Eelam pe-
los assassinatos do presidente
Ranasinghe Premadasa, morto
sábado por um terrorista suicr-
da, e do líder da oposição Lalith
Athulathmudali, baleado uma
semana antes. O partido gover^
nante indicou o presidente intefr
rino, ex-primeiro-ministro Diiv
jiri Wijetunga (foto), como
candidato à presidência. Ama-
nhã o Parlamento inicia o pro-
cesso de eleição indireta, que de-
ve terminar em quatro semanas:

Arquivo Reute'r

.. :N<> Lss ;' ' ' HP.

a



£ ,8 e segunda-feira, 3/5/93 BRASÍLIA JORNAL DO BRASIL

O comércio invade as madrugadas

¦ Lojas de conveniência abertas 24 horas por dia mudam hábitos do brasiliense

W-v

Elas fazem o maior sucesso,
principalmente de madrugada, e já
estão integradas à vida da cidade.
São as lojas de conveniência, insta-
ladas em vários postos de gasolina,
a maioria delas com um funciona-
mento ininterrupto de 24 horas.
Existem cerca de 15 no Plano Pilo-
to, que colocam à disposição dos
clientes produtos de consumo rá-
pido e até de primeira necessida-
de. Após o fechamento do comer-
cio, elas são a única alternativa
para quem deseja fazer compras à
noite ou organizar uma festinha
de madrugada.

Importado dos Estados Unidos
e da Europa, onde existem há mais
de 30 anos, o negócio tem rendido
alguns milhares de dólares aos co-
merciantes. Em Brasília, a única lo-
ja de conveniência fiel aos padrões
americanos é a Snack Shop, que
fica no Posto da Igrejinha, da 307
Sul. Funcionando desde dezembro,
mas com inauguração prevista para
meados de junho, é toda informati-
zada, com equipamentos importa-
dos dos Estados Unidos. Os clien-
tes são orientados por funcionários
sobre como operar, sozinhos, as
caixas registradoras."E o lugar onde os consumido-
res encontram a qualquer hora o
que esqueceram de comprar no su-
permercado", diz o gerente comer-
ciai e operacional da Rede Igreji-
nha de Postos, Vandir Fernandes
Silva, responsável pela administra-
ção da loja. Os clientes podem com-
prar de tudo: desde produtos bási-
cos, como o arroz e feijão, até
cosméticos, artigos de perfumaria,
•jornais, cigarros, espetos para chur-
rasco e gelo. Os produtos importa-
dos também estão à disposição do
consumidor, como doces e bebidas."Temos de tudo em pequena quan-
tidade", garante Vandir. Existem
cerca de 1.400 artigos à venda na
loja, sendo que os mais vendidos
são os fast-food.

As lojas de conveniência têm um
cardápio variado: pizzas, cachorro-
quente, salgados e sanduíches. Du-
rante o dia, a clientela é de morado-
res da região, mas não há concor-
rência com o comércio local,
porque os preços são similares aos
dos supermercados. À noite^os.
pro fi ssi onajsJibeuis-^ãtrSsTre-

IRJõrcsmais assíduos, e, de
madrugada, é a vez dos jovens e
adolescentes.

O horário de maior movimento
é das 22h até as 2h. Diariamente,
cerca de 450 pessoas freqüentam a
loja da Igrejinha, o que garante um
lucro de, aproximadamente, USS
35 mil mensais. "Ê um bom negó-
cio", confessa Vandir, que em de-
zembro do ano passado faturou
USS 25 mil (Cr$ 907,5 milhões).

Fotos de Júlio Fernandes
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Aberta 24 horas por dia, na 307 Sul, a 'Snack Shop' atrai muita gente, seguindo padrões americanos

Mini-shopping também é opção

A loja do Posto Igrejinha é uma
franquia do grupo Esso, que exige
uma padronização e sofisticação
igual em todas as lojas do gênero
implantadas em vários países: ar-
refrigerado, serviços informatiza-
dos, 90 metros quadrados de área
útil, vidros por toda parte, produ-
tos descartáveis e 24 horas de fun-
cionamento.

Mas a sofisticação não é funda-
mental para o sucesso desses servi-
ços. Outras lojas começam também
a ser instaladas em postos de gaso-
lina. São os mini-shoppings que
não têm o requinte de uma loja de
conveniência e nem funcionam 24h,
mas atraem a clientela com a venda
de pequenos produtos e um cardá-
piojie-fast^fuod. Gwaluieule, ub-
donos das lojas alugam o ponto do
posto de gasolina e montam peque-
nos bares. É o caso da loja Da
Fazenda, no posto de gasolina da
306 sul.

O dono Luís Lancelle conta que,
há dois anos, vendia somente pro-
dutos de fazenda, como manteiga
de garrafa, leite de cabra e rapadu-
ra. O negócio não prosperou e
atualmente ele vende bebidas na-
cionais e importadas, queijos, cho-
colates, biscoitos e outros produ-

tos. Mas ao contrário das lojas de
conveniência, incrementou o servi-
ço com a venda de pratos, como
sopas, fondues, grelhados e comida
alemã. "Não funcionamos como
uma típica loja de conveniência,
mas como uma adega, oferecendo
um serviço intermediário entre o
bar e o restaurante", esclarece.

A novidade lhe garantiu uma
clientela cativa, que freqüenta a
adega, a partir das 19h até às 2h.
Nos finais de semana, cerca de 100
pessoas costumam lotar as 30 me-
sas que ficam espalhadas ao lado
da adega, que tem uma freguesia de
classe média alta. Quando o movi-
mento está bom, duas bombas do
posto de gasolina ficam interdita-
das, porque a fila de carros estado-
nados impede a passagem de outros
veículos.

Mesmo com casa -cheia quase
todos os dias, Luís Lacelle diz que a
localização da adega dentro de um
posto de gasolina muitas vezes
afasta a freguesia. Mas a novidade
atraiu os integrantes do Veteran
Car Club, um clube de carros anti-
gos de Brasília. Cerca de 30 partic-
pantes se reúnem todas as terças-
feiras e aproveitam a ocasião para
expor parte da coleção de carros
antigos.

No posto de gasolina da 105 sul,
outra loja faz sucesso, mas com a
venda exclusiva de artigos e acesso-
rios esportivos. Os desportistas es-
pecializados em triathon e ciclismo
encontram todo o material necessá-
rio para praticar o esporte: luvas,
capacetes, óculos, roupas especiais,
meias e, principalmente, bicicletas.
Tudo é importado dos Estados
Unidos, Europa e Taiwan. A loja,
que é alugada e funciona todos os
dias em horário comercial, repre-
senta as melhores marcas importa-
das dó ramo.

Uma bicicleta mountain bike de
boa qualidade custa, em média, Cr$
30 milhões. A mais barata não sai
por menos de Cr$ 20 milhões. O
preço Inedíèrcto pai de-4uvas-para_
ciclista é de Cr$ 650 mil. Mas os
valores não assutam os clientes. Se-
gundo Amaury Rosa Ramos, um
dos funcionários da loja, cerca de
30 pessoas freqüentam diariamente
o local.

Amaury garante que o funciona-
mento da loja dentro de um posto
de gasolina não espanta os clientes.
"O 

pessoal vem abastecer e acaba
entrando para dar uma olhadi-
nha"diz.

Parque lota em domingo de muito sol

b Movimento só

não é maior por

causa dos preços

A 
praia mais freqüentada pelo
brasiliense nos dias de sol é

o Parque da Cidade. Com a che-
gada da seca e um calor de mais
de 30 graus, o local é a opção
mais barata e acessível para quem
não pode desfrutar de uma pisei-
na em clubes ou nas mansões do
Lago. O Parque recebeu ontem
cerca de quatro mil pessoas, que
caminharam, pedalaram e se es-
baldaram na piscina de ondas. A
grande movimentação, superior à
dos outros finais de semana, tinha
um motivo especial: o fechamento
do Parque Nacional da Água Mi-
neral, que está em reforma.

Com tanta gente à procura das
opções de lazer oferecidas pela
administração do Parque, as filas
ficaram enormes, sobretudo para
alugar pedalinhos e bicicletas.
Nem os preços assustaram a
clientela: o aluguel de uma bicicle-
ia simples custa Cr$ 30 mil; de
uma dupla, CrS 40 mil; e de um
triciclo CrS 50 mil. O passeio só
dura 30 minutos. "Está caro, mas
não tenho uma opção de lazer
mais barata", dizia conformada a
professora Maria Elisa Pinheiro,
que esperou 20 minutos para alu-
gar uma bicicleta.

Para desfrutar de umas voltas
nos pedalinhos, a situação não era

Cerca de quatro mil pessoas lotaram no fim de semana o Parque da Cidade, buscando opções de lazer

diferente. Com alguns caiaques e
canoas em reformas, eles acaba-
ram sendo a única opção de quem
queria dar um passeio pelo lago
do Parque. Quem quis pagar CrS
70 mil por 30 minutos de diver-
são, demorou mais de 15 minutos
na fila. Cristina Silva, de 6 anos,
não se importou de aguardar a
vez, apesar do desânimo e cansa-
ço do pai, Luís Fernando Silva:"Final de semana é sempre dia da
criança".

A despesa foi maior para os
pais que tiveram que pagar os
ingressos do parque de diversões. .
Uma volta em cada brinquedo

custa Cr$ 20 mil. A tentação de se
divertir em pelo menos três deles
custou a Helena Pedrosa, mãe de
uma menina de 5 anos, CrS 60
mil, além das despesas com pipo-
cas, balões e algodão-doce.

Mas apesar do fechamento da
Água Mineral, a gerente da Pisei-
na de Ondas, Léa Carvalho, afir-
mou que o movimento foi razoá-
vel para um domingo de sol.
Segundo ela, 600 brasilienses pro-
curaram o local ontem. O movi-
mento normal nos finais de se-
mana é de mil pessoas. 

"A crise
não permite nem mais que o po-
bre tenha condições baratps de

lazer'', reclama. O ingresso
atualmente custa CrS 50 mil pa-
ra adultos e CrS 30 mil para
crianças de 5 a 10 anos. No Dia
do Trabalho, sábado, foi a mes-
ma coisa. O movimento espera-
do era de mais de três mil pes-
soas, mas não chegou a mil.
"Sempre ficava com a casa cheia
nesse feriado", reclama Léa.

Para ela, a crise começou no
Plano Collor, quando o movi-
mento caiu em 80%. Antes de
1990, aproximadamente 4 mil
pessoas iam à Piscina de Ondas
aos sábados e domingos, das 9h
às 17h.
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Cinema no meio da rua

\Toite inesquecível aquela da última sexta-feira, na Rua"do
lN Beirute, entrequadra 109/110 Sul. A bordo de seu Cinema-
tógrafo Voador, o programador cultural do Cine Brasília e-du
Cultura Inglesa, José Damata, desenrolou o telão e fez delirar
um público de duas mil pessoas com a exibição do Monterey Pop
Festival, com Jimmy Hendrix, Janis Joplin, The Who, Rgyi
Shankar, entre outros ídolos dos anos 60.

Roqueiros, punks, rastafaris e grimges tomaram conta "Üa

entrequadra de maior fluxo de veículos da cidade, que teve-*o
trânsito interrompido a partir das 19h. Parecia uma edição
moderna do Concerto Cabeças.

Foi um momento raro em Brasília, até pela convivência
pacífica entre os freqüentadores da Rua do Beirute e soldadosl"dà
PM, que estavam ali para interditar o trânsito.

Justamente na quadra onde os policiais já realizaram uma
série de operações especiais em busca do que pode ser encontra-
do em qualquer ponto da cidade.

De quarta a sá-
bado, sempre às
21h, a Sala Martins
Penna do Teatro
Nacional apresenta
a peça Capitães de
Areia, com texto de
Jorge Amado
adaptado por Ro-
berto Bomtempo,

Corrêa
O ministro da Justiça, Maurício

Corrêa, deve desfiliar-se ainda esta
semana do PDT e passar para o
PSDB. Por causa do desentendi-
mento telefônico com o governador
Leonel Brizola, líder de seu partido,
a única opção que restou a Corrêa
foi disputar a sucessão de Joaquim
Roriz ao Governo do DF nos bra-
ços dos tucanos ano que vem.

Liberdade
Hoje, 3 de maio, comemo-

ra-se o Dia Internacional da
Liberdade de Expressão do
Pensamento. O presidente da
Associação Internacional de
Radiodifusão, Andrès Garcia,
ratificou o compromisso dos

Capitães de Areia

que assina a dire-
ção e também atua
no espetáculo, ao
lado de Jonas Tor-
res, Marcelo Faria,
Pedro Vasconcelos,
Dira Paes e grande
elenco. A adapta-
ção do romance
homônimo de Jor-
ge Amado traz pa-

ra o palco a vida
dos meninos de nm
de Salvador e a ri-
queza da cultura
baiana associada ji
crítica social. O es-
petáculo acrescenta
a este universo, co-
reografias, música e
capoeira.

Animadíssima
'111A possível mudança de partido

de Maurício Corrêa tem deixado a
deputada distrital Maria de Lourdes
Abadia (PSDB) feliz da vida. Ela
disse que o PSDB teria muita alegria
em receber um nome de peso como o
do ministro, que, segundo ela, lidera
as pesquisas dirigidas para a suces-
são ao governo. O nome da vice-go-
vernadora, todo mundo já sabe.

de expressão
radiodifusores com a defesa
da liberdade de opinião, que,
segundo ele, garante a varie-
dade de informação e consti-
tui um elemento fundamental
para ,a existência de uma so-
ciedade livre.

PELA CAPITAL

A diretoria da Uni-
versidade Católica de
Taguatinga «tá em fes-
ta, depois que o governo
baixou decreto mudando
a destinarão dos lotes vi-
zinhos. E que caiu por
terra a aventura do em-
presário que queria
construir um motel bem
do lado para "facilitar"
a vida dos alunos.

De olho no ladrão, a
deputada Lúcia Carva-
lho (PT) apresentou

projeto na Câmara LF"
gislativa que prevê a
instalação de portas de
segurança eletrônicas
em todas as instituições
financeiras do DF, com
direito a detetor de me-
tais e travamento auto-
mático das portas.
¦ Entre os dias 12 e 16,
na Sala Villa-Lobos do
Teatro Nacional, estará
em cartaz o tão espera-
do Amor de Quatro, es-
petáculo teatral dirigido

põr~Eliana-FonseeaT-:A-
comédia estilo anos 90
aproveita todas as con-
quistas da liberação se-
xual dos 70. No elenco,
ísis de Oliveira, Eri
Johnson, Ricardo Petra-
glia e Roney Vilela. !
¦ O Núcleo de Vidço
Comunitário da UnB
apresenta, ás I2h, no
Anfiteatro 15, o filme
Mentes que brilham,
com direção de Jodie
Foster. >

lÕGRffl

ECT faz mostra sobre gatos
Os trabalhos da pintora Inês o tema Gatos, com os quais <a

de Oliveira estarão expostos en-
tre os dias 6 e 29 deste mês, a
partir das 19h, na ECT Galeria
de Arte, que fica no Edifício
Apoio, Setor Comercial Sul. Sob

artista teve um convívio diário,;a
mostra vem com telas em óleo
acrilico com cores que vibrantes
desde o azul até o amarelo.

CSNEMA
Diálogos Angelicais — Chie Brasília
na 106/107 Sul (Fonoi 244-1680)
às 16h, 18h e aoh e 22h.
As Melhores Intenções — Cultura In-
glesa — 708/709 Sul (Fone: 244-5650).
De segunda a sexta-feira, às 21 horas.
Sábado e domingo, às 15h, 18h e 21h.
Questão de Honra — Drive-ln, no Au-
tódromo (Fone: 273-6255), às 20h e 22h.
Drama (12 anos).
Perdas • Danos — Cine Park 2 (Fone:234-3336) às 15h, 17h, 19h e 21h. Cine
Atlântida, no Setor de Diversões Sul

- (Fone: 224-1968). às 15h, 17h, 19h, 21h.
Peifmiic de Mulher — Cine Park 4 (Fo-ne: 234-3336) às 15h40, 18h20, 21h. Cine
Márcia, no Conjunto Nacional (Fone: 225-
1233), às 14h, 16h40, 19h20 e 22h.

Traídos pelo Desejo — Cine Park 3
(Fone: 234-3336) às 17h30, 19h30 e
21h30. Drama (14 anos).
Um Distinto Cavalheiro — Cine Park 7
(Fone: 234-3336) às 15h, 17h10, 19h20'e
21h30. Aventura (12 anos).
O Último dos Moicanos — Cine Park,6
(Fone: 234-3336) às 15h, 17h10, 19h20,
21h30. Drama (12 anos).
Eternamente Jovem — Cine Park 8
(Fone: 234-3336) às 15h, 17h, 19h e 21h.
Boudu Salvo das Águas — Sala Alberto
Nepomuceno do Teatro Nacional, a partir
do dia 8, sempre às 19h. Entrada franca.
Vencer ou Morrer — Karim, na 11Q/
111 Sul (fone: 225-1233), às 15h, 17h 19h•e 21 h. Park 5 (fone 234-3336), às 16h30,
18h10, 19h50 e 21h30. Drama (12 anos).
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Lucilia Oliveira adverte sens alunos para que nao esperem dos testes as solufoes magicas e imediatas
^¦¦¦¦srtezas 

alegra estudantes

Para Henrique, esforco valeu

Luiz Carlos David
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Orientação vocacional ajuda os candidata
:; ¦» ~

^"adolescentes enfrenta. Muitas ve-
STzes, a opção na hora da inscrição
Separa o vestibular transforma-se em

v*frustação: o curso e a carreira não
coincidem com a aptidão ou com a
idéia que o jovem faz da profissão.

^..Ninguém tem bola de cristal, mas
;?i uma orientação vocacional pode
j,t"; ajudar o adolescente a encontrar" ' 

seu caminho."O adolescente, normalmente," tem uma diversidade de interesses,'"'". mas não sabe priorizá-los. Por ou-
^ tro lado, ele muitas vezes é desin-

-.-"¦' formado em relação a profissões",-"•" afirma a psicóloga responsável pela**' orientação educacional do Centro
' "''de Informação Empresa-Escola
f*¦ (Ciee), Lucília Campos de Oliveira.
^'.Alguma escolas de segundo grau

colocam como parte integrante de
- seu currículo a orientação vocacio-

hal para ajudar o aluno na hora da
escolha. No Colégio Anglo-Ameri-
cano, por exemplo, a orientadora
educacional Vilma Paschoal orga-
niza Simpósios de Informação Pro-
fissional (SIP), oferecendo ao aluno
a possibilidade de participar de vá-
rias palestras com profissionais de
diferentes áreas.

De 17 a 21 de maio, o Anglo-A-
mericano realiza mais um SIP, que
tem por objetivo principal esclare-
cer as características de cada profis-
são, do mercado de trabalho e ain-
da as possibilidades que cada
faculdade oferece. Para a aluna da
segunda série do segundo grau,
Bianca Corona Franco, de 16 anos,
a orientação foi fundamental para
sua escolha: "Desde o primeiro
grau, eu já pensava em fazer Medi-
cina, mas foi depois de participar
do SIP que decidi de vez seguir a
carreira", assegura.

^ Escolas ampliam cursos e testes para facilitar aos jovens a escolha da carreira na universidade de acordo com suas aptidões

|~- Dúvidas e incertezas na hora de
ws escolher uma carreira profissional
S^Tsão problemas que a maioria dos

testes imeasLucília Oliveira adverte seus alunos para que não esperem luçoes magicas i iiatas

Psicóloga faz ressalvas Fim de incertezas alegra estudantes

A psicóloga do Centro de Inte-
-,. gração Escola-Empresa (Ciee) Lu-

cília Campos de Oliveira defende a
5r" orientação educacional como for-
~^ma de auxiliar o adolescente ou
oi-.mesmo o adulto a encontrar seu

caminho profissional, mas afirma
,w,que o teste é uma "estereotipia",

porque não dá uma solução ime-
diata a ninguém. "A orientação vo-"" 
cacional é um processo e não se"^"resume 

a um teste. O teste é um
subsídio que o profissional pode
utilizar no processo, mas não é uma

v solução mágica", garante Lucília
¦de Oliveira.

No processo de orientação voca-
*!tf cioal, segundo a psicóloga, o pró-Jt[ prio adolescente vai traçando a sua
'& trajetória profissional, analisando e
^pesquisando cada carreira, suas as-
-r.-pirações, seu estilo de vida e seus

valores. "Quem 
procura o serviço

do Ciee passa por um processo de
autoconhecimento. Nessa fase da
adolescência, o jovem tem uma
enorme diversidade de interesses e
normalmente não consegue organi-
zá-los nem priorizá-los", explica

¦£ Lucília de Oliveira, acrescentando
que a orientação vocacional vai

««exatamente ajudar o jovem a hie-
^írarquizar esses interesses.

jíí^—A orientaçãaWcácional no Ciee
s& é feita em cinco encontros de três
If ; horas, com psicólogos e pedagogos,
w em horários de manhã ou à tarde,
w "Questionamos todos os fatores,
gás desde a realidade de profissionais
4,': de cada área até o mercado de tra-

balho, para que o jovem possa fazer
seu planejamento profissional". Do
primeiro ao último encontro, o
orientando vai preenchendo a ficha
de planejamento profissional e
perspectivas futuras. "No final dos
encontros, ele pode chegar com um
mínimo de duas e o máximo de
quatro profissões prioritárias", diz
a psicóloga.

Após as cinco sessões, o adoles-
cènte é encaminhado a uma pesqui-
sa fora do Ciee, com profissionais
das áreas que priorizou, em empre-
sas que têm convênio com a insti-
tuição. "Nós damos prazo de um
mês para essa pesquisa e depois ele
volta ao Ciee, para uma sessão de
apoio. Nesse momento ele questio-
na o material que colheu para saber
se continua com o mesmo nível de
interesse e prioridades ou, ainda, se
descobriu coisas novas", relata a
psicóloga.

Segundo Lucília de Oliveira,
percebe-se durante o trabalho, que
o jovem tem dificuldade em esco-
lher a profissão por uma questão de
planejamento e por falta de infor-

Foi para se livrar da dúvida
que o estudante Henrique Mallet
de Lima Feitosa, de 17 anos, re-
solveu recorrer aos serviços do
Centro de Informação Empresa
Escola (Ciee). Aluno do Colégio
São José, na Tijuca, viu-se no ter-
ceiro ano científico dividido entre
aptidões para Desenho e Mediei-
na. Na semana passada, em sua
penúltima sessão, ele já respirava
aliviado. "Vou optar pelo Dese-
nho. Além da minha aptidão, é
bem mais fácil de arrumar empre-
go", disse Henrique, após uma
bateria de leituras e dinâmicas de
grupo. O esforço, segundo ele,
não foi em vão."Não é abobrinha. Você tem
que se conhecer para escolher sua
profissão", destacou Henrique,
que integra um grupo formado
por mais cinco jovens da mesma
faixa etária e nível escolar. "Esta-
va em dúvida entre Medicina,
Odontologia e Engenharia. Mas
elas não têm nada a ver", contou
Patrícia Cristina dos Santos Fer-
reira, rindo da disparidade entre
as duas últimas opções. "Meu 

paimação. "'Muitas vezes eles têm uma
idéia fantasiosa e deturpada^A ___éengenheiro e minha irmã cursa

iaLajuda~a~mí^ Medicina. Acho aue isso pesou".orientação vocacional ajt
nimizar dúvidas e ansiedades", as-
segura a psicóloga. Quem se inte-
ressar pela orientação vocacional
do Ciee pode se dirigir à Avenida
Maracanã 1.524, ou ainda à Aveni-
da Amaral Peixoto 55 sala 707, em
Niterói. O taxa única cobrada em
maio é de Cr$ 556.545,00.

Medicina. Acho que isso pesou''
emenda. Foi por sugestão da mãe
que Cristina, que cursa a terceira
série do Instituto Guanabara, na
Tijuca, resolveu recorrer ao Ciee."Aqui um brinca com o outro
e tódos se ajudam a descobrir a
própria personalidade. Não fal-
tam palpites", comentou. Após

Para Henrique, esforço valeu

quatro das cinco sessões previstas,
ela já se definiu: "Já sei que o meu
negócio é a área biomédica. O que
mais tenho medo é do concurso",
confidenciou. Na contramão do
grupo, a estudante de pedagogia
Geane Barros Cosia, de 18 anos,
resolveu procurar auxílio profis-
sional ao descobrir que 

"a facul-
dade não tinha nada a ver comi-
go. O único curso da UNI-Rio
que me atraía era Direito. Mas
não me inscrevi, com medo de
não passar", contou Geane, que
prestou vestibular ainda para a
Uerj (Psicologia) e Universidade

Federal Fluminense (Ciência So-
ciais)."O meu problema é que sou
versátil demais. Também adoro
teatro e publicidade", diz a estu-
dante, com esperança de decifrar
a sua verdadeira aptidão: "A
orientação vocacional ajuda a or-
ganizar as idéias". Numa expe-
riência semelhante à vivida por
Geane, Guilherme Andrade de
Lima, de 18 anos, resolveu largar
a Academia Militar das Agulhas
Negras (Aman), em Resende,
após três meses de curso. "Desço-
bri que eu estava mais voltado
para as artes e ciências", disse
Guilherme, que de início não teve
o respaldo da família. "A 

primei-
ra reação deles foi de Censura.
Com o tempo consegui mostrar
para todos que a carreira militar
estava me sufocando", lembrou o
ex-cadete.

Morando em Juiz de Fora, Mi-
nas Gerais, com os pais, que tive-
ram que indenizar a academia mi-
litar com as despesas de
fardamento, Guilherme vem ao
Rio de Janeiro especialmente para-gs-sessêeSr-ilEslou entre Arquite-
tura e Engenharia Eletrônica"
adianta. Apesar de se classificar
de tímido, ele não encontrou difi-
culdades para dar e receber suges-
tões: "O 

grupo, de certa forma,
leva à exposição. O entrosamento
foi fácil. Talvez por todos estarem
na mesma situação. Nós nos abri-
mos como se fôssemos amigos".

Serviço

As opções r:
Centro de Desenvolvimen-

to de Recursos Humanos da
Fundação Movimento Uní-
versitário de Desenvolvimen^
to Econômico e Social (Fun-
dação Mudes). """

Rua México 119, 14° aa?
dar, Centro. Tel. 210-1319,
ramais Al e BI. O trabalho
é desenvolvido em sete sç{£
sões e o atendimento se faz
sob método individual e em
grupos de cinco a oito pes-
soas. O custo total é de 20%
sobre o salário mínimo.

Serviço de Psicologia
Aplicada da Faculdade Celço
Lisboa.

Rua 24 de Maio 797 (En-
genho Novo). Tel. 201-4722,
ramal 234. Sessões semanais
de 50 minutos durante dois
meses e meio. Atendimento
individual e em grupos de
quatro a dez pessoas. O ser-
viço, prestado por alunos dò
quarto e quinto anos de Psi-
cologia, é gratuito. -i

Serviço de Psicologia
Aplicada da Faculdade de
Psicologia da Universidade
Santa Úrsula.

Rua Fernando Ferrari 75,
quarto andar, Botafogo. Tel.
551-5542, ramal 319. Dez a
doze sessões de 50 minutos,
uma vez por semana. Minis-
trado por alunos do quinío
ano de Psicologia, supervisio.-
nados por professores. O eus-
to da sessão varia de 1%,#
10% do salário mínimo, de.-
pendendo da renda familiar
do interessado. 1

Serviço de Psicologia Apli-
cada do Instituto de Psicologia
da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj).

Rua Francisco Xavier 524,
10° andar, salas 1002 e 1006.
Tel. 284-8322, ramais 2101 e
2204. Dez sessões de uma ho-
ra e meia, duas vezes por sé-

jnana^com atendimento em
grupõs~^è~Hté-ei4o--pessoas.
Ministrado por alunos dó
quarto e quinto anos de Psir
cologia, supervisionados por
professores. O custo varia dè
acordo com a renda familiar
do interessado.

Facha e Gama Filho

já 
aceitam inscrições

A partir desta semana, a Facul-
«i dade de Comunicação e Turismo
gr Hélio Alonso (Facha), em Botafo-
4£go, e a Universidade Gama Filho

(UGF), na Piedade, estarão acei-
tando inscrições para o vestibular"íS&do segundo semestre. Na Hélio

Já: Alonso, elas estarão abertas de hoje
^ij.até o dia 13 de julho. Para os cursos
w -. de Comunicação Social (Jornalis-~u<> 

mo, Publicidade e Propaganda, Ra-
st-.-dialismo e Relações Públicas), nos

três turnos, são oferecidas 280 va-
¦> gas; Turismo, no turno da manhã,

j 50 vagas; e Tecnologia em Proces-
~Bt samento de Dados, no turno da
«si noite, 50 vagas.

.jíu As provas serão realizadas nos
dias 16 — das 19h às 23h — e 17 de
julho — das 14h às 18h — com
questões divididas entre discursivas
e de múltipla escolha, nas áreas de
Língua Portuguesa e Literatura,
Redação, Língua estrangeira, Quí-
mica, Biologia, História, Geografia

OSPB, Física e Matemática.
je- Para fazer sua inscrição na Fa-:\,t cha, o candidato deve dirigir-se à

Rua Muniz Barreto 51, em Botafo-
• go, de segunda a sexta-feira, das 9h

às 21h, e aos sábados das 9h às 12h,
munido de carteira de identidade —

"i' cópia e original —, dois retratos
-«'• 3X4 e o recibo da taxa de inscrição,
,05' paga na própria tesouraria da Hélio

Alonso. A taxa fica mais barata
para quem se inscrever em
maio:Cr$ 300 mil; em junho, Cr$
500 mil; e em julho, Cr$ 700 mil.

As inscrições para a Gama Filho
vão desta quarta-feira, dia 5, até o
dia 21 de maio. Elas poderão ser
feitas das 9h às 20h no Campus
Gonzaga da Gama Filho, à Rua
Manoel Vitorino 625, na Piedade;
das lOh às 19h no Terminal Mene-
zes Cortes, na Rua São José 35,
Térreo, Centro; das lOh às 17h no
Curso Unidade GPI, na Avenida
Nossa Senhora de Copacabana
819, Copacabana.

O estudante deve levar a carteira
de identidade e cópia xerográfica —
que será retida —, além do recibo
da taxa de inscrição, no valor de
Cr$ 500 mil, que pode ser paga em
qualquer agência do Bamerindus.

O cartão provisório de inseri-
ção deverá ser trocado pelo defi-
nitivo no campus universitário
nos dias 2 e 3 de junho, das 9h às
20h. As provas serão nos dias 5 e 6
de junho, também no campus. Os
cursos com maiores ofertas são
Direito, com 385 vagas distribuí-
das nos três turnos; Psicologia e
Engenharia, com 220 e 200 vagas,
respectivamente, distribuídas pe-
los turnos da manhã e noite.

Tijuca 
ganha 

faculdade
Os vestibulandos ganharam

mais uma opção nas áreas de Eco-
nomia e Ciências Contábeis. Cria-
da em março passado, por decreto
do presidente Itamar Franco, a Fa-
culdade Rio, na Tijuca, abrirá as
portas oficialmente no meio do
ano. Por enquanto, os cursos serão
apenas à noite. O vestibular, que
está previsto para a primeira sema-
na de julho, será integrado ao da

Faculdade Carioca, especializada
em Informática. As inscrições já
estão abertas. Serão oferecidas 80
vagas para Economia, 80 para
Ciências Contábeis e 70 para Tec-
nologia em Processamento de Da-
dos. Os três primeiros colocados de
cada área ganharão, respectiva-
mente, 50%, 30% e 20% de des-
contos em bolsas de estudos.

Seguro 
garante 

o término dos estudos

¦ Estácio de Sá

lança sistema que
cobre as despesas

Para 
enfrentar a crise, a Uni-

versidade Estácio de Sá, no
Rio Comprido, lançou uma ini-
ciativa pioneira no mercado: o
seguro de custeio educacional.
Posto em prática pela Trevo Se-
guradora, empresa do Sistema
Financeiro Bandeirantes, ele co-
bre o pagamento das mensalida-
des, garantindo o término do
curso no caso de falecimento do
pai ou responsável legal pelo
aluno. Detalhe: o serviço é intei-
ramente gratuito, com o benefi-
cio sendo inserido na matrícula.

A única condição para se be-
neficiar com o seguro é estar em
dia com as mensalidades, caben-
do a despesa exclusivamente à
universidade, que paga ao Ban-
deirantes 1.5% do valor da men-
salidade. O seguro garante ainda
pagamento de três mensalidades
em decorrência de acidente que
provoque o afastamento do alu-
no por igual período. Inclui
também a quitação de três men-
salidades caso o aluno, pai ou
responsável percam o emprego.
Mas nesses casos, é necessário
comprovar a permanência mini-
ma de um ano no trabalho.

O Custeio Educacional tam-
bém garante um seguro de vida
equivalente a 10 mensalidades
escolares, destinado a um bene-
ficiário indicado, caso o aluno
morra. Paga ainda todas as des-
pesas médicas hospitalares cau-
sadas por acidentes ocorridos
dentro do campus ou fora dele,
no caso de o aluno estar repre-
sentando a universidade em prá-
ticas esportivas.

Luiz Carlos David

Estudantes do curso de Jornalismo tem à disposição um estúdio de televisão e uma ilha de edição

Segundo o pró-reitor de As-
suntos Comunitários, Marcelo
Campos, a universidade resol-
veu pôr em prática a iniciativa
após constatar, através de uma
pesquisa realizada no fim do
ano passado, uma evasão de
6%. "Esses alunos pediram
trancamento por terem ficado
desempregados e, em conse-
qüência, sem condições de ar-
car com as mensalidades", ex-
plicou. Apesar de a novidade
ter sido divulgada amplamente,
muitos alunos ainda se mos-
tram incrédulos, como Andréa
Gomes, 20 anos, no segundo
período de Comunicação:

"Não fiz o seguro. Não me
interessei. Em geral, a universi-
dade faz tudo para tirar dinheiro
da gente; não para ajudar", alfi-

netou a estudante, que não pou-
pou críticas ao preço da mensa-
lidade. Em abril, cada disciplina
saiu por Cr$ 640 mil. As do
curso de Educação Física-e Fi-
sioterapia sofrem acréscimo de
10%). Segundo Campos, geral-
mente cada aluno cursa sete dis-
ciplinas. Hoje a Estácio conta
com 11 mil alunos na graduação
e 1.500 na pós-graduação. O
vestibular para os 27 cursos
acontecem nos dias 3 e 4 de ju-
lho e as inscrições abrem no pró-
ximo dia 17.

Em termos de treinamento
prático, um dos destaques da
Estácio é a Faculdade de Comu-
nicação, que dispõe de laborató-
rio de publicidade e propagan-
da, com duas estações gráficas

Mclntoch. "É o que existe de
mais moderno", destacou Cam-
pos. Os alunos de Jornalismo
dispõem ainda de uma redação
informatizada, laboratório de
fotografia, uma rádio e um estú-
dio de televisão, que tem uma
ilha de edição acoplada a equi-
pamentos de computação gráfi-
ca. "Deveriam ter dividido o in;
vestimento com o curso de
Arqueologia", queixa-se a estuj
dante Andreia Cherfan, no oita-
vo período de Arqueologia.

Ainda neste semestre, a uni-
versidade espera concluir su^
informatização. Munidos de
cartões magnéticos, os alu-
nos poderão, através de termi-
nais espalhados pelo campus,
rastrear informações e reque-
rer documentos.

0
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Pclourinho, Bahia. Novos Horizontes Para a Pequena Empresa. qUe?S.°de dd*ar aS e™ssorala
O coragao da cidade volta a bater. Para a acili/acao dos nenririns nv ^iL ,i. vonlade Para transmitir ou nao O governo estadualprometeu antecipar a instalagao dos mvasores
A reforma do Centra Historico de Salvador, alem
de recuperar e revitalizar um dos conjuntos

, arquitetonicos mais bonitos do mundo, une o util
ao agradavel, transformando o local num origi-
nalissimo ponto de encontro para lazer, compras
e serviqios. O SEBRAE esta presente.
O seu Centro de Exposi^oes e Negocios da Bahia
ocupa cinco casaroes do Pelourinho, com toda a
infraestrutura para exposi^oes.
E o Shopping do Pelo, um shopping rotativo que
funcionara o ano todo, promovendo a divulgagao
e comercializagao de produtos baianos de boa
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I >l/7o.y receber bones e camisetas dos 'funkeiros, Maia voltou a oferecer a Praga da Apoteose as 'galeras'

|Maia encontra 
'funkeiros'

Prefeito

BCesM

Fernando RabeloFernando Rabelo

O governo estadual prometeu antecipar a instalação dos invasores

Divulgação

JORNAL DO BRASIL CIDADE segunda-feira, 3/5/93 • 9

Após receber bonés e camisetas dos 'funkeiros', Maia voltou a oferecer a Praça da Apoteose às 'galeras

encontra

Prefeito cumpre promessa e assiste a encontro de 
'galeras'

. . . 0 prefeito César Maia cumpriu
o que havia prometido aos funkei-
ros durante um amolço, terça-feira,
no Palacio da Cidade: foi assistir ao

- final do encontro das galeras funks
na quadra do blocp carnavalesco
Boêmios de Iraja. Maia chegou às
18hl0 e, durante os 40 minutos que
permaneceu no local, conversou
com representantes de vários gru-
pos, ganhou bonés e camisetas e
voltou a oferecer a Praça da Apo-

, t&ose às galeras.
"'' Para o prefeito, diversificar os'locais 

para realização de bailes
funks é a melhor opção de se aca-
bar com a violência gerada durante
os encontros de galeras. A Associa-
ção de Equipes de Som reúnem 98
grupos de funk, dos quis 75 são do
município do Rio. No final do en-
contro de galeras, cerca de seis mil
pessoas participaram da festa. Estes
encontros, segundo os organizado-

res, reúnem, nos fins de semanas,
perto de 100 mil.

Os bailes funks que animam as
galeras todos os domingos nos su-
búrbios da cidade têm sido motivo
de muita polêmica desde que a ima-
gem dos funkeiros foi vinculada aos
arrastões e a disputas entre as co-
munidades das favelas de onde
saem a maioria de seus freqüenta-
dores. Apesar da fama de violência
dos bailes, as festas do subúrbio
continuam sendo a principal diver-
são para pelo menos um milhão de
jovens que, ao som do hip hop —
música ou fusão de elementos cul-
turais que embalam os bailes —
suam nas quadras dos clubes.

Com mais de vinte anos de exis-
tência, os bailes funk ainda são
marcados por brigas entre turmas
rivais. Apesar dos esforços dos pro-
motores dos bailes, que chegaram a
fundar uma Associação de Bailes
Funks — a qual não se filiou o

empresário Rômulo Costa, dono
da equipe Furacão 2000 e o mais
atuante — para estudar formas de
acabar com a violência, os aconte-
leimentos demonstram que, até ago-'ra as iniciativas têm aapresentado
po-ucos resultados. No dia 2 de
agosto do ano passado, Pedro Xa-
vier, de 16 anos, foi assassinado
quando saía do Clube Hollyday,
em Vilar dos Teles, São João de
Meriti. Num briga entre galeras, no

• mesmo dia, Cláudio Monteiro, 21,
e Marcos Paulo da Silva, 18, foram
mortos a tiros na quadra do Bloco
Carnavalesco, Boêmios de Irajá.
Em fevereiro deste ano, com o ob-
jetivo de comemorar a liberação
dos bailes, que haviam sido proibi-
dos em diferentes períodos pelo vi-
ce-governador e secretário de Poli-
cia Civil, Nilo Batista, foi
programado um evento funk no
Maracanãzinho, que acabou se
tranformando num campo de bata-
lha entre grupos rivais.

Empresária

pode estar

seqüestrada

A família de Vera Costa Gis-
soni, 58 anos, uma das proprie-
tárias das Faculdades Integradas
Castelo Branco, negou o seqües-
tro da empresária e atribuiu a
notícia a brincadeiras de mau
gosto de alunos da própria uni-
versidade. Os empregados do sí-
tio onde Vera mora, em Jacaré-
paguá, no entanto, dizem que
ela não é vista desde quinta-fei-
ra, quando saiu para trabalhar
por volta das 7h.

Um segurança da casa, que
não quis se identificar, pediu ao
JORNAL DO BRASIL que
saísse das imediações da casa e
só voltasse após dois dias. Ele
disse que a presença dos jorna-
listas ali só atrapalharia. Em se-
guida, tentou despistar, afirman-
do que Vera poderia ter viajado
sem avisar à família. Pelo telefo-
ne, a nora da empresária, que se
identificou apenas como Márcia,
disse que Vera viajou para Belo
Horizonte onde está cuidando
de um parente doente.

Vera teria sido seqüestrada
na noite de quinta-feira, por vol-
ta das 20h, quando voltava do
trabalho, e o valor do resgate
exigido seria de US$ 2 milhões
(Cr$ 72,6 bilhões). O Ômega que
dirigia foi deixado num posto na
Rodovia Presidente Dutra. Os
plantonistas da Divisão Anti-Se-
qüestro (DAS) afirmaram não
ter informações sobre o caso. O
delegado Hélio Vigio, responsá-
vel pela DAS, também não foi
encontrado e teria viajado para
Petrópolis.

Vera Gissani, é separada, tem
três filhos e mora com dois deles
no sítio na Estrada da Boiúna,
2.256, na Taquara. A casa fica
num local deserto e é cercada
por muro alto e muitas árvores.
Há vários meses conta com três
seguranças, dia e noite.

Acordo faz invasores

desocuparem as casas

Um acordo entre representan-
tes do governo do estado e os
invasores do Terreno das Mis-
sões, no final da tarde de domin-
go, levou à desocupação das casas,
construídas para os desalojados
pelas obras da Linha Vermelha,
no Km 0 da Rodovia Washington
Luiz. Depois de selada a paz com
os 1.500 integrantes do Mutirão
Habitacional de Brás de Pina, o
secretário estadual de Urbaniza-
ção, Habitação e Assentamentos,
Fernando Lopes, decidiu anteci-
par para esta semana a instalação
das comunidades — todas de São
João de Meriti — nas casas, cujas
obras estão em fase de acabamen-
to. "As obras da Linha Vermelha

não podem ser prejudicadas por
este tipo de atuação", afirmou
Lopes. O secretário considerou
"irresponsável" o comportamen-
to do padre José Artola, que lide-
rou a invasão das casas e mantém
o cadastro de 20 mil famílias no
mutirão. "Ele vive deste expedien-
te. Não se pode pegar milhares de
pessoas e iludi-las", afirmou. Lo-
pes explicou que o protocolo de
intenções, assinado em 91, deter-
minava que o pessoal do mutirão
garantisse o terreno e os recursos
para a construção das casas: "Co-
mo nada disso foi cumprido, a
Cehab — que entraria com a
construção — não tinha o que
fazer".

Paula fica na Polinter

CARIOCAS

DO PRIMEIRO

MONDO

RECADOS

ASSIM:

Paula não quis participar da fuga com mais

e não foge com 
presas

Espaço Comercial, Espaço Cultural.
Trabalhando em parceria com a Secretaria da
Indústria Comércio e Turismo do Estado da
Bahia, Seplantec e Ipac, o Sebrae/Ba incentiva um
maior intercâmbio entre as empresas baianas dos

Centro de Exposições e Negócios da Bahia, na
Rua Francisco Muniz Barreto, Terreiro de Jesus,
Pelourinho, Salvador.
O Shopping do Pelô.
E o SEBRAE fazendo a sua parte.

Maiores Informações: Tel: (071) 321-4200 - Fax: (071) 321-3985

GOVERNO
DA BAHIA

SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMERCIO E TURISMO

Itamar vai

acionar hoje

o prefeito

Doze prisioneiras — algumas
consideradas criminosas muito
perigosas — fugiram da carcera-
gem feminina da Polinter, no
Centro de Niterói, na madrugada
de ontem. Ao perceber que o car-
cereiro Cruz dormia, uma das
presas conseguiu apanhar as cha-
ves e abrir as celas. Em seguida, o
grupo saiu pela porta principal da
unidade. Cinco das fugitivas divi-
diam a cela com Paula Thomaz,
acusada de matar a atriz Daniela
Perez com o marido, o ator e
assassino confesso Guilherme de
Pádua. Paula, porém, não quis
acompanhar o grupo e permane-
ceu no presídio.

O carcereiro Cruz disse aos
responsáveis pelas buscas que
provavelmente foi dopado duran-
te o jantar, servido no sábado aos
policiais de plantão. Para confir-
mar a versão, ele deverá ser sub-

metido a exames laboratoriais no
instituto Médico-Legal (IML). A
carcereira, que deveria estar tra-
balhando com ele, faltou ao servi-
ço. A fuga ocorreu por volta de
2h de ontem. Durante toda a ma-
drugada equipes da Polícia Civil e
do 12° BPM (Niterói) fizeram
buscas nos arredores do presídio,
mas não conseguiram encontrar
as detentas.

As fugitivas são Márcia de
Medeiros, Ana Paula Rosa, Jane
Cristina do Rosário, Esteia Ma-
ria de Oliveira, Maria Pereira
dos Santos, Marina dos Santos,
Luciana de Oliveira, Márcia
Cristina de Lima, Viviane Costa,
Beatriz Alves da Silva, Silma
Ferreira e Lena Vânia da Silva
Figueredo. Antes desta fuga, ha-
via 40 mulheres presas na carce-
ragem da Polinter, em Niterói.

setores industrial, comercial e agroindustrial.
Totalmente informatizado, o Shopping do Pelô
oferece também serviços complementares para
atrair empresas e compradores.
Além de dispor de espaço para estimular produtos
culturais, com galeria de arte e palco para shows
ao ar livre, desfiles de modas, mostras e lançamen-
tos de produtos.

Novos Horizontes Para a Pequena Empresa.
Para a agilização dos negócios, os expositores do
Shopping do Pelô contarão com salas de
reuniões, linhas telefônicas, fax, central de
cartões de crédito e uma unidade do Balcão
Sebrae. Quem lucrará também serão os lojistas,
que terão novas opções para compras diretas.
Com a promoção de exposições periódicas no
Shopping do Pelô, o Sebrae/Ba abre novos hori-
zontes para a pequena empresa baiana, diversifi-
cando o mercado para seus produtos, viabilizan-
do a realização de caravanas de negócios, fortale-
cendo o segmento empresarial de menor porte e
contribuindo para a recuperação econômica do
Centro Histórico de Salvador.

MÁRCIA CARMO

__aRASÍWA-=r^Tprésiden te
Itamar Franco deve entrar hoje
com uma ação judicial contra o
prefeito César Maia. Itamar fi-
cou irritadíssimo com a exposi-
ção de uma foto sua no verso da
nova tabela dos táxis do Rio. O
presidente acha que, no mínimo,
o prefeito deveria tê-lo consulta-
do para saber se deveria fazer
este tipo de marketing. Para Ita-
mar, a tabela vincula sua ima-
gem à inflação.

A pelo menos um assessor
Itamar classificou de "abuso" a
iniciativa de Maia. Ele não viu
na atitude nenhuma boa vonta-
de em torná-lo mais conhecido
entre a população. Itamar, con-
siderado discreto, até hoje não
tirou a foto oficial de presiden-
te.

Ele também resistiu a muitos
conselhos para que, no início de
sua administração — há exatos
sete meses — convocasse cadeia
nacional de rádio e TV para se
apresentar à nação. Nas duas
vezes em que foi à TV para
anunciar as diretrizes do gover-
no e o recente plano de ação, fez
questão de deixar as emissoras à
vontade para transmitir ou não
sua fala.

Fuga de 7 no Centro

Depois de serrarem as grades
da cela número três, com 15 pre-
sos, sete deles fugiram às 8h de
ontem da 6aDP (Cidade Nova),
no Centro. Eles surpreenderam n

têBéfTorgedo Nasci-
mento, que encontrou os bandi-
dos na galeria de acesso às celas.
O policial, que levava o café da
manhã, foi jogado no chão, en-
quanto os presos escapavam pela
janela lateral de uma sala próxima
à carceragem.

Um dos fugitivos — Evandro
Mignote Neto, 19 anos — partici-
pou no final de março do assalto
ao apartamento 103 da Avenida
Paulo de Frontin, 397, no Rio
Comprido, onde mora o comer-
ciante Antônio Quintans Novo.
No assalto, ele manteve como re-
féns durante três horas os filhos

do comerciante, Talita, 11 anos, e
Marco Antonio, 15. Alegando ser
menor de idade e usando falsa
identidade, Evandro exigiu a pre--sença~dü 

juiz de menores Ciro
Darlan para se render.

Três dos fugitivos — Daniel
Araújo Silva Jr., Anselmo Sodré
de Souza e João Luís dos Santos
— foram recapturados pelo carce-
reiro e pelo detetive Carlos Alber-
to Magalhães no Viaduto São Se-
bastião, vizinho à delegacia.
Policiais do Io BPM (Estácio) fo-
ram convocados para procurar os
outros marginais, que escaparam
pela Rua Marquês de Sapucaí.
Além do assaltante Evandro Mig-
note Neto, ainda estão foragidos
Wellington dos Santos, Luís An-
tonio de Souza e Paulo da Silva.

CENTRO DE EXPOSIÇÕES E NEGÓCIOS DA BAHIA

Pelourinho, Bahia.
O coração da cidade volta a bater.
A reforma do Centro Histórico de Salvador, além
de recuperar e revitalizar um dos conjuntos
arquitetônicos mais bonitos do mundo, une o útil
ao agradável, transformando o local num origi-
nalíssimo ponto de encontro para lazer, compras
e serviços. O SEBRAE está presente.
O seu Centro de Exposições e Negócios da Bahia
ocupa cinco casarões do Pelourinho, com toda a
infraestrutura para exposições.
É-o Shopping do Pelô, um shopping rotativo que
funcionará o ano todo, promovendo a divulgação
e comercialização de produtos baianos de boa
qualidade.

t
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Paula ndo quis fugir

. ji.

Divulgação

Marco Antônio Cavalcanti'¦

Paula não quis fugir

JORNAL DO BRASIL CIDADE
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Apòs receber bonés e camisetas dos 'junkeiros', Maia voltou a oferecer a Praça da Apoteos^^ãkrm

Espaço Comercial, Espaço Cultural.
Trabalhando em parceria com a Secretaria da
Indústria Comércio e Turismo do Estado da
Bahia, Seplantec e Ipac, o Sebrae/Ba incentiva um
maior intercâmbio entre as empresas baianas dos

Centro de Exposições e Negócios da Bahia, na
Rua Francisco Muniz Barreto, Terreiro de Jesus,
Pelourinho, Salvador.
O Shopping do Pelô.
E o SEBRAE fazendo a sua parte.

Maiores Informações: Tel: (071) 321-4200 - Fax: (071) 321-3985

SEBRAE
GOVERNO
BA BAHIA

SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO ETURISMO
4a feira

JB
no seu

Maia encontra 
'funkeiros'

¦ Prefeito cumpre promessa e assiste a encontro de 
'galeras'

0 prefeito César Maia cumpriu
o que havia prometido aos funkei-
ws durante um amolço, terça-feira,
no Palacio da Cidade: foi assistir ao
final do encontro das galeras funks
lia quadra do bloco carnavalesco
Boêmios de Iraja. Maia chegou às
IShlO e, durante os 40 minutos que
permaneceu no local, conversou
£om representantes de vários gru-
pos, ganhou bonés e camisetas e
voltou a oferecer a Praça da Apo-
teose às galeras.
. Para o prefeito, diversificar os

.locais para realização de bailes
funks è a melhor opção de se aca-
bar com a violência gerada durante
os encontros de galeras. A Associa-
çâo de Equipes de Som reúnem 98
grupos de funk, dos quis 75 são do
município do Rio. No final do en-
contro de galeras, cerca de seis mil
pessoas participaram da festa. Estes
ejicontros, segundo os organizado-

res, reúnem, nos fins de semanas,
perto de 100 mil.

Os bailes funks que animam as
galeras todos os domingos nos su-
búrbios da cidade têm sido motivo
de muita polêmica desde que a ima-
gem dos funkeiros foi vinculada aos
arrastões e a disputas entre as co-
munidades das favelas de onde
saem a maioria de seus freqüenta-
dores. Apesar da fama de violência
dos bailes, as festas do subúrbio
continuam sendo a principal diver-
são para pelo menos um milhão de
jovens que, ao som do hip hop —
música ou fusão de elementos cul-
turais que embalam os bailes —
suam nas quadras dos clubes.

Com mais de vinte anos.de exis-
tência, os bailes funk ainda são
marcados por brigas entre turmas
rivais. Apesar dos esforços dos pro-
motores dos bailes, que chegaram a
fundar uma Associação de Bailes
Funks — a qual não se filiou o

empresário Rômulo Costa, dono
da equipe Furacão 2000 e o mais
atuante — para estudar formas de
acabar com a violência, os aconte-
lamentos demonstram que, até ago-
ra as iniciativas têm aapresentado
poucos resultados. No dia 2 de
agosto do ano passado, Pedro Xa-
vier, de 16 anos, foi assassinado
quando saía do Clube Hollyday,
em Vilar dos Teles, São João de
Meriti. Num briga entre galeras, no

• mesmo dia, Cláudio Monteiro, 21,
e Marcos Paulo da Silva, 18, foram
mortos a tiros na quadra do Bloco
Carnavalesco, Boêmios de Irajá.
Em fevereiro deste ano, com o ob-
jetivo de comemorar a liberação
dos bailes, que haviam sido proibi-
dos em diferentes períodos pelo vi-
ce-governador e secretário de Poli-
cia Civil, Nilo Batista, foi
programado um evento funk no
Maracanãzinho, que acabou se
tranformando num campo de bata-
lha entre grupos rivais.

O Slwpping

do Pelo

-"'«v DE EXPOSIÇÕES E NEGÓCIOS DA BAHIA

Novos Horizontes Para a Pequena Empresa.
Para a agilização dos negócios, os expositores do
Shopping do Pelô contarão com salas de
reuniões, linhas telefônicas, fax, central de
cartões de crédito e uma unidade do Balcão
Sebrae. Quem lucrará também serão os lojistas,
que terão novas opções para compras diretas.
Com a promoção de exposições periódicas no
Shopping do Pelô, o Sebrae/Ba abre novos hori-
zontes para a pequena empresa baiana, diversifi-
cando o mercado para seus produtos, viabilizan-
do a realização de caravanas de negócios, fortale-
cendo o segmento empresarial de menor porte e
contribuindo para a recuperação econômica do
Centro Histórico de Salvador.

Empresária

pode estar

seqüestrada

A família de Vera Costa Gis-
soni, 58 anos, uma das proprie-
tárias das Faculdades Integradas
Castelo Branco, negou o seqües-
tro da empresária e atribuiu a
notícia a brincadeiras de mau
gosto de alunos da própria uni-
versidade. Os empregados do sí-
tio onde Vera mora, em Jacaré-
paguá, no entanto, dizem que
ela não é vista desde quinta-fei-
ra, quando saiu para trabalhar
por volta das 7h.

_ Um segurança da casa, que
não quis se identificar, pediu ao
JORNAL DO BRASIL que
saísse das imediações da casa e
só voltasse após dois dias. Ele
disse que a presença dos jorna-
listas ali só atrapalharia. Em se-
guida, tentou despistar, afirman-
do que Vera poderia ter viajado
sem avisar à família. Pelo telefo-
ne, a nora da empresária, que se
identificou apenas como Márcia,
disse que Vera viajou para Belo
Horizonte onde está cuidando
de um parente doente.

Vera teria sido seqüestrada
na noite de quinta-feira, por vol-
ta das 20h, quando voltava do
trabalho, e o valor do resgate
exigido seria de US$ 2 milhões
(Cr$ 72,6 bilhões). O Ômega que
dirigia foi deixado num posto na
Rodovia Presidente Dutra. Os
plantonistas da Divisão Anti-Se-
qüestro (DAS) afirmaram não
ter informações sobre o caso. O
delegado Hélio Vigio, responsá-
vel pela DAS, também não foi
encontrado e teria viajado para
Petrópolis.

Vera Gissani, é separada, tem
três filhos e mora com dois deles
no sítio na Estrada da Boiúna,
2.256, na Taquara. A casa fica
num local deserto e é cercada
por muro alto e muitas árvores.
Há vários meses conta com três
seguranças, dia e noite.

Pelourinho, Bahia.
O coração da cidade volta a bater.
A reforma do Centro Histórico de Salvador, além
de recuperar e revitalizar um dos conjuntos
arquitetônicos mais bonitos do mundo, une o útil
ao agradável, transformando o local num origi-
nalíssimo ponto de encontro para lazer, compras
e serviços. O SEBRAE está presente.
O seu Centro de Exposições e Negócios da Bahia
ocupa cinco casarões do Pelourinho, com toda a
infraestrutura para exposições.
E o Shopping do Pelô, um shopping rotativo quefuncionará o ano todo, promovendo a divulgação
e comercialização de produtos baianos de boa
qualidade, j

Paula fica na Polinter

Itamar vai

acionar hoje

o prefeito
MÁRCIA CARMO

BRASÍLIA — O presidente
Itamar Franco deve entrar hoje-
com uma ação judicial contra o
prefeito César Maia. Itamar fi-
cou irritadíssimo com a exposi-
ção de uma foto sua no verso da
nova tabela dos táxis do Rio. O
presidente acha que, no mínimo,
o prefeito deveria tê-lo consulta-
do para saber se deveria fazer
este tipo de marketing. Para Ita-
mar, a tabela vincula sua ima-
gem à inflação.

A pelo menos um assessor
Itamar classificou de "abuso" a
iniciativa de Maia. Ele não viu
na atitude nenhuma boa vonta-
de em torná-lo mais conhecido
entre a população. Itamar, con-
siderado discreto, até hoje não
tirou a foto oficial de presiden-
te.

Ele também resistiu a muitos
conselhos para que, no início de
sua administração — há exatos
sete meses — convocasse cadeia
nacional de rádio e TV para se
apresentar à nação. Nas duas
vezes em que foi à TV para
anunciar as diretrizes do gover-
no e o recente plano de ação, fez
questão de deixar as emissoras à
vontade para transmitir ou não
sua fala.

CARIOCAS

DO PRIMEIRO

MONDO

RECEBEM

RECADOS

ASSIM:

telão no Jockey Club

Beethoven, Bach, Mozart e
Chopin, em gravações das or-
questras filarmônicas de Berlim
e Viena, poderão ser vistos nos
dias 18 e 25 de maio e Io e 8 de
junho em telão e reprodução a
laser, com apresentação do pia-
nista Marcello Verzoni, na série
Encontros com os Grandes Mes-
tres da Música, no auditório do
Jockey Club, no Centro.

A promoção é de O Sol —
Arte Sol Realizações Culturais.
A série de concertos em telão

tem como patronesse de honra a
secretária municipal de Cultura,
Helena Severo, e presta home-
nagem a Angela Fragoso Pires.
Os ingressos podem ser compra-
dos em quatro locais: no Jockey
(297-6655); Traditio Antiguida-
des (loja 314 do shopping Cassi-
no Atlântico); House Garden
(267-5661); e na obra social O
Sol (294-6198 e 294-5099). A as-
sinatura dos quatro encontros
fica em Cr$ 1,4 milhão e cada
entrada por CrS 480 mil.

setores industrial, comercial e agroindustrial
informatizado, o Shopping do Pelô

oferece também serviços complementares para
atrair empresas e compradores.
Além de dispor de espaço para estimular produtos
culturais, com galeria de arte e palco para shows
ao ar livre, desfiles de modas, mostras e lançamen-
tos de produtos.

e não foge com 
presas

Doze prisioneiras — algumas
consideradas criminosas muito
perigosas — fugiram da carcera-
gem feminina da Polinter, no
Centro de Niterói, na madrugada
de ontem. Ao perceber que o car-
cereiro Cruz dormia, uma das
presas conseguiu apanhar as cha-
ves e abrir as celas. Em seguida, o
grupo saiu pela porta principal da
unidade. Cinco das fugitivas divi-
diam a cela com Paula Thomaz,
acusada de matar a atriz Daniela
Perez com o marido, o ator e
assassino confesso Guilherme de
Pádua. Paula, porém, não quis
acompanhar o grupo e permane-
ceu no presídio.

O carcereiro Cruz disse aos
responsáveis pelas buscas que
provavelmente foi dopado duran-
te o jantar, servido no sábado aos
policiais de plantão. Para confir-
mar a versão, ele deverá ser sub-
metido a exames laboratoriais no
Instituto Médico-Legal (IML). A
carcereira, que deveria estar tra-
balhando com ele, faltou ao servi-
ço. A fuga ocorreu por volta de

2h de ontem. Durante toda a ma-
drugada equipes da Polícia Civil e
do 12° BPM (Niterói) fizeram
buscas nos arredores do presidio.

As fugitivas são Márcia de
Medeiros, Ana Paula Rosa, Jane
Cristina do Rosário, Esteia Ma-
ria de Oliveira, Maria Pereira
dos Santos, Marina dos Santos,
Luciana de Oliveira, Márcia
Cristina de Lima, Viviane Costa,
Beatriz Alves da Silva, Silma
Ferreira e Lena Vânia da Silva
Figueredo. Antes desta fuga, ha-
via 40 mulheres presas na carce-
ragem da Polinter, em Niterói.

Fuga de 7
Depois de serrarem as grades

da cela número três, com 15 pre-
sos, sete deles fugiram às 8h de
ontem da 6aDP (Cidade Nova),
no Centro. Eles surpreenderam o
carcereiro Cleber Jorge do Nasci-
mento, que encontrou os bandi-
dos na galeria de acesso às celas.
O policial, que levava o café da
manhã, foi jogado no chão, en-
quanto os presos escapavam pela
janela lateral de uma sala próxima
à carceragem.

Um dos fugitivos — Evandro
Mignote Neto, 19 anos — partici-
pou no final de março do assalto
ao apartamento 103 da Avenida
Paulo de Frontin, 397, no Rio
Comprido, onde mora o comer-
ciante Antônio Quintans Novo.
No assalto, ele manteve como re-
féns durante três horas os filhos

no Centro
do comerciante, Talita, 11 anos,e
Marco Antonio, 15. Alegando ser
menor de idade e usando falsa

, identidade, Evandro exigiu a pre-
sença do juiz de menores Ciro
Darlan para se render.

Três dos fugitivos — Daniel
Araújo Silva Jr., Anselmo Sodré
de Souza e João Luís dos Santos
— foram recapturados pelo carce-
reiro e pelo detetive Carlos Alber-
to Magalhães no Viaduto São Se-
bastião, vizinho à delegacia.
Policiais do Io BPM (Estácio) fo-
ram convocados para procurar os
outros marginais, que escaparam
pela Rua Marquês de Sapucai.
Além do assaltante Evandro Mig-
note Neto, ainda estão foragidos
Wellington dos Santos, Luís An-
tonio de Souza e Paulo da Silva.

Jomaleiro festeja dia

de seu santo 
padroeiro

Foi como na Calábria — re-
gião no sul da Itália — a come-
moração pelo dia de São Fran-
cisco de Paula, padroeiro dos
jornaleiros, que ontem reuniu
milhares de pessoas — a maioria
da comunidade italiana — na
Praça Euvaldo Lodi, na Barra
da Tijuca, onde houve uma pro-
cissão. Não faltaram a música e
trajes típicos, as conversas ani-
madas no idioma da terra natal
e, como de costume, as delicio-
sas massas vendidas em dez bar-
raquinhas no pátio da igreja
consagrada ao santo.

Não perco um ano. É bom
demais", afirmou Eva Mantuano,
66 anos, filha de calabreses que
desde 1954, quando a igreja ainda
era uma pequena construção de
madeira, não troca a festa por
qualquer outro programa. Mais
uma vez à frente da barraca do
JORNAL DO BRASIL — a ins-
talação das barraquinhas onde
eram vendidos os quitutes ficou
por conta dos jornais —, dona
Eva não se cansou de lembrar dos
velhos tempos.

Recebido pelo presidente do
Sindicato dos Jornaleiros, Vicente

Scofano, e pelo
subprefeito da
Barra, Eduardo
Paes, até o cônsul-
geral da Itália,
Cláudio Zanghi,
no Rio desde se-
tembro, se encan-
toucom o que viu."Na 

próxima eu
volto", prometeu,
ao coordenador
da festa, Carlos
Santoro, que cal-
culou em 30 mil o
número de pes-

* I na  wmwmmmm soas em dois dias
Os devotos saíram em procissão pelas ruas da Barra de festa na igreja.

Concerto clássico em

G ?

?!
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Chance Diplomática

ão mereceu o devido destaque a guinada de
180 graus operada pelos democratas em re-

lação aos republicanos no campo da ecologia. Em
discurso recente no Jardim Botânico de Washing-
ton, em homenagem ao Dia da Terra, o presiden-
te Clinton reafirmou seus compromissos ambien-
tais de campanha e anunciou a futura adesão dos
Estados Unidos ao Tratado de Biodiversidade.

Lembremos que a recusa em assinar a con-
venção sobre biodiversidade foi a grande respon-
sável pela inconsistente atuação americana na
Rio 92. George Bush sustentou, então, que as
preocupações ambientais não podiam sacrificar
os interesses econômicos americanos e considerou
insuficientes as garantias sobre propriedade inte-
lectual, mostrando-se relutante em transferir tec-
nologia e recursos financeiros.

Bill Clinton diz o oposto: não há economia
sadia sem um meio ambiente sadio. Daí deduzin-
do-se que a batalha da biodiversidade deve ser
conduzida em escala mundial, mas que só será
ganha nos trópicos, onde ecossistemas quentes e
úmidos, como as florestas tropicais, recifes de
coral e águas costeiras, abrigam dois terços de
todas as espécies.

Para vencer esta batalha são necessários in-
vestimentos, o reconhecimento da soberania das
nações sobre seus recursos naturais, uma utiliza-
ção racional desses recursos, o respeito ao direito
dc propriedade intelectual para produtos da bio-

tecnologia — o uso da tecnologia na agricultura,
na ciência, na indústria, na medicina e na prote-
ção ambiental. Finalmente, está previsto o acesso
dos países onde se encontra toda essa biodiversi-
dade às tecnologias empregadas e às informações
recolhidas.

A mudança na posição americana é de trans-
cendental importância para quatro países que,
sozinhos, representam 75% de todas as espécies
do mundo: Brasil, Madagascar, Zaire e Indoné-
sia. E também neste cinturão verde que grande
parte da diversidade biológica do mundo corre
perigo de desaparecer. Todos esses países passam
por intensa modificação ambiental, necessitam
urgentemente de recursos para desenvolver políti-
cas ambientais auto-sustentadas, enfrentam gra-
ves dificuldades econômicas.

Este quadro está a exigir do Brasil a formula-
ção de uma política ambiental que concilie a pre-
servação dos estoques genéticos com as necessida-
des básicas dos países em desenvolvimento e os
interesses econômicos das grandes nações indus-
trializadas. Ós Estados Unidos acenam claramente
com a predisposição a colaborar com um desen-
volvimento capaz de satisfazer às necessidades do
presente, sem comprometer a satisfação das neces-
sidades futuras.

O Brasil não pode desperdiçar esta oportu-
nidade.

Genealogia da Fraude

A 
nova temporada de denúncias na área do
INSS mostra que o julgamento e prisão de 18

fraudadores, no ano passado, entre eles um juiz de
Direito, não foram suficientes para conter a sanha
das quadrilhas que se especializaram em dar golpes
contra a Previdência.

O depoimento do diretor-geral da Air France,
Gérard Barraux, que foi procurado por dois fiscais
do INSS dispostos a tomar-lhe US$ 175 mil, é
impressionante. Dá conta não apenas da audácia e
desfaçatez dos fiscais, mas de que a máfia do INSS
continua em franca atuação, causando incalculá-
veis prejuízos aos cofres públicos.

A deputada Cidinha Campos (PDT-RJ), que
comunicou ao ministro Antônio Britto a tentativa
de extorsão contra Barraux, disse ao JORNAL
DO BRASIL que as fraudes contra o INSS, espe-
cialmente no Estado do Rio, já podem ser vistas
como um "problema 

genético", tal a quantidade
de parentes — pais, filhos, compadres, esposos e
esposas — envolvidos nas tramóias.

Não é só no INSS. No governo Collor, como
¦ se sabe, os vínculos familiares presidiram muitas

falcatruas. Denúncias de irregularidades que atin-
gem todo o setor público — dos poços do DNOCS

, .às guias adulteradas do Inamps — mostram que
assaltar o erário virou para muitos prática corri-
queira, exercida sem nenhuma culpa.

Enformando a vocação natural dos larápios à
fraude, existe a idéia de que dinheiro público, pelo
fato de ser público, pertence ao mesmo tempo a
Iodos e a ninguém. Nada demais portanto, já que o

dono não tem cara, em carreá-lo para projetos
pessoais ou corporativos.

Sociólogos já detectaram esta tendência brasi-
leira malsã: pôr os interesses privados e familiares
acima dos interesses coletivos. Só que se foi muito
longe. Durante a ditadura militar a nação se viu
privada do conhecimento das irregularidades ocor-
ridas no setor público, de modo que a roubalheira
continuou. Hoje, assiste-se ao clímax do processo;
convive-se com os efeitos do tumor supurado.

Num país pobre e com tantos problemas so-
ciais como o Brasil, o roubo de um centavo do
erário, ou seja, do bolso do contribuinte, devia ser
incluído na categoria dos crimes hediondos —
como acontece na China, por exemplo. Mas o
Estado só pode impor esta consciência entre os
cidadãos acabando, por todos os meios, com a
impunidade, que é a mola propulsora da máfia do
INSS e de outras máfi.as.

É lamentável que o julgamento dos fraudadores
do INSS permaneça como episódio raro na história
do Judiciário. Como se vê, não foi capaz de inibir
outros ladrões, que continuam agindo com o requin-
te de marcar hora com o diretor da Air France para
negociar mutretas. Por que os dois fiscais, junto com
seus cúmplices, já não estão na cadeia?

Se a Justiça desse continuidade à sua ação
saneadora, promovendo novos julgamentos coleti-
vos — pois há acusados de fraudes identificados à
solta — e transformando a punição aos que rou-
bam em tarefa de rotina, os prejuízos da Previdên-
cia, mais cedo ou mais tarde, acabariam.

Cartas na Mesa

A 
tragédia dos muçulmanos na Bósnia-Herze-
govina foi lembrada na inauguração do Me-

morial do Holocausto, novo museu em Washing-
ton dedicado aos 6 milhões de judeus mortos pelos
nazistas na Segunda Guerra Mundial. A cerimônia
foi pontuada por advertências para que não se
repita nos Bálcãs a omissão quanto ao extermínio
dos judeus no Terceiro Reich. "Algo 

precisa ser
feito", implorou o escritor Elie Wiesel diante de
Bill Clinton e outros 12 presidentes.e primeiros-mi-
nistros convidados.

Na verdade, o grau de desumanidade das
ações dos sérvios da Bósnia contra os muçulma-
nos, o dramático cerco de Srebrenica, a odiosa
política de "purificação étnica", a mortandade e os
estupros, chocaram o mundo via satélite. A ceie-
bridade da guerra na ex-Iugoslávia retirou-lhe o
rótulo de "conflito localizado": tornou-se um rea-
lity-show de barbárie e de injustiça.

Quando se começa a falar de genocídio, o
assunto interessa ao gênero humano em geral.
Assistir de braços cruzados à morte de crianças
sob as bombas sérvias é confissão de impotência
algo semelhante a permanecer passivo em face da
interceptação de alimentos destinados às crianças
que morrem de fome na Somália.

Convém lembrar que nem sempre esse tipo de
tragédia ganha notoriedade. É o caso do sistemáti-
co massacre praticado pela Indonésia em Timor
Oriental, antigo território português anexado em
dezembro de 1975, em conseqüência da Revolução
dos Cravos de abril no ano precedente.

O conflito — conhecido como Vietnã silencio-
so — permanece num impasse desde que uma
resolução da Onu considerou Portugal como "po-
tência administradora da ilha", não reconhecendo
a incorporação pela Indonésia. Nos últimos 18
anos, 300 mil pessoas morreram neste limbo maca-
bro praticamente ignoradas pela mídia.

Neste caso, como no da Bósnia, é fundamental
que se tenha notícia da posição brasileira. Tanto
mais que, desde janeiro, o Brasil participa pelasétima vez do Conselho de Segurança, e são notó-
rias nossas aspirações a integrar a lista de países
com assento permanente no organismo mais im-
portante da Onu. Embora distante, a questão de
Timor Oriental opõe os nativos de uma ex-colônia
portuguesa ao governo de um país que integra o

célebre cinturão verde tropical, do qual o Brasil é o
mais insígne membro.

Por outro lado, mesmo sem interesses geoes-
tratégicos específicos, nem meios para atuar nos
Bálcãs, é importante que o Brasil torne transpa-
rente sua posição em face do caráter racista e
genocida da luta na Bósnia.

• Oficialmente, sabemos apenas que a direção bá-
sicá de nossa delegação é de apoiar o plano de paz
Vance-Owen, um plano muito bem negociado que
prevê a divisão da Bósnia-Herzegovina em dez pro-
víncias, contemplando as diversas facções e etnias.
Nosso tradicional apego às soluções negociadas con-
trasta com a postura intervencionista do grupo de
não-alinhados do Conselho de Segurança.

Depois de ignorar as sanções decretadas pelaOnu na' última terça-feira, os sérvios da Bósnia
decidiram reconsiderar o plano Vance-Owen, em
face das pressões da Sérvia e do Montenegro,
duramenté atingidos pelas medidas. O fechamento
do Danúbio a mercadorias com destino à ex-Iu-
goslávia, o congelamento de bens em bancos es-
trangeiros, o confisco de meios de transporte queviolem as sanções ameaça paralisar a vida dos
sérvios e montenegrinos.

Ainda assim, não está afastada a hipótese de
um agravamento do conflito: os Estados Unidos
continuam analisando uma ação militar que com-
binaria bombardeios aéreos com suspensão do
embargo de armas aos muçulmanos da Bósnia.

Oficiosamente, fontes do Itamarati demons-
tram apreensão quanto ao resultado e a eficácia de
ataques aéreos em regiões densamente povoadas:difícil imaginar "ações cirúrgicas" em alvos quenão estão no deserto, mas alojados entre escolas e
granjas. Na esteira das advertências de Lord
Owen, diplomatas brasileiros temem que uma ação
militar não surta efeito a curto prazo e possacomprometer a operação humanitária conduzida
pelos capacetes azuis da Onu.

Independente da evolução futura dos aconte-
cimentos nesta instável região — onde nasceu a
Primeira Guerra Mundial — é fundamental quenossos diplomatas retornem ao saudável e demo-
crático hábito de dizer, alto c bom som, com
clareza e transparência, qual a posição do Brasil
em questões que afetam a humanidade como um
todo.
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CARTAS

Desrespeito
(...) Acreditando na seriedade e

responsabilidade da proposta da Se-
cretaria municipal de Cultura ("Divul-
gar a literatura brasileira e integrar a
população carioca à sua cidade") nós,
da 8" série da Escola Municipal Prof
Zuleika Nunes de Alencar, mobiliza-
mo-nos para viver "O Rio em Prosa e
Verso". Afinal, segundo a secretária
dè Cultura, Helena Severo, "levar a
literatura brasileira para o povo é uma
forma de entusiasmá-lo a ler".

Apesar das dificuldades (distância,transporte, horário, comodismo, resis-
tência dos responsáveis), considerava-
mo-nos privilegiados pela chance de
ouvir Machado num iugar tão espe-
ciai.

Vinte e sete de abril de 1993, 21
horas, Largo do Boticário.. O espetá-
culo? Cancelado! Nenhuma nota nos
jornais, nenhuma noticia pela televi-
são, nenhuma comunicação à escola.

Sentimo-nos desrespeitados, hu-
milhados, descrentes, órfãos. Mary
Araújo Quitete — Rio de Janeiro.

?
(...) Nós, professores, alunos e di-

retor da E.M. Prof Zuleika Nunes de
Alencar estamos indignados por ter
mobilizado alunos da 8" série, profes-sores e pais de alunos, para assistir à
Leitura de Machado de Assis, no Lar-
go do Boticário, às 21 horas do dia
27/4/93, promovida pela Secretaria
municipal de Cultura. Qual não foi a
nossa surpresa ao chegar no local e
encontrá-lo ás escuras, porque o even-
to havia sido cancelado.

Consideramos uma irresponsabili-
dade dos organizadores cancelar o
evento, ou transferi-lo, sem a mesma
divulgação que houve durante o seu
planejamento.

Queremos registrar publicamenteo nosso desapontamento com o trata-
mento da nossa cultura. (...) João Gas-
par PeUegrino, diretor da E.M. Prof
Zuleika Nunes de Alencar — Rio de
Janeiro.

Prefeitos do Rio
(...) São passados quase quatromeses da atual administração munici-

pai e o panorama geral continua inal-
terado, tendendo para pior. Calçadas
esburacadas por todos os lados. No
Centro nem se fala, é uma calamidade.
Na Zona Norte é o abandono comple-
to e a Zona Sul é um lixo. Problema de
fácil solução, bastando compelir os
proprietários a manter as suas calça-
das em perfeito estado. Utilização de
mão de obra em grande quantidade,fato que poderia absorver os bandos
de desocupados que perambulam pelavia pública. Mas nem isso, que é o
mais simples, pois não ha gasto. (...) o
prefeito sabe fazer.

Quanto à vagabundagem é dc dar
pena. Não há quadra onde inexistam
bandos dormindo ao relento, a qual-
quer hora do dia. Famílias acampadas
nas calçadas, debaixo das marquises
ou à sombra das árvores. Menores
abandonados (...) que serão futuros
pivetes, pedintes e ambulantes. (...)João Carlos Nobre da Veiga — Rio de
Janeiro.
Pensionistas

A Previdência Social mantém em
seu rol de benefícios, uma situação no
mínimo curiosa: o valor das prestações
pagas às pensionistas. Se o segurado
faleceu após a Lei 8.213, a parcelarelativa à família é de 80% do valor da
aposentadoria e mais 10% por depen-
dente. Se, porém, faleceu antes de 24/
7/91, o mesmo beneficio é de somente
50% e mais 10% por dependente. Esta
dualidade de situação fere o dispositi-
vo constitucional de que "todos são
iguais perante a Lei", consagrado em
todas as Constituições brasileiras, não
se compreendendo a diferenciação de
um mesmo beneficio pago à viúva ou
companheira de segurado, por uma
questão apenas de data do óbito. Ro-
berto Pires, vice-presidente da Asaprev— Rio dc Janeiro.
Privatização

Há cerca de 20 anos comprei 500
ações da Usiba pelo equivalente a USS
500. Agora, com a privatização pelaGerdau, dirigi-me a esta empresa, soli-
citando informações quanto às minhas
ações e possíveis dividendos.

Para minha surpresa a Gerdau in-
formou que a Usiba tinha em assem-
bléia decidido agrupar as ações em
grupo de 1000. Por esta razão, foi
colocada à minha disposição a quantiade CrS 1,17 — aliás, o que nunca tive
conhecimento.

Desse modo as minhas ações, cor-

respondentes a US$ 500, se evapora-
ram. Contestei por carta á Gerdau,
ponderando que esta, como sucessora
da Usiba, era responsável pelo artificio
que fez sumir minhas ações. A Gerdau
não me respondeu.

Duvido muito deste processo de
privatização que com artifícios contá-
beis faz desaparecer o patrimônio das
pessoas, e assim diminui o valor de
compra da empresa privatizada. Lu-
ciano Costa — Rio de Janeiro.
Filosofia e religião

No artigo "Quem tem medo da
Filosofia?", publicado no JB de 18/4,
Autran Dourado tece algumas consi-
derações que deixariam de cabelo em
pé o seu ex-professor, autor de "A
Filosoria e seu estudo", Artur Versiani
Velloso, de quem se diz admirador.

Criticando os mandarins do ensi-
no filosófico, manda o nosso ficcionis-
ta que o estudante, ao ler obras filosó-
ficas, fuja das notas de rodapé, onde se
encontram esclarecimentos sobre par-ticularidades que não raro escapam ao
leitor. Em outro trecho, dá como certo
que sem o conceito de "alma" formu-
lado por Platão, não existiria o cristia-
nismo. Ora, nada mais estranho ao
pensamento cristão que a metempsico-
se e a teoria da preexistência da alma,
admitidas por Platão como fundamen-
to de sua teoria do conhecimento. Na
Bíblia, a começar pelo Gênesis, a ques-tão da origem e natureza da alma é
tratada de forma muito concreta, sem
preocupação de ordem especulativa. É
verdade que, no NT, o apóstolo Paulo,
para expor com maior precisão alguns
conceitos teológicos, empregou termos
da linguagem filosófica grega, mas o
fez escoimando-os de tudo que fosse
alheio à mensagem cristã, procedimen-to seguido pelos teólogos posteriores.Ainda hoje, todas as ciências servem-
se do idioma helênico quando preci-sam de expressar conceitos novos ou
altamente abstratos. Quanto às escolas
religiosas dos bons tempos, incluíam
elas em seus programas de filosofia
noções de Teologia natural, matéria
que trata das provas da existência de
Deus, da imortalidade da alma, etc.,
temas abordados pela maioria dos fi-
lósofos, e que não se confundem com
os artigos de fé aprendidos nas aulas
de religião, em horário à parte. Maria
Lúcia A. Braga — Rio de Janeiro.
Respeito ao consumidor

(.:.) Ao ter um vestido seriamente
danificado na seção de limpeza do
Paes Mendonça do Largo do Macha-
do, dirigi-me à gerência para fazer a
reclamação. Confesso não ter acredi-
tado na solução, mas exercia o meu
direito de cobrar uma postura dos res-
ponsáveis pela loja. Na ocasião o ge-rente administrativo, Sr. Ricardo Mei-
relles, deu-me sua palavra de que seria
ressarcida mediante a apresentação da
Nota Fiscal de compra do vestido e foi
o que aconteceu, posteriormente, sem
maiores complicações ou burocracia.
(...) Rita de Cássia Ferreira Pereira —
Rio de Janeiro.

advogado precisa de distribuição ex
traordinária a supervisora entra em
contato com o juiz, que analisa o caso
e, dependendo da situação, procedeuma distribuição extraordinária.

. Quanto às guias, quem as fornece
para o pagamento de custas é a Caixa
Econômica Federal, que o faz gratúi-tamente.

A tabela de custas está sempre êm
local visível, e só advogados sem muita
militância na Justiça Federal o desço-
nhecem. Com relação à desatualização
da tabela, esclarecemos que esta é en-
viada pelo Conselho da Justiça Fede-
ral, em Brasília, ao Tribunal Regional
Federal da 2" Região, que distribui
para a Justiça Federal, e se algum
advogado vai ao cartório com a guiádesatualizada, este informa a quantiacerta que o advogado complementa ha
Caixa Econômica. Se o advogado de-
seja levar a tabela de custas, existe nas
dependências da Justiça Federar(mas
que não pertence à Justiça) um serviço
de xerox que fornece as tabelas.

Quanto ao preenchimento' de
guias, a OAB tem uma sala nas depen-
dências da Justiça para atender aos
senhores advogados, inclusive com
máquina á disposição.

Informação por telefone é inviá:
vel, pois não temos funcionários sufi-
cientes para destacar um só para çgtéserviço. Luís Paulo S. Machado, Justi-
ça Federal, Unicom — Rio de Janeiro.
Competência

Justiça Federal
Ao tomar conhecimento da carta

do advogado José Alfredo Lion, na
seção Cartas do JB de 29/4, a Justiça
Federal informa que nenhuma das
afirmações do advogado corresponde
à verdade dos fatos.

A denúncia de que o juiz distribui-
dor só trabalha no horário entre 15 e
16 horas é falsa. A distribuição dos
processos é feita às 16h, mas se algum

Fico muito grato ao Dr. Antônio
Rosa Bellas e a toda a equipe de médi-
cos e enfermeiros do Hospital Univer-
sitário Antonio Pedro, em Niterói, pe-la atenção, cuidado e senso
profissional dispensados ao meu filho;
Anderson Henrique Correia Ribeiro.
No dia. 16/4 Anderson caiu do slcáte,
bateu com a cabeça no chão e teve queser levado às pressas e em estado gra-vissimo para o HUAP, onde foi opera-
do de urgência com muito sucèsse.
José Henrique da Silva Ribeiro — Rio
de Janeiro. ¦ .
Integridade

(...) No dia 12/3/93, pronto paraviajar, acompanhado de minha mulher
e meu filho, fui abastecer o carro , nó
posto BR; na Av. Sernambetiba, (...)
quando um caminhão carregado de
pedras brutas invadiu o posto e, des-
governado, arremessou meu carro dè
encontro à bomba de gasolina. Pof
questão de centímetros (...) ninguém sé
machucou, mas o carro, um Kadett
Ipanema 93, foi quase todo atingido. ¦

Sabendo de meus direitos comecei
o processo, amigável, sem esperanças,
porém, por saber que outras pessoasem processos idênticos, tiveram ganhpde causa e viram os responsáveis "fa-
lir" após a sentença, para não honrar
o compromisso.

Supreendentemente, depois de .ter
sido sempre muito bem atendidojselo
pessoal da Serveng Civil SarrS/Ã, pro-
prietários do_caminhãò (em especial o
Dr. Luiz Carneiro, engenheiro, do Rio
de Janeiro e D. Ulema, do departa-
mento de Faturamento e Cobrança, Je
São Paulo, recebi o cheque correspon-
dente ao prejuízo total, em 23/3. V

Quero destacar também o Sr. Aur
gusto e Eliana, da Ajuste Seguradora
de Sinistros Ltda, pela cordialidade e '
eficiência. (...) Marcello. Jabour Auto-
nini — Rio de Janeiro. ... .
Excesso de impostos ,

(...) Será que nifiguèm, a não ser
eu, descobriu que a inflação, o desem-
prego e a recessão são resultadosdò
excesso de impostos, em número e va-
lor? :í,

Sou empresária no ramo hoteleiro*,
tenho 37 funcionários. Se não tivesse
que pagar 60% da carga tributária á
mais.por cada funcionário, além de
uma média de CrS 1,8 milhão de vale"-
transporte, também, por funcionário,
eu estaria, com certeza, empregando
mais 30 pessoas.

Será que nossos economistas, ad-
ministradores, enfim, toda uma equipe
formada não percebe que o INSS é ò
maior indutor do desemprego? Como
eu, outros empresários também dei-
xam de empregar porque estão nas
mesmas condições. Estou no meio dá
balança entre a receita e a despesa.
Lucro é proibido. Será pecado? (...)Wilma de Macedo — Rio de Janeiro. "

As cartas serão selecionadas para públf-cação no todo ou em parte entre as quetiverem assinatura, nome completo e 16gC-
vel e endereço que permita confirmação pró-via.
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Um desafio Consumo, emprego e cerveja

JOSÉ CARLOS SUSSHKIND *

Senti-me 
obrigado a falar de forma inte-

grada sobre o conjunto dos projetos de
que venho participando, na última década,
no Rio de Janeiro. Nunca o fiz, até aqui,
basicamente por não apreciar a prática de
comentar êxitos para os quais se possa ter
dado eventual contribuição pessoal. A cam-
panha, no entanto, desenvolvida por alguns,
nos últimos dias, visando, sistematicamente,
macular esses trabalhos e, assim, as equipes,
fantásticas, de profissionais que deles partici-
pam, torna obrigatório o trato do tema sem
falsas modéstias.

O primeiro trabalho a ter repercussão es-
pecial de mídia foi o Sambódromo. Apresen-
tado, como seu engenheiro calculista, por
Oscar Niemeyer a Darcy Ribeiro, coube-me,
ao final de setembro de 1983, garantir ao
governo do Rio a viabilidade técnica de tér-
Wino do empreendimento antes .de março de
1984. E tal se consegúíu: em 120 dias, projeto

jTpbra estavam concluídos — 85.000m2, num
. prazo jamais igualado, em escala mundial, na
•história da construçãb. Ao êxito de engenha-
ria se somou a economia anual de US$ 6
milhões, que iam para a indústria do monta-
desmonta. Foram calados aqueles que se de-

Cearam, á época, a fabricar manchetes quase
diárias anunciando que 

"a obra não iria ficar
. pronta, que iria cair", etc. Alguém se lembra
"deles?

Seguiu-se, alguns meses depois, o projeto
dos CIEP's, a ser,repetido 500 vezes, onde
cumpria revolucionar e conceber uma filoso-
fia 100% "industriar' 

para construção e ma-
nutenção. Tudo foi pensado em conjunto'com a inigualável; simplíssima arquitetura de¦jQscar Niemeyer: uma obra sem escoramen-
tos, com pré-fabricação radical, construída
.com apenas 7 peças diferentes. Conseguimos,
com a solução de projeto e de fiscalização
utilizadas, economizar, pelo menos, 30% em

j,e]ação aos custos convenciqnais, para 2,5
;pjilhòes de metros quadrados de construção.

trabalho que, tecnicamente, tive a honra
em coordenar (à época para a Faperj, depois
para a Emop e Riocop, sucessoras daquela
ria gestão do programa), trouxe ao Rio, deste

|modo, uma economia que .ultrapassa a casa
dós USS 200 milhões.mi- ! /( i'

Em I8.de março de 1991, o governador
eleito Leonel Brizola me encarregou de estu-

, <J;ir a viabilidade técnica de se .conseguir, até
piio de 1992 (data fatal da RIO 92), reproje-

itar, obter financiamentos e construir a Ia
.etapa da Linha Vermelha,. Isto é tão recente
na memória e no noticiárip, que creio dispen-
sa_r maiores menções. A exceção de uma: as
obras ficaram prontas 30 dias antes do prazo
e- custaram USS 17 milhões a menos. De
novo, tão-somente a'cuidadosa conjugação
de concepção de projeto com o sistema de

fiscalização. Para a segunda etapa da Linha,
creio já ter condições em antecipar que eco-
nòmia superior será obtida.

Quero falar uni pouco sobre o "ovo de
Colombo" que é o tipo de fiscalização (e

..medição) das obras comentado anteriormen-
-te: uma equipe mista, balanceada, de enge-
nheiros do Estado e cjá empresa de consulto-

1 uá; 11
• , ) '

i t

ria encarregada, fiscaliza a qualidade e faz as
medições. Estas somente são pagas pela au-,
toridade contratante se tiverem a aprovação,
conjunta e independente, de ambas as. equi-
pes, isto é, de forma saudável, uma. fiscaliza e
faz a auditoria da outra, em vários níveis, o
tempo todo. Além disso, uma auditora inde-
pendente, de reputação internacional, con-
trola os procedimentos de ambos. Talvez daí
o desconforto (travestido de tantas outras
maneiras) de alguns.

As reduções percentuais de preço obtidas
na execução das obras anteriores são acorn-
panhadas por aquelas correspondentes aos
custos de projeto e fiscalização técnica, que
têm sua remuneração mínima estabelecida
pelas Tabelas de Honorários dos Institutos
de Engenharia e dos Arquitetos. Nos casos
anteriormente descritos, os
custos globais dos serviços de consuítoria
trouxeram, em seu conjunto, economia supe-
rior a 50% em relação aos valores mínimos
das Tabelas.

Um aspecto, pioneiro, a destacar na gesj
tão dessas, grandes obras do Rio de Janeiro é
aquele da participação formal, oficial, osten- .
siva, de consultores independentes em conii:
tês, coordenações ou conselhos, sem o poder
de contratar ou ordenar despesas, mas, por '
outro lado, dotados de peso técnico, que se
revelou fundamental ao êxito dos programas.
É procedimento corriqueiro, consagrado no
Primeiro Mundo e que pode, agora, mostrar
10 anos de sucesso medido sobre este variado
universo de empreendimentos, no caso brasi-
leiro.

Ao início de janeiro de 1993, recebi, de. .
New York, onde acompanhava sua esposa
enferma, ligação do Governador do Rio de
Janeiro. ResumidarnèRte-me^xpôs sua preo-
cupação, grave, com o andamènttrdolgroje-
tos que constituem o Programa de Despòlni*--

ção da Baía de Guanabara (que não concebi,
no todo ou em parte), contratados a 12 com-
petentes empresas de consultoria, e que não
vinham convergindo por problemas de coor-
denação. Havia o risco, real, de rejeição, com
a virtual perda dos financiamentos interna-
cionais, deste empreendimento único, inte-
grado no saneamento, abastecimento d'água,
coleta de lixo e, por conseguinte, despoluição
da Baía. Foi-me solicitado atuar como coor-
denador técnico emergencial, até a situação
ser recomposta e recolocada nos eixos. Ao
final de março de 1993, o perigo de naufrágio
estava afastado.

Confesso, assim, que assisti, no início com-
perplexidade ao tratamento sensacionalista
que se vem procurando dar a uma atuação
profissional de consultoria independente, em
vários programas conduzidos no Rio de Ja-
neiro e que, convém frisar, trouxe economia
superior a US$ 250 milhões aos cofres públi-
cos. Mas, depois que li — e meus olhos quase
se recusavam a acreditar — manchetes ten-
tando classificar o mais importante arquiteto
do mundo como "plagiador", depois de ver
nosso mestre Oscar Niemeyer submetido a
esta ignòmínia, reflito que é da vida lidarmos

. com entas coisas.
Com serenidade, cumpre-me lançar um

. desafio aos que vêm se dedicando a tentar
criticar e denegrir: provem que há algum erro
nos dados anteriores. Se o fizerem, estarão
pré-qualificados ao ataque; caso contrário,
ficará clara a real motivação e conjugação de
interesses subalternos pessoais, político-paro-
quiais, e, sobretudo, empresariais contraria-
dos por nossa independência, não só no caso
destes programas, como,talvez, e até mais,
em outras áreas da tecnologia. Este o' meu
firme e humilde desafio.

* Autor dos projetos de engenharia do Sambódromo,
ClEP's e da Lmha"\

•ÁLVARO OLIVEIRA:GU!MARÂES*
T~? intrigante a sintonia entre o conteúdo

->»"~v do artigo de! autoria do sr. Fábio
, Esperança, "Subsídio ao Camarão", e a
Repetitiva argumentação enganosa do Sin-
dicom — Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras dei Combustíveis e de Lu-
brificantes —, que já se arrasta por três"ünos, inclusive na comissão de Minas e

TÈnergia da Câmara cios Deputados, onde
foi ampla e sabiamente derrotado seu arra-
zoado sobre a comercialização da gasolinarde aviação no Brasil.

Percebe-se, portanto, estar o articulista
comprometido com o cartel do setor, posto
que seus conhecimentos de segurança do

,trabalho não abrangem a defesa da espo-
liação que as distribuidoras imprimem ao
setor da aviação de pequeno porte.

jrr.Por respeito à opinião pública, esclare-
cemos as considerações distorcidas do arti-
culista, com referência à finalidade social

; cio Projeto de Lei n? 3.277/92, já aprovado
na Câmara dos Deputados.
" Caber aos grandes fazendeiros os bene-"(Teios 

que a Lei pfoduzirá é demonstrarv 
íòtaí distorção ou má-fé, pois é de conheci-

; mento do Sindicom que a quase totalidade
•das pequenas aeronaves estão engajadas

rio segmento produtivo direto e nas ativi-1'3ades 
geradoras d'ò processo econômico/'•'produtivo, 

sem falar no imprescindível
¦apoio nas.regiões longínquas deste país-
continente, onde alimentos, remédios, en-

'"flírmos, técnicos etc... somente têm acesso
ptla aviação de pequeno porte. Grandes
proprietários rurais utilizam jatos e tur-

,-boélices, que não consomem gasolina e,
"sim. querosene.

Falar em subsídio, é, de igual forma,
má-fé: a Lei regulamentará o valor máxi-
mo a ser cobrado, estipulado a partir da

i pequena diferença no .processo produtivo,¦ não destinando a nenhum outro produto a
diferença decorrente da limitação da ga-"nância 

produzida no setor. Portanto, ine-
•¦xiste o repasse para qualquer outro tipo de
.•¦consumidor. A verdade é que deixarão as

distribuidoras de exercitarem a desmedida"ambição 
e, falta de visão dos problemas e'-necessidades 

que todos enfrentamos. E o
inicio do freio, das rédeas, que, sabiamen-

Üfe, o Legislativo há de impor, na comercia-
.Tração desse combustível.

Justificar íi existência de empresas de
t táxi aéreo para beneficiarem-se dos subsí-

.'• 'dios à importação de pequenas aeronaves é"dbmonstrar total desconhecimento da si-
:t*úação dessas organizações, na atualidade.

Sugerimos consultar o DAC para que

A voz do cartel

tomem conhecimento da verdade. Tal pro-
cedimento, baseado na legislação então vi-
gente, era utilizado para jatos, pelo seu
alto custo de aquisição, e, assim mesmo, a
prática já é ultrapassada, devido ao acrés-
cimo de taxas e impostos adicionais de
importação.

A gasolina de aviação, combustível es-
tratégico por força da sua utilização, e
reconhecida como tal, pelo próprio gover-
no federal, sempre teve seu preço final
monitorado. Ocorreu que o lobby das dis-
tribuidoras conseguiu, há três anos, liberar
esse combustível do "acompanhamento",
segundo declaração do DNC — Departa-
mento Nacional de Combustíveis sob ar-
gumento de que não influiria no processo
inflacionário e de que os proprietários de
carros importados estavam utilizando o
combustível como automotivo. Ora, são
argumentos que não resistem à.menor ava-
liação qualitativa, sendo mesmo ridículos,
ao serem simplesmente admitidos.

Com esta argumentação dúbia, na reali-
dade, está implícita a pretensão de libera-
ção total de todos os tipos de combustíveis
no Brasil. Subsídio sempre resulta em dis-
torções, mas, monitoramento e controle,
definitivamente, não! Exemplo deste caos,
a ser instalado com a liberação dos com-
bustíveis, é o que ocorreu com a gasolina
de aviação: em dois anos, o valor do litro
teve aumento real acima de 100%.

Questionar a influência do insumo bási-
co, gasolina, na utilização dos aviões agrí-
colas, é surpreendentemente equivocado
ou distorcido: chega a ser vandalismo/ter-
rorismo com a proteção das safras agríco-
Ias. Em épocas de produção de grandes
safras e de incidência de pragas como a dos
gafanhotos e lagartas, a necessidade da
atividade da aviação agrícola é o caso para
ser analisado até sob o prisma de seguran-
ça nacional.

O articulista deixa implícito que a gaso-
lina automotiva não recebe cuidados técni-
cos adequados, que o controle não é abso-
luto. Talvez por isso nossa indústria
automotiva reclame da qualidade e os con-
sumidores sentem no bolso esta falta de
cuidados.

É caso para a esfera da ABNT e Código
de Defesa do Consumidor. Além disso, con-
fessa o sr. Fábio Esperança, que o processo
produtivo da gasolina de aviação é comum à
automotiva, na maior parte do tempo, sendo
portanto pequena a diferença do custo final,
o que respalda a diferença estabelecida no
Projeto de Lei n" 7.322/92.

A comparação com pães e remédios é
inconveniente, pois comparam "focinho de

porco com tomada". Onde está a econo-
mia de mercado, quando um só produz e
dois outros distribuem, sendo que na
maioria dos aeroportos temos um só re-
vendedor? Que economia de mercado é
esta? Isto é amplo domínio de mercado. As
padarias contam-se às dezenas, em cada
cidade. A gasolina de aviação é jogada em
câmara interna de acerto entre as distribui-
doras, e o preço, ajustado entre ambas.
Assim tem sido o tempo todo. A variação
de preços sempre foi de centavos entre as
duas distribuidoras, até a tramitação do
Projeto de Lei 3.277/92, quando as mesmas
distribuidoras promoveram reduções es-
tratégicas, com o objetivo de confundir/al-
terar a coleta de dados e estatísticas. Isto é
controle absoluto de mercado! E pela im-
portância estratégica deste combustível,
chega a ser falta de civismo e patriotismo a
atual sistemática de comercialização da ga-
solina de aviação no país.

A suposta conversa sobre camarões, que
teria ocorrido no Aeroclube de São Paulo, é
uma disfarçada alusão ao caso do avião
presidencial, fato já devidamente esclarecido
pelo Ministério da Aeronáutica. Tal comen-
tário, feito de maneira pejorativa, confirma a
impressão de que é óbvia a tentativa do
articulista de ridicularizar com um episódio
isolado a aviação como um todo.

Repudiamos esse procedimento, que te-
ve o objetivo de desviar a atenção para a
realidade dos fatos: o Projeto de Lei n°
3.277/92, que regula a comercialização da
gosolina de aviação, transformado em lei,
vai possibilitar a interrupção de uma siste-
mática cruel, de liquidação gradual e suca-
teamento da aviação de pequeno porte
brasileira, abrangendo no seu contexto cer-
ca de 7.000 (setfe mil) aeronaves convencio-
nais, entre aviões e helicópteros, que ope-
ram com motores a pistão e utilizam,
exclusivamente como combustível, gasoli-
na de aviação.

Fica pois a pergunta: Que país, com estas
dimensões continentais e com a deficiente
infra-estrutura rodoferroviária, pode persein-
dir da aviação de pequeno porte, quando
somente esta atividade pode atingir a quase
totalidade das cidades do interior, com servi-
ços inestimáveis e estratégicos, da agricultura
ao transporte de enfermos, da formação de
mão-de-obra ao transporte de todo tipo de
mercadorias e pessoas, nas suas áreas mais
inóspitas e carentes. Que país pode dar-se ao
luxo de sufocar segmento tão importante e
produtivo?

* Diretor da Aero Táxi Abaeti Ltda.

CARLOS M1NC*

Em 
tempos de inflação e de desemprego

é incompreensível a pequena divulga-
ção dada ao "Pacto da Cerveja" assinado
no Rio de Janeiro no dia 14 de abril.

Por se tratar de um exemplo pedagógico
e raro, bem-sucedido e que deve ser fiscali-
zado pela sociedade, vale a pena contar a
história.

No ano passado três fábricas de cerveja
fecharam no Rio de Janeiro acarretando a
demissão de cerca de 1.200 trabalhadores.
OICMS (Imposto de Circulação de Merca-
doria e Serviços) cobrado no Rio sobre a
cerveja é de 25%, enquanto que em Minas
Gerais, São Paulo e demais estados é de
18%. O carioca passou a beber mais cerveja
produzida em São Paulo e o Rio perdeu
arrecadação e emprego.

Diante deste quadro, o dep. Francisco
Neto, do PL de Volta Redonda, apresen-
tou, em fins de 92, um projeto de lei autori-
zando o Executivo a reduzir o ICMS da
cerveja no Rio de 25% para 18%.

Alguns deputados recusaram-se a votar
o projeto sob dois argumentos: por que a
cerveja antes dós alimentos? Qual a infiuên-
cia dos fabricantes de cervejas neste "gene-
roso" projeto?

Procurei então o autor do projeto e lhe
propus a idéia de trabalharmos por um"Pacto da Cerveja", inspirado no acordo
do Vicentinho em relação aos automóveis.
Propus, como contrapartida, a redução do
ICMS, reduções de preço aos consumidores
e garantias de emprego aos trabalhadores
do setor, e ainda mecanismos de controle
para evitar que os aumentos posteriores
elevassem os preços reais, como aconteceu
no caso dos carros.

Fomos à luta. Em reuniões com repre-
sentantes dos trabalhadores das fábricas de
cerveja coordenados pela oposição sindical,
ligada à CUT, constatei que a preocupação
central era a ameaça de mais demissões,
agravada pela recessão, queda de consumo
e pela proximidade do inverno, onde há
uma contração sazonal no setor cervejeiro.
Os trabalhadores apoiariam o "Pacto da
Cerveja", desde que houvesse garantia de
que novas fábricas não seriam fechadas e de
que não 

"houvesse 
demissõds imotivadas no

setor fabril até d' iiiício :dò "verão de 94. Ha-
vendo expansão, os rècém-demitidos teriam
prioridade. , : .<5 or :f:bh

Passamos>aos contatos.com os empresá-
rios do setor, Brahma, Antarctica, e aos
distribuidores. Eles alegaram que o preço
final da cerveja era composto de 72% de
diversos impostos, que outros estados além
de terem uma alíquota menor de ICMS
davam outras vantagens; confirmaram que
realmente haveria novas demissões e até
possíveis fechamentos de outras unidades
fabris. Concordaram em repassar ao consu-
midòV:ô'valõr'tfcrrespohdérite à redução da
alíquota, mas resistiam contra a garantia-de-
emprego.

"omos então ao Secretário de Economia

c Finanças, Cibilis Viana, que apoiou o
projeto, entusiasmou-se com a idéia do
"Pacto da Cerveja" e comprometeu-se em
sancionar a lei somente sc o emprego fosse
assegurado até janeiro de 94. Com este
importante aliado, retomamos as negocia-
ções com os empresários e no dia 14 de abril
foi assinado na Assembléia Legislativa o
"Pacto da Cerveja" pelos dirigentes da opo-
sição sindical (que representou os trabalha-
dores neste processo), pelo presidente da
federação dos industriais do setor, sr. Mar-
cel Telles, pelo representante do secretário
Cibilis Viana e pelos deputados Cartas
Mine e Francisco Neto.

No dia seguinte, a Assembléia aprovou o
referido projeto, com emendas que incorpo-
raram no texto da lei as bases deste pacto.
Foram estabelecidos mecanismos para im-
pedir uma "guerra fiscal" entre os Estados e
outros para garantir o acompanhamento
pela Alcrj, sindicatos e secretaria de Econo-
mia e Finanças da: evolução de preços e do
emprego fabril t>o setor. Sancionada a lei, o
preço da cerveja baixará de 27 mil para 23
mil cruzeiros, ou U,7b/o. Isto porque a re-
dução de 7% do ICMS no preço final cor-
responde a uma redução percentual maior
na composição do preço. Antes de cada
reajuste de preço, os empresários do setor-
terão que enviar pJimilhas demonstrando
que estes-1.1,7% não estarão.voltando de
forma enrustida ao preço do produto. Os
sindicatos informarão sobre o comporta-
mento do emprego industrial. Nenhuma
unidade será fechada e ficou acertada a
abertura.de uma nova fábrica de cervejas
em 1994.

Os economistas de plantão em Brasília
não cansam de' repetir que é impossível
enfrentar simultaneamente a recessão e a
inflação. Ensinam estes senhores que as
medidas desenvolvimentistas implicam
maiores investimentos, emissão de dinheiro,
aquecimento da demanda, e, portanto, in-
ilação. Mostram igualmente que a inflação
se combate controlando o consumo, man-
tendo os juros em patamares que estimulem
a recompra dos títulos públicos, e que o
preço é conviver por mais algum tempo
com a recessãp.

Sem querer superestimar o "Pacto da
Cerveja", que. envolve aspectos polêmicos e
é de difícil fiscalização, não deixa de ser um
microexemplo de que o entendimento entre
trabalhadores. Legislativo, Executivo e em-
presários pode contribuir mais para o com-
bate ao desemprego e à carestia do que
pacotes, ou do que a sua ineficiente antítese
— o medo de tomar decisões. Este pacto
deve agora ser estendido aos setores da' alimentação'é'vestuário (por onde deveria
até ter começado) e ser acompanhado de
perto; com transparência por tòda a. socie-
dade.

' Presidente da Comissão de Ciência e tecnologia da
Ater], deputado estadual (PT-RJ)

Imagens de uma vida

ANTONIO CARLOS VILLAÇA*
uardo algumas imagens de Améri-

\J" co Jacobina Lacombe que o carac-
terizam. Imagens fugidias c nítidas. De
um homem tímido, cauteloso e, no entan-
to, corajoso.

O enterro de San Tiago Dantas, em
1964, foi uma consagração. Mais de 500
pessoas. Falaram Roberto Campos, Alceu
Amoroso Lima, Afonso Arinos (este fez
uma quase conferência a respeito da gera-
ção de San Tiago).

De repente, um rapaz — que se identifi-
cou apenas como do PTB de Niterói —
subiu num túmulo e começou a discursar.
Repetia-se enfadonhamente. E não achava
o fim do discurso. Foi ficando penoso. Nós
nos entreolhávamos, aflitos. Lacombe subi-
tamente se pôs a gritar, cheio de convicção
— muito bem, muito bem, falou muito
bem. Foi tiro e queda. O rapaz calou-se.

Lacombe tinha o senso da oportunida-
de, o senso da circunstância, o senso poli-
tico. Era de íató o hamo politicus. Aquele
que sabia intervir na hoTa exata, com
energia, com vivacidade.

Em 1946, o presidente Eurico Dutra visi-
tava a Casa de Rui Barbosa com o seu
ministro da Educação, Clemente Mariani,
baiano e banqueiro. Estava presente dona
Maria Augusta Rui Barbosa, viúva de Rui,
havia 23 anos.

Lacombe fazia as honras da casa. Ele e
dona Maria Augusta eram os anfitriões do
presidente Dutra. Paramos diante do retra-
to dela; de corpo inteiro,' moça. E bonita.
Fez-se um silêncio longo. Dona Maria Au-
gusta comentou — "presidente, veja como
eu era bonita"... Lacombe interveio, delica-
do — "o 

presidente há de concordar comi-
go que era e continua bonita"... Dutra sor-
riu, concordante. Dona Maria Augusta
sorriu, consolada.

Dois anos depois, em 1948, estávamos
ali no velório da mesma dona Maria Au-
gusta. O corpo repousava no salão de visi-
tas. Lacombe, junto ao caixão, parecia um
filho daquela que morrera nonagenária.
João Mangabeira fez o discurso de despedi-
da. "Foste a grande mulher do grande ho-
mem"... Um discurso brilhante, forte, como
só ele sabia fazer. Falava com a boca cheia.
E às vezes era um pouco difícil entendê-lo.
Foi Lacombe quem fechou o caixão de
dona Maria Augusta, os olhos cheios de
lágrimas, exatamente como um filho.

Com esse carinho filial ele governou a
Casa de Rui ao longo de 54 anos. Jorge
.Amado disse no seu discurso de posse na
Academia, sucedendo a Otávio Mangabei-
ra, que ele governara a Bahia com muita
delicadeza. O mesmo podendo dizer de La-

combe em relação á Casa de Rui, na rua
SãpÇlemente. .... ..

Essa delicadeza era, nele permanente.
Todos se lembram do seu discurso de posse
na Academia, como sucessor de Silva Melo.
Este foi uni agnóstico, uni cientificista. Em-
bora concordasse com Félix Le Dantec, que
disse a Elisabeth Leseur — "não há ateii
lógico"... Lacombe era um católico, dir-se-
ia um jesuíta. Pois tratou o seu antecessor
com o maior respeito, com a maior delica-,
deza. Com uma compreensão profunda e
fraternal. Lacombe morou, aliás, quando
mocinho, na mesma casa do Cosme Velho
em que moraria Silva Melo.

Os grandes mestres do seu espírito
foram o padre Leonel Franca e Alceu
Amoroso Lima, de quem foi um dos pri-
meiros discípulos, ao lado de Rubens
Porto, Paulo Sá, Luis Augusto do Rego
Monteiro. Era o grupo da AUC, Ação
Universitária Católica, 1929.

Os amigos mais íntimos- de Lacombe
nesse período se chamavam Francisco Cie-
mentino San Tiago Dantas e Plínio Doyle.
Ficaram unidos ao longo do tempo.

- Ouvi o discurso de saudação a André
Malraux feito por Lacombe, no auditório
do Ministério da Educação, 1959. Um dis-
curso escrito. Extremamente digno. Era és-
ta a marca de Lacombe, a dignidade. Mal-
raux visivelmente gostou da saudação,
impregnada de cultura francesa, de literatu-
ra francesa. E fez-nos depois uma longa e
erudita conferência, muito à maneira dele,
poética e trágica.

Mas o grande momento da vida de nos-
so Lacombe foi o centenário de Rui, em
1949. Estava com apenas 40 anos. E prepa-
rou tudo com meticulosidade e carinho. Os
restos de Rui voltaram à Bahia, num navio
de guerra. Foi uma comemoração nacional.

Lacombe escolheu Pedro Calmon para
fazer o discurso oficial, quando os restos
do grande homem pass issem pelas escada-
rias da Biblioteca Nacional. Calmon fez
então o seu maior discurso. Ele falara 110
cemitério de São João Batista, em março
de 1923, com 19 anos, junto ao corpo de
Rui — em nome dos estudantes. Falava
agora, a 5 de novembro de 1949, na porta
da Biblioteca Nacional, 110 meio de tanta
gente, em nome do Brasil.

Comentando, depois, o discurso perfeito
de Calmon, Lacombe justificava a escolha
— "o que o Calmon e mesmo é um tribu-
no"... O tato de Lacombe era como a sua
ironia — notável. Não chegou a escrever a
biografia de Rui. Mas serviu à causa de Rui
com discrição e dedicação exemplar.

' Escritor, membro do IHGB, do Pen Clube do Brasjl e
da Academia Brasileira de Filosofia
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'Gaiacu Aguesse' (D),de 120 anos, veio com o 'Ogan Bobosio' (E)

Marco Antonio Rezende

Montis a orla de
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Entreseus vários problemas, o Teatro Municipal está com muitas goteiras, infütrações e fiação antiga

Adriana Caldas

'Gaiacu Aguesse' (D), de 120 anos, veio com o 'Ogan Bobosio' (É)

.Municipal

bs Falta de verbas e
'CEL1N A CORTES

A prima doma da ribalta cario-
ca está seriamente doente. Aos 84
anos, o Teatro Municipal está pa-
ralisado: o Concerto Duplo de

;Brahms, que chegou a ser ensaia-'do 
pelo coro para subir ao palco

•em março, foi cancelado porque a
¦orquestra de 120 músicos está
com apenas 65. No coro, dos 110

.componentes restam 80, e o Cor-
¦po de Baile não seria suficiente
'nem 

para montar o balé Romeu e'Julieta, de William Shakespeare:
."Viramos uma repartição públi-•ca, e não há arte que resista à
'.estagnação burocrática", dispara
,a presidente da Fundação do Tea-
:tro Municipal, Dalal Achcar.
! Esta morte atingiu todos os ar-
.tistas do Municipal, ao se torna-
•rem funcionários estaturários pela
[constituição de 1988, que estabe-
Jeceu o regime jurídico único para
os estados e municípios. A crise
'não atinge só a alma do teatro,
.formada por seus artistas, mas o
próprio imóvel: nas obras realiza-
das durante o governo Moreira
Franco, que vestiu a faixada com
andaimes por três anos, houve
muita maquiagem do lado de fora,
mas os três mil metros quadrados
de telhados permaneceram cheios
de falhas, provocando goteiras.

' Se o governador Leonel Brizo-

baixos salários afetam o prédio e afastam artistas contratados
Marcelo Régua/24.04.92
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la convidar alguém para assistir a
um espetáculo no Municipal vai
morrer de vergonha, porque as
escadas de acesso a seu camarote
estão cheias de infiltrações. Isso
sem falar nos cupins, vidros que-
brados, fiação arcaica e refrigera-
ção defeituosa.

Crises — Em sua segunda
gestão à frente do Teatro Munici-
pai — a primeira foi de 1984 a
1987 —, Dalal Achcar faz pós-

graduação em administrar crises.
Da primeira vez, quando pediu
demissão do cargo após sucessi-
vos desentendimentos com a or-
questra, coro e balé, os artistas
eram celetistas. "Eles tinham re-
muneração digna. Agora, todos
têm que fazer bicos para se susten-
tar, e até fazem vaquinhas para se
ajudar. É claro que cai a qualida-
de do trabalho", argumenta Da-
lal, sabendo que novos concursos

dificilmente preencheriam as lacu-
nas, porque os salários oferecidos
não atraem ninguém.

Os problemas físicos estão
mais perto de serem resolvidos. O
governador Leonel Brizola já des-
tinou Cr$ 22 bilhões para a reali-
zação das obras necessárias, re-
cursos que serão liberados à
medida em que os projetos forem
executados pela Empresa de
Obras Públicas (Emop).

Projeto defende
municipalização
[~~1 O Estado que se cuide,
porque tramita na Assembléia
Legislativa um projeto de
"salvação do Teatro Munici-
pai", como define seu autor, o
deputado Sérgio Cabral Filho
(PSDB). 

"Este projeto recupe-
ra um erro histórico, porcjue o-
Municipal pertencia ao muni-
cípio, antes da fusão", disse.
No projeto, o deputado pro-
põe o estabelecimento de cri-
térios para a administração do
teatro no sistema de co-gestão
entre governo do estado e mu-
nicípio, com transferência dos
corpos da Orquestra, Baile e
Coro para a prefeitura.

Orquestra já 
não atrai músico

O governador Leonel Brizola
autorizou na semana passada a
nomeação dos 21 músicos apro-
vados no concurso público de de-
zembro. Mas isto ainda não resol-
ve o problema, porque 16 desses
profissionais já atuavam na or-
questra, embora não nomeados.
O corpo mantém um déficit de 26

• músicos, com o agravante dos
baixos salários oferecidos: "Os

bons. profissionais não querem se
apresentar para preencher as va-
gas, e não podemos aceitar músi-
cos amadores", ponderou a presi-
dente da Associação de Músicos
da Orquestra Sinfônica do Teatro
Municipal, Maria Thereza Mar-
tins de Almeida.

Os problemas administrativos
com os cerca de 800 funcionários

do Municipal são kafkianos. O
spalla (primeiro violino) Geancar-
lo Bareschi, recebe por mês menos
Cr$ 1,5 milhão que sua filha, An-
tonella Bareschi, contratada no
ano passado.

Distorções — Este é apenas
um dos absurdos gerados pela
adoção do sistema único, que
criou distorções como a dos fun-
cionários que trabalharam a vida
inteira no Municipal, e se torna-
ram emprestados da secretaria Es-
tadual de Cultura, situação de al-
to risco para o Coro, por
exemplo, cuja metade de compo-
nentes que são emprestados que-
rem voltar para o órgão, "Não

podemos ser tratados da mesma
forma que o resto do funcionalis-

mo público do estado, porque
prestamos um tipo de serviço dife-
rente", observou a presidente da
Associação de Músicos.

O salário referente a março do
violista Eduardo Pereira, com sete
anos de Municipal, foi de Cr$
6.838,00 que, somado à gratifica-
ção de Cr$ 3.689,00 para manu-
tenção de instrumento e aos Cr$
981 mil de triênio (gratificação
por tempo de serviço), somam um
bruto de Cr$ 11.102,91. "Estamos

sem trabalho desde dezembro..
Nem adianta a orquestra ensaiar,
porque não há músicos sifucien-
tes", lamentou. No Corpo de bai-
le, o exemplo é Beatriz Menucci.
Com 23 anos de casa, ela recebeu
em março Cr$ 5.620.

Candomblé

O Candomblé não quer mais
. ser visto como um culto primitivo
que abriga dezenas de nações e

;milhares de ilês (terreiros) que
não se integram, veneram divin-

¦dades diferentes e praticam os
mais diversos rituais. E parece ter

encontrado, em uma mulher de
¦120 anos, o melhor símbolo do
¦movimento de unificação. Ela éEliza 

Gonzaga de Souza, a Gaiacu
Aguesse (mãe suprema) do-povo

Jeje-Mahi, que chegou ontem ao
Rio.

! Mãe-de-santo mais antiga do
.país, baiana, descendente de su-
daneses, ela pode tornar-se uma

[espécie de papisa de todas as na-
%ções da religião que protegeu com
-sincretismos os escravos. "A uni-
Ticação é fundamental para que a
religião se fortaleça e obtenha o
respeito da sociedade. Ainda so-

-mos muito discriminados", la-
:menta o escritor e pesquisador da
cultura e religião africana Ornato
¦José da Silva, que presidiu o pri-
meiro Congresso dos Cultos A-
fro-Indígenas do Brasil, em janei-
ro. "É 

preciso desenvolver uma
relação de ética e respeito entre as
nações", concorda o antropólogo
Raul Lody, do Instituto de Estu-
dos da Religião (Iser).

Com este objetivo, em conjun-
to com a Fundação Museu da

Imagem e do Som, o Iser está
desenvolvendo o projeto A Voz do
Povo do Santo , que pretende re-
gistrar a história de Guaiacu

Aguesse. Afinal, ela também pode
ser a mulher mais velha do mundo
— levando-se em conta que o Gui-
ness Book do ano passado apon-

tava como mais idosa a francesa
Jeanne Clement, 117 anos.

Patrimônio — Eliza nasceu
livre, em 1873, no quilombo de
Cachoeira, Recôncavo Baiano,
onde até hoje funciona o terreiro
mais antigo da nação Jeje — a
Roça de Ventura (Sejaundê). Para
o Candomblé, o lugar tem a mes-
ma importância que Meca para os
muçulmanos e Roma para os ca-
tólicos. Temendo por sua pre-
servação, a nação Jeje luta pelo
seu tombamento, a exemplo do
que foi feito com a casa de Meni-
ninha do Gantois.

Fragilizada pela idade avança-
da, ela não queria vir ao Rio pela
segunda vez — a primeira foi no
ano passado, a passeio — e os
médicos a desaconselhavam.
"Mas as divindades (voduns, para
os Jejes e orixás, para a nação
ketó) lhe indicaram o contrário e,
por isso, veio", comentou o pai-
de-santo Zezinho da Boa Viagem.
Ele completa no próximo sábado
50 anos de Ouro de Oxum, festa
que nãopoderia_secreaIÍ7acla-sem
a presença de sua mãe-de-santo.

No Galeão, entre os mais de 70
seguidores que a esperavam, esta-
vam a Mãe Bida, da nação keto,
de 96 anos, e o Ogan Bodosi, 94,
do mesmo terreiro de Gaiacu.

Morais está de

m Sorveteiro faz

parte da história

de três gerações
HUGOSUKMAN

Ecomo 
um doce sabor de

nostalgia. Na carrocinha de
Adriano de Almeida Morais o
carioca reencontra os sorvetes
de fruta que marcaram três gera-
ções de Ipanema. Adriano era
proprietário da sorveteria Mo-
rais, que ocupou de 1935 a 1982
o número 484 da rua Visconde
de Pirajá, um dos endereços
mais nobres da Zona Sul. Hoje,
neste endereço, funciona uma
sofisticada joalheria, mas o sor-
vete do Morais pode ser encon-
trado, vendido pelo próprio, na
orla de Ipanema e Leblon todo o
fim de semana. "Eu não tenho
mais a loja e já estou aposenta-
do, mas nasci fazendo e venden-
do sorvete. Fiquei com saudade
e resolvi voltar", conta Morais,
hoje com 60 anos.

O antigo e famoso sorvete de
casquinha deu lugar ao picolé,
mas a receita continua a mesma
que fez a fama de melhor sorvete
do Rio. Tanto que, até hoje, a
maior clientela de Morais é for-
mada por antigos freqüentado-
res da loja que recebem atendi-
mento personalizado do
sorveteiro. E por isso, talvez,

que num domingo de sol e calça- a
dão cheio, como ontem, Morats "

venda cerca de 500 picolés, em ™

apenas duas caminhadas pela r,
orla. "Todos 

que passam me *
cumprimentam e agora os filhos^
dos meus clientes estão conhé"-
cendo o meu sorvete", diz Mo-
rais enquanto oferece um picolé'"
de côco para a pequena Diang,";
de apenas 9 anos.

A concorrência na praiaoçrf',
acirrada, mas Morais ofereçç ,
preço e qualidade. Cada picolé
custa Cr$ 10.000, mais barato""
do que o das grandes fábricase '

melhor do que os produzidos em
fundo de quintal. 

"Todos os pi-
colés são feitos com água limpff
e realmente com frutas", garan-'
te. São ao todo 40 variedades de-
frutas que se alternam de acordo*
com a época do ano. ^

Quando perdeu o tradicional
ponto ipanemense, em 198^;
Morais abriu outra loja no Jate;
dim Botânico. A TV Globw:
comprou esta segunda loja e o
sorvete do Morais saiu de circu-
lação, deixando muitos oríãos.
Agora, ele voltou com força to-
tal — além de percorrer a orla
nos fins-de-semana e feriados,
Morais pode ser encontrado to-
dos os dias em frente ao número
566 da Ataulio de Paiva, no Le-.
blon, além de atender pedidos
para festas.

A saudade levou e do Leblon

J ornaleiro festeja

de seu santo padroeirot- •  .... um onr\ F V'Não 
perco um ano. É 6om

demais", afirmou Eva Mantuáno,
66 anos, filha de calabreses que
desde 1954, quando a igreja ainda
era uma pequena construção de
madeira, não troca a festa -por
qualquer outro programa. Mate
uma vez à frente da barraca d{)
JORNAL DO BRASIL — a inü-
talação das barraquinhas onde
eram vendidos os quitutes ficou
por conta dos jornais —, dona
Eva não se cansou de lembrar dos
velhos tempos. ' °

Recebido pelo presidente"tfó
Sindicato dos Jornaleiros, Vicente

Scofano, e pelo
subprefeito dà
Barra, Eduardo
Paes, até o cônsul-
geral da Itália*,
Cláudio Zanghr,
no Rio desde sèr
tembro, se encaa-
tou com o que viif.
"Na 

próxima e|i
volto", prometeu,
ao coor<tenadot__
da festa, Carlo*s
Santoro, que caí-
culou em 30 mil o
número de pes^

, . m|||||||| .. . _ um—iri—rn—  soas em ^°'s §KS
Os 

"devotos 
saíram em procissão pelas ruas da Barra de festa na igreja..

Foi como na Calábria — re
gião no sul da Itália — a come-
moração pelo dia de São Fran-
cisco de Paula, padroeiro dos
jornaleiros, que ontem reuniu
milhares de pessoas — a maioria
da comunidade italiana — na
Praça Euvaldo Lodi, na Barra
da Tijuca, onde houve uma pro-
cissão. Não faltaram a música e
trajes típicos, as conversas ani-
madas no idioma da terra natal
e, como de costume, as delicio-
sas massas vendidas em dez bar-
raquinhas no pátio da igreja
consagrada ao santo.

Marco Antônio Cavalcanti
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Concerto clássico em

telão no Jockey Club

Beethoven, Bach, Mozart e
Chopin, em gravações das or-

questras filarmônicas de Berlim e
Viena, poderão ser vistos nos dias
18 e 25 de maio e Io e 8 de junho
em telão e reprodução a laser,
com apresentação do pianista
Marcello Verzoni, na série Encon-
tros com os Grandes Mestres da
Música, no auditório do Jockey
Club, no Centro.

A promoção é de O Sol —
Arte Sol Realizações Culturais. A
série de concertos em telão tem

como patronesse de honra a secre?
tária municipal de Cultura, Hele1
na Severo, e presta homenagem $
Angela Fragoso Pires. Os ingres-
sos podem ser comprados em
quatro locais: no Jockey (2,97r
6655); Traditio Antigüidades (lor-
ja 314 do shopping Cassjnp
Atlântico); House Garden (267-
5661); e na obra social O "Sol

(294-6198 e 294-5099). A assina?
tura dos quatro encontros fica eiç
Cr$ 1,4 milhão e cada entrada
por Cr$ 480 mil. —"

Haskará' celebra a memória de Sabin

A comunidade judaica do Rio
"homenageou ontem o cientista
;Albert Sabin, descobridor da va-
,cina contra a poliomelite, com a
•cerimônia do Haskará (memória,
em hebraico), às 18h30 de ontem,
na sinagoga Beit Yacov, no Bair-
ro Peixoto, em Copacabana. O

¦ritual foi promovido pela Socie-
dade Brasileira do Instituto' 
Weizmann de Ciências — do qual

¦ Albert Sabin foi presidente du-
rante dois anos —, Confederação
Israelita do Brasil e Federação
Israelita do Rio. Parentes do
cientistas estiveram presentes.

O presidente da congregação,
-Ralph Zimeltbaun, abriu a ceri-

mônia destacando a importância
do cientista para a humanidade.
O jornalista Zevi Ghivelder tam-
bém discursou e leu uma mensa-
gem enviada especialmente para
a ocasião pela a viúva do cientis-
ta, Heloísa Sabin, que mora nos
Estados Unidos. Na carta, ela
destacou a importância do Bra-
sil para o ganhador do prêmio
Nobel, que o considerava seu
"endereço afetivo".

Depois, o rabino Lion Eliezer
Stauber, que oficiou a cerimônia,
tomou a palavra. 

"Estamos lem-
brando alguém que está conosco
de uma outra forma", disse, expli-
cando a importância do Haskará.

No final, ele entoou os cânticos
da cerimônia.

Os enteados do cientista, Car-
los Eduardo e Eduardo Sérgio,
filhos da viúva, e a irmã de Heloí-
sa Sabin, Helena Dunshee Abran-
ches Towsend, se emocionaram.
Além deles, o presidente da Bloch
Eeditores e da Rede Manchete,
Adolfo Bloch, o presidente da
Confederção Israelita do Brasil,
Alberto Nasser, e o presidente no
Brasil do Bank of America, Joel
Korn, homenagearam o cientista.
O coordenador de desenvolvi-
mento econômico, Rodrigo Lo-
pes, representou o prefeito.
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Crise ameaça o Teatro Municipal

r> ' J • Ortictoe mntratílHnfs

CELINA CORTES
A prima donna da ribaltíi cario-

ca está seriamente doente. Aos 84
anos, o Teatro Municipal está pa-
ralisado: o Concerto Duplo de
•Brahms, que chegou a ser ensaia-
¦do pelo coro para subir ao palco
em março, foi cancelado porque a
¦orquestra de 120 músicos esta
com apenas 65. No coro, dos l IO
'componentes restam 80, e o Cor-
;po de Baile não seria suficiente
•nem para montar o balé Romeu e
'Julieta, de William Shakespeare:
["Viramos uma repartição públi-
.ca, c não há arte que resista à
estagnação burocrática", dispara
a presidente da Fundação do Tea-
,tro Municipal, Dalal Achcar.
¦ Esta morte atingiu todos os ar-
;tistas do Municipal, ao se torna-
jem funcionários estaturários pela
constituição de 1988, que estabe-
leceu o regime jurídico único para'os 

estados e municípios. A crise
¦não atinge só a alma do teatro,
'formada por seus artistas, mas o
.próprio imóvel: nas obras realiza-
das durante o governo Moreira
.Franco, que vestiu a faixada com
¦andaimes por três anos, houve
niuita maquiagem do lado de fora,
'mas 

os três mil metros quadrados
¦de telhados permaneceram cheios
de falhas, provocando goteiras.

Se o governador Leonel Brizo-

WÊttm

Marcelo Règua/24.04.92
Pli

^ÜS^SpSêS^ ^atwMunicipaíesTà com muitas goteiras, infiltrações e fiação antiga

la convidar alguém para assistir a
um espetáculo no Municipal vai
morrer de vergonha, porque as
escadas de acesso a seu camarote
estão cheias de infiltrações. Isso
sem falar nos cupins, vidros que-
brados, fiação arcaica e refrigera-
ção defeituosa.

Crises — Em sua segunda
gestão à frente do Teatro Munici-
pai — a primeira foi de 1984 a
1987 —, Dalal Achcar faz pós-

graduação em administrar crises.
Da primeira vez, quando pediu
demissão do cargo após sucessi-
vos desentendimentos com a or-
questra, coro e balé, os artistas
eram celetistas. "Eles tinham re-
numeração digna. Agora, todos
têm que fazer bicos para se susten-
tar, e até fazem vaquinhas para se
ajudar. É claro que cai a qualida-
de do trabalho", argumenta Da-
lal, sabendo que novos concursos

Projeto defende
municipalização
Q 0 Estado que se cuide,
porque tramita na Assembléia
Legislativa um projeto de
"salvação do Teatro Munici-
pai", como define seu autor, o
deputado Sérgio Cabral Filho
(PSDB). 

"Este projeto recupe-
ra um erro histórico, porque o
Municipal pertencia ao muni-
cípio, antes da lusao", disse.
No projeto, o deputado pro-
põe o estabelecimento de cri-
térios para a administração do
teatro no sistema de co-gestão
entre governo do estado e mu-
nicipio, com transferência dos
corpos da Orquestra, Baile e
Coro para a prefeitura.

Orquestra já 
não atrai

O governador Leonel Brizola
autorizou na semana passada a
nomeação dos 21 músicos apro-
vados no concurso público de de-
zembro. Mas isto ainda não resol-
ve o problema, porque 16 desses
profissionais já atuavam na or-

questra, embora não nomeados.
O corpo mantém um déficit de 26
músicos, com o agravante dos
baixos salários oferecidos: "Os

bons. profissionais não querem se
apresentar para preencher as va-
gas, e não podemos aceitar músi-
cos amadores", ponderou a presi-
dente da Associação de Músicos
da Orquestra Sinfônica do Teatro
Municipal, Maria Thereza Mar-
tins de Almeida.

Os problemas administrativos
com os cerca de 800 funcionários

do Municipal são kafkianos. O
spalla (primeiro violino) Geancar-
lo Bareschi, recebe por mês menos
CrS 1,5 milhão que sua filha, An-
tonella Bareschi, contratada no
ano passado.

Distorções — Este é apenas
um dos absurdos gerados pela
adoção do sistema único, que
criou distorções como a dos fun-
cionários que trabalharam a vida
inteira no Municipal, e se torna-
ram emprestados da secretaria Es-
tadual de Cultura, situação de al-
to risco para o-Coro, por
exemplo, cuja metade de compo-
nentes que são emprestados que-
rem voltar para o órgão. "Não

podemos ser tratados da mesma
forma que o resto do funcionalis-

dificilmente preencheriam as lacu-
nas, porque os salários oferecidos
não atraem ninguém.

Os problemas físicos estão
mais perto de serem resolvidos. O
governador Leonel Brizola já des-
tinou CrS 22 bilhões para a reali-
zação das obras necessárias, re-
cursos que serão liberados à
medida em que os projetos forem
executados pela Empresa de
Obras Públicas (Emop).

músico

mo público do estado, porque
prestamos um tipo de serviço dife-
rente", observou a presidente da
Associação de Músicos.

O salário referente a março do
violista Eduardo Pereira, com sete
anos de Municipal, foi de CrS
6.838,00 que, somado à gratifica-
ção de Cr$ 3.689,00 para manu-
tenção de instrumento e aos Cr$
981 mil de triênio (gratificação
por tempo de serviço), somam um
bruto de Cr$ 11.102,91. "Estamos

sem trabalho desde dezembro.
Nem adianta a orquestra ensaiar,
porque não há músicos sifucien-
tes", lamentou. No Corpo de bai-
le, o exemplo é Beatriz Menucci.
Com 23 anos de casa, ela recebeu
em março CrS 5.620.

unirá o Candomblé
—-—' OrtMm

! O Candomblé não quer mais
ser visto como um culto primitivo
que abriga dezenas de nações e
'milhares de ilês (terreiros) que

, não se integram, veneram divin-
dades diferentes e praticam os

'mais diversos rituais. E parece ter
;encontrado, cm uma mulher de

120 anos, o melhor símbolo do
'movimento de unificação. Ela é
; Eliza Gonzaga de Souza, a Gaiacu
[ Ag lies se (mãe suprema) do povo
•Jvje-Mahi, que chegou ontem ao
Rio.

Mãe-de-santo mais antiga do
país. baiana, descendente de su-
daneses, ela pode tornar-se uma

'espécie de papisa de todas as na-
[çòes da religião que protegeu com
¦sincretismos os escravos. "A uni-
'ficação é fundamental para que a
'.religião se fortaleça e obtenha o
respeito da sociedade. Ainda so-

mos muito discriminados", la-
;menta o escritor e pesquisador da
cultura e religião africana Ornato
José da Silva, que presidiu o pri-
nieiro Congresso dos Cultos A-
fro-lndígenas do Brasil, em janei-
ro. "É 

preciso desenvolver uma
relação de ética erespeUaeiUre as

lmçoes\concorda o antropólogo
Raul Lody. do Instituto de Estu-

dos da Religião (lser).
Com este objetivo, em conjun-

to com a Fundação Museu da

Morais está de volta

'Gaiacu Aguesse' (D), de 120 anos, veio com o 'Ogan Bobosio (E)

Imagem e do Som, o lser está
desenvolvendo o projeto A Voz do
Povo do Santo , que pretende re-
gistrar a história de Guáiacu

Aguesse. Afinal, ela também pode
ser a mulher mais velha do mundo
— levando-se em conta que o Gui-
ness Book do ano passado apon-

tava como mais idosa a francesa
Jeanne Clement, 117 anos.

Patrimônio — Eliza nasceu
livre, em 1873, no quilombo de
Cachoeira, Recôncavo Baiano,
onde até hoje funciona o terreiro
mais antigo da nação Jeje — a
Roça de Ventura (Sejaundê). Para
o Candomblé, o lugar tem a mes-
ma importância que Meca para os
muçulmanos e Roma para os ca-
tólicos. Temendo por sua pre-
servação, a nação Jeje luta pelo
seu tombamento, a exemplo do
que foi feito com a casa de Meni-
ninha do Gantois.

Fragilizada pela idade avança-
da, ela não queria vir ao Rio pela
segunda vez — a primeira foi no
ano passado, a passeio — e os
médicos a desaconselhavam.
"Mas as divindades (voduns, para
os Jejes e orixás, para a nação
keto) lhe indicaram o contrário e,
por isso, veio", comentou o pai-
de-santo Zezinho da Boa Viagem.
Ele completa no próximo sábado
50 anos de Ouro de Oxum, festa

-que não poderia sei" realizada sem
a presença de sua mãe-de-santo.

No Galeão, entre os mais de 70
seguidores que a esperavam, esta-
vam a Mãe Bida, da nação keto,
de 96 anos, e o Ogan Bodosi, 94,
do mesmo terreiro de Gaiacu.

'Haskarà' 
celebra a memória de Sabin

Rogério Reis/21.11.82
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u Sorveteiro faz

parte da história

de três gerações
HUGO SUKMAN

Ecomo 
um doce sabor de

nostalgia. Na carrocinha de
Adriano de Almeida Morais o
carioca reencontra os sorvetes
de fruta que marcaram três gera-
ções de Ipanema. Adriano era
proprietário da sorveteria Mo-
rais, que ocupou de 1935 a 1982
o número 484 da rua Visconde
de Pirajá, um dos endereços
mais nobres da Zona Sul. Hoje,
neste endereço, funciona uma
sofisticada joalheria, mas o sor-
vete do Morais pode ser encon-
trado, vendido pelo próprio, na
orla de Ipanema e Leblon todo o
fim de semana. "Eu não tenho
mais a loja e já estou aposenta-
do, mas nasci fazendo e venden-
do sorvete. Fiquei com saudade
e resolvi voltar", conta Morais,
hoje com 60 anos.

O antigo e famoso sorvete de
casquinha deu lugar ao picolé,
mas a receita continua a mesma
que fez a fama de melhor sorvete
do Rio. Tanto que, até hoje, a
maior clientela de Morais é for-
mada por antigos freqüentado-
res da loja que recebem atendi-
mento personalizado do
sorveteiro. Ê por isso, talvez,

A comunidade judaica do Rio
'homenageou ontem o cientista' 
Albert Sabin, descobridor da va-

¦ cina contra a poliomelite, com a
• cerimônia do Haskarà (memória,
em hebraico), às 18h30 de ontem,' 
na sinagoga Beit Yacov, no Bair-

.ro Peixoto, em Copacabana. O
' ritual foi promovido pela Socie-
Idade Brasileira do Instituto
, Weizmann de Ciências — do qual
Albert Sabin foi presidente du-

| rante dois anos —. Confederação
j Israelita do Brasil e Federação
: Israelita do Rio. Parentes do
' cientistas estiveram presentes.
| O presidente da congregação,
Ralph Zimeltbaun, abriu a ceri-

mônia destacando a importância
do cientista para a humanidade.
O jornalista Zevi Ghivelder tam-
bém discursou e leu uma mensa-
gem enviada especialmente para
a ocasião pela a viúva do cientis-
ta, Heloísa Sabin, que mora nos
Estados Unidos. Na carta, ela
destacou a importância do Bra-
sil para o ganhador do prêmio
Nobel, que o considerava seu
"endereço afetivo".

Depois, o rabino Lion Eliezer
Stauber, que oficiou a cerimônia,
tomou a palavra. 

"Estamos lem-
brando alguém que está conosco
de uma outra forma", disse, expli-
cando a importância do Haskarà.

Wft..y.y- • -""WBSX-r , ¦¦ • .,'>¦> '>
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Sabin foi lembrado pelos judeus

No final, ele entoou os cânticos
da cerimônia.

Os enteados do cientista, Car-
los Eduardo e Eduardo Sérgio,
filhos da viúva, e a irmã de Heloí-
sa Sabin, Helena Dunshee Abran-
clies Towsend, se emocionaram.
Além deles, o presidente da Bloch
Eeditores e da Rede Manchete,
Adolfo Bloch. o presidente da
Confederção Israelita do Brasil,
Alberto Nasser, e o presidente no
Brasil do Bank of America, Joel
Kom, homenagearam o cientista.
O coordenador de desenvolvi-
mento econômico, Rodrigo Lo-
pes, representou o prefeito.

que num domingo de sol e calça_- „
dão cheio, como ontem, Morais t
venda cerca de 500 picolés, cm
apenas duas caminhadas pela jj
orla. "Todos que passam mie 

"

cumprimentam e agora os filhos
dos meus clientes estão conhe5^"
cendo o meu sorvete", diz Mo- .
rais enquanto,oferece um picolé-,
de côco para a pequena Diana,--
de apenas 9 anos.

A concorrência na praia ¦&•¦'
acirrada, mas Morais oferece _
preço e qualidade. Cada picolé „
custa CrS 10.000, mais barato
do que o das grandes fábricas C
melhor do que os.produzidos em''
fundo de quintal. 

"Todos os pi-...
colés são feitos com água limpa
e realmente com frutas", garan-
te. São ao todo 40 Variedades de.,
frutas que se alternam de acordo-
com a época do ano.

Quando perdeu o tradicional,
ponto ipanemense', em 198V
Morais abriu outra loja no Jar^
dim Botânico. A TV Globo
comprou esta segunda loja e ©»
sorvete do Morais saiu de circuL
lação, deixando muitos orlàos.
Agora, ele voltou com força to-
tal — além de percorrer a orla
nos fins-de-semana e feriados.
Morais pode ser encontrado to-
dos os dias em frente ao número.
566 da Ataulfo de Paiva, no Le-
blon, além de atender pedidos
para festas.

Marco Antônio Rezende

i 

' 
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A saudade levou Adriano Morais à orla de Ipanema e do Leblon

MÃKINA-DB40UZAJVLMA:
(MISSA DE 7° DIA)

t

Sua família agradece as manifestações de pesar recebidas por ocasiao
do falecimento de sua querida MARINA e convida para a Miss.i dc 7
Dia a ser celebrada no dia 03-05-93. 2- feira as 19h. na Igreja ca
Divina Providência na Rua Lopes Quintas. n° 274 —-Jardim Botam
CO. «a

HERMELINO HERBSTER GUSMÃO

(FALECIMENTO)

J.O RIO DE JANEIRO COUNTRY

T CLUB tem o pesar de comunicar o

falecimento de seu querido CON-

SELHEIRO e EX-PRESIDENTj^,

HERMELINO HERBSTER GUSMAÇ.

ocorrido ontem, 02 de Maio. O veló-

rio será realizado HOJE, às 11:00 ho-

ras, na Capela do Crematório de Vila

Alpina, na Cidade de São Paulo.

JORNALDOmStt

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
D1ASJÚITJ& JXOMlí-lGQS..LARGURA ALTURA rr< FM MIL CrS EM MIL

5,'l cm5,1 cm5,1 cm10,7 cm10,7 cm10,7 cm10.7 cm

3 cmA cm5 cm3 cmA cm5 cm

2.4273.2364.0454.8546.4720.09011.628

TÀ«(;iHA AtTURA DIAS ÚTEISCrS EM MIL
10,7 cf»10,7 cm10,3 cm10,3 chi16,3 cm16,3 cm

7 cmH cm•1 cm

7 cm

13.56615.50411.62814.53517.44220.349

DOMINGOSCrS EM MIL.
19.99222.84817.136 ,21.42025.70429.988

3.291*4.388
5.4856.5828.77610.97017.136

DEMAIS rORMATOS. CONSUITE-NOS i
De 2- í 5-lclr.l das 8:00 às 19:00 horas, (.-(fira das «:00 àS 20:00 hora!. Sábado dc 8:00 às 12:00 Horas
TOo 52?°á"2?clra apôs 19:00 hora - 6-fcira apôs as 20:00 horas - Sábados apôs as 12:00 horas, - Domingos
(criados: Tgls: r.05~»20/rin5~»76

DIA ÚTIL: Alá 10 cm = CrS 009 + dc 10 cm - CrS 9f,9
DOMINGO: Ale 10 cm -- CrS 1.097 + dc 10 cm ^ CrS 1.-12I1

ARMANDO RODRIGUES

FIGUEIRA

(FALECIMENTO)

JL TIANÁ AUTOMÓVEIS, TIANÁ LOCA-

T DORA, TIANÂ TURISMO e CAMAI
1 

CORRETORA DE SEGUROS, cumprem

o doloroso dever de comunicar o falecimerv

to de seu Sócio e Diretor ARMANDO, ocoç-

rido em 02/05. O féretro sairá d8 Capela I

do Cemitério São Francisco Xavier (Caju)*

às 12:00 horas de HOJE, dia 03/05, para a

mesma necrópole. —

H
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Resultado
da Loto
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Premiados: quatro apostado-
.. res-;— três do Rio de Janeiro e um
•' do.iParaná — com a quina do con-
: curso 996 da Loto. Cada um rece-
! bérá o prêmio individual de Cr$
, 1.295.838.804,00. A quadra pre-
| miou 804 acertadores com Cr$
; 6.446.960,00, enquanto o terno pa-¦ gou Cr$ 209.696,00 a cada um dos
; 32.958 ganhadores.

Gravarami um vídeo. a ser
apresentado nas finais do concur-'
& de Miss Universo. ao México,'
as 79 candidatas, entre elas a bra-
áileira Lefla Scboster (foto).' As >:
gravações foram realizadas na" 1  

Wm.ilis^xta-feira
,: ruínas da pirâmide de Edzna, em

Campeche. O título será decidido
no próximo dia 21 de maio:

. Programado: para quarta-fei-

. ra, às 18h30, o início do Ciclo Es-' critores Ibero-americanos, promovi-
;dQ~pelos consulados da Espanha,
' Argentina, Colômbia, Chile, Méxi-
i co* § Paraguai, no Rio. O primeiro
-dos-oito seminários será no Centro
|Cúftural Banco do Brasil, com o
, esijptor e acadêmico Josué Montei-
' Io: 'Ele falará sobre Pio Baroja, da
\ ger|ção de 1898, considerado um

dos maiores romancistas da Espa-
,'nffg. Também haverá palestras no
. consulado argentino e no Instituto
l Brasileiro de Cultura Hispânica.

Adotados o Espaço Cazuza
(foto), na Praça Professor Aze-
vedo Sodré, no Leblon, pela lan-
chonete Pizza Hut. Inaugurado
há um ano, com a instalação de
uma estátua do cantor, escultu-
ras de beija-flores, um lago e um
realejo, o lugar estava abando-
nado e sujo. A partir de agora, a

Pizza Hut, que terá uma loja na
praça — onde ficava o antigo
Gordon — investirá cerca de U$
1 mil (Cr$ 36,3 milhões) por mês
na manutenção do Espaço. On-
tem, Lucinha Araújo, mãe de Ca-
zuza, o advogado Maneco Mül-
ler Filho e o arquiteto Hélio
Pellegrino, idealizadores do pro-

jeto, organizaram com os ami-
gos um mutirão de limpeza da
praça, comemorando a adoção.
Entre as melhorias, estão o au-
mento da vigilância do Espaço,
pela Guarda Municipal, e a rea-
tivação do realejo movido a
água.

Reuter••• ¦ -- < ,
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Comemorados o 40° aniversá-
rio da coroação do rei Hussein da
Jordânia (foto). Ao lado da mulher,
a rainha Noor, que é americana, o

rei assistiu ontem ao desfile em sua
homenagem, em Amã. Hussein, de
57 anos, já sobreviveu a um câncer
e a um atentado em 1989.

Morreram: Armando Bogus (fo-
to), aos 60 anos, às 4h50 de ontem,
de leucemia, no Hospital Sírio e
Libanês, em São Paulo. Ele estava
internado há dois meses e, sexta-
feira à noite fora operado por causa
de uma hemorragia digestiva, mas
não conseguiu se recuperar. O en-
terro foi às 17h30, no Cemitério da
Consolação, na capital paulista.
Deixa o filho, Marco Antônio, de
26 anos, e a mulher, Elizabeth Nu-
nes de Souza. (Leia reportagem
completa no Caderno B)
¦ Arthur Villarinho, aos 76 anos, de
infarte, enquanto dormia, em sua
casa no Rio. Compositor, sua mú-
sica mais famosa é o samba Patrão,
o trem atrasou. Tinha mulher, qua-
tro filhos, nove netos e dois bisne-
tos. Para os parentes, a morte foi
inesperada. Villarinho ainda com-
punha. O enterro foi às 16h de
ontem, no Cemitério de Irajá.

Convidados o maestro Fio-
riisda Assis Freitas Füho, capitão
da Políciã Militar;_ ^jpegei o
Concerto Coral Sinfônico, ama-
nhâ, às 20h, no Teatro Municipal.
Além da Banda Sinfônica da PM,
haverá a participação do Coral da
Universidade Gama Filhá

Iniciadas: em
Hollywood, as grava-
ções do filme Marilyn
and Bobby: her final
affair, que conta a
história do possível
romance de Marilyn
Monroe (loto) e Ko-
bert Kennedy, irmão
do presidente John
Kennedy, que teria le-
vado a atriz ao suicí-
dio, em 1962. Dirigi-

do por Bradford
May, com Melody
Anderson e James
Kelly interpretando o
casal de protagonis-
tas, o filme está sendo
produzido para a rede
de TV a cabo USA. O
roteiro mostra como
Marilyn, que também
teve um caso com o
presidente Kennedy,
se envolveu com Bob.

< 4 >;e88rc3§S»i§®

SEBASTIANA FONSECA DE REZENDE COSTA
= PETITA =

(FALECIMENTO)

í

Sua FAMÍLIA consternada comunica o seu fale-
cimento, ocorrido ontem, e convida parentes e
amigos para o sepultamento a se realizar HOJE,

dia 1o, às 09:00 hs.. no Cemitério São João Batista!

MARINA DE SOUZA MAIA
(MISSA PE 7" PIA)

t

Sua família agradece as manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de sua querida MÁRINA e convida para a Missa de 7°
Dia a ser celebrada no dia 03-05-93, 2a feira, às 19h. na Igreja da
Divina Providência na Rua Lopes Quintas, n° 274 — Jardim Botâni-
CO.

ARMANDO RODRIGUES

FIGUEIKÃ

(FALECIMENTO)

4. TIANÁ AUTOMÓVEIS, TIANA LOCA-

| DORA, TIANÁ TURISMO e CAMAI
CORRETORA DE SEGUROS, cumprem

"ò doloroso dever de comunicar o falecimen-
to de seu Sócio e Diretor ARMANDO, ocor-
:fido em 02/05. O féretro sairá da Capela 

"I"
,ndo Cemitério São Francisco Xavier (Caju),

às 12:00 horas de HOJE, dia 03/05, para a"mesma 
necrópole.

LUIZ HENRIQUE PINTO LUCAS
(MISSA PE 7' PIA)

fDadi 

Kruschewsky Lufcas.Maria Lúcia Lucas. Maria Hilda e Roberto
Setúbal. Otto Geraldo dosSaqtos Filho. Flávia, Luciana, Luiz Henri-
que, Paula e Mariana. sensibiliSados^jigradecem as manifestações
de pesar e solidariedade recebidas poí~0castèe-d©4atectrnento dò"
seu amado esposo, pai, sogro e avô e convidam para a Missa 7o Dia queserá celebrada por sua boníssima alma. hoje dia 3 de Maio de 1993, às 19

horas, na Igreja do Rosário, Rua General Ribeiro da Costa. 164 — Leme.

JORNAL DO BRASIL

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
DIAS UTE1S DOMINGOS DIAS UTEIS DOMINGOSIARGURA AITURA CrSEMMH. CrtEMMll LARGUHA AlTUtA Cri EM MR CrSEMMU.

5,1 cm 3 cm * 2.427 3.291 10,7 cm 7 cm 13.566 19.9925.1 cm 4 cm 3.236 4.388 10,7 cm 8 cm 15.504 22.8485,1 cm 5 cm 4.045 5.485 16,3 cm 4 cm 11.628 17.13610,7 cm 3 cm 4.854 6.582 16,3 cm 5 cm 14.535 21.42010.7 cm A cm 6.472 8.776 16.3 cm 6 cm 17.442 25.70410,7 cm 5 cm 8.090 10.970 16,3 cm 7 cm 20.349 29.988
DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS

De 2* a SMeira das 800 às 1WX) horas. 6Meira das 8:00 às 20£0 horas. Sábado de 8:00 às 12.-00 horasTeL: 580-5522De 2* a 5*-(eira após 1W)0 hora — 6Meira após as 20fl0 horas — Sábados após as 12^)0 horas, — Domingos cferiados: Tels: 585-4320/585-4476
DIA ÚTIL: Até 10 cm « CrS 809 + de 10 cm = Cr* %9DOMINGO: Até 10 cm «= CxS 1.097 + de 10 cm » Cr$ 1428

ARMANDO RODRIGUES

FIGUEIRA
(FALECIMENTO)

JL MARIA HELENA GOUVÊA FIGUEIRA,
Ü';f JOSÉ ALBERTO e MARIA MARGARETE.1 PAULO GUILHERME e SÔNIA, MARCIA
^REGINA e NIELS, SÔNIA e WILLY e DENISE

e RENALDO, comunicam com grande pesar o
-falecimento de seu Marido, Pai e Sogro

ARMANDO, ocorrido em 02/05. O féretro
-sairá da Capela 

"I" 
do Cemitério São Fran-

cisco Xavier (Caju), às 12:00 horas de HO-
">JE, dia 03/05, para a mesma necrópole.

ARMANDO RODRIGUES

FIGUEIRA

(FALECIMENTO)

4-ARNALDO RODRIGUES FIGUEIRA e

| THE REZA FIGUEIRA, JANDYRA Fl-
GUEIRA, TERESA BEATRIZ e VÍTOR

JOSÉ, têm o doloroso dever de participar o
falecimento de seu Irmão, cunhado e Tio
ARMANDO, ocorrido em 02/05. O féretro
sairá da Capela 

"\" 
do Cemitério São Fran-

cisco Xavier (Caju), às 12:00 horas de
HOJE, dia 03/05, para a mesma necrópole.

TEMPO
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FontK DNUET44APA
a semana começa com tempo nublado, com períodos de céu claro e#% nevoeiros pela manha. De acordo com Departamento Nacional de Meteo-

rologia, podem ocorrer pancadas de chuva no final da tarde. A temperatura se
mantém estável no Rio, com máxima de 33 e mínima de 19 graus. Os ventos
de quadrante norte passam de fracos a moderados. A taxa de umidade
relativa do ar deve permanecer em torno de 76%. Nas regiões serranas, a
temperatura varia entre 15 e 24 graus, e nas baixadas, entre 26 e 34 graus.

AMÉRICA DO SUL
nascente
poente

^ 06h13min
Í7h25min

16h23mln
poente 03h20mln

mmNova
21 a 29/4

?

29/4 a 6/5

3
<¦ Chato Minguante6 a 13/5 13 a 19/5

Fonte: Observatório
Nacional
TSBEti
A previsão da Marinha
para hoje na orla do Riode Janeiro 6 de céu meioencoberto a quase enco-berto, com leves pança-das de chuva e trovoadasA tarde e A noite. Os ven-los passam de nordeste anorte, com velocidade de10 a 15 n6s o brisa do

Satélite Qoea - 21 h (1/C) -Uma frente fria se encontra sobroo Rio Grande do Sul, provocando aumento de nebulosidade echuvas na Região Sul. No Sudeste, tempo nublado em todos osestados e possíveis chuvas ocasionais.

sudeste durante o dia.Mar de nordeste com 00-das de 1m a 1,5m, em in-tervalos de 4 a 5 segun-dos. A visibilidade variade 10Km a 20Km. A tem-
peratura da água perma-nece estável, em torno de24 graus.~TGl

preamar
01h11mln 1.0m
13h26min 1.1m

baixamar
07h19min 0.3m
20h15mln 0.3

Manga rabba ^ ^ Prtpria
Grumari
Recrek) Pr6pria
Barra ^ _
Pepino Prtpria
SSoCowado Impr6pria
Lebton knprbpria
Ipaoema  Propria
Copacabana Pr6pna
Leme
Urea fmpr6pria

-karai fmpf6pfia
Pwatinjrvga
ftaipu ^ ^ Pr6pria
ttacoatiara * Prbpria
Marici Propria
Itauna Propria
Jacon^
Aramama ,rnP?5Pna
Cabo Frio Prbpria

Satélite Goes - 15h (2/5) Na região Norte, tempo nubladono PA, AM e AC. Tempo parcialmente nublado com chuvasesparsas no PI, MA, CE, PB, PE e AL. Podem ocorrer pancadasde chuva isoladas no sul do Mato Grosso do Sul
CAPITAIS

Anaial do Cabo
Búzios

Própria
Própria

Rio das Ostras Própria
Fonta: Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 30/4/93)
ESTRADAS

Presidente Dutra (BR 110)
Serviços de conservação entre
o Km 170 e o Km 206, do Km
226 ao Km 240, e nos Kms 254,
287, 301, 305, 331. Operação
tapa-buraco do Km 252 ao Km
333. Deslizamento do acosta-
me Mo no Km 298. No Km 311.
em Penedo, desvio (RJ-SP) e
mela piata (SP-RJ).
Rle - Juiz de Fora (BR 040)
Obas de contenção no Km 2
{Juiz de Fora-Rio) e nos Kms 9
e 97 (Rlo-Juiz de Fora). Estrei-
tamento da pista no Km 47.
Rio - Santos (BR 101)
Meia pista nos Kms 63 e 208
(Santos-Rlo) e no Km 132 (Rio-Santos). Tráfego por variante
pavimentada no Km 136.

Tempo maxmin J?!???? *!!!!!?
PortoVemo par/nubtedo 32 21 Macek) nub/cbuvas 31 22
Rio Branco nubiado 31 20 Aracaju nub/chuvas 31 22 '
Manaus ^ nublado ^ 

' 3122 Salvador nub/ctiuvas 30 21
Boa Vista _ nuWado ^.5.....?? CuiaW par/nublado 35 22 '
Beffim nuWchuyas 31 22 Campo Grande par/nublado 32 19
MacapS . par/nublado 32 22 GoiSnia par/nublado 32 15 •
Palmas ^r/mWado 33 21 Brasilia par/nublado 27 15 '
S5o Luiz ^5?^........??.....?? Belo Horizonle par/nubiado 26 18 •
Teresina nub/chuvas 34 22 Vitoria nub/chuvas 27 21
Fortaleza nub/chuvas^ 32 22 SSo Paulo par/nublado 28 17
Natal nub/chuvas, 32 22 Curitiba par/nublado 26 15
Jo^Pes^ n^chuvas 32 Florian6polis nub/chuvas 29 20
Recife^ nuWchuyas 30 2! Porlo Alegre nub/chuvas 28 19
^^DNMET'MMA  '

Cidade Condi?6ei max min Cldade Condi^des max min »
AmsterdS nubiado 18 10 Mexico claro
Alenas claro 24 11 Miami nubiado 25 21 '
Barcelona nubiado 16 09 Montevidfcu chuvas 25 16
Beriim claro 27 12 Moscou ^ claro^ ^ 16 04
Bmxelas nubiado 21 12 Nova iorpue nubiado  2B 14
Buenos Aires nubiado 22 18 Paris nubiado ^ 15 12
Chicago chuvas 22 11 Roma>M daro 20 11 •
Johanesburgo daro 18 09 SanUago^ claro  23 08
Lima nubiado 24 17 SSoFranasco nubiado 28 14
Lisboa nubiado 21 10 Sydney daro ^ 22 11
Londres nubiado 13 09 T6qutc chuvas 11 08 •
Los Angeles nubiado 27 18 Toronto nubiado 17 04
Madn claro 18 07 Washington daro 25 12 !
fonte: agdncias internationals

Rk> - Campos (BR 101)
Trânsito normal.
Rio - Teresópolls (BR 116)Estreitamento da pista nos Kms29. 30. 33, 86 e 87. Obras nos
Kms 93.96 e 98.
NHoròi - Região dos Lagos
(RJ 100)
Construção de canteiro no Km5,5. Obras no Km 28. acesso aMaricá.
INTERDIÇÃOTúnel Rebouças - fechado de23h às 5h. via Lagoa-Rio Com-
prido.^ _
Fonte: DNER/ DER.

Santos Pumont _ ^ m Tempo bom. Nèvoa pela manhà
Galeão (RJ)  ^emR9. Névoa pela manhà
Cumbica (SP) Tempo bom Visibilidade moderada
Congonhas (SP) „....I?mP.0 bom Névoa pela manhã
Viracopos (SP) _  ^emP?.bom Visibilidade boa
Confins (BH| ^emR9 ^om Visibilidade boa
Brasília Tempo bom Visibilidade boa
Manaus Par/nub. Possíveis chuvas à tarde
Fortaleza ^ Par/nublado Visibilidade boa
Recife . Par/nub. Possíveis chuvas à tarde
Salvador Tempo bom Visibilidade boa
Curitiba  ' Tempo bom Nevoeiro ao amanhecer
Porto[ Alegre Terrpo bom Nevoa pela manhà.
Fonte: Tasa

EMmm
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Manga ratiba ^ ^ Prtpria

Adotadoi 0 Espa^o Cazuza Pizza Hut, que tera uma loja na jeto, organizaram com os ami-
(foto), na Praga Professor Aze- prapa — onde flcava 0 antigo gos um mutirao de limpeza da
vedo Sodre, no Leblon, pela lan- Gordon — investira cerca de U$ prapa, comemorando a adocao
chonete Pizza Hut. Inaugurado I mil (CrS 36,3 milh«s) por mis Entrc as melhorj KtSo 0 a„;ha um ano, com a mstalacao de na manutencao do Espaco. On- . . • • . r-
uma estatua do cantor, escultu- tern, Lucinha Araujo, mae de Ca- ° viplancia do Espapo,
ras de beija-flores, um lago e um zuza, o advogado Maneco Mfll- P6 Guarda Municipal, e a rea-
realejo, o lugar estava abando- ler Filho e o arquiteto Helio tiva^ao do realejo movido a
nado e sujo. A partir de agora, Pellegrino, idealizadores do pro- agua.
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Adotado: o Espa?o Cazuza Pizza Hut. que tera uma loja na jeto. organizaram com os ami-

concur-
Mexico,

Leila Schuster (foto). As

sera decidido
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Baixada litorânea

Cravaram* um vídeo, a ser
apresentado nas. finais do concur-
so de Miss Universo, no México,
as 79 candidatas, entre elas a bra-
siteira Leüa Sctaster (foto). As
gravações foram realizadas na
sexta-feira passada, diante das
ruinas da pirâmide de Edzna, em
Campeche. 0 título será decidido
no próximo dia 21 de maio.

nascente 06h13mln
AMÉRICA DO SUL

m [1Nova Craaoanta
21 a 29/4 ' 29/4 a 6/5

?D
>. Chaia Mbifluanta

6 a 13/5 13 a 19/5
Fonta: Obaervaldrlo
Nacional
OIMDAS

PRAIAS

CAPITAIS

Arraial do Cabo
Búzios
Rio das Ostras

Própria
Própria
Própria

Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Boletim de 3014193)
ESTRADAS

Recife nub/chuvas 30 21 Porto Alegre nub/chuvas 28 19
Focite oSeT-MARA

MUNDO í
Cidade
Amsterdã

Condições max min
nublado 18 10

Cidade
México

Condições max min
claro 25 14

PraaManta Dutra (BR 110)
Serviços d© conservação entre
o Km 170 e o Km 206, do Km
226 ao Km 240, e nos Kms 254,
207, 301, 305, 331. Operação
tapa-buraco do Km 252 ao Km
333. Deslizamento do acosta-
mento no Km 298. No Km 311,
em Penedo, desvio (RJ-SP) e
mela pista (SP-RJ).
Rio • Juiz da Fora (BR 040)
Obas de contenção no Km 2
(Juiz de Fora-Rlo) e nos Kms 9
e 97 (Rio-Juiz de Fora). Estrei-
tamento da pista no Km 47.
Rio • Santos (BR 101)
Meia pista nos Kms 63 e 208
(Santos-Rlo) e no Km 132 (Rio-Santos). Tráfego por variante
pavimentada no Km 136.
Rio - Campos (BR 101)
Trânsito normal.
Rio - Tsresópolls (BR 116)
Estreitamento da pista nos Kms
29. 30, 33. 86 e 87. Obras nos
Kms 93. 96 e 98.
Niterói - Regláo doa Lagoa
(RJ 106)
Construção de canteiro no Km5,5. Obras no Km 28, acesso aMaricá.
INTERDIÇÃOTúnel Rebouçae - fechado de
23h às 5h, via Lagoa-Rio Com-
prido.

Atenas daro 24 11 Miarri nuWado 25 21
Barcelona nubiado 16 09 Montevidfeu chuvas 25 16
Beriim daro 27 12 cjaro 16 04
Bruxelas nubiado 21 12 Nova torque nubiado 28 _ 14
Buenos Aires nubiado 22 18 Paris nubiado 15 12
Chicago chuvas 22 11 Roma daro 20 11
Johanesburgo daro 18 09 Santiago claro 23 J8
Uma nubiado 24 17 Sao Francisco nubiado 28 14
Lisboa nubiado 21 10 Sydney claro 22 11 1
Londres nubiado 13 09 T6quio chuvas 11 08
Los Angeles nubiado 27 18 Toronto nubiado 17 W
Madri daro 18 07 Washington claro 25 12
forrto: agendas intemacionais

Santos Dumont Tempo bom N6voa pela manhS. (
Galeflo (RJ)  Tempo bom. N6voa pela manha,
Cumbica (SP) ^emP9. ^>om- Visibilidade moderada.
Congonhas (SP) Tempo bom. Nevoa pela manha.
Viracopos (SP) J.?.!1!?.?. ^9!J}.\ .y.1^'.^.1.'.^.^
Confins (BH) Tempo bom. yisibilidaiJe boa
Brasilia _ .^l?.?1 ..V,.?.l.^.,.'.,5?.^5?5?.f?5?^
Manaus Par/nub. Possiveis chuvas a tarde
Fortaleza Par/nubiado Visibilidade boa.
Recife  Par/nub. Possiveis chuvas a tarde.
Salvador ^emP9 ^ Visibil'dade boa
Curitiba Tempo bom Nevoeiro ao amanhecer
Porto Alegre Tem^ bom .Neyoa pela manha.

HERMELINO HERBSTER GUSMÃO

(FALECIMENTO)

A ADMINISTRAÇÃO e os EMPREGADOS da

CAEMI, MBR e ICOMI comunicam com pesar
o falecimento de seu estimado Conselheiro e

Diretor HERMELINO HERBSTER GUSMÃO.

ocorrido ontem no Rio de Janeiro e convidam

parentes e amigos para o velório que seráreatiza^

do HOJE, às 11:00 horas, na Capela do Cremató-

rio de Vila Alpina, na Cidade de São Paulo.

HERMELINO HERBSTER GUSMÃO

(FALECIMENTO)

tA 

FAMÍLIA comunica com grande pesar

o seu falecimento ocorrido ontem, 02 de

Maio de 1993, no Rio de Janeiro. O

velório será realizado HOJE. a partir das

11:00 horas na Capela do Crematório de

_Vila Alpina, na Cidade de São Paulo.

Protesto por

morte acaba

em violência
A noite de ontem foi violenta

perto das favelas do Lixão e Vila
Ideal, em Duque de Caxias. Em
protesto contra o assassinato de
Sueli Silva, de 25 anos, na tarde de
sábado, cerca de mil pessoas fecha-
ram o contorno da Avenida Presi-
dente Kennedy, principal via do
munidpio, montando barricadas e
apedrejando nnihns p automóveis-
que tentavam passar.

Parentes e amigos de Sueli, que
morava na Favela Vila Ideal, acu-
saram o cabo Freitas, do 15° BPM
(Duque de Caxias), de ter sido o
autor do disparo que a matou.
Com a chegada de policiais do 15°
BPM (Duque de Caxias), houve
uma longa troca de tiros entre mo-
radores e PMs. O cabo Geraldo foi
atingido de raspão pelo estilhaço de
uma bala. No fim da noite, reforça-
dos por policiais civis e por solda-
dos do Batalhão de Choque, os
PMs desobstruíram a avenida.

A manifestação começou por
volta de 19h, depois do enterro de
Sueli. De acordo com polidais, tra-
ficantes das duas favelas, que ficam
à beira da Avenida Presidente Ken-
nedy, se uniram para trocar tiros
com eles. Ainda segundo soldados
destacados para o local, os trafi-
cantes teriam até lançado contra
eles duas granadas defensivas, de
uso privativo das Forças Armadas.
O confronto durou cerca de três
horas e só acabou quando os poli-
ciais receberam o reforço de solda-
dos do Batalhão de Choque.

LUIZ HENRIQUE PINTO LUCAS
(MISSA DE 7° DIA)

tDadi 

Kruschewsky Lucas. Maria Lúcia Lucas. Maria Hilda e Roberto
Setúbal, Otto Geraldo dos Santos Filho. Flávia. Luciana. Luiz Henri-
que. Paula e Mariana. sensibilizados, agradecem as manifestações
de pesar e solidariedade recebidas por ocasião do falecimento do~" seu amado esposo, pai. sogro e avô e convidam para a Missa 7o Dia que

_serà celebrada por sua boníssima alma. hoje dia 3 de Maio de 1993. às 19
horas, na Igreja do Rosário, Rua General Ribeiro da Costa. 164 — Leme.

SEBASTIANA FONSECA DE REZENDE COSTA
= PETITA =

(FALECIMENTO)

JL Sua FAMÍLIA consternada comunica o seu fale-
t cimento, ocorrido ontem, e convida parentes e
I amigos para o sepultamento a se realizar HOJE,

dia 1 °, às 09:00 hs., no Cemitério São João Batista.

ARMANDO RODRIGUES

FIGUEIRA
(FALECIMENTO)

.J. MARIA HELENA GOUVÊA FIGUEIRA,

f JOSÉ ALBERTO e MARIA MARGARETE.
PAULO GUILHERME e SÔNIA, MARCIA

REGINA e NIELS, SÔNIA eWILLYe DENISE
e RENALDO, comunicam com grande pesar o
falecimento de seu Marido, Pai e Sogro
ARMANDO, ocorrido em 02/05. O féretro
•sairá da Capela 

"I" 
do Cemitério São Fran-

cisco Xavier (Caju), às 12:00 horas de HO-
JE, dia 03/05, para a mesma necrópole.

ARMANDO RODRIGUES

FIGUEIRA

(FALECIMENTO)

•J- ARNALDO RODRIGUES FIGUEIRA e

| THE REZA FIGUEIRA, JANDYRA Fl-
GUEIRA, TERESA BEATRIZ e VÍTOR

JOSÉ, têm o doloroso dever de participar o
falecimento de seu Irmão, cunhado e Tio
ARMANDO, ocorrido em 02/05. O féretro
sairá da Capela 

"I" 
do Cemitério São Fran-

cisco Xavier (Caju), às 12:00 horas de
HOvJE, dia 03/05, para a mesma necrópole.

Manga ratiba Própria

(foto), na Praça Professor Aze-
vedo Sodré, no Leblon, pela lan-
chonete Pizza Hut. Inaugurado
há um ano, com a instalação de
uma estátua do cantor, escultu-
ras de beija-flores, um lago e um
realejo, o lugar estava abando-
nado e sujo. A partir de agora, a

praça — onde ficava o antigo
Gordon — investirá cerca de U$
1 mil (Cr$ 36,3 milhões) por mês
na manutenção do Espaço. On-
tem, Lucinha Araújo, mãe de Ca-
zuza, o advogado Maneco Mui-
ler Filho e o arquiteto Hélio
Pellegrino, idealizadores do pro-

gos um mutirão de limpeza da
praça, comemorando a adoção.
Entre as melhorias, estão o au-
mento da vigilânda do Espaço,
pela Guarda Municipal, e a rea-
tivação do realejo movido a
água.

Fonte: DNER! DER. Fonte: Tasa

REGISTRO

Resultado
da Loto

oè ÍJ) íe) (32)

LeWon Imprópria
Ipanema Própria Tempo máx min Tempo máx min

 Prôpn®  porto Velho par/nublado 32 21 Maceió nub/chuvas 31 22
.Ç$RÍÍ®  Rio Branco nublado 31 20 Aracaju nub/chuvas 31 22

Urca Imprópria Manaus nublado 31 22 Salvador nub/chuvas 30 21

fifffJtotoQA .[!!ÍRfí?  Belém nub/chuvas 31 22 Campo Grande par/nublado 32 19 1
J^ipu  Macapá par/nublado 32 22 Goiânia par/nublado 32 15
K5SS .[IfÍPí}?  Palmas par/nublado 33 21 Brasília par/nublado 27 15

 Sáo Lutz nub/chuvas 30 22 Belo Horizonte par/nublado 26 18 -
te»™  Teresina nub/chuvas 34 22 Vitória nub/chuvas 27 21
Jaconé Própria
Araruama Impr6pria
Cabo Frio Prbpria

Fortaleza nub/chuves 32 22
Natal nub/chuvas 32 22
Joáo Pessoa nub/chuvas 32 22

Sâo Paulo par/nublado 28 17 •
Curitiba par/nublado 26 15 *
Florianópolis nub/chuvas 29 20

Fortaloza •
Teresina • Nato( .JoAo Peaaoa*Recife •

 Maceió •
<_3 Arecjú-

Salvador #

O 
curo

7^5^ Clare a
y^g nubiado

Nubiado

Chuvas
ocaaionais
Nubiado
chuvas

Cuiabá par/nublado 35 22

Programado: para quarta-fei-
ra, às 18h30, o início do Ciclo Es-
critores Ibero-americanos, promovi-
do pelos consulados da Espanha,
Argentina, Colômbia, Chile, Méxi-
co e Paraguai, no Rio. O primeiro
dos oito seminários será no Centro
Cultural Banco do Brasil, com o
escritor e acadêmico Josué Montei-
lo. Ele falará sobre Pio Baroja, da
geração de 1898, considerado um

dos maiores romancistas da Espa-
nha'. Também haverá palestras no
consulado argentino e no Instituto
Brasileiro de Cultura Hispânica.
Comemorado! o 40° aniversá-
rio da coroação do rei Hussein da
Jordânia. Ao lado da mulher,
a rainha Noor, que é americana, o
rei assistiu ontem ao desfile em sua
homenagem, em Amã. Hussein, de
57 anos, já sobreviveu a um câncer
e a um atentado em 1989.

Morreu: Arthur Villarinho, aos 76
anos, de infarte, enquanto dormia,
em sua casa no Rio. Compositor, sua
música mais famosa é o samba Pa-
irão, o trem atrasou. Tinha mulher,

quatro filhos, nove netos e dois bis-
netos. Para os parentes, a morte foi
inesperada. Villarinho ainda compu-
nha. O enterro foi ás 16h de ontem,
no Cemitério de Irajá.

A 
semana começa com tempo nublado, com períodos de céu claro e
nevoeiros pela manhS. De acordo com Departamento Nacional de Meteo-

rologia, podem ocorrer pancadas de chuva no final da tarde. A temperatura se
mantém estável no Rio, com máxima de 33 e mínima de 19 graus. Os ventos
de quadrante norte passam de fracos a moderados. A taxa de umidade
relativa do ar deve permanecer em torno de 76%. Nas regiões serranas, a
temperatura varia entre 15 e 24 graus, e nas baixadas, entre 26 e 34 graus.

poenta 17h25min

Grumari
Recreio
Barra
Pepino
SâoConrado

Própria
Própria
Própria
Própria
Imprópria

}!!}?.!!$!$.  Boa Vista nublado 33 23

\ Premiados: quatro apostado-
¦ res— três do Rio de Janeiro e um
j do 'Paraná — com a quina do con-
; curso 996 da Loto. Cada um rece-
|bcTá o prêmio individual de Cr$
,1.295.838.804,00. A quadra pre-
"miou 804 acertadores com CrS
] 6.446.960,00, enquanto o terno pa-
jgou CrS 209.696,00 a cada um dos
.32.-958 ganhadores.

poente 03h20mln

13h26min 1.1m

07h19min 0.3m

Satélite Goes - 15h (2/5) Na rogião Norte, tempo nublado
no PA, AM e AC. Tempo parcialmente nublado com chuvasesparsas no PI, MA, CE, PB, PE e AL. Podem ocorrer pancadasde chuva isoladas no sul do Mato Grosso do Sul

A previsão da Marinha
para hoje na orla do Riode Janeiro é de céu meioencoberto a quase enco-berto, com leves pança-das de chuva e trovoadas

jijarde-e-ànolter Osven^tos passam de nordeste anorte, com velocidade de10 a 15 nós e brisa desudeste durante o dia.
Mar de nordeste com on-das de 1m a 1,5m, em in-tervalos de 4 a 5 segun-
dos. A visibilidade variade 10Km a 20Km. A tem-
peratura da água perma-nece estável, em torno de24 graus.
ISE333HHHpreamar
01h11min

baixamar

20h15min

Fonte: DNMET-MARA

Uma frente trla se encontra sobre
o Rio Grande do Sul, provocando aumento de nebulosidade e
chuvas na Região Sul. No Sudeste, tempo nubjado em todos os
eetadoa o possíveis ehüvãs"ocasionais.

IEI E El
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Manga ratiba _ Pr6pria.

flH

Adotado: o Espafo Cazuza Pizza Hut, que tera uma loja na jeto, organizaram com os ami-
(foto), na Pra?a Professor Aze- pra^a — onde ficava o antigo gos um mutirao de limpeza da
vedo Sodre, no Leblon, pela lan- Gordon — investira cerca de U$ pra^a, comemorando a ado?ao
chonete Pizza Hut. Inaugurado 1 mil (Cr$ 36,3 milhoes) por mes Entre' as melhorias g^o 0 au-
ha um ano, com a mstalacao de na manutencao do Espaco. On- . . • •,» ¦ , c
»ma estatua do cantor, escultu- Km, Lociaha Araojo, mae dc Ca- nKnto da v,gjanc.a do Espato,

ras de beija-flores, um lago e um zuza, o advogado Maneco Mill- P6 _ua Municipal, e a rea-
realejo, o lugar estava abando- ler Filho e o arquiteto Helio tivagao do realejo movido a
nado e sujo. A partir de agora, Pellegrino, idealizadores do pro- agua.
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CONSUELO DIEGUEZ, comtucumit

O exemplo do aço

Osecretário-geral 
do Ministério da Indústria e Comércio,

Antônio Maciel, não acredita que os Estados Unidos irão,
de imediato, sobretaxar as exportações brasileiras para aquele
país em razão de o Brasil não ter aprovado uma Lei de Patentes
abrangente. No entanto, ele admite que as sanções podem
ocorrer e seus efeitos podem ser desastrosos para o país. E
exemplos do estrago desse tipo de medida sobre as vendas
externas brasileiras não faltam. No início deste ano, o Departa-
mento de Comércio Americano decidiu sobretaxar a exportação
de alguns tipos de aço brasileiro sob a acusação de dumping e
subsídio. A medida, de acordo com o secretário executivo do
Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Rudolf Bühller, inviabi-
lizou 35% das vendas nacionais de aço para os Estados Unidos,
o que representou uma perda de de US$ 210 milhões.

Autonomia
O deputado Nei Lopes dos Unidos reclamaram",

(PFL-RN),autor do subs- diz. Para Nei Lopes, que já
titutivo daLei de Patentes foi o queridinho dos que
que mais agradou ao go* torciam por uma lei mais
•verão ;>americano, ; mm WM. abrangente, a nova
mas alterado versão do projeto
mana passada, !¦ coloca o Brasil no
acha que a reação KL ««mm rumo mundial do
dos Estados Uni- reconhecimento
dos ao projeto que v. J«| das patentes. 

"Fi-

será votado pelo W  9 zemos uma lei para
Congresso naBk. rm o Brasil e não para
quarta-feira é iso- S^lm' ¦ os Estados Uni-
lada. "Só os Esta- W J M ISE dos", dispara.

De olho nos portos
A Câmara Setorial dos

Portos será instalada agora
em maio, com o objetivo de
se reativar o setor naval. Será
instalado também o Conse-
lho Nacional do Fundo de
Administração de Marinha
Mercante, que vai discutir os
financiamentos para o setor.
Para o ministro dos Trans-
portes, Alberto Goldmann,
além da discussão macroeco-
nômica, uma das primeiras
tarefas do Conselho será a
abertura de uma auditoria
completa na Sunamam e nas
contas da extinta Portobrás,
que foram herdadas pelo mi-
nistério. A Sunamam, que
era gestora do Fundo de Ma-
rinha Mercante, fez um fi-
nanciamento de vários na-
vios, com prazo de carência
para o pagamento de cinco
anos. O problema é que
quando se encerrou o prazo
de carência, dez navios que
tinham sido usados nesse pe-
ríodo foram devolvidos. O
ministro quer saber quem fez
as operações irregulares e vai
exigir o ressarcimento do di-
nheiro.

De olho nos portos II
Goldmann vai pedir tam-

bém a abertura de auditoria
sobre as contas externas do
Lloyd Brasileiro. A empresa,
aliás, vai continuar passando
por profunda reformulação.
Esse ano, de acordo com o
ministro, serão leiloados
mais oito navios, que devem
arrecadar US$ 20 milhões.
Mas o objetivo não é só se
desfazer dos ativos do Lloyd.
A idéia é sanear a empresa e
torná-la competitiva para
que possa ser privatizada. Al-
guns contratos estão sendo
firmados para que o Lloyd
volte a operar comercialmen-
te. Como o da Fiat, que vol-
tará a utilizar os navios da
empresa nas suas exporta-
ções de automóveis.

Investimentos
A proposta dos deputados

Francisco Dornelles, Roberto
Campos e Delfim Netto de
que seja colocada em lei a
proibição de confiscos de ati-
vos financeiros, de bloqueio
de dinheiro e de quebra de
contratos já conseguiu a ade-
são de 200 assinaturas no
Congresso. Dornelles acredi-
ta que, em função disso, o
projeto poderá ser apreciado
esta semana.

Sabatina
Depois de explicar ao Fun-

do Monetário Internacional
(FMI) o Plano de Ação do
Governo, o ministro Eliseu
Resende passará por nova sa-
batina na quarta-feira, quan-
do se reunirá com a Comissão
de Finanças da Câmara para
explicar as medidas propos-
tas. O ministro vai deixar cia-
ro que o sucesso do plano
dependerá do apoio do Con-
gresso, principalmente no que
se refere a corte de despesas e
aumento de receita.

Banco contra a fome
O Pensamento Nacional de Ba-

ses Empresariais (PNBE) está
criando um banco absolutamente
inédito no país, e que vai agradar
em cheio ao sociólogo Herbert de
Souza, o Betinho, e ao presidente
Itamar Franco: o Banco da Ali-
mentação. A idéia partiu do presi-
dente da Associação dos Proprie-
tários dos Restaurantes de São
Paulo, Hélio Mattar, çjue ficou en-
cantado com a experiencia ameri-
cana do Food Bank, instalado em
Boston e em Chicago. O banco
brasileiro será criado nos mesmos
moldes e coordenado pelo empre-
sário Sérgio Mindlin. O projeto
prevê trabalhos conjuntos com
Ceasas, supermercados, hotéis e
empresas organizadoras de con-
gressos, que entregariam ao banco
alimentos quc-não mais seriam co-
mercializados ou que estivessem
sobrando. Todos os alimentos en-
tregues serão imediatamente repas-
sados à população carente.

PELO MERCADO

¦ A Nacional
Companhia de Se-
guros teve um cres-
cimento real de 87%
no volume de pré-
mios emitidos no
primeiro trimestre
deste ano em rela-
ção ao mesmo pe-
ríodo do ano passa-
do, tofãlízãndõTJSS
62 milhões. Até o fi-
nal do ano, o objeti-
vo da companhia é
alcançar USS 300

milhões. Em apenas
um ano, a Nacional
Seguradora saiu da
119a posição para a
quinta no ranking
das seguradoras.
¦ O sociólogo Her-
bert de Souza fará
uma palestra, no
próximo dia 6. jiq
Hotel Flórida, no
Rio, para todos os
membros do Conse-
lho Federal de Eco-
nomia e aos presi-

dentes dos conselhos
regionais de todo o
pais sobre o Progra-
ma Nacional de Se-
gurança Alimentar.
¦ O ministro da
Indústria e Comér-
cio, Andrade Viei-
ra, foi convidado

—para-abrir o Con^
gresso Internacio-
nal de Administra-
ção, onde falará de
reestruturação do
Estado.

PLURIMVEST
! CREDITO AUTOMÁTICO —MT*
i DOS SEUS INVESTIMENTOS 1^1 JRURAL

Sai hoje 
primeira 

TR após mudanças

¦ Percentual vai definir a remuneração das cadernetas de poupança em Io de junho
BRASÍLIA — O Banco Central

divulga hoje o percentual da pri-
meira TR calculado com base nas
novas regras determinadas pela
Medida Provisória 319, publicada
na edição especial do Diário Ofi-
ciai de sábado. O valor de hoje
corresponderá à TR de sábado.
Este percentual definirá a remu-
neração das cadernetas de pou-
pança em Io de junho. Pela Medi-
da Provisória, a TR vai valer por
30 dias e será divulgada sempre
com dois dias de defasagem. Ou
seja, quem fizer depósitos hoje em
caderneta de poupança poderá sa-
ber na quarta-feira, dia cinco,
qual será o rendimento a ser cre-
ditado em 3 de junho.

Pela regra anterior, o poupa-
dor tinha conhecimento do tama-
nho do seu rendimento perto do
momento do resgate, embora a
TRD tivesse sido calculada nos
dez primeiros dias do mês com
base na captação média dos
CDBs. A TR vai representar a
média da captação média dos
CDBs, emitidos por 30 dias, dos
três dias úteis e vai ser divulgada
com dois dias úteis de defasagem.
Assim, a TR do dia 9 será calcula-
da com base na taxa dos CDBs
praticadas nos dias 8, 9 e 10 e só
será anunciada dia 11. A idéia é
permitir que o poupador conheça
seus rendimentos em até 29 dias
antes do aniversário da aplicação.

Maio ainda será um mês de
transição, em que os dois tipos de
TR vão existir. A TRD só será
extinta em Io de junho. Assim, os
rendimentos creditados em cader-
neta de poupança em maio serão
calculados com base na TRD. O
Banco Central ainda vai divulgar
uma série de TRDs ao longo do
mês para adaptar os contratos fi-
nanceiros à nova regra. Para os
contratos fora do setor financeiro
que utilizam a TR como indexa-
dor não foi estabelecida nenhuma
regra de transição. É que o gover-
no considera ilegal este tipo de
indexação. Neste caso, as partes
terão que negociar uma outra for-
ma de correção.

Projeção do
mercado é de 29%

? A expectativa dos especia-
listas financeiros é de que a
TR que será anunciada hoje;
fique próxima de 29%,"Acredito 

que possa ser de
29,17%", estima José Dutra
Vieira, professor de Matemá-
tica Financeira. Mas estas
projeções podem ficar longe
do número divulgado pelo
BC. Como é a primeira taxíi
depois das mudanças anun-
ciadas, os analistas podem
não acertar.

Dieese critica a ausência de

aumento real no novo mínimo

SÃO PAULO — A ausência de
um aumento real no novo salário
mínimo, fixado em Cr$ 3.303.300,
foi considerada ruim pelo secretá-
rio técnico do Departamento In-
tersindical de Estatística e Estu-
dos Sócio-econômicos (Dieese),
José Maurício Soares. Enquanto
o país não retomar o crescimento,
criando mais emprego e aumen-
tando a arrecadação, avaliou Soa-
res, será difícil melhorar os salá-
rios. Segundo o Dieese, se o

salário mínimo tivesse acompa-
nhado o poder de compra previs-
to na época em que foi criado, em
1940, valeria hoje Cr$ 8 milhões.
Para garantir as necessidades bá-
sicas com habitação, educação,
sáude e alimentação, o secretário
do Dieese calcula que o salário
ideal em maio ficaria por volta de
Cr$ 13 milhões.

A correção bimestral do mini-
mo ou o aumento real de pelo
menos 5% no quadrimestre, se-

gundo o Dieese, poderia aumen-
tar a média do salário, que foi de
USS 66 entre janeiro e abril.

"Com o reajuste no bimestre, a
média poderia subir para USS 80
e ficar mais perto dos USS 100",
disse Soares. O reajuste mensal
não é visto como uma medida
extraordinária, porém pode ser
uma saída a curto prazo. 

"Com a
inflação alta, vai chegar um mo-
mento em que não haverá outra
alternativa".
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AVISO AOS DEBENTURISTAS (2? EMISSÃO)
Encontra-se à disposição dos debenturistas o Relatório Anual do Agente Fiduciário
nos locais indicados na Instrução CVM n.° 28/83, art. 12 inciso XVIII.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1993
OLIVEIRA BASTOS DISTRIBUIDORA

Agente Fiduciário
Av. Rio Branco, 151/901 - RJ - Tel.: (021) 507-2483

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S A
RFFSA
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL JUIZ DE F0HA-SR 3
AVISO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 170/SR 3/93

A presente Licitação subordina-se ao Decreto-Lei 2.300 de 21 de
novembro de 1986 e suas alterações e ao Decreto 99.658 de 30 de
outubro de 1990.
OBJETO: Alienação de materiais inservíveis à operação ferroviária (tri-lhos, dormentes, madeiras e sucatas metálicas de diversos tipos).
ENTREGA DO EDITAL: O Edital de Licitação n° 170/SR 3/93, em
pauta, estará à disposição dos interessados na saia 807, do Edifício-
Sede da SR 3, sito à Av. Brasil, 2001, centro, Juiz de Fora-MG, no
período de 18.05.93 a 02.06.93, no horário de 09:00 às 12:00 horas e
de 14:00 às 17:00 horas.
VISITA AOS LOCAIS: As visitas poderão ser realizadas onde se
encontram os materiais a partir de 18 de maio de 1993.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: O recebimento das propostasocorrerá às 14:00 horas do dia 03.06.93, no auditório do 1o andar do
Edifício-Sede da SR 3, situado na Avenida Brasil 2001, centro, Juiz de
Fora-MG. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone
(032) 215-2001 ramal 493.

Departamento de Suprimento

NACIONAL
BANCO NACIONAL S.A.
Companhia Aberta CGC MF n° 17 157 777 0139 00

AVISO AOS ACIONISTAS

DESDOBRAMENTO DE AÇÕES - DIVIDENDOS MENSAIS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administra-
ção, em reunião nesta data, aprovou as seguintes deliberações:
1a) com base no § 49 do art. 49 do Estatuto, o desdobramento das atuais

3.561.000.000 de ações que compõem o capital subscrito e integralizado
do Banco, mediante a atribuição de uma ação nova para cada uma pos-
suída petos Senhores Acionistas em 30/04/93, computadas as operações
realizadas em Bolsas de Valores até a mesma data. As ações oriundas
do desdobramento serão registradas em nome dos Senhores Acionistas
com data de 01 /05/93. Em conseqüência, o Capital subscrito e integrali-
zado do Banco, de Cr$ 3.677.052.990.000,00, passa, assim, a ser repre-
sentado por 7.122.000.000 de ações, sendo 3.691.685.460 ordinárias e
3.430.314.540 preferenciais, todas nominativas, escriturais; sem valor
nominal:

29) com base no parágrafo único do art. 28_do Estatut07 manter1nalterado o~
valor-dodividèndcTmensãTde Cr$ 3,21 por ação. O dividendo referente ao

mês de maio será calculado, portanto, sobre a nova base de ações, já re-
fletido o desdobramento, posição em 31 /05/93, e creditado em conta cor-
rente ou colocado à disposição dos acionistas em 22/06/93;

3-) o dividendo referente ao mês de abril será creditado em conta corrente ou
colocado à disposição dos acionistas em 21/05/93, com base na posição
de 30/04/93 antes do desdobramento.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1993.
BANCO NACIONAL S.A.

Germano de Brito Lyra
Diretor de Relações com o Mercado

BRÃHMA
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA

Companhia Aberta
CGC/MF n9 33.366.980/0001-08

ATAS DAS A.G.0JA.G.E. REALIZADAS AOS 29 DE ABRIL DE 1993
jyj

Aos 29 de abril de 1993, às 9:00 horas, em sua sede, na Rua Almirante Cochrane, 146 • parte. 10"
andar, reuniram-se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, em 1* Convocação, conforme
editais publicados no Diário Oficiai do Estado, dias 22,23 e 26.04. Jornal do Brasil, O Globo, dias21,
22 e 23.04 e Gazela Mercantil, dias22,23e24domês em curso, acionistas com «jfuoramlegal.confomw
se verifica do Livro de Presença, bem como o representante da Price Watherhouse Auditores
Independentes Sr. Eduardo Corroa, CRC n® 27.760-0. Por proposta do Sr. MARCEL HERRMÃNN
TELLES foi aclamado Presidente das Assembléias Sr. KARL HUBERT GREGG, que convidou para
Secretário o Sr. ARY WADDINGTON. Constituída assim a Mesa, foram tomadas as seguintes
deliberações: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1a) Aprovar o Relatório da Diretoria, as Demons-
trações Financeiras e os Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 1992, publicados no prazo legal, nos jornais O Globo,
Jornal do Brasil. Gazeta Mercantil, Jornal do Commercio, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo,
Zero Hora, e Diário Oficiai do Estado; 2*) Aprovar a distribuição de um dividendo riquido complementar
de CrS 23.00 por ação, tanto ordinária como preferencial, corrigidos monetariamente pela UFIR dq data
do encerramento do exercício até a presente Assembléia Geral Ordinária: 3a) Aprovar a correção da
expressão monetária do Capitai Social Autorizado passando o mesmo de CrS 1.526.477.840.000,00
para CrS 18.765.941.681.000.00; 4*) Ratificar o aumento do Capital Social subscrito e realizado de
CrS 380.469.000.000,00 para CrS 410.264.303.803,00, que resultou na emissão de 19.889.921 áções
preferenciais, ficando o Capital Social distribuído em 2.070.649.000 ações ordinárias e 4.079.227.629
ações preferenciais, todas escriturais, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião
realizada em 12.03.1993, para atender ao Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela
Assembléia Geral em 26.10.1990; 5') Aprovar a correção aa expressão monetária do capital subscrito
e realizado capitalizando a respectiva reserva de CrS 4.112.297.407.988.68, passando o Capital Social
de CrS 410.264.303.803.00 para CrS 4.522.561.711.791,68 mantido o mesmo número de açõ^;'6*)
Fixar os honorários globais dos administradores para o exercício equivalente em cruzeiros nesta.dáta.
a 2.193.000.00 UFIR's que serão corrigidos mensalmente pelo IGP-M e na sua ausência pelo IGP'DI;
7') Reeleaer membros efetivos do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 1996,' os
Srs. KARL HUBERT GREGG, MARCEL HERRMANN TELLES, JORGE PAULO LEMANN, CARLOS
ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA e ERWIN PEREZ. todos iá qualificados anteriormente e eleger como
membro suplente o Sr. JOSÉ PAULO FERRAZ DO AMARAL, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Carteira de Identidade n* 3.036.124 expedida pela SSP/SP, CIC n9 038.857.128-
49, com endereço comercial na Rua Sacadura Cabral. 102,3a andar. Reeleger membros efetiyps do
Conselho Fiscal os Srs. ARY WADDINGTON, RICARDO SCALZO, já qualificados anteriormente e
eleger o Sr. JOÃO CARLOS DE AGUIAR, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, portador
da Cadeira de Identidade do CRC/RJ n9 28.593-0, CIC na 044.165.627-72, residente e domidlia&ci na
Rua Joaquim Távora, 110 - apt9 1104 • Bloco B, Icarai, Niterói, RJ, reeleger como suplente"o'Sr.
WALDEMAR SIMÕES, já anteriormente qualificado e eleger também como membro suplente os Srs.
WALTER PRUGGER, brasileiro, casado, aposentado, portador da Carteira de Identidade n91.149.154- IFP, CIC n5 002.671.987-87, residente e domiciliado nesta cidade, na Praia do Flamengo na 262, apt9
801, e JOHN RICHARD LEWIS THOMPSON, brasileiro, casado, administrador de empiesas,
portador da Carteira de Identidade n9 1.442.306-5 expedida pelo IFP, CIC n9 002.097.087-00,• qom
endereço comercial na Av. Almirante Barroso n9 52, 33a andar, fixando os honorários mensal posmembros eletivos de acordo com o previsto no art 162, § 3a da Lei n9 6.404/76. Em todas essas
deliberações abstiveram-se de votar 06 legalmente impedidos. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA - 1') Aprovar o aumento de Capital, já corrigido, de CrS 4.522.561.711.791,68'para
CrS 4.532.000.000.000,CO, mediante a incorporação das seguintes Reservas de Capital e de Lucros,
sendo mantido o mesmo número de ações sem valor nominal: I) INCENTIVOS FISCAIS - ISENÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA - ano base 90 - Exercício Fiscal 91 jm valor original de CrS 39.437.337.20
e sua correção monetária de CrS 2.757.167.354,00 - REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - a) ano
base 90 • Exercício Fiscal 91, no valor originai de CrS 4.824.520,89, e sua correção monetária de
CrS 337.294.869,62; b) ano base 91 • Exercício Fiscal 92. no valor original de CiS 509.328.632,53 e
sua correção monetária de CrS 5.752.165.091,09; II) PARTE DA RESERVA DE LUCROS PARA
AUMENTO DE CAPITAL no valor de CrS 38.070.402,97. Dessa forma o art. 6a do Estatuto Social passa
a ter a seguinte redação: "ART. 6a • O Capital Social Autorizado édeCr$18.765.941.681.000,00 (dezoito
trilhões, setecentos e sessenta e cinco bilhões, novecentos e quarenta e um milhões e seiscentos e
oitenta e um mil cruzeiros) dividido em um terço das ações ordinárias e dois terços de ações
preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal. O Capital Social subscrito e realizado' é' de
CrS 4.532.600.000.000,00"divjdido 6m 6.149.876.629 ações, sem valor nominal, sendo 2.070.649.000
de ações ordinárias e 4.079.227.629 de ações preferenciais, todas escriturais." 2a) Dar nova redação
ao caput do art. 11 do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "ART. 11 - Os documentos
que importem em responsabilidade comercial, bancária, financeira ou patrimonial para a Companhia,
tais como contratos em geral, endossos de cheques, notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas
e quaisquer títulos de crédito, as confissões de divida, a concessão de avais e fianças, os contrato^ de
abertura de crédito e outros do mesmo gênero, bem como as procurações judiciais, terão para puavalidade as assinaturas de dois membros da Diretoria ou de um membro da Diretoria com .um
Procurador." 3a) Suprimir o item b do art. 14 do Estatuto Social, passando o referido artigo a tèr a
seguinte redação: "ART. 14 • As Assembléias serão presididas pelo acionista que na ocasião' for
escolhido, o qual poderá convidar até 2 acionistas para secretariá-lo. Parágrafo único • Para o acionista
poder exercer os seus direitos em Assembléia Gerai, deverá ser titular de ações ordinárias: a) os titulares
de ações deverão exibir, se exigido, documento hábil da sua identidade. 4a) Ratificar os parâmetros
utilizados, nos exercícios anteriores, para distribuição de participação dos lucros aos empregados, 5')
Autorizar a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas. Esgotada assim a ordem
do dia, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário á lavratura da presente ata, quereabertos os trabalhos, foi lida e aprovada, sendo assinada por todos os acionistas presentes às
Assembléias. Certificamos que a presente cóoia confere com o original do Livro "Atas das
Assembléias Gerais" n9 9 da Companhia Cervejaria Bràhma às fls. 75/76. Rio de Janeiro.

29 de abril de 1993. COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA. KARCHÜBERT GREGG. Presidente das
Assembléias. ARY WADDINGTON, Secretário. I

. I
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA AOS 29.04.93

Aos 29 dias de abril de 1993, às 11:00 horas, reuniram-se na sede da Companhia, na Rua Almirante
Cochrane n8146 - parte, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, os membros do Conselho de Administração.
Iniciada a Reunião, foram tomadas as seguintes deliberações: 1a) Eleger Presidente do Conselho, de
Administração o Sr. KARL HUBERT GREGG, brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de
Identidade n9 865.540 expedida pelo IFP/RJ, CIC n9 002.671.047-15, com domicilio na Rua Marqüès
de Sapucai n9 200,31 andar. 2a) Reeleger com mandato até a Reunião do Conselho de Administrarão
de 1995, os seguintes membros da Diretoria: Diretor-Geral o Sr. MARCELL HERRMANN TELLES,
brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Carteira de Identidade n8 02347932-2
expedida pelo IFP/RJ, CIC n9 235.839.087-91; Diretor Superintendente o Sr. MAGIM RODRIGUEZ
JÚNIOR, brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de Identidade n9 2.853.392 expedida pela
SSP/SP, CIC n9 033.883.608-04; e Diretor o Sr. JOSE ADILSON MIGUEL brasileiro, casado, industrial,
portador da Carteira de Identidade n9 3.978.484 expedida pelo IFP/RJ, CIC n9 075.837.539-53, todos
com domicilio na Rua Almirante Cochrane. 146 - parte, nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro;. 3')
Determinar a remuneração individual dos membros da Administração dentro do global aprovado pela
Assembléia Geral Ordinária hoje realizada; 4a) Autorizar a Diretoria a contratar os serviços de uma
auditoria externa, idônea e capaz. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada esta
ata que é lida e aprovada, indo assinada pelos presentes. Certifico que a presente cópia confere com
o onginal do Livro "Atas de Reuniões do Conselho de Administração" n9 01 da COMPANHIA CERVE-
JARIA BRAHMA às lis. 165. Rio de Janeiro, 29 de abnl de 1993. COMPANHIACERVEJARIABRAHMA.
KARL HUBERT GREGG, Presidente do Conselho de Administração.
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Argentina tem novas

medidas econômicas

MARCO CHIARETTI
Correspondente

: = BUENOS AIRES — Como se es-
í perava, o presidente argentino

Carlos Menem aproveitou o tradi-
cional ato de abertura das sessões

ordinárias do Congresso Nacional
para anunciar uma série de medi-

çjás destinadas a fortalecer a eco-
nomia do país e reforçar a situa-
ção de estabilidade econômica. Os
fibntos mais importantes do anún-
cio oficial trata das questões tra-
balhistas e da abertura do merca-
do interno.

¦ Menem enfatizou aos depu-
i tados que esperava estar entrando

em uma segunda fase de seu go-
\ verno, destinada a promover o

crescimento econômico. O proje-
to, que o governo espera transfor-
mar em lei, prevê maior flexibili-

zação na carga horária, formas
contratuais diferentes das atuais e
implantação do período de expe-
riência nos contratos novos.

Apesar da maioria oficial, não
vai ser fácil implantar essas medi-
das. Ao mesmo tempo, Menem
anunciou mudanças na política de
juros oficial (que vão cair), a isen-
ção do pagamento da taxa de esta-
tística (10% do valor do bem) pa-
ra bens de capital importados—o
que pode ajudar exportações bra-

• sileiras—, a suspensão do paga-
mento anticipado de impostos pa-
ra setores da economia afetados
pela queda internacional de pre-
ços. Menem aposta num cresci-
mento com estabilidade de preços
para conseguir maioria nas elei-
ções parlamentares do próximo
dia 3 de outubro.

y Fórum Nacional vai

debater o crescimento

Reis Vclloso

O controle inflacioná-
rio e um programa de
modernização do Con-
gresso Nacional são im-
prescindíveis para evitar
que a campanha presi-
dencial seja usada como
tábua de salvação para

problemas econômi-
cps brasileiros. Esta é a

^mensagem política que
—está contida no V Fórum
«Racional, que começa
.,,,„.hoje, em São Paulo, e vai

até a próxima quarta-feira. Com
algumas semanas de atraso — es-

.......lava previsto para ocorrer nas úl-
timas semanas de abril, mas a rea-
lização do plebiscito obrigou o
adiamento do evento — o V Fo-
rum está sendo considerado por
seu coordenador geral, João Pau-
io dos Reis Velloso, o mais im-
portante desde 1988.

... - É que o evento deste ano será
"^'primeiro a se realizar algumas
^semanas depois do anúncio do
«ifilano de Ação divulgado recen-""temente 

pelo governo Itamar
l.Eranco. Idéias para um novo mo-

(leio de desenvolvimento do Brasil
• será o tema básico dó Fórum
'"'déste ano, que vai reunir, no Ho-ictnar ' '
-"tel Ca D'Oro, economistas, poli-""ticos e membros e ex-membros
*..<Só atual governo. Qual o futuro

JhHB

i industrial do Brasil? Esta
é a principal pergunta
que tentará ser respondi-
da pelos vários trabalhos
que serão apresentados
durante as discussões do
V Fórum.

Temas — Conjuntu-
ra: o tipo de política de
estabilização que convém
ao Brasil; Dimensões do
novo modelo de desenvol-
vimento para o Brasil;
Aceleração do progresso

tècnico-cientifico; Educação, mo-
dernidade e pobreza; e Estratégias
para a nova inserção internacional
do Brasil são os temas em pauta
este ano.

Reis Velloso está convencido
de que a maior dificuldade do
Brasil para enfrentar o desafio
dos anos 90 — que considera o
conhecimento a principal arma da
modernidade — é o fato das pré-
condições do desenvolvimento
econômico ainda não estarem re-
solvidas.

"O risco básico está no cará-
ter nitidamente moderno do no-
vo modelo de desenvolvimento.
O desafio é tentar superar uma
tradição brasileira (e latino-a-
mericana) que negligencia o uso
do conhecimento científico e tec-
nológico", disse Velloso.

Fotos Josemar Ferrari

Liza Gonzales dá aulas de dança
do ventre, enquanto o labora to-
rista André Minei li promove
passeios em trilhas

Bicos ajudam classe média a viver

¦ Atividade extra
vira rotina e já tem
anúncio em jornal
LE1LA MAGALHÃES

A 
classe média está fazendo
caras, bocas e bicos para

chegar ao fim do mês com alguns
cruzeiros a mais no bolso. Viver
somente do salário de um único
emprego é coisa do passado. O
bico virou rotina, levando a cias-
se média a requebrar os quadris,
abrir trilhas e até fazer minúscu-
Ias calcinhas.

Nos classificados especializa-
dos encontra-se de tudo: aulas de
dança do ventre, organização de
caminhadas e cursos para apren-
der a fazer langerie. Em comum
entre os anúncios é que a grande
maioria deles é de profissionais
que, de segunda a sexta-feira, tra-
balham em um emprego fixo,
exercendo uma função completa-
mente diferente da qual se pro-
põem nos classificados.

Nos fins de semana ou nas
horas vagas trocam de roupas e
habilidades e transformam-se em
especialistas em alguma coisa. E
está valendo à pena: em alguns
casos os bicos são tão lucrativos
que viraram a renda principal.

Calcinhas — E o caso da
arquiteta Maria Angélica Mo-

raes, 37 anos, que fatura Cr$ 7
milhões com seu bico: curso rápi-
do de como fazer calcinhas e su-
tiãs. Angélica começou a ativida-
de para complementar a renda e
acabou descobrindo um grande
filão. "Hoje, na verdade, a ativi-
dade de arquiteta é que virou coi-
sa secundária", conta. E os rendi-
mentos são tão bons que já
atraíram a atenção dos homens.

Luciano Ramos, 40 anos, é
um dos aplicados alunos de An-
gélica. Massagista de shiatsu, Lu-
ciano quer aprender as artima-
nhas de pregar rendas, lacinhos e

fitinhas nas minúsculas peças pa-
ra poder, no futuro, transformar
o aprendizado num bico lucrati-
vo. "Se for viável, faço um bico,
até porque calcinhas e sutiãs es-
tão muito caros e adoro comprar
essas peças para minha mulher."

Dança do ventre — Tam-
bém ensinando artimanhas — só
que as do molejo dos quadris — a
professora de inglês Liza Gonza-
les, 33 anos, dá aulas de dança do
ventre nas horas vagas, indo à
casa de alunos e em uma acade-
mia, a Espaço Lyra Madeira, em
Copacabana. Apesar de não ser

pppi*

Luciano aprende a fazer calcinha com a arquiteta Maria Angélica

árabe — nem descendente — e
estar grávida de três meses, Liza
veste-se com véus e um sensual
bustiê cinco vezes por mês —

quando ensina a dança.
"Como 

professora de inglês ti-
ro uns Cr$ 15 milhões por mês, o
que é pouco, /.prendi a dança em
Londres, numa discoteca, com
uns amigos do Egito. Sou como
qualquer integrante da classe mé-
dia brasileira — muito suor e jo-
go de cintura para não fechar o
mês no vermelho", avalia.

Trilhas — Suor, aliás, é o
que não falta no bico do técnico
em laboratório André Luís Mi-
nelli, 26 anos. De segunda a sex-
ta-feira, ele mexe em tubos de
ensaio, prismas e bichinhos em-
bebidos em álcool, em demons-
trações práticas de Ciências Bio-
lógicas. Aos domingos, troca o
laboratório da Escola Hélio
Alonso pelas trilhas da cidade e
promove caminhadas ecológicas.

"A caminhada é bico mesmo,
porque o faturamento como la-
boratorista é bem maior. Mas es-
tou partindo para outros bicos e
reformando meu barco, para pro-
mover passeios a Angra dos
Reis", conta André, apostando
que se este outro bico não lhe der
muito lucro, ao menos vai lhe
garantir um lugar ao sol na vida
— literalmente.
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Dolar Dolar , p
Comercial Paralelo OllfO IBV

(Em Cr$)
32.266,60

. 31.862.60
31.450,50

28.04 29.04 30.04

(Em Cr$)
36.300,00

36.200,00
35 800.00

28.04 29.04 30.04

(Em Cr$)
418.900

404.400
2.30O

28.04 29.04 30.04
•fonte: AndimalCasas de Câmbio

Inflação

(Em pontos)
.84.279

! 83.595
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28.04 29.04 30.04
Fonte: BM&F Fonte: BVRJ

IGPM/FQV % Fl PE/l PC % INDICADORES
' fevereironMarco
Àbril

^cumulado no ano...
v Em 12 meses

28,42
26.25
28,83

162,82
1.356.48

Janeiro
Fevereiro
Março
Acumulado/ano......
Em 12 meses ,»

27,42
25,10
25,16
99,51

1.216,49

INPC/IBGE DIEESE/ICV %
-Janeiro 28,77 Janeiro 32,90
^Fevereiro 24,79 Fevereiro 26,62
Marco 27,58 Marco 29,70'Acumuladonoano... 105,01 Acumulado/ano 118,25
Tim12meses 1286,42 Em12meses 1.264.89

BTN 03.05  CrS17.939.2526*
BTN30.W  Cr$17.702.2656*
BTN 29.04
UPC (2a trimestre)....
UPF dia03.Q$
Ufir 03.05
Ufir 04.06. num.
Ufir 05.05
Ufir 06.05
Taxa Anbid
N* Índice IGPM Abril
IBA/CNBV

Cr$17.468,4094*
Cr) 198.689,93
Crt?3$ 780,17

CrS 19.509,52
- CrSnd

CrSnd
CrSnd

nd
262618

129.346 308
pontos

7.716 pontos
92,39273105

FGTS
TR
TRD ...

~Var.mès atè 01.05....
Var.mès atè 01.05...
Var. no Ano atè 01.05
índice acumulado de
0102.91 a 03 04.93. 141.4075024

Outubro
Novembro..Dezembro..,
JaneiroFevereiro
Março
Abril

3% 6%
27,2149
22.682125,2445
23,0599
31.5467
23.9518 24.2487
25.2998 25,6000

l-SENN
DER Acumulado de
15/08/91 a 030593..,' atualizado pela TR acumulada

Aluguel
Fator de Correção
Residencial

' Banco Central vai divulgar na 2*
Salário Mínimo

Oezembro dia 01.12..
Janeiro dia 01.0193..

-fevereiro dia 01.02..
j Março dia 01.03
s Abril dia 01.04

Maio dia 0105 -'Dia 03.05 -

mum Outubro CrS 522.1S6.94
23.90645% Novembro CrS 522.186,94
24,56975% Dezembro CrS 522.166,94
27,39380% Janeiro CrS 1.250.700,00
27,03200% Fevereiro CrS 1.250.700.00
26.4391% Mar?o CrS 1.709.4(0,(0
28,66110% Abril CrS 1.709 400,00
25.60751% Maio Cr$ 3 303 300,00

ISN (Teto)/IPCA Marco AbrilAnual ' 14,0733 13,8642
('corrigido sobre o valor pago nomèsem 1991)
Semestral 3.9102 3,9927
Quadrimestral 2,5051 2,6027
(de |ul/89 a 20/09/90)
Comercial

Anual
Semestral
Quadrimestral
Trimestral
Bimestral

IQP IGPMAbril Maio
13.7040 14,5648
3,9961 4,0576
2,5748 2,6282
2,0815 2,0887
1,6169 1,6265
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Viagem

Porque, quando, como e onde ir.
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Co/ocjtte sen anúncio no Classícar/nho do
Dia das Mães. Sâo até 1.5 palavras por apenas
Cr$ 165 mil Anuncie pelo telefone (580-5522),
nas lojas de Classificados ou nas agências dos
Correios. Sua mãe também merece ficarfamo-
sa por ter um filho que não deixa de declarar
seu amor.

CLASSÍCARINHO JB.

15 Palavras por Cr$ 165 mil.
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A INSUPORTÁVEL

LEVEZA DO SER

No spa mais rígido do Brasil,

gordos traficam polenguinhos e

fritam ovos em ferros de passar.

PASTORES DESGARRADOS

Bispos da Icap são acusados de

corromper menores e enganar fiéis.

ADORÁVEIS

BRUTAMONTES

De filmes a chaveiros, a mania dos

dinossauros está rendendo milhões.
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Cerca de 70 mil consumidores foram ao BarraShopping e aproveitaram a promoção do Dia das Mães, que sorteia um televisor a cada hora

Shoppings festejam vendas

¦ Previsão é de US$
Se alguém duvida que a mãe é

vendável, certamente não são os
lojistas dos shopping centers, que
já calculam até seu valor: USS 1
milhão. Motivados pela data que
se comemora no próximo domin-
go, os consumidores foram ontem
às compras, justificando a abertu-
ra de parte do comércio. Segundo
estimativas dos responsáveis pelos
shoppings do Rio, as vendas on-
tem devem ter alcançado USS 1
milhão. O BarraShopping estima
suas vendas em USS 400 mil, con-
forme Geraldo Schuller, gerente
de Marketing. O superintendente
do NorteShopping, Hugo Mathe-
son, calcula em USS 300 mil.

O fechamento dos shoppings
no feriado de Io de maio foi, na

1 milhão em presentes vendidos ontem para o Dia das Mães!

avaliação de Geraldo Schuller, tesde 100 mil presentes, avaliados
um dos motivos que garantiu em Cr$ 50 milhões cada.
boas vendas no domingo. "Há,

ainda, o momento político pelo
qual o país passa, que está deli-
neando este perfil do comércio,
com as pessoas preferindo com-
prar do que guardar dinheiro. É a
tal bolha de consumo. E começo de
mês é período de pagamento, lo-
go, de dinheiro no bolso", avalia.

Os shoppings estão ainda com
promoções especiais, como o sor-
teio de um aparelho de televisão a
cada hora no BarraShopping, pa-
ra quem comprar um mínimo de
CrS 600 mil. No NorteShopping,
as pessoas concorrem a três paco-

Movimento — Pelo BarraS-
hopping circularam cerca de 70
mil pessoas — número bem próxi-
mo ao de um sábado de muito
movimento, com 85 mil pessoas.
Ao NorteShopping foram 60 mil
consumidores, ao Ilha Plaza 45
mil e ao Niterói Plaza 70 mil. No
Ilha Plaza o estacionamento teve
de ser fechado duas vezes, em ra-
zão de ter superado sua lotação.
Tradicionalmente o Dia das Mães
é considerado, depois do Natal, a
melhor data para vendas.

Mas o curioso é que não fo-
ram apenas as mães que foram
presenteadas. Lojas de roupas

masculinas, como a Jopar. ,no
BarraShopping. e de surfwear,

¦ no NorteShopping. registraram
excelentes vendas e até filas, na
porta. E as crianças, por tabela,
acabaram saindo dos shoppihgs
com presentes. Também as pjra-
ças de alimentação tiveram bom
movimento.

Os destaques nas vendas hos
principais shoppings foram çle-
trodomésticos, eletroeletrônicos
e calçados. Para esta semana a
expectativa do comércio é de liu-
mento em até 40% nas ven(las
comparando-se com mesmo pe-
riodo do ano passado. A expec-
tativa é que o dia de maior pii^ue
seja o próximo sábado, vésppra
do Dia das Mães. s

Supermercados têm
promotes

Carrinhos cheios, máquinas re-
gistradoras tilintando.-A cena foi

TegístrãcTaontemnos supermerca-
dos Paes Mendonça e Sendas, que
decidiram abrir em razão do fe-
chamento no sábado — feriado

e aproveitando a abertura dos
shoppings, de olho no Dia das
Mães. A filial Sendas de Copaca-
bana concentrou um grande nú-
mero de pessoas na porta antes
mesmo de abrir. No Paes Men-
donça da Barra da Tijuca as filas
foram grandes o dia inteiro.

Os gerentes lembraram que
além do fechamento no sábado
também contribuíram para que o
movimento ontem tivesse sido
grande o fato de tradicionalmente
o começo de mês ser um período
de aumento de vendas — é quan-
do muitos pagamentos são feitos

e a existência de várias promo-
ções. No Paes Mendonça, por
exemplo, a cerveja Kaiser lata de
350 ml está a Cr$ 8.500, a massa
com ovos Premiata pacote 500 g a
CrS 11.900, e o leite Ninho 400g a
CrS 55 mil.

Ofertas— Dentro da guerra
il'e preços entre os supermerca-
dos. o Paes Mendonça oferece,
ainda, promoções do tipo "leve
4 e pague 3", caso da Gelatina
Royal Sabores, a CrS 16.500 os
quatro pacotes. Este é exata-
mente o carro-chefe das promo-
ções do Carrefour — que não
abriu ontem. Nos anúncios, o
supermercado informa ao con-
sumidor quanto ele vai eçonomi-
zar: caso das três latas de ervilha
a CrS 34.800, onde "aqui você
ganha CrS 17.900" — diz a pro-
paganda. A Sendas também en-
tra na guerra e começa a semana
vendendo a lata de 500 g de Nes-
cau a CrS 38.900 e o leite Con-
densado Mococa a CrS 24.900.

Filas grandes se formaram, durante todo o dia, no Paes Mendonça

Ofertas do Paes Mendonça

Preço (CrS)

IPI Rr.®.t9. £335 .MSHÍÍP.O.ÇS. 1. K9 . ?Í?Q.
Arroz branco Paes.Mendonça.5 kg _____,59..900
Azeite espanhol La Espanola 500ml 55.000••••¦•¦a»vaaaaataaaaaaaaaaaaaaa a^a ••••••••« *•••»••••••••••
M assa .com.ovos Premiata _500g^;.i|^|f^^^11..9bp."Xafê 

Câmara 50.097.^7... ..7. 'M 29.500.
Leite Glória Instantâneo 400g 49.800 «"» »••••••«••••••••••••••••••••••••••••• •
Cerveia Kaiser lata 350ml 8-500
Leite longa vida Eleaê 1 litro 27.900
Sabonete Gessy 90g 4.900«¦••••¦••••••••••a •»
Amaciante Comfort 500ml . 1?.-5.Qp• ¦ • • a a • • • • • •» •• • ii»aimamnaa»na««»»iai»aaaaaa

Preços vàhdos até 08/05/93 Fonte: Anúncio de jornal em 02/05/93

Carros sobem hojfê
entre 27% e 29%

l~~l Os novos preços dos auto-
móveis entram em vigor a partir
de hoje, com reajustes entre 27%
e 29%. Na rede Chevrolet, a ex-
pectativa éjie jtm aumenUí"ílc
28% a 29%, dependendo do mo-
delo. A Volkswagen vai majorar
sua tabela em 28.38%. Na FüW,
os aumentos ficarão entre 28%'e
29%. E as revendedoras Fiat-eul-
culam que os percentuais dcüu-
mento de seus modelos fiquem
próximos das demais. ;• <>

Ofertas do Carrefour

3 latas de ervilha Swift 200a 34.800«mm
..3.latas de.mj|ho_Swift_200g 39._80Q_
.SvidrosdeazejtonaCarr^ 169_._80_0_

.200g, 2.4.800
3 caixas de goiabada TP Arisco 700g 69.800
3 caixas de. suc_o Santaí .25Õml 19.800

..3.garrafas de suco de uva Su£erbom 5_00ml __....7.5.-.80_0_
3 con[._ de iogurte BJiss c/_ 4 unidades 135.800
3 desodorantes M.istrai 90ml" .36.-.8pp_
3 xampus JWeliapon.^OOnní .?.?.-.8Qp

Preços válidos até 15 05'93 Fonte: Anúncio de torna/ em 02/05/93

Ofertas dasSendas —

__Sa_lsi cha.Ang_l_o 18Og   .14.800.

'
Biscoito recheado Triunfo 2.0pg 12.900

..!V!3S3r.rao.Adria com,ovos 5_00g 16._190_
Espaguete Frescarini 500g .2.3.-39p
N es.cau. 5p0g .?.®.0.QP.
Milho _verde Vega_200g_   13.490
Leite condensado Mococa 395g 24.90Q« a a a a a a a a • a a a a •m a a • • • • • • a • a a a • at a • • a a a »a a a a-a • • • a • aVS a « • aaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaa*
Regu.eij ao. Popos de Caldas 225g  39.950
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Robôs sondam mistérios de Marte
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¦ Encontro busca

união de projetos
de diversos países

Cientistas, 
engenheiros e dire-

tores das principais agên-
cias espaciais do mundo estarão
reunidos na Alemanha, nos dias
10 e ll, para a Cúpula de Marte.
A conferência vai procurar coor-
denar os vários projetos para a
exploração do planeta vermelho.
Americanos, franceses, russos,
alemães e japoneses planejam en-
viar robôs para sondar os misté-
rios marcianos ainda nesta déca-
da. Para evitar o desperdício de
dinheiro em projetos idênticos as
agências espaciais vão unir os di-
versos projetos de modo que na-

-ves russas possam retransmitir
"informações de módulos ameri-

. canos que serão ajudados por ba-
•lões franceses.

Americanos e russos chegaram
a sonhar com um desembarque de
astronautas em Marte ainda nesse
século. A dura realidade da reces-
são econômica adiou o projeto
Homem em Marte para um futu-
ro distante. Se os astronautas não
podem ir a Marte, a exploração
terá que ser feita por robôs. Os
russos partiram na frente lançan-' 
do suas sondas Fobos l e 2 em
julho de 1988. As duas naves au-

" tomáticas deveriam orbitar Marte
e estudar sua lua Fobos, mas se
perderam no espaço devido a uma
série de problemas técnicos.

Atualmente, a nave americana
Mars Observer viaja para Marte
onde deve chegar em agosto. A

,,nave começará a orbitar o plane-
, ta. sondando sua atmosfera e fo-
'tografando sua superfície com

A invasão de Marte

antra na '
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Depois de um pouso
suave, a sonda vai se
abrir como uma flor
e começar a estudar
o ambiente de Marte

grande nitidez. A Mars Observer
deve funcionar durante um perío-
do de 687 dias e espera-se que
suas imagens esclareçam o misté-
rio das estruturas em forma de
pirâmides e da montanha em for-
ma de rosto detectadas pela nave
Viking em 1976. Em outubro do
próximo ano, os russos enviarão
outra sonda robô para Marte. Ba-
tizada de Marte 94, essa nave ro-
botizada tentará pousar na super-
fície do planeta carregando um
conjunto de instrumentos cons-
truídos por cientistas da Alemã-
nha, Finlândia, França, Estados
Unidos e Rússia.

A Marte 94 será uma nave sim-

pies, baseada no projeto da Lunik
9. que desceu na Lua em 1966. Ela
transmitirá imagens e informações
sobre os ventos, campos màgnéti-
cos e a estrutura do solo marciano.
Como as antigas Viking a Marte
94, ficará estacionada na superfície
do planeta, sem poder se mover.
Em 1996 americanos e russos pia-
nejam lançar espaçonaves mais so-
fisticadas que levarão um carro e
um balão para percorrer a paisa-
gem marciana. A nave americana
será a Pathfinder, a primeira de
uma série de 12 estações de pesqUi-
sa que serão colocadas em locais
diferentes de Marte.

A Pathfinder deverá custar

US$ 150 milhões para se ajustar
aos cortes no orçamento da Nasa.
Em comparação, as naves Viking
1 e 2, que desceram em Marte em
1976, custariam hoje US$ 3,2 bi-
lhões. O módulo de pouso da Vi-
king era movido a energia nu-
clear, o da Pathfinder terá pétalas

do-se como uma flor depois de
pousar em Marte. No lugar de
retrofoguetes, um pára-quedas e
balões infláveis amortecerão a
descida da nave em solo mareia-
no. A maior novidade da Pathfin-
der é um pequeno carro robô que
sairá da nave para examinar o
terreno ao redor.

Grupo de entusiastas apóia balão marciano

jau»

St

k

Os cientistas reunidos em para
a cúpula de Marte discutirão os
últimos progressos nos preparati-
vos para a missão Marte 96. O
projeto envolve uma nave auto-
mática russa que levará um balão
e um carro robô para circular por
Marte. França, Estados Unidos e
Rússia são os principais patroci-
nadores deste vôo que conta com
a ajuda da Sociedade Planetária,
um grupo de entusiastas da pes-
quisa espacial, dirigido pelo astrô-
nomo Carl Sagan.

A sociedade arrecadou dinhei-
ro com a venda de livros e revistas
e financiou os testes da Cobra, um
sensor em forma de serpente que
ficará pendurado no balão lança-
do em Marte.

O engenho descerá até o solo,
nas frias noites marcianas. Du-
rante o dia o Sol aquecerá o balão
que decolará ao sabor dos ventos
até atingir outras regiões.

O ponto fraco das missões
Marte 94 e 96 é a baixa confiabi-
lidade das naves russas. Até ago-
ra, os russos fracassaram em to-
das as tentativas de pousar
veículos robotizados no planeta

O robô russo que ira a Marte em 96 fôi testado pelos americanos

Marte. A sonda Marte 3 foi en-
golida por uma tempestade de

poeira e só funcionou durante se-
gundos. A Fobos 1 foi perdida
quando o controle de Terra en-
viou um sinal errado para a son-

da. A Fobos 2 chegou a transmi-
tir algumas imagens das luas
marcianas mas logo entrou em
pane. No fim da década, a Agên-
cia Espacial Européia planeja
descer quatro sondas em Marte,
dentro do projeto Marsnct.

União — O projeto se asse-
melha tanto ao Mesur da Nasa
que se discute a possibilidade de
unir as duas missões. Várias in-
dústrias francesas como a Matra,
a Aerospatiale e a Alcatel traba-
lham conjuntamente para criar o
Vap ( Veículo Automático Plane-
tário), um carrinho robotizado
para explorar a superfície mareia*-
na. Os espanhóis já entraram no
projeto e querem construir o bra-
ço mecânico que vai colher pedras
e amostras de terreno murciano.

Os japonseses também parti-
cipam da Cúpula de Marte. Ele-
sestão projetando duas naves
pequenas para orbitar Marte,
prosseguindo com as pesquisas
do Mars Observer americano, O
primeiro orbitador marciano
pesará 297 quilos e será lançado
em 1996.

Se a Cúpula tiver êxito todas
as naves poderão atuar junto
com orbitadores americanos e
japoneses transmitindo imagens
captadas na superfície de Marte
por robôs russos, franceses e
americanos.

! ,0 caos no Museu
O Museu de Astronomia pro-

move no dia 5 de maio uma pales-
...ira do físico Constantino Tsallis so-

bre o Caos e Fractais. Tsallis é
professor do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas e editor da revista

•¦holandesa Pliysica A. Os fractais
¦ são modelos geométricos criados

] „ em computador que reproduzem as
fprmas da nature/a„£ôm-eterfõT
possível estudar a formação de lito-
ruis ou produzir imagens de mun-
dos fantásticos para o filme Jonut-
d ti nas Estrelas. Algumas das
equações produzem belas imagens
que se assemelham a labirintos inli-
nilos de formas e cores bizarras. A

. palestra será realizada as I8h e ilus-
irada com slides e fotos. O Museu
de Astronomia fica na rua General

,«¦ -Bruce 586 em São Cristovào.

Projeto Gemini será reformulado Columbia

Antes mesmo de serem construí-
dos. os telescópios do projeto Ge-
mini já estão enfrentando proble-
mas técnicos. Segundo a revista
Science a Sociedade Americana de
Astronomia detectou falhas no pro-
jeto que podem resultar num fiasco
pior do que o do telescópio Hubble.

_0_Brasil-e-a-Argentín;i recentemen-

te assinaram um acordo para con-
tribuir com U$ 4,4 milhões de dóla-
res para o Gemini. Agora se
descobriu que os espelhos foram
desenhados tão flexíveis a ponto de
serem afetados pelas correntes de-ar
dentro da cúpula. Issò estragaria as

Cimagens do telescópio e os espelhos
serão reprojetados.

Ultra-som poderá
A empresa americana ATL

desenvolveu um novo equipa-
mento de ultra-som capaz de
melhorar as técnicas de diag-
nóstico. O equipartiento possui
circuitos eletrônicos que filtram
os ruidos produzidos pela rever-
beraçâo dos sinais sonoros den-
tro do corpo. Com isso será

evitar cirurgias

possível visualizar tumores e te-
cidos que não aparecem nos
exames atuais. Cinco radiolo-

is famosos avaliaram o apa-
o no congresso internado-

nalde radiologia realizado em
Washington. O aparelho poderá
ser aplicado em casos que atual-
mente exigem cirurgia.

Os organizadores da missão ale-
mã do ônibus espacial Columbia
decidiram aumentar em um dia a
permanência dos sete astronautas
no_espaçer*0 55" vôo do Columbia
retornará quinta-feira, após dez
dias de experiências cientificas. O
dia extra custou à agência espacial
alemã USS 150 milhões, pagos à
Nasa. Alguns dos 88 experimentos
previstos para a missão foram con-
cluídos. Ontem, um dos tripulantes.
Jerry Ross terminou um estudo que
determina como os fluidos se redis-
tribuem no corpo humano em mi-
crogravidade. Ross e os compa-
nheiros alemães, Walter Ulrich e
Hans Sclilegel. foram eles próprios
o objeto da experiência que envol-
veu a transfusão de dois litros de
solução salina.

ASTRONOMIA E

ASTRONÁUTICA
RONALDO ROGÉRIO DE FREITAS MOURAO

Max Enist e a astronomia

\ o visitar a exposição Max
XX Ernst do Instituto Goethe,
no Centro Cultural do Banco do
Brasil, a maior parte dos admi-
radores dos surrealistas deve fi-
car curiosa para saber a verda-
deira razão da série de gravuras
expostas de um dos mais mara-
vilhosos livros desse século: Ma-
ximiliana ou 1'Exercise illegal de
1'Astronomie, de Max Ernst e
Uliazd. Essas gravuras foram ex-
postas pela primeira vez, em
1964, na Biblioteca Municipal
em Tours e na galeria Le Point
Cardinal, Paris, onde tivemos
ocasião de apreciar todas as 34
águas-fortes que compõem este
admirável livro.

A razão é que Max Ernst foi"além da pintu-
ra", influenciado
por Friedrich
Nietzsche. Con- - Víí/
seguiu elaborar
uma obra muito
rica e pouco or-
todoxa, que as-
sociava ao con-
teúdo sempre
novo, ligado ao
movimento Da-
da e ao Surrea-
lismo, às técnicas
mais avançadas
que procurava
aprimorar. Foi
um talentoso
gráfico como
também foi seu
homenageado, o astrônomo ale-
mão Ernst Wilhelm Leberecht
Tempel (1811-1889), mais co-
nhecido como Guillaume Tem-
pel, um dos maiores caçadores
de cometas do século 19. Tempel
nasceu a 4 de dezembro de 1811.
na cidade de Nieder-Cunersdorf,
na Lusace Superior, na época
Reino de Saxe, de uma família
modesta de 12 filhos. Em sua
adolescência, em Meissen sur-
TElhe. aprendeu o oficio de ara-

'

Max

vador-litógrafo, tendo adquirido
fama como notável e hábil dese-
nhista. Com uma personalidade
forte e um pouco inquieta, exer-
ceu sua profissão em várias ci-
dades alemãs. Mais tarde, dei-
xou sua pátria para viver três
anos na Dinamarca e, em 1858.
estabeleceu-se em Veneza, onde
iniciou-se na astronomia nas ho-
ras vagas. Adquiriu então uma
luneta de lOcm de abertura.
Neste mesmo ano esposou Ma-
riana Gambini, filha de um por-
teiro do Palácio dos Doges. Em
2 de abril de 1859, depois de
instalar seu instrumento sobre a
escada deste palácio, descobriu
um cometa, o 1859 I. Encoraja-
do por esta descoberta, resolveu
consagrar-se completamente à
astronomia, trabalhando como
ütógrafo com o objetivo único
de obter recursos para a sua
sobrevivência. Em 19 de outu-
bro deste mesmo ano, descobriu
a nebulosa que envolve o aglo-
merado estelar das Plêiades. Es-
ta importante descoberta, de iní-
cio tão discutida, e até mesmo
contestada pelos mais eminentes
astrônomos da época, dentre
eles o alemão D'Arrest e o Pe.
jesuíta Secchi, foi aceita 20 anos
mais tarde, como relata Tempel
a D. Pedro II, em sua carta de 15
de janeiro de 1879,

_ Em 1860, o astrônomo fran-
cês Jean Valz (1787—1867), di-
retor do Observatório de Marse-
lha, que procurava um
observador de Cometas, convi-
dou Tempel para ir morar em
Marselha. Tempel aceitou e alo-
jou-se com sua família em uma
das dependências do Observató-
rio. Não lhe foi possível oferecer
um posto de funcionário. De

fato, um estrangeiro só podia ser
nomeado se fosse naturalizado
francês, o que era impossível,
pois a naturalização exigia 10
anos de residência na França.
Nestas condições, Tempel des-
cobriu sucessivamente seis aste-
róides ou pequenos planetas e
ao mesmo tempo 10 cometas, de
1860 a 1870.

Em 19 de julho de 1870, a
França declarou guerra à Prús-
sia e, em 16 de setembro, um
decreto do governo de Defesa
Nacional, em Tours, ordenou a
expulsão de todos os estrangei-
ros oriundos de países em guerra
com a França. Em conseqüèn-
cia, Tempel se refugiou em Mi-
lão, onde se tornou assistente do

astrônomo ita-
' liano Virgílio

£4© . > . Schiaparelli
(1835—1910).

no Observatório
de Brera. quan-
do então aban-
dounou o olico
de litógrafo.

lnspirando-se
neste período da
vida de Tempel,
o pintor, dese-
nhista, escultor e
escritor francês
de origem alemã
Max Ernst
(1891-1976). au-
tor de uma obra
às vezes visioná-

ria e de grande humor, de
uma rara diversidade estilísti-
ca e técnica, realiza e publica
em 1964 uma série de gravu-
ras em homenagem a Tempel,
com o título altamente suges-
tivo Maximiliana ou Ia prati-
que illégale de 1'astronowie
(Maximiliana ou a prática ile-
gal da astronomia).

Foi neste período de práti-
ca ilegal que, em 1867. Tem-
ppl Ht^rnhrin n seu primeiro
cometa periódico (p/Tempel
1) e, em 1869, os dois cometas
(1869 II e 1869 III) que lhe
valeram o prêmio da Acade-
mia de Ciências de Viena, sob
a forma de uma medalha e de
20 ducados de ouro.

Em 1887, depois de uma
paralisia, cessou suas obser-
vações, falecendo em Floren-
ça, em 16 de março de 1889,
depois de uma longa vida de-
dicada à caça dos cometas.
Com seu desaparecimento, a
liderança em descoberta de
cometas deixou definitiva-
mente a Europa, iniciando-se
a época dos norte-americanos
Barnard, Brooks e Swift, no
século 19, e atualmente o da
astrônoma Elisabeth Roemer,
especialista na redescoberta
de cometas.

Não devemos esquecer que
Max Ernst foi amigo do físico
alemão Werner Heisenberg
(1901-1976), um dos funda-
dores da mecânica quântica,
que, com seu princípio de in-
determinação, segundo o
qual, contrariamente ao que é
admitido em física clássica, a
energia, a quantidade de mo-
vimento, as localizações espa-
ciais e temporais de uma par-
tlcuia não podem, em

-mecânica quântica, ser atri-
buídas em conjunto a um va-
lor determinado, mas a uma
indefinição, à incerteza. Tais
idéias tiveram, sem dúvida, mui-
ta influência no desenvolvimen-
to artístico de Max Ernst e fez
com que, através de técnicas
próprias, seus jogos de estrutura
e textura adquirissem as pro-
priedades de uma arte provoca-
tiva e renovadora.
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ENERGIA SOLAR NA AMAZONIA
r , - • • t ,., , , ' J,'; £ ,-» .'.7 -' j . >

* -. ' 
No mercadoha 10 anos, a rando fatores meteorologicos, veis para aproveitera"^^^s5^~--^^^^^^^^^|

'] v> ",x,r ..." -T-. ml'; energia solar e usada mais inten- como intensidade dos raios sola-' lar. No Ceara, por exemplo, uma de Carapse-^e^LemoslHHH

1 
™

J.C. Brasil

CTT _J\ If I

^111 J W|

'a&?w j

¦**>< ti4»-

Os painéis J.C. Brasil

/l.v í/jífl.v usineis no deserto de Mojavejá produzem 7 /»// quilowatts

Nova tecnologia multiplica uso no 
país

¦ Fim da reserva de

mercado torna a

instalação barata

SÃO 
PAULO — O uso de

energia solar em residências,
sítios ou fazendas vem aumentan-
do nos últimos três anos. O fim da
lei de informática e da reserva de
mercado possibilitou a entrada de

custos da instalação.
No mercado há 10 anos, a

energia solar é usada mais inten-
samente em regiões onde não há
energia elétrica. O sistema pode
ter duas funções: aquecer água ou
fornecer energia para luz, rádios,
televisão ou geladeira.

Os custos ainda são altos, va-
riando de USS 1 mil a USS 6 mil.
O gerente da Siemens do Brasil,
Rudy Müller, avalia que em cinco
anos novas tecnologias reduzirão
os preços. O equipamento gera-
dor de energia fotovoltaica não
precisa de manutenção. A Sie-
mens, que fabrica o produto, dá
garantia de 25 anos.

Para a instalação de um siste-"um le-
vantamento detalhado conside-
rando fatores meteorológicos,
como intensidade dos raios sola-
res, nível de reflexo do solo e os
períodos de chuva. O mau tempo,
com chuvas, pode reduzir em
50% a produção de energia.

A Siemens cobra USS 1,5 mil

(CrS 50 milhões) para instalar um
receptor de energia solar em uma
casa pequena, incluindo lâmpadas
e luminárias. Em uma casa de
grande porte, o preço sobe para
USS 5,7 mil (Cr$ 200 milhões).
Outra empresa, a Heliodinâmica,.
cobra USS 1 mil (CrS 35 milhões)
para instalar luz em uma casa mé-
dia com apenas uma televisão pe-
quena.

NolfrasHralgumasregiões, co-
mo o Nordeste, sãcTmaivfayorá-
veis para aproveitar a energia so-
lar. No Ceará, por exemplo, uma
casa com 12 pontos de luz tem
capacidade de armazenar durante
o dia energia suficente para man-
ter por 21 horas duas lâmpadas
acesas. No Rio, a mesma casa

poderia armazenar 15 horas de
luz. As lâmpadas utilizadas são
fluorescentes, seis vezes mais eco-
nômicas que as tradicionais.

A empresa Heliodinâmica, única
indústria nacional do ramo, faz
projetos isolados para uso de rá-
dios, geladeiras ou apenas para
luz. Segundo a assessora de mar-
keting Roxana Topei, na região
de fronteiras, por exemplo, foi
criado um gerador de energia so-
lar para geladeiras onde são ar-

zenadas vacinas. No município
de Càraoso-deJ^emos, na Paraí-
ba, foi instalado~Tfih~sistemá-de-
energia solar para o funciona-
mento de uma bomba de água e
de uma televisão comunitária.
(Mônica Dallari)

Pesquisador da PUC recomenda que aldeias no meio da selva substituam diesel por captadores de silício para gerar energia

Coletor é mais baratoJORGE LUIZ CALIFH

A 
energia solar já é uma alter-
nativa viável para a região

amazônica. Uma pesquisa do Cen-
tro Técnico Científico da Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio
avaliou o custo das células solares
para a produção de eletricidade
em pequenas comunidades no
meio da selva. Painéis captadores
de silício poderiam substituir com
vantagem os geradores de óleo
diesel atuais. A energia solar elimi-
rfaria o custo do transporte de die-
se! por barcos.

Alcir de Faro Orlando, profes-
sor da PUC e vice-presidente da
Associação Brasileira de Energias
Alternativas, estuda a energia so-
lar desde 1974. Ele explica que o
Sol ainda não é uma fonte energé-
tjca viável cm grandes cidades por
ser mais cara do que a energia
hidrelétrica. "Onde 

já há rede elé-
trica instalada, a energia solar ain-
da não pode competir", comenta.

Caro demais—Custa USS 5
mil para gerar um quilowatt atra-
vés de células solares. Em cornpa-
ração, o mesmo quilowatt gerado

hidrelétrica custa USS
1.300, por usimTtermoeletrica cir?- de-Faro^-

gia solar no deserto de Mojave, na
Califórnia. Uma produz mil quilo-
watts. A outra chega a produzir
seis mil quilowatts. A energia é
comercializada pelas empresas que
custearam a instalação das usinas.
Em Israel, o aproveitamento da
energia solar também foi muito
desenvolvido para livrar o país da
dependência do petróleo, contro-
lado pelos árabes. O valor estraté-
gico das usinas compensou o custo
de construção'e instalação.

Em locais onde não há rede
elétrica, a energia solar se torna
uma opção viável. Alcir de Faro
calcula em USS 3.500 o custo de
um quilômetro de linha de trans-
missão. Para uma fazenda ou uma
pequena cidade sai mais barato
instalar painéis solares do que ca-
bos para trazer energia de uma
distante central elétrica. No inte-
rior do Brasil, os painéis de células
solares já são usados em fazendas
para bombeamento de água e na
produção de eletricidade para os
sistemas de retransmissão de sinais
telefônicos e de rádio. "Alguns lo-
cais do interior de São Paulo e da
Amazônia já têm centrais telefôni-
cas com células solares", explica

ta USS 1.000 e se for produzido em
usina nuclear o quilowatt fica en-
tre USS 2.500 e USS 3.000. Mesmo
pára uso doméstico a energia solar
exige alto investimento inicial. No
Brasil, um painel de células solares
custa, em média, USS 5 mil. Nos
Estados Unidos custa a metade
porque o governo dá incentivos
para a instalação da energia solar.

Graças a esses incentivos foram
construídas duas centrais de ener-

Lucro — Na Amazônia, as
células solares poderão mudar a
vida dos colonos que vivem à beira
dos rios, onde os geradores diesel
só funcionam seis horas por dia.
Com os painéis solares a disponi-
bilidade de energia será maior. A
pedido da companhia de energia
da Amazônia, a PUC já começa a
estudar a substituição dos- gerado-
res diesel por células de silício nes-
ses locais.

^^Vistataaos nos telhados das casase captaçao poaem sei

Projeto da Unicamp estuda maneiras de captar a energia do Sol

A célula de silício, que transfor-
ma a luz em eletricidade, é o modo
mais sofisticado de aproveitar a
energia do Sol, mas não é o único.
Outra variedade são os sistemas
térmicos, que usam o calor de um
dia de Sol para esquentar a água.
O coletor térmico mais comum
consiste em uma placa preta com
um vidro por cima e um isolante
por baixo. A água que passa por
tubulações dentro do coletor é
aquecida e armazenada para o.
uso. Embora mais barato que a
fotocélula, o coletor solar ainda é
caro.

Alcir de Faro calcula que o eus-
to de um coletor solar de quatro
metros quadrados com um tanque
para 200 litros de água, em uma
casa de quatro pessoas ficaria em
USS 1 mil. Esse equipamento pode
aquecer a água para uso doméstico
até à temperatura de 60 graus cen-
tígrados. Sistemas assim já foram
instalados em várias casas de
Campinas (SP). Equipamentos
mais simples aquecem a água ape-
nas para o banho, até à temperatu-
ra de 40 graus centígrados e são
muito mais simples e baratos. Eles

-sé-exigem um coletor preto, sem
vidro ou isolante e podem ficar em
USS 500. Quando a energia solar é
conjugada com outras fontes ela se
torna mais viável.

Aproveitando os benefícios da
lei Sirkis a PUC desenvolveu um
coletor solar para a Casa de Saúde
São José no Rio. O sistema usa
coletores solares simples para pre-
aquecer a 40 graus centígrados a

água que vai para as caldeiras.,
Com isso reduz-se o gasto do gás
que é queimado nas cozinhas e
lavanderias. Quando as caldeiras
são desligadas à noite a água
quente produzida durante o dia
fica armazenada.

Futuro — Apesar do custo
atual a energia solar ainda é a
fonte de energia do futuro., A
maioria dos grandes rios já foi re-
presada por usinas hidrelétricas. A
medida em que a população cres-
cer e a demanda de energia se tqr-
nar maior as centrais solares serão
a única alternativa as usinas nu-
cleares. Além disso o custo das
células solares está sendo reduzido
pelo avanço da tecnologia, que-
brando a resistência dos governos
em investir na energia solar.

Nos Estados Unidos existe um
projeto para usar a energia elétri-
ca, de centrais solares, para produ-
zir hidrogênio a partir da eletrólise
da água. O hidrogênio substituiria
o petróleo como combustível para
aviões, fábricas e automóveis. Ele
já é usado pelo ônibus espacial
americano e sua queima produz
apenas vapor de água, que não

'Fizemos uiii estudo napolui.
Unicamp sobre essa alternativa
que previa até o transporte de hi-
drogênio em tubulações, os hidro-
geniodutos", lembra Alcir de Fá-
ro. Num futuro não muito distante
a chama limpa e transparente do
hidrogênio de origem solar poderá
substituir a fuligem do carvão e a
fumaça do petróleo nos grandes
centros industriais.

AGENDA

Hoje, 3/5
Seminário Técnico sobre Prote-

çíIo da Camada de Ozônio, no Ho-
tel Rio Palace, promovido pela
Coca-Cola. De 8h às 17h. Infor-
mações: 559-1043.

IV Congresso Brasileiro de Aler-
gia e Imunologia em Pediatria. Te-
rna: poluição ambiental e os efeitos
sobre o sistema imunológico. No
Hotel Nacional. Inscrições para
leigos, dia 5/5. a partir de 14h.
Informações: 265-5060.
Terça, 4/5
B Seminário Proteção do Meio
Ambiente e os Conflitos Emergen-
tes em 1993, no Ibam. Às 14h.
Informações: 266-6622.
Quinta. 6/5

Jardim Botânico de Brasília as-

sina convênio com a White Mar-
tins e o Unibanco para recupera-
ção de áreas degradadas e viveiro.
As 16h, em Brasília.
Próximas semanas
¦ VII Simpósio Brasileiro de Sen-
soriamento Remoto, no Centro de
Convenções de Curitiba. De 10/5 a
14/5. Informações: (0123) 218-543.
S Curso Internacional de Ecologia
Humana, na Fiocruz. De 17/5 a
30/6. Informações: 590-3789.
S IV Encontro da Associação Na-
cional de Municípios e Meio Am-
biente (Anamma), em Vitória. De
23 a 25 de maio. Informações:
(027) 327-6855. Taxa de inscrição:
CrS 250 mil.
El Conferência de cidades para o
século XXI — Rio 93. 3 a 5 de
junho. Informações: 286-3040.

ECOLOGIA

A prefeitura de Teresópolis as-
sina na quarta-feira um convênio
com o estado para a preservação e
desenvolvimento agrícola da Mi-
crobacia dos Lúcios, importante
produtora de verduras e legumes.
O programa ambiental visa prote-
ger um terço da área de 533 hecta-
res da microbacia, constituída por
mata nativa.

As possíveis falhas que podem
provocar um acidente nuclear na
usina Angra I podem ser detectadas
pelo Sistema de Monitoramento dos
Parâmetros de Segurança de Angra
/, implantado em 1987 por pesqui-
sadores da Coordenação dos pro-
gramas de Pós-Graduação em En-
genharia da UFRJ (Coppe).
B No próximo mês, cientistas li-

gados ao Instituto Acqua de Pe&-
quisa e Desenvolvimento vão im-
plantar, na Lagoa de Araruama,
um Projeto de Desenvolvimento
Sustentável para a Região dos La-
gos (Prolagos).
B Cerca de 164 milhões de norte-a-
mericanos podem sofrer problemas
respiratórios por causa do ar conta-
minado. Segundo a Associação
Norte-Americana de Pneumològjs-
tas, 66% dos habitantes dos EUA
moram em estados e cidades que
violam a lei federal do ar puro.
B A Funatura, a Fundação O
Boticário e o World Resources
Institute lançam na quinta-feira,
em Brasília, a edição em português
de Estratégia Global da Biodivérsi-
dade.
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Bola alta na área, e eis um novo artilheiro na bela reação contra o Itaperuna que valeu ao Vasco a liderança da Taça Rio
GILMAR I l-RRLIRA

itaperuna, R.i — O técnico Joel Santana
apostou em um gigante cearense e se deu
bem. Jardel, um júnior de 1,86 cm e 78 kg,
foi o grande responsável pelos 4 a 2 im-
postos ontem à tarde ao Itaperuna, no
Estádio Jair Bittencourt. Marcou três
gols. dois de cabeça e um de barriga
(todos no segundo tempo, quando seu
time perdia por 2 a 1), colocou o Vasco
na liderança da Taça Rio e saiu de campo
como verdadeiro herói do sertão.

Nascido no bairro Montese, em Forta-
leza, Mário Jardel Almeida Ribeiro, 19
anos. entrou em campo com a obrigação
de fazer gols em jogadas aéreas e não
decepcionou. Só não fez mais porque o
Vasco demorou a encontrá-lo em campo.
0 time insistiu em tocar bola no gramado
ruim e quase perdeu uma partida que
dominava taticamente. "Os 

jogadores
tentaram colocar a bola no chão, mas já
sabíamos que o terreno não permitia esse
tipo de jogo", analisou depois Joel.

A derrota de 2 a 1 no primeiro tempo
foi o castigo que o Vasco teve de pagar
por só ter insistido nas jogadas aéreas nos
cinco minutos finais do primeiro tempo.
Sofreu dois gols do meia Carlinhos, em
duas falhas do goleiro Carlos Germano, e
só não saiu para o intervalo em situação
pior por dois motivos: seria um castigo
duro demais para um time que até mos-
trava bom futebol e porque o próprio
Germano tratou de impedir.

Aos 16m do segundo tempo, porém, o
Vasco descobriu o valor do gigante que
fica na área esperando bolas altas. Jardel
iez o seu primeiro gol, aproveitando falha
do goleiro Pacato, e deu charme à partida
fazendo mais dois, aos 36m e aos 40m,
explorando o que tem de melhor, ou seja,
as cabeçadas. Houvesse mais tempo, e o
garoto Jardel entraria para a história co-
mo o artilheiro de maior número de gols
de cabeça em um só jogo.

Itaperuna, RJ — Marcelo Régua
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Itaperuna
Pacato. Flávio. Zé Carlos, Cláudio e Serginho; Mar-cão. Alexandre e Carlinhos; Paraíba, João Eusébio
(Douglas) e Tilico (Rogério). Técnico: Déo.
Vasco

QCarlos Germano, Pimentel, Jorge Luis, AlexandreTorres e Cássio; Luisinho, Leandro (Hernande),Geovani (França) e Bismarck; Valdir e Jardel. Téc-nico: Joel Santana.
Local: Estádio Jair Bittencourt (Itaperuna). Juiz:
Aloisio Viug. Renda: Cr$ 159 milhões e 700 mil.
Público: 2.605 pagantes. Gols: no primeiro tempo.
Carlinhos. aos 37m e aos 42m, e Bismarck, aos
38m; no segundo tempo, Jardel, aos 16m, 36m e
40m. Cartões amarelos: Luisinho, Leandro, Flá-
vio. Serginho e Alexandre. Juniores: Itaperuna 0 x
2 Vasco.

Uma aposta bem sucedida. Joel decidiu escalar o gigante Jardel para explorar as dificuldades do campo do Itaperuna e o centroavante correspondeu, com três gols

Um 
goleador que 

'brinca' 
nas 10Joel não quer mais críticas

O que o técnico Joel Santa-
na espera com a expressiva vi-
tória de ontem é que cessem as
críticas a seu time. "O Vasco é
um fenômeno. Há um misté-
rio em São Januário que faz
com que o time quase não per-
ca. esteja sempre formando
artilheiros e as críticas não pa-
rem."

Joel exemplifica: "Não 
per-

demos um clássico este ano.

mas quando empatamos com
o Fluminense, meteram o pau
na gente. Não gosto de falar
no Flamengo para não pensa-
rem que é comparação, mas
eles venceram o primeiro clás-
sico contra o Flu e já viraram
a maior maravilha, nunca vi
tamanho estardalhaço. Eu
mesmo estive com a corda no
pescoço porque perdemos
dois jogos. Mas tudo bem, um
dia esse mistério acaba."

Agarrado pela torcida, perse-
guido pelos repórteres, Jardel
quase não conseguiu deixar o
campo. Sujo e ensopado pelo
suor, ele defendeu como pôde a
camisa que vestiu em sua primei-
ra partida como titular, um tro-
féu que será remetido ao pai o
mais rápido possível. 

"Essa não,
já prometi ao meu pai", repetia,
abrindo espaços com as mãos e
fugindo ao assédio dos mais
afoitos.

Humilde, Jardel contou sua

história e lembrou do passado
como goleiro dos juniores do
Ferroviário. "Cheguei a ficar no
banco, mas depois desisti por-
que tinha de treinar muito", dis-
se. Durante a passagem pelo
Ceará e Fortaleza, só não jogou
de lateral-esquerdo. "O resto,
onde me colocar eu jogo".

Artilheiro do último Cam-
peonato Estadual de Juniores e
da Taça São Paulo desse ano,
Jardel deixa claro que não é de 1

Italia U

Cünipõs', 
'7J 

ãnós, deu í¥n
show de vitalidade no remo

Remo júnior do
Vasco brilha

A equipe de juniores do
Vasco venceu ontem três pro-
yas na segunda etapa do Cam-
peonato Estadual, na Lagoa
Rodrigo de Freitas. As vitórias
foram no quatro-com. skiff fe-
mlíiino e oitQ-com (Página 7)

Arantxa vence
em Hamburgo

I I A tenista espanhola Arant-
xa Sanchez quebrou ontem uma
seqüência de seis anos da alemã
Steffi Graf e venceu o Aberto de
Hamburgo. Ela dividiu o título
com a iugoslava Monica Seles,
também considerada pela WTA
como vencedora do torneio.
(Página 7)

/

Arantxa venceu por 6/3 e 6/3 ejá pensa na

,  m
Na expenencia de Júnior, a maior esperança do Flamengo

Alexandre: a queda
a 2 voltas do final

I I Foi por pouco: o brasileiro Ale-
I xandre Barros (foto) deixou escapar a

vitória no Mundial de Motociclismo
500cc, ao sofrer uma queda quando
liderava o GP da Espanha, em Jerez,
a duas voltas do final. Seu compa-
nheiro na equipe Suzuki, Kevin Sch-
wantz, foi o vencedor.
(Página 7)

saltar muito. Sabe que tem boa
estatura e procura explorá-la da
melhor maneira possível. "A
boa colocação na área é funda-
mental", ensina, mostrando
também um pouco de malícia.
Diz que não se esforça muito nas
primeiras disputas, deixa o rnar-
cador achar que ele não é tão
bom assim e depois passa apree-
veitar o cansaço e o excesso de
confiança do adversário. "Deixo
ele se iludir um pouquinho e
depois aproveito". (G.F.)

Flamengo ataca
Olaria em Bariri

O grande número de joga-
dores contundidos acabou an-
tecipando o retorno ao time de
Júnior Baiano, punido pela di-
retoria do Flamengo, mas a
multa está mantida. Sem poder
perder pontos se quiser conti»
nuar a brigar pelo titulo do
Campeonato Estadual, o trei-
nador rubro-negro Jair Pereira
promete um time ofensivo, esta

. tarde, contra o Olaria, na Rua
Bariri. (Página 5)
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pareo CORRIDO Womage 
conquista GP Sao Paulo r

a Vitoria de ponta ponta em Cidade Jardim ignora o favoritismo de April Trip
S8o Paulo — Folos de Luiz Paulo Ltftia

PAULO GAMA evanildo da silvf.ira 1
__11^SAO PAULO — 0 melhor cavalo .. |gg A*? | j

brasileiro da alualidade, April Trip, ¦ ,','x ' .-v C /i

O* 
r e o melhor joquei carioca, Jorge "" T ky, . 4#„'< ^,A» ,

papagaio gaucho Riardo.naoscderambememS.io Ml)* ^ B %

mctrrao, mas as atividades Na primeira corrida q terceiro colocado (oi Villach Um especialista na pista de areia, Womage surpreendeu ao veneer a prova de ontem, disputadu na t>rania{.
no. Jockey Club o obriga- n0tUTa' esPerou armu!her King, cavalo de cinco anos, vence-
vam a ficar afastado do sair^ despediu-se e foi para dor do GP Brasil de 1991, que esta- !• ~ J , 1

SS^£I£2S S cSSrpt ™Em^uartoiugar chegou Sand- EXpIlCa^CS dOS deiTOtadOS

ficavam por conta de sua 
^ dT^no^i r . Projrietario de

mulher, que nao la muito Huari° anaar' um qutnto colocado foi Fytheas e a *i ht • i
com a cara do bicho, muito vestido estampado da mu- sexto, Above the Sky. A surpresa April Trip alega
menos com suas maneiras. [ner, 

brincos e salto-alto. negativa ficou por conta de Vekre- irregularidadeS ^Sl!
Uma tarde de segunda- Vou enganar este papa- zo, um especialista em percursos ® nerdedores do GP Sao Uk V

feira, pouco antes de Ga- gaio. Quando eu passar por longos, que vinha de duas expressi- A PauTo rVstou fll n Atafe. !« /' -
briel sair de casa oara mon- ele pensara que e a minha vas vitorias, o GP Consagrapao, em * *raui0 resiou o cnoro. u ,JKik |Jf m

-l^vai.everpor ?delta*. JBml^ 
>. M|1

Muhque%recistra faze'r alguma coisa que esla me dewS™^!&gmdoMom"!*- J®
umas compras. Quando co- escondendo , pensou. joquei, Jorge Cunhu. Afinal, o forte pois do canter, Womage trocou
locou a chave na fechadu- Gabriel Souza, meio en- do cavalo sempre foi a pista de ferradura e ficou meia hora des- •
ra, Ximarrao sussurrou- vergonhado, dirigiu-se areia. "Em nenhum momento fui montado: "£ irregular",acusou. JHfff * '
"Ja vai hein 9 Ja vai hein9" porta com a chave na mao amea<;ado", contou Cunha. "Eu Ja o joquei que montou April A mS 

j|j
A gaucha fez ouvido de e olhou de rabo de olho acreditava que tinha chance de ven- Tnp, Jorge Ricardo, atribuiu a gyjM;.^, IBM
mercador, virou as costas Para o papagaio. Ximarrao mas ™° comA taSa facilida.de" de™a,ao desempenho do cava- I 

fffl J 
'

r- U u >-u • i „m 0 proprietario de Womage, Enio lo: Faltou aguerrimento, dei tu- SJI\ ^Wi ^
e foi embora. Mas Gabriel . * 9 ' 

f Buflolo, atribuiu a vitoria de seu do o que tinha, mas ele nao passa- ¦v.MBfel"fl|P»
Souza ficou preocupado. lado para o outro, fez um cavalo a um trabalho de equipe. ria o outro nunca." Tambem ¦"Sera 

que esse papagaio aL."e reProva<Jao e 'a'9u- Womage sempre foi otimo cor- pesou na derrota de April Trip o * ^11
sabe de alguma coisa que 

"Toma vergonha gauchao! rendo em pistas de areia, onde ven- fato de estar ha mais de quatro
eu nao sei?", pensou con- Como se nao bastasse ser ceu os grandes premios Piratininga meses sem correr. <^r<t *f --
sigomesmo. marido enganado, voce e Linneo de Paula Machado, mas A decep^ao ficou por conta de "" ' * *** ^

Gabriel tentou fazer Xi- agora resolveu virar o do sempre rendeu menos na grama. Vekrezo. Cotado entre os favori- -"<5^ ^"
marrao se explicar, mas na- tambem?", perguntou Xi- Nesse tipo de raia ele perdeu recen- tos, acabou em setimo. Quem nao < ^ T
da conseguiu. Tres dias de- marrao, enquanto Gabriel temente para Drum Und Dran, no deve ter gostado e o joquei que o '."V /'?: 

S 
"

pois. na corrida noturna de Souza, rubro de vergonha, Grande Premio Rafael A. Paes de montou, Albenzio Barroso. Re- £ ^ ^- f- '

quinta-feira, a mulher de tirava a peruca da cabe«?a, tem0"pSSnrimLPvS\Lw centemen,e' ele trocou Woma6e "

arrumou toda e no final da o salto alto dos oes e os pnmeira 
vez Womage por yekrezo. "Vekrezo e um oti-

tarde se despediu do mari^ hrinc^X nmm^ Pego" uma pista^de grama leve", L^a^monue^epen-doT- V ^r'
e^pl1C0" Buffolo. Foi uma corrida Nao poderia adivinhar que o ou- ?f*x' t ^'*! >^

|cida^ 6 
Uma VIt0m merC* tr0 venceria." (E.S.) Jorge Ricardo reconheceu que April Trip nao conseguiria veneer

STT ONTEM 
NA GAVEA

1° Pareo: 1° Anim E.D.Rocha 2° 4° Pareo: 1° Pradon L.A.Alves 2° Exata (9-2)2.900 Trifcta (9-2- cha Vencedor (3)18 Inexata (2-3)37
• ( Marimbas J.Leme 3° Odalisca Tali- Paysan R.Costa 3° El Armon 4)44.626 Quadrifeta (9-2-4- Places (3)12 (2)17 Exata (3-2)80

ta A.C.Fec 4° Grazyna W.F.Cout. R.R.Souza 4° Maskofiz J.L.Marins 5)327.762 Tempo: 45s Trifeta (3-2-7)161 Quadrifeta (3-2'-
Vencedor (4)27 Inexata (4-5)136 Vencedor (7)32 Inexata (2-7)250 7° Pareo: l° Rag Bov G.Euclides 2° 7-1)903 Tempo: 69s2

/f Places (4)18 (5)34 Exata (4-5)259 Places (7)20 (2)36 Exata (7-2)171 Ralik F.Pereira F° 3° Hetha 10. . jnpp . pintn 2„ Frrn— /// Trifeta (4-5-6)2.537 Quadrifeta (4- Trifeta (7-2-8)1.265 Quadrifeta (7- E.D.Rocha 4° Bordereau C.G.Net- nVot.m i» r 1.;^
// I 5-6-2)14.888 Tempo: 57sl 2-8-6)32.936 Tempo: 57s3 to Vencedor (7)27 Inexata (7-12)577 J Po|Hti 4° Rnsq FK W F Co i'tn

—\ iTo^eL^fw^- 5° P^reo: 1° Brevetto E.D.Rocha 2° Vencedor (3)26 Inexata (3
XF ~~7\ rh ™ I i pi.ioRi Law-Breaker C.G.Netto 3° Bruno 1",^ J]' Quadrifeta p|ac^s (3)i7 (8)i7 Exata (3-8)l(^

5,% \\ NnSvni! n^?f de Lorena G.Souza 4° Tijolinho Zv- to'xf 
Tempo="sl Trifeta (3-8-6)289 Quadrifeta (3-t

X ,pr < W . \ X, ™V Xavier Vencedor {l 1)64 ,nexata A fT: 
1 

IVDoma8e 
N.?!"I?.a 2 6-1)4.570 Tempo: 65s2" / \ > k ^ (2-5)433 Places (2)20 (5)143 Exata n-1 IMS7 Places fl IU3 flW Fxata April Trip J.Ricardo 3° Villach '

( \ \ f~ (2-5)853 Trifeta (2-5-7)1.390 Qua- n 1-1U57 Trifcta H 1-1-10P 719 King C.Lavor 4° Sandpit G.Mene- 11° Pareo: 1° ZaffTown J.Malta 2','
i o ~ 

^— \ \/Vj \ N. drifeta(2-5-7-9)5.876Tempo:83s Oiiarfrifptn HI 1 10 fiW filfi Tpm zes Vencedor (3)729 Inexata (1- Sol Levantc R.Rodrigues 3" Char-

fjc a\ J n X \A 3° Pareo: 1° Du Bee J.Malta 2° J" 9fi , ( ' 3)399 Places (3)88 (1)14 Exata (3- me Moreno M.A.Santos 4° Reno
V \ )} SOLA ? \ Super Horse J.Pinto 3" So Pal ,o n „ .. 1)1.931 Trifeta (3-1-8)6.659 Quadri- R.R.Souza Vencedor (2)105 Inexa^

E.M.Silva 4° Gamo Rei E.R.Fer- 6° Pareo: 1° Really Wellcome feta (3-1-8-2)17.887 Tempo: (1-2)1.025 Places (2)52 (1)69 Exata
» U reira Vencedor (7)18 Inexata (4- M.Louren?o 2° Liszt G.Menezes 3° 2m-,7s4 (2-1)966 Trifeta (2-1-4)3.700 Qua-

7)27 Places (7)12 (4)13 Exata (7- Her Professor J.Ricardo 4° Ebros 9«pareo; l» El Congresal M.Almei- drifeta (2-1-4-7)22.379 Tempo: 76s
4)36 Trifeta (7-4-1)354 Quadrifeta J.B.Paulielo Vencedor (9)153 lnexa- da 2° Dragao J.Machado 3° Poli- O conciirso de sete pontos esta acu-

(7-4.-L-3)1^045 
Tempo: 83s ta (2-9)2.733 Places (9)262 (2)75 rian F.Pereira F° 4° Ibliss E.D.Ro- mulado em Cr$ 9.812.341.650
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Womage conquista GP São Paulo

a Vitória de ponta a ponta em Cidade Jardim ignora o favoritismo de April Trip
PAREÔ CORRIDO

SSo Paulo — Fotos de Luiz Paulo LWiaEVANILDO DA SILVEIRA
SÃO PAULO — O melhor cavalo

brasileiro da atualidade, April Trip,
e o melhor jóquei carioca, Jorge
Ricardo, não se deram bem em São
Paulo. Quem venceu, de ponta a
ponta, o Grande Prêmio São Paulo,
no Hipódromo de Cidade Jardim,
ontem à tarde, sem tomar conheci-
mento do favoritismo de April
Trip, foi Womage, do Haras Moe-
ma, montado por Jorge Cunha.
Uma surpresa. O forte de Womage
é a pista de areia, onde está invicto.
Por isso, embora estivesse entre
aqueles animais que poderiam ven-
cer, não se esperava realmente que
chegasse em primeiro nos 2.400 me-
tros na grama.

April Trip teve se de contentar
com o segundo lugar, a mais de um
corpo de Womage. Ele até que fez
uma boa corrida. Não largou bem,
mas da metade do percurso em
diante começou a se aproximar da
ponta. Antes dos 800 metros finais
passou para terceiro e nos 400 me-
tros finais assumiu o segundo lugar.
O terceiro colocado (pi Villach
King, cavalo de cinco anos, vence-
dor do GP Brasil de 1991, que esta-
va entre os favoritos.

Em quarto lugar chegou Sand-
pit, líder da geração 89, na Gávea, e
outro forte candidato à vitória. O
quinto colocado foi Fytheas e o
sexto, Above the Sky. A surpresa
negativa ficou por conta de Vekre-
zo, üm especialista em' percursos
longos, que vinha de duas expressi-
vas vitórias, o GP Consagração, em
dezembro, e o GP 14 de Março, em
março.

A facilidade da vitória de Wo-
mage na grama surpreendeu até seu
jóquei, Jorge Cunha. Afinal, o forte
do cavalo sempre foi a pista de
areia. "Em nenhum momento fui
ameaçado", contou Cunha. "Eu
acreditava que tinha chance de ven-
cer, mas não com tanta facilidade."
O proprietário de Womage, Ênio
Buffolo, atribuiu a vitória de seu
cavalo a um trabalho de equipe.

Womage sempre foi ótimo cor-
rendo em pistas de areia, onde ven-
ceu os grandes prêmios Piratininga
e Linneo de Paula Machado, mas
sempre rendeu menos na grama.
Nesse tipo de raia ele perdeu recen-
temente para Drum Und Dran, no
Grande Prêmio Rafael A. Paes de
Barros. Desta vez, porém, se deu
bem. "Pela 

primeira vez Womage
pegou uma pista de grama leve",
explicou Buffolo. "Foi uma corrida
extraordinária e uma vitória mere-
cida."

PAULO GAMA

WÈMp:*<
I; : >:

.? %%%< -
¦ '>* |$ v~.•?!

/>,

Uni especialista na pista de areia, Womage surpreendeu ao vencer a prova de ontem, disputada na grania,

Explicações dos derrotados

¦ Proprietário de

April Trip alega

irregularidades

Aos 
perdedores do GP São

Paulo restou o choro. O
proprietário de April Trip, João
Cláudio Moura, atribuiu a derro-
ta a um expediente do treinador
de Womage. Segundo Moura, de-
pois do cânter, Womage trocou
ferradura e ficou meia hora des-
montado: "É irregular", acusou.

Já o jóquei que montou April
Trip, Jorge Ricardo, atribuiu a
derrota ao desempenho do cava-
lo: "Faltou aguerrimento, dei tu-
do o que tinha, mas ele não passa-
ria o outro nunca." Também
pesou na derrota de April Trip o
fato de estar há mais de quatro
meses sem correr.

A decepção ficou por conta de
Vekrezo. Cotado entre os favori-
tos, acabou em sétimo. Quem não
deve ter gostado é o jóquei que o
montou, Albenzio Barroso. Re-
centemente, ele trocou Womage
por Vekrezo. "Vekrezo é um óti-
-mo-eavttlu c ítãu mu aiiependor
Não poderia adivinhar que o ou-
tro venceria." (E.S.) Jorge Ricardo reconheceu que April Trip não conseguiria vencer

ONTEM NA GAVEA

Io Páreo: Io Anim E.D.Rocha 2o
Marimbas J.Leme 3o Odalisca Tali-
ta A.C.Fec 4o Grazyna W.F.Cout.
Vencedor (4)27 Inexata (4-5)136
Placês (4)18 (5)34 Exata (4-5)259
Trifeta (4-5-6)2.537 Quadrifeta (4-
5-6-2)14.888 Tempo: 57sl
2o Páreo: Io Darthvader J.Macha-
do 2o Nessos R.L.Santos 3" My
Champion J.Leme 4o Big Neni
N.D.Silva Vencedor (2)27 Inexata
(2-5)433 Placês (2)20 (5)143 Exata
(2-5)853 Trifeta (2-5-7)1.390 Qua-
drifeta (2-5-7-9)5.876 Tempo: 83sl
3o Páreo: Io Du Bec J.Malta 2o
Super Horse J.Pinto 3" So Pai
E.M.Silva 4o Gamo Rei E.R.Fer-
reira Vencedor (7)18 Inexata (4-
7)27 Placês (7)12 (4)13 Exata (7-
4)36 Trifeta (7-4-1)354 Quadrifeta
(7-4-1-3)].045 Tempo: 83sl

4o Páreo: Io Pradon L.A.Alves 2o
Paysan R.Costa 3o El Armon
R.R.Souza 4o Maskofiz J.L.Marins
Vencedor (7)32 Inexata (2-7)250
Placês (7)20 (2)36 Exata (7-2)171
Trifeta (7-2-8)1.265 Quadrifeta (7-
2-8-6)32.936 Tempo: 57s3
5o Páreo: Io Brevetto E.D.Rocha 2o
Law-Breaker C.G.Netto 3o Bruno
de Lorena G.Souza 4o Tijolinho
V.Xavier Vencedor (11)64 Inexata
(1-11)187 Placês (11)33 (1)39 Exata
(11-1)457 Trifeta (11-1-10)2.719
Quadrifeta (11-1-10-6)42.616 Tem-
po: 96s3
6o Páreo: Io Really Wellcome
M.Lourenço 2o Liszt G.Menezes 3o
Her Professor J.Ricardo 4o Ebros
J.B.Paulielo Vencedor (9)153 Inexa-
ta (2-9)2.733 Placês (9)262 (2)75

Exata (9-2)2.900 Trifeta (9-2-
4)44.626 Quadrifeta (9-2-4-
5)327.762 Tempo: 45sl
7o Páreo: Io Rag Boy G.Euclides 2o
Ralik F.Pereira F° 3o Hetha
E.D.Rocha 4o Bordereau C.G.Net-
to Vencedor (7)27 Inexata (7-12)577
Placês (7)28 (12)42 Exata (7-12)950
Trifeta (7-12-3)16.981 Quadrifeta
(7-12-3-9)43.298 Tempo: 57sl
8o Páreo: Io Vomage N.Cunha 2o
April Trip J.Ricardo 3o Villach
King C.Lavor 4o Sandpit G.Mene-
zes Vencedor (3)729 Inexata (1-
3)399 Placês (3)88 (1)14 Exata (3-
1)1.931 Trifeta (3-1-8)6.659 Quadri-
feta (3-1-8-2)17.887 Tempo:
2m27s4
9o Páreo: Io El Congresal M.Almei-
da 2o Dragão J.Machado 3o Poli-
rian F.Pereira F° 4o Ibliss E.D.Ro-

cha Vencedor (3)18 Inexata (2-3)37
Placês (3)12 (2)17 Exata (3-2)80
Trifeta (3-2-7)161 Quadrifeta (3-2-
7-1)903 Tempo: 69s2 •
10° Páreo: Io Linge J.Pinto 2o Eeço
Qui R.R.Souza 3o ChamejanTé
J.Poletti 4o Rosa Ely W.F.Couto
Vencedor (3)26 Inexata (3-8)104
Placês (3)17 (8)17 Exata (3-8)163
Trifeta (3-8-6)289 Quadrifeta (3-8'-
6-1)4.570 Tempo: 65s2
11° Páreo: Io Zaff Town J.Malta 2"
Sol Levante R.Rodrigues 3o Char-
me Moreno M.A.Santos 4o Reno
R.R.Souza Vencedor (2)105 Inexafâ
(1-2)1.025 Placês (2)52 (1)69 Exata
(2-1)966 Trifeta (2-1-4)3.700 Qua-
drifeta (2-1-4-7)22.379 Tempo: 76s
O conçjirso de sete pontos está acu-
mulãdo em Cr$ 9.812.341.650

3 fonjado. J. Ricardo  56 3
4tfojgri. J lem«  56 46 Trày. R R. Souza  54 6Puerto Bello, M. Cardoso  66 6A» Pár*oèt21M0tn—-MfrOW
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Os 12 trabalhos de Karpov
«5S» t

Bxd2: 5—Dxd2 d5 6—b3 Cbd7 7-Hgí» •
c6 8—Dc2 0—0 9—Cbd2 b6 10—«Ám ,
dxe4 II— Cxe4 Cxc4 12—Dxe4 Bb?" 1
13-0-0 Tb8 14—De3 c5 ! 5—d.\c5 •
Cxc5 16—Tfdl Dc7 1 7—b4 Cd7 '
18—Td4 Cf6 19—Dc5 Dc7 20-a3 Tbc8 ; 1
21—Tadt Tc7 22—Ch4 Tfc8 23—Cf5 '
exf5 24—P*c7 Jxc7 25—Bxb7 Tf8 |26—Bu6 g6 27—c5 bxc5 28—bxc5 Tc7
29-Tcl Tc8 30—c6 Rg7 31—Rn Te5 !
32—Bb7 Ta5 33—Tcd Te5 34—Td7 Tc7
35—Txc7 Txc7 36-Td8 Te7 37—D g-S- !
38—Ta8 g4 39—fxg4 fxg4 40-Txa7 ;
Cd5 41—Ta4 Ce3: 42-Rnl Rf6^ ¦
43—Tf4:(l—0)
CAMPEONATO DE NITERÓI 93
O Cumpeonaio de Niterói, edição 93.-' 1
terminou no últinio dia 24. com o triurí-'
fo de Paulo Roques, 5 pontos em 6^ 1
rodadas de um Sistema Suíço, beneficia-
do com melhor coeficiente no desentpaje
ante Milton Okamura, também com 5
pontos. Ambos invictos, foram acompa- !
nhados na tabela por Rogério Guedes
(4.5 ps.) e Márvio Salles (4,0 ps), nesse
certame sediado no CESOFAN e com
arbitragem de Marco A. dos Santos e
que teve 22 competidores. ,-

OBS. Lance 33—Tcdl Te5 em Karpov e
Serper

t Natation, Ç.Xavier 56Artttur Rei. LAbreu Ap 58Htndock. J F.Reis 58Hullijo. E.R.Ferreira 58rirCai6 Wihner. ^Vignoias  53• 6lJfaherd. JMathadp 58. " Siggrboy. J.fiicárdo......  58, fc Páreo ás 19H30* «1.000

Desde 
sua derrota para Short no

mutch dç Candidatos cm selem-
bro de 92. que lhe custou a chance de um
novo desafio ao titulo mundial. ANA-
TOLY KARPOV continuou a fazer o
que se acostumou a praticar nesses últi-
mos 25 anos: competir intensamente e
vencer quase todos os torneios de que
participa. Apesar de seus 42 anos, o
ânimo e a ambiçfio esportiva desse ver-
dadeiro gladiador não declinam e ele
segue fanaticamentc de um certame parao seguinte, de uma exibição para o lan-
çamento de livros de aberturas e parti-das selecionadas, de promoções espeta-
etilares ç originais para o estudo c
preparação regalares, quando sobra
tempo, é claro. Pois sua prática (to tubi),
leiro é tão intensa e incansável que os
compromissos seguidos parecem consti-
tuir tuna cadeia continua, sem períodosde descanso ou férias, como seria natu-
ral presumir. Nesse quarto de século,
Karpov já conquistou mais de I00 tor-
neios de categoria elevada e o número de
Mias partidas oficiais já ascende á casa
das duas mil. São cifras impressionantes!
O "apetite insaciável" de Karpov se re-
fk e n.t sua agenda >cmpre carregada e

' ' v;-v> \ irt.ialnicnto atrelados que
cV CimiKnct rreti auorinha: ter-
« :..!>!.• •• ilc \t. !• ici> tis ;epoi>

ele so ençonlíava já em Dortmund, com-
petindo num muglstral fiülVêl 16) onde
seus rivais diretos seriam os multo jo-vens Krainnik (17 anos) e Kamsky (18
anos) e prontos para explorar o "esgota-
mento" do ex-campeão mundial. Lido
engano — Karpov marcou 3 pontos nas
3 primeiras rodadas, derrotando
Kamsky na estréia, numa partida com
uma concepção chocante (vide. abaixo,
o lance IO—...Re7ü), e ficando já um
ponto á frente de todos. Derrotado por
outro quase juvenil (Lautier — 22 anos)
na 4a volta, não se perturbou e manteve
o ritmo superando em seguida Serper e
Lobron. para assegurar o triunfo com
uma rodada de antecedência. Com
Kramnlk. na última, um empate mante-
vc a larga diferença entre eles. A classifi-
cação final foi a seguinte:
I") A. KARPOV (Rússia) —5.5 pontos;
2n/3") W. Kraminik (Rússia) e Cli. Luiz
(Alemanha) —4.0: 4" 5") G. Kamsky
(KUA)cS. Dolmaiov (Rússia)—3.5; 6")
J. Lautier (França) —3.0; 7") G. Serper
IL'b/equisiào) •—2.?: 8") L. Lobron
(Alemanha)—2.0.
Embora Mia aparência, algo franzina, e
seus modos, quieto e sem afetação, siiji-
r.tm certa fragilidade, Karpov tem pro-
tagoni/ado nessa mais de duas décadas
lavanha- \crdadeir;;mon!c impressio-

nantes em termos de resistência física e
aplicação esportiva: se sua imagem não
insinua nada nesse sentido, os aficciona-
dos e, especialmente, seus adversários,
sabem que Anatoly. no fundo, tem mui-
to de Hércules, sempre pronto para ini-
ciar outra epopéia de novos 12 trabalhos
sobre o tabuleiro de xadrez. Vujam o
modo çomo elu fualUn esses trabalhos!

G, KAMSKV X A. KARPOV
Caro—RanO")

1—e4 c6 2—d4 d5 3)Cc3 dxe4 4)Cxe4
Cd7 5)Cg5 Cgf6 6-—CIO e6 6-Bd3 Bd6
7—De2 h6 8—Ce4 Cxe4 9-Dxe4 Cf6
10—Dh4 Re7 (Ameaçando o ganhador
12—,.,o5). 11—Ce5 Bxt'5 12—dxe5 Da5:
13-c3 Dxc5: 14—Bc3 b6 15-0-0-0 g5
16—Da4c5 17—Tlicl Bd7 18—Da3
ThdS 19—2.3 Dc7 20—Bd4 Be8 21—Rbl
Td5 22—f4 Tad8 23—Bc2 Td5d6
24 —Bxffi: Rxl"6 25—fxg5; hxu5
26—Txd6 Txd6 2^-c4 Re7 28—Dc3 f6
29—h4 cxlvl 30—s;xli4 e5 31—Dh6 Dd7
32—h5 bu4 33—L)h7: RdS 34—h6 Td2
35—Dl 5 Dxl'5 36—Bxl'5 Bd7 37Bg6 Th2
38—It7 Bc6 39—Bd3 Re7 40—Tgl f5
41 -Tg1: Rl'6 42-Txa7 e4 43-Be2 f4
44-b3 l'3 o o preto venceu em poucos
lances. (0 — I).

A. KARPOV N G. SERPER
Bõ«oíndiaí5")

I d4 ( 2-c4e6.W-Cf3 UW;4-Bd2

(AREIA^VAR.)
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Iwdlcaçò#» PAULO GAMA
1* Hrt# Sigyrboy I Hultl|o ¦ Cais Winner
2° Páreoi Mabble ¦ Infallibile ¦ Captain Gull
3° Páreo: Fras-le ¦ Ali For Caíh ¦ Gel Royal
4o Páreoi One Royal Lark ¦ Orange And Black g Jersey

Brown
5o Páreo: Tomado ¦ Trojan | Tapon
6° Páreo: Ouestran e Miss Roaèsia ¦ Vanadia
7° Páreo: Lord Cadu ¦ Garrelo ¦ Fiore Cliiaro
8» Páreo: Atração Fatal ¦ Çaracorum ¦ Osrr n
9° Páreo: Planei Mars ¦ Nobel da Toca ¦ D Hübe-t

10* Páreo: Tnlheiro ¦ Hanschur ¦ Ouiet Champio-.
Acumulada: VI(Mabble). 5'3 (Torrado) o S"1: Ou»:-;- - LUIZ LOURKIRO-Inlenno
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Vitória afasta baixo astral

m Joel exalta garra do

GILMAR FERREIRA
itaperuna, RJ — A vitória foi

empolgante, afastou o baixo astral
qife dominava o ambiente em São
Januário mas também deixou pro-
.bleinas para o técnico Joel Santana.
Pela primeira vez, desde que reassu-
rfiiu o Vasco em julho do ano pas-
sado, o técnico não terá os cabeças
de área Luisinho e Leandro (sus-
pensos) para o clássico de domingo
contra o Botafogo.

Como Geovani deixou o campo
sentindo dores no tornozelo, o trei-
nador prefere pensar primeiro na'¦ 
partida contra o Ceará, quinta-feira
â noite, em Fortaleza, pela Copa do

«Brasil. "Sinceramente, não tenho
-nada em mente. Vou pensar, anali-
s»r.e até, se possível, testar alguma
coisa nesta partida contra o Cea-
rá":, disse.

Mais aliviado — passou os 90
minutos com um cigarro na boca —
Joel elogiou a frieza dos jogadores e
e o espírito de luta do time, que
soube virar um placar adversoo
mesmo jogando num campo ruim e' 
lotado pelos torcedores adversá-
rios. "Essa foi uma vitória para
levantar o astral. O time teve tran-
qiiilidade e garra. Acho que era isso
que estava faltando", observou.I

Joel justificou a substituição de
; Leandro — que saiu resfriado —
; por Hernande. "Precisava 

ganhar
agressividade e escolhi um jogador' de ataque. Foi importante para

; conseguirmos virar o jogo", afir-
. mou.

• Como não poderia deixar de ser,
• Joel elogiou a atuação de Jardel,' 
praticamente garantindo que o cen-
tro-avante será o novo titular.

> "Com ele em campo o Vasco ganha
mais uma jogada ofensiva. Basta o

| time saber tirar proveito da boa
estatura dele. Ele soube coroar com
três gols a brilhante atuação de to-

dos", disse.

time mas lamenta perda de Luisinho e Leandro para o clássico
. ¦¦¦¦• Itaperuna. RJ — Marcelo Regua

" mP"M«r 
"

Mesmo prejudicado por jogar fora de sua posição, o artilheiro Valdir mostrou a disposição de sempre

Carlos Germano - Atuação cu-
riosa: fez três importantes defesas,
mas falhou nos dois gols. Nota 7.
Pimentel - Boa atuação. Defendeu,
atacou, fez belas jogadas e deu o
passe para dois gols. Nota 8.
Torres - Aos poucos recupera a for-
ma. Não deu espaços e exibiu sua
habilidade. Nota 8.
Jorge Luís - Mais discreto, porém
tão eficiente como Torres. Nota 7.
Cássio - Foi pouco acionado no
primeiro tempo. Melhorou no se-
gundo. Nota 7.
Luisinho - A disposição e a eficiên-

VASCO

cia de sempre no combate. Poderia
ter atacado mais. Nota 7
Leandro - Debilitado por causa de
um resfriado de última hora, não
mostrou a regularidade de antes e
saiu no intervalo. Nota 6.
Hernande - Entrou em seu lugar e
só apareceu após o empate, procu-
rando se movimentar pelas pontas.
Nota 7.
Geovani - Fez um Io tempo discreto
mas, no 2o, foi o responsável pelo
comportamento tranqüilo do time.
Saiu a lOm do fim. Nota 7. França
— Atuou pouco, sem nota

Bismarck - Voltou para buscar jo-
go, tentou jogadas individuais e fez
um gol importante. Nota 7.
Valdir - Prejudicado por jogar fora
de sua posição, não rendeu como
em outras partidas. Mas é incansá-
vel na luta pela bola. Nota 6.
Jardel - O grande nome do jogo.
Não é habilidoso, não participa
tanto da partida mas é "imarcável"
nas bolas altas. Nota 9.
Itaperuna — Conduzido pelo habi-
lidoso meia Carlinhos, autor dos
gols, o time do técnico Déo mos-
trou um bom padrão tático.

Oração do São Cristóvão traz empate
 • ..  m Renan Cepeda Amm

« iSi
• m ^9

¦ OLDEMÁRIO TÓUGUINHÓt' . '
Com o empate de 0 a 0 com o

iBangu em Moça Bonita, o São
^Cristóvão completou o seu oitavo
jogo invicto. Para o clube, o que

; interessa é não perder e, na opinião
; geral, principal fator é a energiza-
¦ção que o time faz na boca do
vestiário antes de entrar em campo.
Abraçados, rezam o "Pai Nosso"e"Ave Maria" e gritam 

"um 
por-todos, todos por um, vamos com

Deus e sejamos felizes. Raça, raça e
r-aça. Vitória, vitória e vitória". O
supervisor Bris Belga garante que a
energização tem dado excelentes re-
síiltados." Os jogadores viram fe-
ras", acrescenta.

A verdade é que time pequeno
•pequeno sofre, e o São Cristóvão
mais ainda, pois até mesmo contra
o modesto Bangu, sai de campo
protestando contra árbitro e ban-
deirinhas que, na opinião dos diri-
gentes, perseguem o clube o jogo
inteiro. Ontem, em Moça Bonita,
trem mesmo o empate de 0 a 0'diminuiu os protestos. Quase no 

..!.!^lol°8° -Um-ditelor-gfrtft» Wrsõ/t Gottardo (E) garantiu a invencibilidade do São Cristóvão

va:"Presidente, você que é delega-
do, prenda o bandeirinha antes que
ele acabe com a gente."

Antes, o bandeirinha-já havia
denunciado ao árbitro que o lateral
Edvaldo o chamou de cego,, ladrão.
Foi expulso.
Entretanto, quem de fato ajudou o
São Cristóvão a não perder o jogo,
foi o irmão de Wilson Gotardo do
Flamengo, o Gérson, 21 anos, que
exibiu a mesma raça do Wilson.
Aliás, o seu sonho é chegar um dia
a ter contrato igual ao do irmão.
No São Cristóvão recebe Cr$ 6 mi-
lhões de salário. Pelo empate, o
jogador recebeu um prêmio de Cr$
750 mil.
Bangu: Vágner, Marcelinho, Paulo
Campos, Paiva e Bimba; Marcão
(Cacu), Pestana e Maciel; Serginho
(Alceu), Jorge Luís e Heber. São
Cristóvão: Paulo Sérgio, Branco,
Tino, Gérson Gotardo e Edvaldo;
Anderson, Cláudio e Maurício; Re-
natinho, Luis Cláudio (Cremílson)
e Dudu. A renda somou Cr$ 13.620
para um público de 227 pagantes.
Roberto Costa foi o árbitro.
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Usando a cabeça
rádio me conta que o
Vasco tem um novo he-

rói: Jardel. Três gols na vira-
da contra o Itaperuna dão a
este jogador o status de titu-
lar e ao técnico Joel Santana
o mérito de ter sabido mexer
no time do Vasco, antes e
durante a partida.-

A escalação de Jardel foi
uma ousadia do treinador.
Jogar com dois centroavantes
é algo condenável no futebol
do Rio, embora a fórmula já
tenha alcançado sucesso em
outros times. O Vasco mes-
mo já jogou com Roberto e
Romário. Hoje, o Fluminen-
se joga com Vágner e Ézio,
embora o primeiro atue mais
pela ponta direita.

Mais importante do que a
escalação de Jardel foi a ou-
sadia de tirar um jogador do
meio-de-campo para colocar
mais um atacante. O jogo pa-
recia perdido quando Joel ti-
rou Leandro para colocar
Hernande, enfraquecendo o
meio-de-campo, mas fortale-
cendo o ataque.

E foi a partir desta ousa-
dia que o Vasco chegou à
vitória. Começou por acuar o
adversário em seu próprio
campo defensivo e terminou
por saber como alçar as bolas
para a, cabeça salvadora de
Jardel.

É mais uma lição que o
técnico Joel parece ter apren-
dido: usar a cabeça nunca é
demais, em qualquer circuns-
tância.

As entrevistas de Júnior
Baiano me dão a impressão
de que ele precisa tanto de
conselhos quanto de puni-
ções. Primeiro louvemos a
sua coragem de admitir a
agressão a Gilmar e depois
podemos assumir um ar de
espanto quando ele admite
até pedir desculpas ao agredi-
do por telefone.

Surpreendente é sabermos
que não têm faltado conse-
lheiros a Júnior Baiano. En-
tre os jogadores foi Júnior,
que, do alto de sua experiên-
cia, já lhe chamou a atenção
para o fato de que tem fute-
boi e anda se perdendo em

agressões tão espalhafatosas j
quanto inúteis. Da direção
do clube, ele tem recebido a
atenção do supervisor Isaías
Tinoco, insistente em lhe pe-
dir que mantenha a Calha,
mesmo diante das piorès prò-
vocações, sffl n

Os conselhos de nada vale-
ram, dai o clube ter partido
para a punição, medida que
pode parecer dolorosa, mas
deve mostrar-se eficaz. Até o
torcedor mais ferrenho do
Flamengo há de reconhecer
que o afastamento; pode ter
sido dolorosa, mas era neces-
sário.

Se Parreira pensa que tem
problemas difíceis para esca-
lar a seleção brasileira, com
vistas à US Cup, Copa Amé-
rica e eliminatórias, dève
olhar para os lados da Ar-
gentina, onde Alfio Basile
tem desfalques mais impor-
tantes.

Primeiro foi a suspensão
de Caniggia, que está fora
(pelo menos até a apelação)
da US Cup, da Copa Améri-
ca e das eliminatórias, e ago-
ra é a comunicação do procu-
rador de Maradona, Marcos
Franchi, que informa que ò
jogador está fora de forma e
não poderá jogar nem a com-
petição americana e nem a
Copa América. Maradona
está tão mal que tem desfal-
cado o Sevilha, segundo dí-
zem, por problemas musculá-
res.

Para mim, o problema é
maior do que parece à pri-
meira vista. Tenho manifes-
tado a opinião de que Mara-
dona não disputará a Copa
do Mundo por não ter se re-
cuperado de seus problemas
com a cocaína. Quanto a Ca-
niggia, a informação é a de
que ele mesmo confessou ter
usado algo mais perigoso do
que cocaína: fumou crack 48
horas antes do jogo contra o
Napoli.

Usou o único crack que
não tem volta.

O Sutter joga um bolão.
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ESPORTES M/V

Globo
12h30 — Globo Esporte
Manchete
12h30 — Manchete Esportiva
Bandeirantes
17h — Futebol: Corinthians x

Palmeiras, Campeonato Paulista!
VT
20h30 — Futebol: Botafogo ^
Bonsucesso, Copa Rio, ao vivo
OM j
12h25 — OM Esportes
18h — OM Esportes

Artilheiro^
Paulo Nicolella - 28/04/93

¦ ' '• • •: - ; :

Valdir, artilheiro com 11 gols
11 gols — Ézio (Fluminense) e Valdir
(Vasco)

8 gols — Bismarck (Vasco)
7 gols — Nilson (Flamengo)
6 gols — Pichetti (América-RJ), Djalma

Dias e Gaúcho (Flamengo)
5 gols — Vágner (Fluminense)
4 gols — Eliel (Botafogo), Marcelinho

(Flamengo) e Valtinho (Volta Redonda)
0 gols — Edenilson (América-RJ), Tóti

(Americano), Rogerinho e Márcio Lima
(Botafogo), Nélio (Flamengo), Lira (Flumi-nense), Carlinhos (Itaperuna). Gersinho e
Luciano Silva (Olaria). Renatinho (São
Cristóvão) e William e Jardel (Vasco)

TAÇA RIO

Resultados

América-RJ 2 x l Volta Redonda
Pichetti e Odemílson (América-RJ) e Eduardo (VR)

Itaperuna 2x4 Vasco
Carlinhos (2, Itaperuna) e Jardel

(3) e Bismarck
Bangu 0x0 São Cristóvão

Próximos jogos
Hoje
Olaria x Flamengo
Bariri — 15h
Bonsucesso x Botafogo
Moça Bonita — 20h30
Quarta-feira
Bangu x Botafogo
Moça Bonita — I7h
Sábado
América-RJ x Itaperuna
Vila Isabel — I5h
Domingo
Americano x Olaria
Campos— I7li
Volta Redonda x Bangu
Volta Redonda— I6h
Botafogo x Vasco
Maracanã— 171i
Segunda-feira
Bonsucesso x Flamengo
Moça Bonita — 20h30
São Cristóvão x Fluminense
Resende — 20h30

Goleiro menos vazado

Longe do país, Ricardo Pin-
to, do Fluminense, continua co-
mo o goleiro menos vazado do
Campeonato Carioca — e Car-
los Germano, do Vasco, sofreu
mais dois neste domingo.

Pacato, do Itaperuna, que

chegou a ultrapassar os 1.000
minutos sem sofrer gols (nos 11
jogos da segunda divisão levou
apenas um), já levou seis em
quatro partidas da primeira:
dois do Fluminense e quatro do
Vasco (sendo três de Jardel).

1°Vasco 844 - 93 24
2° Flamengo 4 - 12 22
3° Fluminense - • 9 23
Bangu  2 15
Am6rica-RJ 6 15
Americano 3 14
Sao Cristovao 2 12

8° Itaperuna 4 3
9° Botafogo 15

Volta Redonda 2 11
11°Olaria 18 8
Bonsucesso -3 -3 16

(') Nao disputou o primeiro turno

Renda e público
O público pagante dos três jogos

do fim de semana não seria suficien-
te para encher um ginásio do inte-
rior: menos de 3 mil e 100 pessoas
pagaram para assistir América-RJ x
Volta Redonda, Bangu x São Cris-
tóvão e Itaperuna x Vasco.

O fato da rodada
Os dirigentes do futebol carioca

parecem ter gostado dos tempos de
Maracanã fechado, tanto que ar-
maram uma rodada em que o está-
dio ficou vazio no domingo. Para
compensar, Flamengo e Botafogo
fazem a festa no subúrbio hoje.. .

Todos os jogos

So § 0 § „ 1 -8'
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Am6rica-RJ 2x0 
~2x4 "oxTlxi"

Americano _0x0__2x2 1x1
Ban9" _0x0_ ¦^_2x1 0x0 ^
Bonsucesso 0x2 1x2 ||H 0x2
Botafogo 0x0 UJ
Flamengo 4x2 2x2 | E3B | iv?
Fluminense 2x3~ O" 

"2xo" ~5x0

Itaperuna 2x0_  0x2 0x0~ 
~2x4

Olaria 0x5 ^ 
~

Sao Cristbvao 1x1 0x0 *0x0 I Beta
Vasco 1x0_ IxTlxi WSj"
V. Redonda 1x2 0x3 1x1 "oxTIlI
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Marcelo Theobald

O capixaba Moisés tem sido beneficiado com as contusões dos titulares

nor

Técnico reconhece a superioridade dos grandes e não quer perder mais pontos para os times pequenos, como o Bonsucesso
RICARDO GONZALEZ

Pouco mais de duas semanas
no Botafogo foram suficientes pa-
ra o técnico Othon Valentim sen-
tir o tamanho das dificuldades
que terá para colocar seu time
niima boa colocação no returno.
Admitindo a inferioridade alvine-

. gra em relação a Fluminense,
iiVásco e Flamengo, Othon sabe

que, pelo menos diante dos pe-
quenos, no Rio, o Botafogo não
pode nem empatar — já tem um
ponto perdido no único jogo que
disputou no returno (0 a 0 pom o
Americano em Campos). É com
essa certeza que o Botafogo entra
em campo hoje à noite, em Moça
Bonita, para encarar o Bonsuces-
so (com transmissão ao vivo pela
TV Bandeirantes).

"Não 
podemos admitir outro

resultado que não a vitória", diz
Othon, injetando ânimo nos co-
mandados. Longe deles, contudo,
o técnico deixa escapar que será
preciso muita sorte para o Bota-
fogo disputar para valer o título."Toda:a;torcida será bem-vinda e
necessária. Acredito em pensa-
mento positivo. Acho que o Brasil
está mal porque todo mundo está
pensando 

'é, não tem mais jeito
mesmo.' Se pensarmos positiva-
mente e fixarmos o pensamento
no título, quem sabe ele não che-
ga?"

Mesmo com mais de uma se-
mana para preparar o time,
Othon enfrentou vários proble-
mas para armá-lo. O principal de-
les foi a violência que imperou
nos treinos da semana, com os
reservas tentando ganhar a posi-

•ç'ão na pancada. Sábado, por

exemplo, Othon perdeu o volante
t Nélson, atingido por uma pança-" 

da no joelho. Outro dificuldade
foi a falta de qualidade do time,
que levou Othon a testar várias
formações durante a semana.
Uma das poucas boas notícias foi
a recuperação do meia Rogeri-
nho, segundo Othon, "o 

ponto dé
equilíbrio do time.

Nino — Não será hoje que os
alvinegros conhecerão o goleiro
colombiano Eduardo Nino. Ape-
sar de o supervisor Edson Bentes
ter passado dois dias em Brasília,
não conseguiu seu visto de perma-
nência. "Nino tem que ir à Colôm-
bia (viaja hoje) para pegar o carim-
bo na embaixada brasileira lá.
Talvez tudo esteja resolvido para o
jogo de quarta-feira (em Moça Bo-
nita, às 17h, contra o Bangu).
Amanhã, o Conselho Deliberativo
do clube volta a se reunir para
tentar escolher um dos três projetos
para General Severiano.

H.H

Bonsucesso Bptafqgo
Pastore 1 Andr6 LuisMoura2 4 ChinaMaurao3 2Toninho
Janotti 3 Rog6rioEvandro6 6Clei

Carlos Alberto 5 MoisGsBetinho 8 Perivaldo
Maurlcio 10 10 £dson

MaradoninhaZ6 Vitor 11 RogorinhoCarlos Eduardo 7 MarceloCarlos Henrique 11 9 Eliel
Tdcnico T6cnico
Coutinho Othon Valentim

Local: Mopa Bonita. Hor&rio: 20h40. Juiz:Jorge Emiliano. A TV Bandeirantes e as radiosGlobo (1220 khz), Nacional (1130 khz), Tamoio
(900 khz), Tropical FM (104.5 mhz) e Tupi (1280khz) transmitem a partlda.

A sorte do

jovem Moisés
Pelo menos no futebol, para o

jogador que, além de talento, não
tiver sorte, o melhor é não insistir
— está aí mesmo o goleiro Carlos,
hoje na Portuguesa, que não nos
deixa mentir. O capixaba Moisés,
20 anos, além de talento (é titular
e capitão nas divisões de base do
Botafogo desde os 14 anos), tem
sorte. Desde a penúltima rodada
da Taça Guanabara tem sido fa-
vorecido por contusão dos titula-
res. Mas Moisés do Nascimento
Monteiro também só estará hoje
completando sua quinta partida
seguida porque tanto Paulo Emí-
lio como Othon Valentim perce-
beram sua utilidade na marcação."A torcida do Botafogo preci-
sa confiar na geração que o clube
está formando. Temos o Eliomar,

Rogério, o Marcelo, nomes que
deixaram alguns que vieram de
foram como o Márcio Caruaru e
Eraldo no banco", comenta o jo-
vem alvinegro.

Moisés lembra as conhecidas
dificuldades que os jogadores for-
mados em Marechal Hermes pas-
sam. "Além da falta de estrutura,
sentia falta da turma. Felizmente
havia muitos jovens na mesma si-
tuação que eu e acabamos for-
mando uma família na concentra-
ção. Nossa sorte foi a chegada do
Dé, que organizou tudo e nos deu
moral." Moisés não aconselha
empolgação aos torcedores, mas
adverte. "No 

papel acho que te-
mos tanto time quanto os demais.
Vamos ver se na prática chegamos

k."(R.G.)

Técnico custa•—svw

a definir time
Não se pode crucificar Othon

Valentim — afinal ele passou os
últimos cinco dias ensinandoTos
jogadores a se colocar em campo
e a marcar direito. Mas a defini-
ção do time, de responsabilidade
única de Othon, ocorreu de forma
curiosa. Só ontem o treinador op-
tou por uma formação e escolheu
a que menos treinou. Exemplos:
Eliomar treinou a semana inteira
na lateral e anteontem foi barrado
por China. Até quinta-feira, os
volantes eram China e Perivaído.
Na sexta, Perivaído deu lugar a
Nélson. Sábado, China foi :pará a
lateral, Perivaído entrou no lugar
de Nélson (contundido) e Moisés
ganhou a vaga.

Também no ataque a indèfini-
ção imperou. Os primeiros elèifós
foram Reginaldo Pingüim è Mar-
ceio. Eliel chegou a se aborrecer
— passou os treinos às turras com
Rogério e Toninho, com direito a
dedo na cara — e não queria dar
entrevistas. Sábado, contudo, vol-
tou ao time no lugar de Pingüim."Isso 

prova aos reservas que
eles podem entrar na equipe a

• qualquer momento. Eliel me con-
venceu mais que o Reginaldo. Pe-
rivaldo me deixou satisfeito por
sair e não chiar e acabou voltan-
do. E quem está muito perto-de
voltar ao time é Márcio Caruaru.
Se isso tira a tranqüilidade-dos
titulares? Ora, se for se preocupar
com cada detalhezinho, não che-
gamos a lugar nenhum", jüstifh
cou o treinador. (R.G.)

Manchester United é

enfim campeão inglês

ROBERTO ASSAF
Difícil vaf ser~o Manchester..

United conseguir jogar hoje, em
seu estádio, contra o Blacicburn.
Afinal, com a derrota do Aston
Villa, ontem, para o Oldham (1 a
0, gol de Henry), em Londres, o
Manchester conquistou, com uma
rodada de antecipação, o título de
campeão inglês, quebrando um
jejum de 26 anos.

Ao saberem da derrota do ri-
vai, os torcedores tomaram as
ruas com muita festa. Vários nem
eram nascidos quando brilhavam
com a mágica camisa encarnada
craques como Bobby Charlton, o
escocês Dennis Lavv e o irlandês
George Best. Os Red Devils não
passaram 26 anos sem ganhar na-
da. Conquistaram as copas da In-
glaterra (FA Cup, em 77, 83, 85 e
90), da Liga (92), dos Campeões
da Europa (68), a Recopa e a
Supercopa européias (91). Mas o
título nacional sempre escapava
nos momentos decisivos.

Ano passado, o United liderou
quase o campeonato todo, mas
perdeu o título para o Leeds nas
últimas três rodadas. Dessa vez, o

time começou vacilante, mas se
recuperou. Dois fatores influíram
muito no oitavo título nacional
dos 115 anos deste clube fundado
por operários. O técnico escocês
Alex Ferguson, 51 anos, e o esfor-
ço dos jogadores, que não se per-
doavam o fiasco de 92.

O United já jogou 40 partidas:
venceu 22, empatou 12 e perdeu
seis. Marcou 62 gols e sofreu 29.
Além do veterano apoiador Bryan
Robson, de 36 anos, os destaques
foram o goleiro Peter Schmeichel,
29, campeão europeu com a Di-
namarca em 92; o lateral Dennis
Irwin, 27, e o meia Neil Webb, 29,
titulares da seleção inglesa; e os
atacantes Kancbelskis (russo), 23,
Cantona (francês), 27, McClair
(escocês), 30, e Giggs (galés), 19.

Por uma mórbida coincidên-
cia, o Manchester United volta a
ser campeão na semana em que
Zâmbia perde sua seleção num
acidente aéreo, tragédia que acon-
teceu com a equipe inglesa, em 6
de fevereiro de 58, quando o
avião que trazia o time se espati-
fou em Munique.

Manchester em resumo

Wf; Fundação: 1878
(-ág Cores: vermelho e branco

Títulos nacionais: 1908, 11, 52, 56, 57, 65, 67 e 93
:f ,. FA Cup: 1909, 48, 63, 77, 83, 85 e 90.:%È Copa dos Campeões da Europa: 68.

Recopa: 91.
Recorde de pontos: 81, em 88 (com 3 pontos por vitória)
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Junior Baiano valla depots do pesadelo da senutna passada
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Sao Paulo — Luiz Paulo Lima
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Evandro Teixeira

Júnior Baiano volta depois do pesadelo da semana passada

Local; Rua Bariri. Horário: 15h. Juiz: Pedro
Carlos Bregalda. Preliminar de junlores. As
rádios Tropical-FM (104 mhz), Tamoio (900khz), Nacional (1130 khz), Globo (1220 khz) e

Tupi (1280 khz) transmitem a partida

Flamengo
Gilmar
Uidemar
Júnior Baiano
Wilson Gotardo
Andrei
Marquinhos
Júnior10 DJalma Dias
Marcelinho
Gaúcho

11 Júlio César
Tócnico
Jair Pereira

Flamengo, tudo ou nada no 

'alçapão

EB Rubro-negros não podem nem pensar em perder ponto na Bariri, por isso Jair compensa desfalques com time bem ofensivo

Vágner1
Vanderlei 2
Edmilson 3
Deninho4

Renan 6
Fabiano 5

Márcio Luis 8
Luciano Silva 10

Fábio 7
Gersinho9Igor 11

Técnico
Eron Ricardo

Olaria

torçãozinha e vai fazer trabalho pa-
ra reforçar a musculatura. Não de-
ve ser problema para sexta-feira,
contra o Londrina", analisou o mé-
dico. Andrei volta a atuar improvi-
sado na lateral.

Para Júlio César, embora o Fia-
mengo passe por um momento deli-
cado, a chance de hoje é importan-
te. "Eu só começava jogando pelo
time misto e entrei algumas vezes
durante os jogos entre os titulares.
A situação me incomodava, porque
o clube investiu caro em minha
contratação. Mas Jair já tinha me

. dito: 'Fica 
preparado, porque sua

chance ainda vai chegar'. E ela apa-
receu agora. Sei que o campo é
ruim, mas vou procurar me movi-
mentar bastante."

O treino do Flamengo, ontem na
Gávea, terminou quando já estava
escuro. Antes de os jogadores co-
meçarem a se exercitar, o técnico
chamou Uidemar à parte e pediu-
lhe a colaboração esta tarde, pois
pensava em escalar um time bem
ofensivo. Com a concordância do
apoiador em ser lateral, pôde defi-
nir o time que idealizara, à exceção
de Rogério. Era o melhor que po-
deria ter conseguido mesmo. São
tantos os problemas que ele só teve
condições de relacionar cinco joga-
dores para o banco de reservas: o
goleiro Roger, o apoiador Fabiano
e os atacantes Luís Antônio, San-
dro e Nilson.

O Olaria joga de luto pela mor-
te, ontem, de seu patrono, Álvaro
da Costa Melo. Os destaques do
time, dirigido por Eron Ricardo,
são o meia Luciano Silva e o ata-
cante Gersinho.

tes de reformar a sua casa, veja bem

e está pisando. 
Dê uma olhada no novo

i

aderno Casa e Decoração do Jornal do Brasil.
"

¦ 1 
' '

Ele traz as melhores ofertas de pisos e outros itens

de materiais de construção. ALéra disso, os grandes

especialistas com sugestões de como morar bem

e decorar a sua casa. Caderno Casa e Decoração.
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Â. oportunidade de você ter uma melhoria de piso

e economizar tempo e dinheiro.

Todo domingo no Jornal do Brasil.

Casa e Decoração

O 
'tranqüilo' 

Baiano

Corísithians derrota o

Palmeiras 
por 

3 a 0

SÃO PAULO — Para quem to-
ma emprestado o apelido dream
team, o Palmeiras foi um fiasco
no jogo de ontem contra o Co-
rínthians. Fez pose de vencedor
e perdeu de 3 a 0 do Corínthians.
O Palmeiras começou dominan-
do. Edmundo perdeu um gol lo-
go no primeiro minuto. Aos
poucos, o ritmo caiu até que, aos
43 minutos, o zagueiro Marcelo
abriu o placar.

O Palmeiras manteve o domí-
nio no segundo tempo. Mas, aos
15 minutos. Bobó aproveitou um
erro de Edinho Baiano, para fazer
2 a 0. Aos 36 minutos, quando a
torcida palmeirense ia embora
Paulo Sérgio fechou o placar.
CORÍNTHIANS: Ronaldo:
Leandro. Marcelo. Henrique (Ri-
cardo) e Elias: Moarcir. Ezequiel
eTupâzinho: Paulo Sérgio. Bobó
e Adil (Marcelinh»).

.<Y>. ¦ '
'jjrpr/n

PALMEIRAS: Sérgio: Mazjnho,
Antônio Carlrís, Edinho Baiano e
Roberto Carlos; César Sampaio.
Daniel (Maurílio), Edilson e Zi-
nho: Jean Cario e Edmundo.
Outros jogos: no grupo A. sába-
do. Portuguesa 4 x Santos 2: Pon-
te Preta 2 x XV de Piracaciba 1;
no domingo. Bragantino J !x São
Paulo 2; Guarani 3,i',|úyentus 1:
Mogi Miri jj}'. 

'.União.''SãoJoão

0; Noroeste, 1 x Uuano Marília
0 x Rio Branco 3. No grupo B.
Santo André I x XV de Jaú 0:
Catanduvense 2 x Fèrroviária 2:
Internacional 1 x Novorizontino
1; América 3 x Sãocarlensé 1; São
José 1 x São Caetano 0; Botafogo
3 x Taguaritinca 2: Arnçatuba 0 x
Olímpia 1. "

Classifwapto: Grupo A, l) Palmei-
ras. 40 pontos; 2) São Paulo. 37: 3)
Corintians. 36; 4) Santos. 36. Gru-
po B: 1) Ferroviária, 35: 2) Novori-
zontino. 34:

Charles e Piá treinam

Com a liberação dos laterais
Charles e Piá para os treinos de
campo, a partir de hoje, o Fia-
mengo está otimista em ter um
time mais forte na decisão de uma
vaga nas semifinais da Copa do
Brasil, sexta-feira próxima, contra
o Londrina, no Estádio do Café.
Se os dois nada sentirem, têm am-
pias chances de serem escalados
por Jair Pereira, que já não sabe
mais o que fazer para cobrir as
duas posições. Não já mais opções
de teste por ali.

Se tudo sair como os rubro-ne-
gros planejam, apenas Renato e
Paulo Nunes estariam fora dos
planos para a viagem ao Paraná,
além, é claro, de Josicler, que só
volta depois de no mínimo quatro
meses. Mas só a possibilidade de
ter de volta seus laterais titulares
já anima Jair para o jogo da volta

com o Londrina. Uma partida
dramática, emocionante, segundo
previsão até do menos pessimista
dos rubro-negros.

O Flamengo treina quinta-feira
às 15h na Gávea. De lá, o time vai
para o Aeroporto Santos Du-
mont, onde viaja às 18hl5, pela
TAM, para Londrina, com escala
em São Paulo. A volta será sábado
cedo. O treino-apronto para o jo-
go de segunda-feira com o Bonsu-
cesso, em Moça Bonita, será na
tarde de domingo.

Para o Flamengo, não há mais
dois times. A comissão técnica de-
cidiu, com a concordância dos jo-
gadores, escalar sempre a melhor
equipe, pois o clube sonha em vol-
tar o mais rápido possível — via
Copa do Brasil — à Libertadores e
ao sonho de Tóquio. (C.A.)

si Zagueiro diz

que volta com

mais disposição

T"X epois do pesadelo da se-
JL-/ mana passada, as difi-
culdades para escalar a defesa
fizeram o Flamengo dar nova
chance rapidinho a Júnior
Baiano. Que volta sem se livrar
da multa mas garantindo tran-
qüilidade. 

"Felizmente, os
companheiros e a torcida me
apoiaram. Esse carinho é im-
portante. Volto com mais tran-
qüilidade e mais raça e disposi-
ção ainda. Esses críticos que só

vêem quando eu reajo não vão
me atingir, tenho uma cabeça
tranqüila."

^Enquanto ele falava, Jair
P e r ei r a 

~ 
g nTTTVH-a-e-Cu&d o_:

"Ninguém fala do Dener, que
fez um gol bonito mas deu co-
tovelada no zagueiro. Os pau-
listas aí ficam caladinhos. Se
fosse com Baiano, seria dife-
rente."

Pelo menos ontem no trei-
no. ele se comportava como de
hábito, sorrindo e brincando
com os amigos Marquinhos e
Gaúcho. Mas sabe que a partir
de hoje será sempre provoca-
do. "Estou 

preparado." (C.A.)

Zinho, derrubado por Ezequiel, não evitou a derrota do l almetras

, CLÁUDIO ARREGUY
O Flamengo parte com tudo pa-

ra cima do (j)laria, pois está pratica-
mente proibido de perder mais pon-
tos, se quiser chegar à decisão do

, " Campeonato Carioca. Fiel a esse
i princípio, o técnico Jair Pereira es-

calou o time mais ofensivo possível
entre os jogadores de que dispõe.
Assim, Uidemar será lateral-direi-
to, Djalma Dias joga no meio-cam-
po com Maíquinhos e Júnior e Jú-
lio César ganha sua primeira

: chance no time principal, pela pon-
ta esquerda. Fabinho e Nélio, sus-
pensos por dois jogos, cumprem a
segunda partida de suas penas.

Era pensamento de Jair colocar
Rogério na lateral esquerda. Mas o

. zagueiro, que jogou seis partidas
, em 11 dias, levou uma pancada no

joelho direito, na vitória sobre o
Olaria, e foi vetado ontem, pouco
antes do treino, pelo médico José
Luís Runco. "Ele está com uma

de contenção

da sede, previsto para esta sc-
mana, com 200 operários, nada
custará ao clube. A Construtora
Pinto de Almeida teria direito a
explorar comercialmente o local
por 30 anos. Quanto ao estádio,
para 16 mil pessoas, está sendo
fechado um acordo com a mes-
ma empresa que construiu o da
seleção de masters do empresá-
rio e locutor Luciano do Valle,
em Vinhedo (SP). A construção
é modular e fica pronta rapida-
mente. (C.A.)

US$ 200 mil

? O Flamengo terá de fazer
uma contenção de 40% em suas
despesas com pessoal, ou seja,
uma economia de US$ 200 mil.
A informação foi dada ontem
pelo vice-presidente administra-
tivo, Edmundo dos Santos Sil-
va. "Quando se fala em conten-
ção, todo mundo pensa logo em
demissões. Já fizemos muitas.
Temos que pensar também cm
detalhes que possam significar
algum corte de despesas, como
água, telefone, essas coisas." O
reinicio das obras de construção
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Lineker marcou seu primeiro gol no futebol japones dando a vitdria ao Nagoya sobre o Lazio
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Tóquio — Reuler

Lineker marcou seu primeiro gol no futebol japonês dando a vitória ao Nagoya sobre o Lazio

FUTEBOL
Campeonato Carioca

2* divisãoBarreira 1 x 0 EntrerrlenSeSerrano 0*0 SaquaremaFrlburguen3e2 x OGoytacaz
Campeonato Mineiro

(Semifinal — turno)Cruzoiro 1 x 3 AméricaURT 0x0 IpirangaDamocrata/GV 2x0 Uberlândia
Campeonato Gaúcho

(1" fase)Brasll/Far 1 x 0 Brasil/PelotasGlória 0 x 0 Santa Cruzlajeadense 3 x 1 IpirangaJuventude 4x3 São LuizSfio Paulo 3 x 1 DlnamoEsportivo 0 x 0 CaxiasAlmorôO x OTá-GuáPelotas 2x2 Inter/SMGuaranl/VA 1 x 1 Passo Fundo
Campeonato Catarinense

(Taça Governador do Estado)Brusque 3 x 1 CriciúmaJuventus 2 x 1 TubarãoInter 4 x OAraranguáJoinville 1 x 1 ChapecoenseMarcllio Dias 0x1 JoaçabaFlguelrenseO x OAvaíConcórdia 2x3 Caçadorense
Campeonato Baiano

(3o turno)Bahia 1 x 0 VitóriaCatuense 2 x 1 GalíciaJacuipense 1 x 0 ItabunaCamaçarl 2 x 0 Fluminense
Campeonato Goiano

(IMase do 2" turno)Goiás 3 x 0 QulrinópolisGoiatuba 2 x 0 GoiâniaInhumas 2x0 MineirosJatalense 1x0 Novo HorizonteCrac 0x0 ItumbiaraCaldas 2 x OLuzIânla
Campeonato Brasiliense

(1o turno)Taguatinga 1 x 2 BrasíliaGuará 0 x OTiradentesPlanaltina3 x 1 SobradinhoGama 0x0 Samambaia
Campeonato Capixaba

(returno)Chave SulCastelo 2 x 0 Rio PardoAltredo Chaves 1 x 0 Munlz FreireAtlético 1 x 2 EstrelaRio Branco 0x0 Comerdal/AChave NorteS8o Mateus 0 x 11ndustrialAracruz 2 x 1 Colatina
Campeonato Paraibano

(2®turno)Botafogo 1 x 2 Auto EsporteAtalaia 0 x 1 SocremoSanta Cruz 2 x 1 GuarabiraTreze 1 x 1 CamplnenseEsporte 2 x 3 NacionalAtlético 3x2 Souza
Campeonato Cearense

(2° turno)Grupo da CapitalCeará 0x0 FerroviárioGrupo do InteriorQuixadâ 1 x 0 Guarani/S
Campeonato Potiguar

(2" fase do 1° turno)América 0x0 Desportiva
Campeonato Pernambucano

(1" fase do 2o turno)Santa Cruz 4 x 1 DestilariaEstudantes 0x0 SportAmérica 1 x 1 NáuticoCentral 2x0 Vitória
Campeonato Sergipano

(1" fase do returno)Maruinense 0x0 ItabaianaRlachuelo 1 x 1 SergipeDorenseO x 2 São CristóvãoGararu3 x 0 Olímpico
Campeonato Paraense

Capela 2x2 CSAASA 2 x 0 Cruzeiro
(repescagem — ida)Santa Cruz 1 x 0 ComercialSete de Setembro 1 x 1 CSECRB1 x 1 Ipanema

Campeonato Matogrossense
(1* fase do 2° turno)União/Vera 1 x 1 SorrisoTangará 0x0 São José

Campeonato Sulmatogrossense
(1a fase)Dom Bosco 0x3 ComercialChapadão 1 x 0 OperárioTaveirópolis 3 x 1 Maracaju

Campeonato Amazonense
(1o turno)Fast 0x1 Rio Negro

Campeonato Tocantinense
(1° turno)Alvorada 1 x 0 União

Campeonato Amapaense
(1o turno)Ipiranga 3 x 1 Macapá

FUTEBOL

(fase daablfluuiórla — 2" lüf flò)Remo 2 x 2Pinheirense
Campeonato Alagoano

(2" fase do 1o turno — ida)

Eliminatórias da Copa 94
Asia
Grupo C — CingapuraCoréia do Norte 2 x QatarCingapura 2 x .....Indonésia

Classificação:
1o Coréia do Norte (classificada) 152o Qatar 113o Cingapura 104o Indonésia e Vietnã 2Grupo E — Kuala LumpurArábia Saudita....... 6 x 0... MacauKuwait 1 x MalásiaClassificação:
1o Arábia Saudita 22o Kuwait e Malásia  14o Macau o
Campeonato Francês
Auxerre 1 x Paris SGBordeaux...... .....3 x LilleLeHavre. 2 x LyonLens 2 x MontpellierOlympique 5 x '. StrasbourgMônaco 2 x ValenciennesNantes 1 x CaenNlmes 2 x MetzSt. Etienne 2 x SochauxToulon 2 x ToulouseClassificação:
1o Olympique 472o Monaco 45
3o Paris Saint Germain 44Artilheiros:18 gols — Boksic (Olympique) e .Gravelaine(Caen)16 gols — Klinsmann (Monaco) e Võeller(Olympique)
uampeoiidlo Aitiinau-
Hamburg o x 2..MoenchengladbachDynamo Dresden....2 x LeverkusenKoln 2 x NurembergUerdingen 4 x Schalke04

Wattenscheld 2 x W.BremenKalserslautern 3 x BochumDortmund 3 x SaarbrueckenE.Frankfurt 4 x KarlsruheBayern Munlch 5 x StuttgartClassificação:
1° Bayern Munich 412o Werder Bremen 403o Borussia Dortmund 39
Campeonato Holandês
Wlllemll 1 x A|axUtrecht 2 x VolendamVltesse .....2 x  MWGroningen 0 x CambuurTwente 0 x RKCFeyenoord 5 x  DenBoschGo Ahead 1 x SpartaClassificação:
1o Feyenoord (29 jogos) 462o PSV (28 jogos) 453o Ajax (29 jogos) 41? Telefonemas anônimos, informando a exis-tência de duas bombas no estádio, interrompe-ram, no intervalo, a partida Dordrecht x PSV.
Campeonato Belga
Standard Liége 8 x GantoiseLommel 2 x C.BruggesCharleroi 3 x WaregenMalines 0 x AntwerpLokeren 2 x LlégeMolenbeek... .....0 x BeverenBoom 1 x Anderlechtr, fl LierseClassificação:1o Anderlecht (campeão) 562o Standard Liége 413° Waregen e Brugges 38

ATLETISMO
Troféu Dia do Trabalhador
10.000 metros rasos masculino aberto1o Edmll8on J.Nascimento, 33.10,982" Marcelo Ricardo, 33.59,6010.000 metros rasos aberto extra1* Wanderlel da Lima, 29.46.682° Elias Bastos, 30.33s30400 metros com barreira masculino1o Francisco Carlos, 51.952° Antônio Euzéblo, 62.16400 metros com barreira masculino1o Alexandre Reis, 54.702o Lúcio Marinho, 55.03400 metros com barreiras masculino1o Felipe Lopes, 55.802a Marcos Araújo. 1.03.10200 metros rasos masculino menor1° Rodrigo Terra, 23.92° Rodrigo Bello, 25.1200 metros rasos menor 2* série1* Márcio de Lima, 25.42° Vanderson COsta, 25.51.500 metros com obstáculos1° Flávio Carvalho. 5.01.92° Bimarásio Nelto, 5.06.4400 metros com barreira feminino1°Shirley Abreu, 1.03.832* Patrícia Souza, 1.03.83300 metros rasos infantil1° Vítor Alexandre Souza. 38.92° Marcos Telles, 39.2300 metros rasos infantil 2* série1° Denis Dias, 40.022° Renato Lopes, 41.30300 metros rasos infantil 3* série1° André Luis Alves, 42.42° Elias Ferreira, 43.43.000 metros com obstáculos1° Sérgio Luis Ribeiro. 9.09.452° Aluisio Paz, 9.31.26800 metros rasos masculino menor1° Blmarário Nelto, 2.10.32° Fábio da Silva, 2.15.4800 metros rasos menor 2* série1° Ivan José, 2.14.92° Wllllan Gourlat, 2.1S.6110 metros com barreira

. 1° Wagner Timóteo, 2.21.412° Francisco Carlos. 15.07800 metros com barreira feminino1° Geovana Coceiro2° Ana Cláudia Almeida800 metros rasos feminino extra1° Luciana Mendes, 2.02.162° Soraia Telles, 2.03.16800 metros feminino1° Solange Fátima Nascimento, 2.29.82° Norilene Moraes, 2.30.2Salto Triplo masculino aberto1° Avelino Souza, 16m032° Iracy Lima, 17m85
BALOIMISMO

V Festival Skol/Kodak(Torres)1° Antônio Marques (SP), 5.1372° Edson Romanholll (SP), 4.4953° Walterson Lima (SP), 4.423

Amistoso
Nagoya Grampus ...2 x Lazio
Campeonato Espanhol -
Rayo Vallecano 1 x 1 Real Socledad
Oviedo 0x4 Real Madri
Valencla 3 x 0 La Corufla
Atlético Madri 1x0 Sevilla
Celta 0 x 0 Osasufla -.11
Cadlz 1 x 3 Tenerlle
Espaflol 0x1 Barcelona
Zaragoza 2x1 Burgos
Atlético Bilbao 0x0 QI)on
Logrofles 1 x 0 Albacete
Classificação

1o Barcelona e Real Madri 48
3o La Corufia .-45
4° Valencla e Tenerlla : 38
6o Atlético Madri 37
7o Sevilla 34
8° Atlético Bilbao  32
9° Zaragoza 31

10° Osasuíta e Real Socledad 30
12° Espaflol e Celta  28
14° Rayo Vallecano 27
15° Sportlng GIJon 25
16° Oviedo 24
17° Logrofles 22
18° Albacete 21
19° Cadlz 19
20° Burgos 16
Campeonato Português
Chaves 0x1 Benflca
Boavista 1x1 Porto
Estoril 0x0 Braga
Belenenses 7x0 Famallcão
Beira Mar 1x1 Farenso
Marítimo 2x1 Espinho
Paços Ferreira 0x1 Salgueiros
Gil Vicente 1 x 2 Tlrsense . .
Classificação

1° Benflca 45
2° Porto 44
3° Sportlng 39
4° Boavista 33
5° Marítimo e Belençnses
7° Farense e Beira Mar  299° Guimarães -..-27

10° Paços Ferreira e Estoril TÍÍ28
12° Famallcão ;_..25
13° Gil Vicente, Salgueiros, 1Mwi;Braga e Tirsense
17° Espinho ...22
18° Chaves js
Campeonato Argentino
Estudiantes 0x0 Boca Juniors
Deportlvo Espaflol 1 x 1 A.Juniors
San Martin 1x1 San Lorenzo
Belgrano 3x0 Lanus
Velez Sarsfield 4x0 Talleres
Huracán 2x1 Mandiyu
Ferro Carril 4x0 Platense
River Plate 1 x 1 Raclng
Newells Old Boys 0 x 1 Gimnasia
Classificação

1° Velez .....21
2° River 18
3° Espaflol e Raclng 16
5° Independlente, A.Juniors e

Estudiantes l.íüIS
8° Rosário, San Lorenzo, ;.utwBelgrano, Huracán e Boca .,...43

13° Mandiyu, Lanus e Gimnasia V. 1216° Ferro Carril
17° Talleres -jo
18° San Martin e Platense 9
20° Newells 5
Campeonato Uruguaio
Peflarol 1 x 0 Bella Vista
Cerro 1x0 Nacional
Progresso 1x1 Sportlng
River Plate 0x0 Danúbio
Wanderers 1x1 Liverpool
Rampla Juniors 1 x 1 Huracán
Classificação

1° Peflarol g
2° Sportlng e Progresso 7
4° Danúbio e Rampla 6
6° Cerro v„. 57* Huracán, Liverpool e

10° Raclng e Wanderers .'..7.73
12° Bella Vista e River ..C'.tÍ 2
Brasil (feminino) 128 x 74 Seleção daGuarulhos

BODY-BOARDIIMG
1° Campeonato do RecreioMasculino Pro-Open
1o Guilherme Tâmega2o Daniel Rocha3o Fábio André e Marcelo PedroMasculino Amador1o Ricardo Moreira2° Daniel Rocha3o Fábio VieiraMascullno-inlciante ' 4-
1o Leonardo Alves2° Carla Costa

GOLFE

Aberto de
Cannes-Mougins
1° Rodgor Davls (Aus) 6B-64Í9-70-2712° Mark McNulty (Zlm) 69-7M8-64-2713° Pierre Fulks (Sue) 66-66-72-68-272

íhill - Torneio

Suôcia.,3o México....
17° Brasil

? O cavalo Sea Hero (foto)
venceu o 119° Derby de Ken-
tucky, realizado no sábado na
cidade de Louisville, nos Esta-
Adulto
Comary 47 x 18 Flamengo

¦ O inglês Henry Akinwande assegurou on-tem, em Berlim, o titulo mundial dos pesos-pe-sados ao derrotar o alemão Axel Schulz.

BASQUETE
Estadual
Mirim
Flamengo 43 x 38 Nova FriburgoHebraica 32 x 58 JequiàJequiá 45 x 49 GrajaúInfantil
Liga Angrense 39 x 66 OlariaNova Friburgo 70 x 95 FlamengoCanto do Rio 23 x 102 TijucaHebraica 44 x 63 JequiáVasco 46 x 69 GrajaúC. Funcionários 53 x 96 BotafogoInfanto
Liga Angrense 53 x 59 OlariaJequiá 49 x 63 GrajaúJuvenilLiga Angrense 65 x 51 OlariaCEE N.Friburgo 59 x 58 FlamengoTaça Kanela (adulto masculino)Hebraica 81 x 59 Jequiá
Copa Rio Esportes (adulto masculino)Liga Angrense 67 x 64 FlamengoVasco 72 x 88 GrajaúAmistosos FemininoMirim
Comary 22 x 32 Flamengo

CICLISMO

Volta da Espanha
(Sétima etapa)1o Laurent Jalabert (Fra)2° Alex Zulle (Sui)

Aberto de Houston
1° Blaine McCaliister 129 (64-65)2° Jim McGovern 131 (67-64), John Huston (65-66)
3° Donnie Hamnond 132 (67-65), Larry Mize(68-64)
Torneio de Togo
1o Peter Sênior 270 (68.67.69,66)2o Masashi Ozaki 271 (66.67.72.66)3o Noiumitsu Yuhara 274 (68.67.68.71)

Campeonato Europeu
(Atenas)H O campeão olímpico dos pesos-pesadosDavid Khakhaleichvili, da Geórgia, conquistouontem sua segunda medalha ae ouro ao ven-cer o belga Harry Van BarneveldPÚLO-AQUÁTICO

dos Unidos. Sea Hero derro-
tou o favorito da prova, Prai-
rie Bayou, que terminou em
segundo. Sea Hero estava co-

Torneio Adulto
Flamengo 6x3 Grajaú
Tijuca 12 x 7 Fluminense

TÊNIS
Aberto de Madri
(Final)Stelan Edberg (Sue) 6/3, 6/3, 6/2 Sergi Brugue-ra (Esp)
Torneio de Taranto
Brenda Schltz (Hol) 7/6 (7-5). 6/2 Debbie Gra-ham (EUA)
Torneio de MuniqueIvan Lendl (EUA) 7/6 (7-2), 6/3 Michael Stich(Ale)
Copa DavisZona da Europo/ÃfricaMônaco 4-1 ArgéliaJerome Seguin (Mon) 6/3. 6/1. 6/1 Abbel-HakHameurlaine (Arg)Philippo Ventura (Mon) 7/5, 6/2 Sadri Gueche(Arg)Israel 3-2 PortugalAmos Mansdorf (Isr) 7/6 (8-6), 6/4. 7/5 JoãoCunha e Silva (Port)Gillad Bloom (Isr) 5/7, 5/7 Nuno Marques (Por)Croácia 3-2 ZimbauGoran Ivonisevic (Cro) 6/4. 6/2, 6/2 Byron Black• (Zim)Goran Papic (Cro) 6/4. 6/3. 6/0 Wayne Black(Zim)África do Sul 5-0 CórsegaWayne Ferreira (AFS) 6/1. 6/4 Claude N'Goran(Cors)Marcos Ondruska (AFS) 7/5, 6/3 Jean-Chris-toph Nabi (Cors)Bélgica 5-0 LuxemburgoBart Wutts (Bel) 6/4, 6/4 Johny Goudenbour(Lux)Filip Denulf (Bel) 7/5, 6/3 Alberto Paris (Lux)Romênia 4-1 Nigéria

tado a 12 por 1. E o dono do
cavalo, Mack Miller, faturou
US$ 735 mil.O de Prairie
Bayou recebeu US$ 145 mil,
Pescalu*Dinu 6/7, 2/6 Nduka OdizorSabau Razvan 6/0, 7/6 Gamiyu Adenekan
Zona da Ásia/Oceania
Nova Zelândia 3-2 JapãoBrett Steven (NZE) 6/4, 6/1, 6/2 Shuzo Matsuo-ka (Jap)Yasufumi Yamamoto (Jap) 6/7 (5-7), 6/4, 1/0Kelly Evernden (NZE)Coréia do Sul 5-0 IndonésiaShin Han-Cheol (Cor) 4/6,7/6,6/3 Benny Wijaya
(Ind)Yoon Yong-ll (Cor) 6/4, 6/4 Swandi (Ind)

TRIATLO

Triatlo de Niterói
1o Armando Barcellos, 57m182o Marcos Dornellas, 57m223o Leonardo Casadio, 1h48sCategoria 20 a 24 anos1o Alexandre Maximiliano, 1h02m19

Municipal Infanto-Juvenil
FemininoHebraica 3x2 Flamengo (14/16, 9/15,15/13 e17/15) ?? Hebraica conquistou o titulo do campeonato
Estadual Mirim(Segunda rodada)Feminino
CIB 3x0 Municipal (15/3,15/2 e 15/3)Masculino
Fluminense 3 x 1 Flamengo (15/6,15/11, 13/15 e15/10)

Rali de Córsega
(Primeira etapa)1o Delocour-Grataloup
2° Auriol-OcelllSalnz-Moya

Torneio Challonge
(Atlanta, final)Jaoco Eltlngh (Hol) 7/6 (7-1), 6/2 Bryan Shelton(EUA) , "

Amistoso
(Campos do Jordão)

TRIATLO

Triatlo de Niterói
1o Armando Barcellos 57m182o Marcos Ornellas 57m223o Leonardo Casadio ....1h48s20 a 24 anos1o Alexandre Maximiliano 1h02m19

REMO

Campeonato Estadual2" etapa
Quatro-com júnior:1° Vasco; 2° Flamengo; 3°Flamengo BDouble-skitf, peso leve: 1o Flamengo A; 2o Fia-mengo BSkiff, Infantil: 1o Flamengo; 2° Botafogo; 3o Fia-mengo ^
Dols-sem, sênior A: 1° Vasco; 2" Flamengo B;3° Flamengo AQuatro-com, veterano: 1o Vasco; 2o Flamengo.Skiff, sênior B: 1o Flamengo A; 2o Flamengo BDoié-com, sênior A: 1° Flamengo; 2° VascoSkiff feminino, júnior: 1o Vasco; 2" Flamengo; 3oBotafogo
Quatro-sem, infanto-juvenil: 1° Botafogo; 2oFlamengo; 3o VascoQuatro-com, sênior B: 1» Flamengo; 2° Vasco;3° Flamengo BOito, júnior: 1o Vasco; 2o Flamengo; 3o Botafo-go
ATLETISMO JUVENIL

Troféu Brasil(Porto Alegre)Geral
1o Sesi (SP)  5172" Mangueira/Xerox (RJ)  . 512Feminino
1° Mangueira/Xerox (RJ) 2402° Sesi (SP) 2323° Soglpa (RS) IZIIIzoOMasculino
1° Soai (SP) 2112" Mangueira/Xerox (RJ) 1903° Montes Claros (SC) 173

Mogi-MIrim/SP x Corinthlana/SPWilson Fernandes de BarrosMOOI MIRIM
| 07.04- 3x1 Juventus -F•10.04- 2x3 XV Nov.Pir. -F >>*>¦

15.04-2x1 Palmeiras -F -
18.04-4x2 Noroeste-C ,21.04- 0x0 Guarani -C
24.04- 0x0 Ponte Preta -F
29.04-1x1 S.Paulo-F02.05- 0x0 União S.João -C

CORINTHIANS07.04- 2x0 Ituano -C
10.04- 1x2 Bragantino -F
14.04- 2x2 Ponte Preta -C17.04- 1x0 Guarani -F
21.04-1x1 P.Desportos-N24.04- 4x1 Noroeste -C
29.04-3x1 Xv Nov.Pir.-F02.05-3x1 Palmeiras-N

COLUNA 130% COLUNA x 30% COLUNA 2 40.%

SANTOS07.04-1x3 Marilia-F11.04-2x1 Juventus -C
15.04- 3x2 Noroeste -F
18.04-2x1 XV Nov.Pir.-C22.04- 1x1 Bragantino -F
25.04- 1x1 S.Paulo -C
28.04- 3x1 União S.João -C
01.05- 2x4 P.Desportos -F

Santos/SP x I tua no/SPVila BelmiroITUANO07.04- 0x2 Corinthians.-F10.04-1x1 Ponto Preta-F16.04- 2x1 S.Paulo -C
18.04-2x0 Marllia-F21.04-1x0 XV Nov.Pir.-C25.04- 0x2 Palmeiras -F28.04- 2x0 Rio Branco -C02.05- 1x1 Noroeste -F

COLUNA 1 50% COLUNA x 30% COLUNA 2 20%

RIO BRANCO
07.04- 0x0 XV Nov.Pir. -C
10.04-1x2 União S.Joâo -F
14.04- 1x0 Juventus -C.-18.04-2x0 Bragantino-F22.04- 1x2 Palmeiras -C
25.04- 3x1 P.Desportos -C
28.04- 0x2 Ituano-F-02.05-3x0 Marilia-F

Rio Branco/SP x Ouaranl/SPDócio VittaOUARANI11.04- 1x0 Noroeste -C
14.04- 2x1 União S.Joâo -F
17.04-0x1 Corinthians-C21.04-0x0 Mogi Mirim -F25.04- 1x0 Bragantino -C
29.04- 0x3 Palmeiras -F
02.05-3x1 Juventus -C

COLUNA 130% COLUNA x 40% COLUNA 2 30%

Ponte Preta/SP x União S«loAo/SPMoisés LucarelliPONTE PRETA
10.04-1x1 Ituano-Cf 14.04- 2x2 Corinthians -F
17.04- 1x1 Juventus-F21.04- 3x2 Noroeste -F
24.04- 0x0 Mogi Mirim -C
28.04- 1x0 Marilia -C
01.05-2x1 XV Nov.Pir.-C

COLUNA 1 30%

UNlAO 5*IOÂO07.04- 1x0 Noroeste -C
10.04- 2x1 Rio Branco -C14.04- 1x2 Guarani -C
18.04- 0x4 P.Desportos -F23.04- 1x1 S.Paulo -F
25.04- 2x1 Juventus -C
28.04- 1x3 Santos -F
02.05-0x0 Mogi Mirim -F

COLUNA x 30% COLUNA 2 40%

TAQUARITINOA04.04- 0x2 Ferroviária -F
07.04- 1x1 Novorizontino -C
10.04- 1x1 Sãocarlense -C
14.04- 2x1 S.Caetano -C
18.04-2x0 XV Nov.Jaú-F25.04- 0x0 Olímpia -F
28.04- 2x2 Araçatuba -C
02.05- 2x3 Botafogo -F

Taquaritinga/SP x S.José/SPAdail Nunes da SilvaS.JOSÊ04.04-0x1 América-F07.04- 0x0 Inter Limeira -C11.04- 0x2 Catanduvense -F14.04- 2x2 Santo André -C18.04-0x1 Ferroviária-F25.04- 0x0 Novorizontino -C28.04-3x1 Sãocarlense -F02.05- 1x0 S.Caetano -C
COLUNA I 40% COLUNA x 30% COLUNA 2 30%

Juventude/RS x Ipiranga/RSAlfredo JacomiJUVENTUDE07.04- 2x0 Dlnamo -C
11.04- 1x1 Caxias -N
14.04- 0x0 Brasil -F
18.04- 4x1 Grêmio Sant. -C22.04- 4x0 Ta-Gua -C
25.04- 1x1 Inter SM -F28.04- 1x2 Passo Fundo -C02.05- 4x3 S.Luis -C
COLUNA 1 40%

IPIRANGA07.04- 1x1 Brasil Far. -F11.04-1x0 Guarani VA-C14.04-2x0 S.Paulo -C18.04- 1x2 Pelotas -F22.04- 0x0 Aimoré -F25.04-0x1 Guarani Gar. -CC 28.04-2x1 Esportivo -F02.05- 1x3 Lajeadense -F
COLUNA x 30% COLUNA 2 30%

INTER04.04- 0x4 Marcllio Dias -F11.04- 3x2 Avaí -F
. 14.04- 1x0 Joaçaba -C18.04- 1x0 Figueirense -C22.04- 1x4 Joinville -F25.04- 0x1 Caçadorense -F28.04- 2x1 Juventus -C02.05- 4x0 Ararangua -C

Inter/SC x Criciúma/SCVidal RamosCRICIÚMA04.04-2x1 Concórdia-F11.04- 0x0 Caçadorense -F14.04- 0x0 Juventus -F18.04- 1x0 Chapecoense -C22.04- 1x1 Marcllio Dlas-F25.04- 3x0 Ararangua -C02.05- 1x3 Brusque -F
COLUNA 1 20% COLUNA x 20% COLUNA 2 60%

Avaí/SC x Joinville/SCAderbal Ramos
AVAÍ31.03- 0x3 Juventus -C
04.04- 1x1 Brusque -F
11.04- 2x3 Inter -C
14.04- 2x3 Concórdia -F
18.04- 0x1 Tubarao -C
22.04- 1x1 Chapecoense -F
25.04- 1x1 Marcllio Dias -C
02.05- 0x0 Figueirense -F

JOINVILLE31.03- 2x0 Joaçaba -F
04.04- 1x2 Caçadorense -C
11.04- 0x0 Juventus -F
14.04- 0x0 Brusque-C18.04- 1x2 Ararangua -F
22.04-4x1 Inter-C25.04- 1x1 Tubarão -F
02.05- 1x1 Chapecoense -C

COLUNA 1 20% COLUNA x 20% COLUNA 2 60%
Operário/MS x Dom Bosco/MSMorenão

OPERÁRIO21.03- 4x1 Taveirópolis -F28.03- 1x0 Chapadao -C
04.04- 1x1 Dom Bosco -F
14.04- 7x0 Maracaju -C
18.04- 1x1 Comercial -N
25.04- 3x0 Taveirópolis -C
02.05- 0x1 Chapadão -F

DOM BOSCO21.03-2x1 Maracaju-C28.03- 2x1 Comercial -F
04.04- 1x1 Operário -C
11.04- 0x0 Chapadão -F18.04-3x1 Taveirópolis -C25.04- 2x0 Maracaju -F02.05- 0x3 Comercial -C

COLUNA I 40% COLUNA x 30% COLUNA 2 30%
Jataiense/OO x Caldas/QOJerônimo Fraga

JATAIENSE04.04- 2x1 América -C
07.04- 1x2 Vila Nova -F
11.04- 1x2 Inhumas -C
15.04- 1x3 Atlético -F
18.04- 1x2 Mineiros -C
22.04- 1x1 Goiânia-F

| - 25.04- 3x0 Anapolina -F
02.05- 1x0 Novo Horizonte -C
COLUNA 1 30%

CALDAS07.04- 3x0 Cores -C
11.04- 0x1 Novo Horizonte-F14.04- 0x2 Anápolis-C18.04- 1x1 América -C
21.04- 0x2 Goiatuba -F24.04- 0x0 Goiás -F
02.05- 2x0 Luziãnia -C

COLUNA x 30% COLUNA 2 40%

ooiAnia04.04- 2x1 CRAC -F
07.04- 3x0 Luziãnia -C
11.04- 0x2 Goiás -N
14.04- 1x1 Mineiros-C17.04- 3x1 Vila Nova -N
22.04- 1x1 Jataiense-C25.04- 1x1 Inhumas -C
02.05- 0x2 Goiatuba -F

Goiânia/OO x Atlético/QOSerra Dourada
ATLÉTICO07.04- 2x3 Anápolis -F10.04- 2x0 CRAC-F15.04- 3x1 Jataiense -C18.04-0x0 Goiás-N21.04- 1x2 Itumbiara -C25.04- 0x0 Luziãnia -F

COLUNA I 40% COLUNA x 30% COLUNA 2 30%
Paranavai/PR x Coritiba/PRFolipão

PARANAVAl14.03-1x0 Batol-C20.03- 0x4 Atlético -F28.03- 1x1 Foz-C04.04- 1x1 Francisco Beltrão -F18.04- 0x3 Cascavel -F25.04- 1x1 Umuarama -C

CORITIBA14.03- 2x0 Foz -C21.03- 1x3 Paraná -F28.03- 0x0 Grêmio Maringá -C04.04- 2x0 Apucarana -F18.04- 2x0 Umuarama -F25.04- 2x0 Platinense -C
COLUNA I 20% COLUNA x 20% COLUNA 2 60%

e-F

Atlético/PR x Paraná/PRJoaquim AméricoATLÉTICO PARANÁ
™ no" Londrina -F 14.03- 1x1 Platinonse -

I ,2'^' Z*, Parana>,ai "c 21 03- 3x1 Coritiba -C-°3- Goioere -F 27.03- 1x1 U.Bandeiranto -F3x1 Cascavel -C 04.04- 4x1 Londrina -C
I -â nt 2XS £Pucarana -C 18.04- 3x1 Matsubara -C
j 25 04"3x2 Foz -F 25.04- 2x1 F Beltrão-F

COLUNA I 30% COLUNA x 40% COLUNA 2 30%

LOTECÂ

S.Paulo/SP x P.Desportos/SPMorumblS.PAULO20.04-1x0 Rio Branco/AC-F21.04-1x1 Flamengo/RJ -F
23.04- 1x1 União S.João -C
25.04- 1x1 Santos-F27.04- 3x1 Rio Branco/AC -C
28.04-2x0 Flamengo/RJ -C
29.04-1x1 Mogi Mirim-C01.05-2x1 Bragantino-F

P.DESPORTOS17.04- 4x0 Unlâo S.Joâo -C21.04- 1x1 Corinthians -N25.04- 1x3 Rio Branco -F
28.04- 5x2 Noroeste -C
01.05- 4x2 Santos -C

COLUNA 1 45% COLUNA x 30%

m §
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Maria Jose Lessa

O oito-com junior do Vasco.forniado por Cristiano Lima, Frederico Costa, Leandro Silva, Gustavo Filho, Mdrio Lyra, Vinicius Campos, Cristiano Freitas e Gibram Silva, ignorou ofavoritismo do Flamengo

Juniores do Vasco sao bons tambem no remo
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Wainev Rainev e o lider nas 500
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Após atropelar um torcedor, Noboyuki morreu a caminho do hospital

Maria José Lessa
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Alexandre cai a duas voltas da vitória

¦ Piloto brasileiro erra em momento decisivo e deixa vitória em Jerez de graça para o companheiro de equipe, Kevin Schwantz

i

JEREZ DE LA FRONTERA, ESPA-
NHA — O brasileiro Alexandre
Barros perdeu ontem sua grande
oportunidade de iniciar bem a fa-
seeuropéia do Mundial de Motoci-
clismo 500cc, no circuito de Jerez
de La Frontera, ao cair faltando
apenas duas voltas para o final,
quando liderava a prova. Seu com-
panheiro na equipe Lucky Strike/
Suzuki, o americano Kevin Sch-
wantz, herdou.a posição e está a
apenas quatro pontos do líder na
classificação geral, o também ame-
.ricano, e atual campeão mundial,
Wayne Rainey, que tem 90. Rainey
chegou em segundo, enquanto Ale-
*andre não marcou nenhum ponto.
A prova em Jerez, a quarta do ano,
foi marcada ainda por uma tragé-
dia na categoria 250cc: o piloto ja-
ponês da Suzuki, Noboyuki Wakai,
de 26 anos, foi se desviar de um
torcedor italiano que atravessava
os boxes durante os treinos e aca-
bou morrendo. A categoria teve a
.yitória de Tetsudo Harada, líder do

Mundial, com 95 pontos, seguido
pelo italiano Massimiliano Biaggi
— quinto na geral. Na 125cc, o
campeão do GP foi o também japo-
nês Kazuto Sakata, líder na classifi-
cação, com 85 pontos, e em segun-
do ficou o alemão Ralf Waldmann,
estreando novo modelo da Aprilia.

Esta era para ser a. prova de
Alexandre. Desde a largada, ele e
Schwantz disputaram a primeira
posição, deixando o tricampeão
mundial Rainey apenas à espreita,
na terceira colocação. "Quando o
Alexandre me passou, eu não ima-
ginei que pudesse ultrapassá-lo no-
vãmente". Para o brasileiro, a que-
da a duas voltas do final e a
conseqüente perda da liderança fo-
ram fatais. "Tive 

problemas nessa
mesma curva na volta anterior à
queda", lamentou, reconhecendo
seu erro. "Não consegui fazer a
moto parar, ela escapou de traseira
e eu não consegui controlar". Ele
teve a roda dianteira quebrada.

Jerez de La Frontera. Espanha — Reuter

GP DA ESPANHA

á^fe 500cc
1o Kevin Schwantz EUA ... Suzuki
2o Wayne Rainey EUA.... Yamaha
3o Alex Criville Esp Honda
Geral
1o Wayne Rainey EUA 9Q
2o Kevin Schwantz EUA ...,.< 86
3o Daryl Beattie Aust...."... 59

_Z ZSOcc
1o tetsuya Harada Jap... Yamaha
2o Massimiliano Biaggi Ita . Hondcj
3o Jean Philippe Ruggia Fra Aprilia
Geral
1o Tetsuya Harada Jap 9á
2o Tadayuki Okada Jap 55
3° Nobustsu Aoki Jap 49

(J^E 125cc
1o Kazuto Sakata jap Horidá
2o Ralf Waldmann Ale Aprilia
3o Taekeshi Tsujimura Jap. Hondá
Geral ,'
1o Kazuto Sakada Jap 85
2° Dirk Raudies Ale 75
3o Taekeshi Tsujimura Jap ....55

Dlvulgaçãp

Antes de cair e abandonar a prova, Alexandre Barros vinha disputando a liderança com Kevin Schwantz
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Ô oito-com júnior do Vasco, formado por Cristiano Lima, Frederico Costa, Leandro Silva, Gustavo Filho, Mário Lyra, Vinícius Campos, Cristiano Freitas e Gibram Silva, ignorou o favoritismo do Flamengo

Juniores do Vasco são bons também no remo

Lakers está a

uma yitória

JOSÉ EMÍLIO AGUIAR
„„„Os juniores do Vasco não fazem
sttcesso apenas no futebol. No re-
mo, os garotos de São Januário
venceram as três provas da segunda
etapa do Campeonato Estadual,
disputadas ontem, na Lagoa. As"equipes do quatro-com, skiff femi-
nino e oito-com derrotaram os fa-
voritos do Flamengo.

A vitória serviu de estímulo para
os vascaínos, há um ano treinados
por Umberto Vasconcellos. o Do-
quinha. Ex-técnico rubro-negro.
Doquinlia elogia a paciência da
atual diretoria. "Antes, os dirigen-
tes cobravam resultados imediatos
e acabavam demitindo treinadores
e dissolvendo equipes de poten-
ciai", diz. Agora, Doquinlia espera
ter três anos para trabalhar essa
geração. 

"Mas, 
para chegar ao ní-

vel do Flamengo na categoria adul-
to, o Vasco precisaria investir
mais"^avisa. O clube não tem tan-
que, os barcos de ensinamento es-
tãq quebrados e os usados em com-
petição, ingleses, são obsoletos em
relação aos Empacher rubro-ne-
gros, de fabricação alemã.

No adulto, o Flamengo conti-
nua sem ter ameaçada -a hegemo-
nia. O dois-com, de José Raimun-
do, Dirceu Marinho e o timoneiro
Alexandre Fernandes, teve a me-
lhor performance, chegando lOOm
à frente do Vasco. O Flamengo ga-
nhou ainda no skiff, peso leve e
four-skiff.

A única vitória do Vasco no
adulto foi dos experientes Vaval e
Marquinhos, no dois-sem. O Bota-
fogo obteve vitória solitária no
quatro-sem infanto-juvenil.

Antônio, 71 anos, dá lição de vigor

Entre os remadores do domin-
go ensolarado na Lagoa, dois' chamaram a atenção: Antônio de
Campos, de 71 anos. 2o colocado
na prova de veteranos do quatro-
com. e Mariana de Souza, vence-
dora no skilT feminino.

Antônio è um exemplo de vita-
lidade: publicitário aposentado,
acorda todo dia cedinho. há 53
anos. para praticar o hobhy que

começou a amar nas águas do rio
Tietê. "Sou melhor do que todos
eles", brinca, referindo-se aos
companheiros de barco do Fia-
mengo, com idade ao redor de 45
anos. Já Mariana desafia o mito
de que remo è para quem tem
ombros largos. Aos 17 anos. hesi-
ta em seguir carreira no Vasco ou
no jornalismo. (J E.A)

Seles vence torneio sem 
jogar

¦ Iugoslava leva

título junto com

Arantxa Sanchez

HAMBURfi-Q-r-ALEMA-NHA — Mesmo sem dis-
putar a final, a iugoslava Moni-
ca Seles foi considerada campeã
do Aberto de Hamburgo. A de-
cisão foi da Women's Tennis As-
sociation (WTA) para que a te-
nista número um do mundo não
perca pontos — ela foi apunha-
lada pelas costas por um dese-
quilibrado mental, quando dis-
putava uma vaga para as
semifinais com a búlgara Mag-
dalena Maleeva, na última sex-
ta-feira. A vencedora, na qua-
dra, no entanto, foi a espanhola
Arantxa Sanchez, que derrotou
Steffi Graf por 6/3 e 6/3 — que-
brando uma seqüência de seis
anos da alemã.

Contrariando as expectati-
vas, Monica Seles recebeu alta
ontem do Hospital Universitário
de Eppendorf, onde estava inter-
nada. Em um comunicado, o
empresário da tenista informa
que ela viajou para a Flórida.

nos Estados Unidos, onde reside
desde 86. Ainda segundo o co-
municado, Seles, de 19 anos,
passa bem, mas ficará sob obser-
vação médica por tempo inde-
terminado — a perfuração cau-
sada pelo golpe é de 2
centímetros. A tenista, que assi-
na o comunicado, deixou sua
mensagem registrada: "Quero
agradecer a todos que me ajuda-
ram nesses poucos mas difíceis
dias que passei".

A Women's Tennis Associa-
tion justificou a decisão através
de seu diretor Gerard Smith:"Trata-se de uma posição sensa-
ta", afirmou, ao acrescentar que
essa regra só se aplica para
Hamburgo e não será válida pa-
ra outros torneios. "Seles não
poderia se prejudicar no ranking
da ATP", justificou Smith.

Segundo ps médicos que
atenderam a tenista número um
do mundo, ela ficará de dois a
três meses parada. Com isso, es-
tará fora do Aberto da Itália,
que começa hoje — Arantxa
Sanchez vai substituir Monica
Seles e com isso será a cabeça de
série número um — e é provável

que a iugoslava não participe
também do Aberto da França,
competição que Seles conquis-
tou por três anos consecutivos.
Para os médicos, o desafio mais
difícil para a tenista será o de
superar o trauma causado pelo
ataque durante um intervalo do
jogo.

A alemã Steffi Graf, pivô in-
voluntária da agressão, esteve
sábado visitando Seles no hospi-
tal. "A ferida em si não ê proble-
ma, mas sim o que se passa na
cabeça dela", disse. Graf não
quis falar sobre posições: 

"Pon-

tos ou ranking não tem nenhu-
ma importância para nós neste
momento", finalizou.

Agressor — Um juiz da ci-
dade de Hamburgo determinou
que o agressor de Monica Seles
fique na prisão e não em um
hospital psiquiátrico. A polícia
de Hamburgo havia descrito o
agressor, o alemão oriental
Guenter Parche, de 38 anos, co-
mo uma pessoa com distúrbios
mentais que queria ferir Monica
Seles e afastá-la das quadras pa-
ra beneficiar a sua principal rival
no tênis, a alemã Steffi Graf.

da semifinal

PHOENIX, EUA — O Los AngCr
les Lakers fez o que parecia impôs-
sível, ao derrotar pela segunda vez
seguida o favorito Phoenix Suns,
no play-off da NBA, a liga profis-
sional de basquete americano. Oi>

_ tem,.o Lakers-venceu por 86 a<&;1 i.
Com nova vitória, amanhã, emjLòs
Angeles, passa à semifinal da con-
ferência do oeste. No primeiro jo:
go, também em Phoenix, deu La-
kers: 107 a 103.

Em outros jogos do play-off, an-
teontem, houve também surpresas;.
Uma delas foi a vitória do Los
Angeles Clippers por 95 a 83 sobre
o favorito Houston Rockets, empai-
tando a série entre os dois times do
oeste — o Houston vencera antes
por 117 a 94. Ainda no oeste, ò
Portland empatou com o San An-
tonio Spurs. Após perder a primei-
ra partida (87 a 86), o Portland se
recuperou e venceu por 105 a 96.

No leste, o New Jersey Nets gar
nhou do Cleveland Cavaliers, por
101 a 99. Os Cavs venceram a pri-
meira (114 a 98). O Boston cedeu
em casa a vitória ao Charlotte Hor-
nets: 99 a 98. No primeiro jogo, deu
Boston (112 a 101).
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Piloto faz 352 km/h, passa do limite de velocidade no teste de estreantes e é 
'convidado' 

pelos comissários a se retirar da pista

INDIANÁPOL1S, EUA — NélsOil
Piquet acelerou tanto em Indiana-
polis que foi "convidado" pelos
comissários do USAC (United
States Auto Club, organizador da
corrida) a deixar a pista por andar
acima do limite estabelecido para
o rookie test — a prova de habili-
tação para estreantes nas 500 Mi-
lhas. Piquet ultrapassou as 215
milhas por hora (345,999 km/h), o
que é proibido pelo regulamento.
Fez uma volta a 219 mph (352,434
km/h) e acabou tendo que encer-
rar o treino no sábado.

"A 
gente já ia parar mesmo",

riu Piquet, "por isso resolvi pisar
mais forte". O tricampeão planeja-
va dar três ou quatro voltas rápi-
das, mas um problema no motor
fez com que parasse antes do pia-
nejado. Mesmo que quisesse trei-
nar'ontem, como estava previsto,
Piquet, e Jolin Menard, dono de
sua equipe, teriam de convencer os
organizadores de que o Lola-Buick
número 77 não ultrapassaria nova-
mente o limite de velocidade.

Os resultados deixaram o piloto
satisfeito e bem humorado. "Para
mim, o importante foi ter andado
dois. dias seguidos, após ficar um
ano parado", disse. "Mesmo sem
ter sido muito rápido, foi bom sen-
tir o carro, me readaptar à pista e à
rotina dos treinos", prosseguiu,
lembrando que, no ano passado,
ficava muito impaciente com as su-
cessivas bandeiras amarelas e com
o ritmo de trabalho dos mecânicos,

bem mais lento que na Fórmula 1.
Massageando os pés, sentado

num canto da garagem de sua equi-
pe, denominada oficialmente de A-
risco-Menard, o tricampeão disse
que seu objetivo, agora, é se prepa-
rar para a corrida. Piquet sente-se
fisicamente bem. "Não tenho dores
nos pés", falou.

De volta ao Brasil, Piquet passa-
rá pelo Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília, onde tem um encontro
marcado com o ministro Hugo Na-
poleão, das Comunicações. O re-
torno aos Estados Unidos é previs-
to para quinta-feira, quando
retomará os treinos oficiais,'que te-
rão início a partir do dia 7.

Nos treinos de ontem, os es-
treantes só entraram na pista às
1 lh, depois que a chuva parou — o
regulamento nos ovais não permite
testes e corridas em piso molhado.
O francês Stephan Gregoire, com
213 mph, foi o mais rápido, seguido
por seu compatriota e ex-piloto de
Fórmula 1 Olivier Grouillard. O
brasileiro Marco Greco também
andou durante todo o dia.

Indianapolis — AP

9 a 14/5 — Treinos livres diários
15/5 — Definição da pole-position
16/5 — Segunda sessão de treinos oficiais
17 a 21/5 — Treinos livres diários
22 e 23/5 — Última tomada de tempo
27/5 - Último treino livre
30/5 — 500 Milhas de Indianápolis

Justino vence na Uno
O goiano Laércio Justino foi o

vencedor da segunda etapa do
Campeonato Brasileiro de Fórmula
Uno, disputada ontem no Autó-
dromo Internacional de Goiânia.
Em segundo lugar ficou Fábio Sot-
to Mayor, seguido de Paulo Go-
mes. Ênio Paranhos e Adalberto
Jardim. Ingo Hoffmann terminou a
prova em sexto.

Lacrcio Justino largou na tercei-
ra posição e assumiu a ponta logo
na segunda curva. Mas a prova de
Goiânia teve duas largadas, pois
quatro carros se envolveram num
acidente na terceira volta.

Na segunda largada, o piloto de
Goiás pulou novamente na frente e.

durante 14 voltas, suportou o assé-
dio de Sotto Mayor e de Paulo
Gomes. Xandy Negrão, Cláudio
Gontijo, Áttila Sipos, Rogério
Motta e Tino Viana queimaram a
largada, e foram penalizados em
um minuto. Justino marcou tam-
bém a melhor volta da prova.

Laércio Justino e Xandy Negrão
lideram o campeonato com 20 pon-
to. Em terceiro lugar, está Fábio
Sotto Mayor, com 17. Paulo Go-
mes e Ingo Hoffmann dividem a
quarta colocação com 16. E Toni-
nho da Matta, com 15 pontos,
guarda o sexto lugar. A terceira
etapa será dia 23, em Interlagos.

Gil de Ferran sai

em 2o na F 3000
O brasileiro Gil de Ferran estréia hoje 11a

Fórmula 3000 largando na segunda posição
na primeira prova do campeonato mundial,
que será disputada no circuito de Donington
Parle, na Inglaterra. O piloto brasileiro,
atual campeão inglês da Fórmula 3, marcou

1 min 19s63 nos treinos de classificação —
ficando a apenas 8 centésimos de segundo
do pole-position Olivier Beretta.

Além de Ferran, a prova de abertura do
Campeonato Mundial de Fórmula 3000
conta com a estréia de outros dois brasilei-
ros: Pedro Paulo Diniz, que sairá 11a 20a
posição (Imin21s56) e Constantino Júnior
que marcou o 24° tempo, com Imin22s27.

A Fórmula 3000 é o vestibular para a
Fórmula 1. O brasileiro Christian Fittipaldi
foi o campeão da categoria em 1991, e Rn-
bens Barrichello disputou o campeonato do
ano passado.

Fórmula 3 — O paulista Flávio Figuei-
redo ficou em terceiro lugar na terceira etapa
do Campeonato Italiano de Fórmula 3, on-
tem em Pergusa. O gaúcho Marcelo Ventre,
que largou na segunda posição, bateu ainda
na primeira volta. O goiano Tom Stefani
chegou em 10° e o paranaense Marcos Guei-
ros terminou na 15" posição.

Fórmula Opel — O piloto Luís Garcia
Júnior conquistou o quinto lugar na segun-
da prova do Campeonato Inglês de Fórmula
Opel, ontem em Snetterton. O outro brasi-
leiro, Roberto Xavier, chegou na nona posi-
ção. Hoje, os dois pilotos disputam a tercei-
ra prova do inglês de Fórmula Opel. Garcia
Júnior sairá na 11a posição, e Xavier na 13".

T ) Ohvic-f Berella (Monaco) 1mni19s55
I 2°) Gil deFertan (Brasil) 1min19s63
| 3") Paul Stewart (Escbcial 1min20s12 [j.
| 4°) Pedro Lamy (Portugal) 1min20si7'
| 5°) Olivier Panis (Franca! 1min20s25 |I '6°VGianpieroSlmoni (Italia) 1min20s42 |
| 20°) Pedro Diniz (Brasil) 1 min21 s56 |& ......... ..... ... "" 'f.
i 24°) Constantino Junior (Brasil)... 1min22s27

if^^assls. Rovrurc|". cm fibia dc carbono a.

Pique! ficou satisfeito com o resultado dos testes, que llte permitiram conhecer melhor o carro

Motor: Cosworth. Mugen e Judd V8. 3.000 cc
Potência: 470 cavalos
Peso: 540 kg
Pneus: Avon, slicks
Velocidade máxima: 300 km/h

Tjiríana e Soraia

lniiiü Caries Raais*

conseguem índice

BRUNO CASOTI
Luciana Paula Mendes e Soraia

Vieira Telles foram as primeiras
atletas a alcançar, no Rio, índice
para o Mundial de Atletismo, em
agosto, em Stuttgart. Alemanha.
Na disputa do Troféu Dia do Tra-
balhador. quinta etapa da Taça Ci-
dade do Rio de Janeiro, ontem, no
estádio Célio de Barros, Luciana
venceu os 800m rasos em 2m02sl6,
com ls de vantagem sobre Soraia.
As duas alcançaram o índice B
(2m03), válido se ninguém alcançar

A (2m0ls30), o que ainda espe-
am conseguir.

Vinte atletas de São Paulo com-
petiram. Arnaldo de Oliveira —
que na semana passada venceu os
lOOm rasos, mas ficou a 29s do
índice (I0s30) — ganhou nos 200m
más novamente ficou abaixo do in-
dice (20s80).

Ex-atleta da Mangueira, hoje
do Sesi, a carioca Luciana, 21
anos, disse que foi incentivada pe-
Ia "concorrente forte" e pelo de-
safio que lançou a si "própria, de-

vido aos maus resultados em
l992, quando não conseguiu
"nem o índice B". Dona de vários
títulos no juvenil e campeã sul-a-
mericana no adulto, ela compete
também nos 400m e 200m, mas diz
que prefere os 800m, prova em
que aposta: "espero fazer 2m era-
vados no Meeting de São Paulo
(próximo dia 16)".

A mineira Soraia, da Eletropau-
lo, disse que chegou a "encostar"
em Luciana nos primeiros 150 me-
tros da prova e ficou feliz com o
segundo lugar, por não se conside-
rar "atleta de velocidade" — dedi-
ca-se aos 1500m. Aos 34 anos, ela
se afastou por um ano, por causa
de uma inflamação no tendão de
aquiles do pé direito. Voltou a trei-
nar há um ano e garante que tem
gás para as Olimpíadas de 1996, em
Atlanta. "Foi maravilhoso, porque
ainda não estou trabalhando veloci-
dade", afirmou.

Os resultados do Atletismo
estão no Placar JB.

Luiz Carlos David
Aluisio Paz (à frente), do Fluminense, acabou chegando em segundo nos 3 mil metros com obstáculos, prova vencida por Sérgio Ribeiro (E)

!¦ . ii i i in  ri r i—ana*—mi—«mmmmm—im—————
Luciana (L) chegou I segundo à frente de Soraia nos SOO metros

COMUNICADO

TOURING CLUB DO BRASIL
Visando agilizar a prestação do Serviço de Socorro Mecânico, o TOURING vem.
há algum tempo, informando a seus sócios da necessidade do cadastramento de
seus veículos para a realização do atendimento. Compreendendo a importância
do cadastramento prévio, 90% dos associados já o fizeram.
Assim sendo, informamos que, a partir do próximo dia 10/05/93, o Serviço de
Socorro Mecânico somente será realizado em veículos previamente cadastrados
no Clube.
Aos associados que ainda se encontram com os seus veículos em situação
irregular, solicitamos o comparecimento urgente a qualquer uma de nossas lojas
abaixo relacionadas:
BOTAFOGO: R. Gal. Severiano, 201 — tel: 295-7440
CASTELO: Av. Pres. Antônio Carlos, 130 — tel: 532-4617
BARRA DA TIJUCA: Av. das Américas, 3201 — tel: 325-8677
TIJUCA: R. Pereira de Siqueira, 97 — tel: 264-6833
SÃO CRISTÓVÃO: R. Idalina Senra, 49 — tel: 264-3100
BONSUCESSO: R. Cardoso de Morais, 261 — tel: 270-3078
TODOS OS SANTOS: R. Piauí, 196 — tel: 296-9247
CAMPO GRANDE: Av. Cesário de Melo, 1751 —tel: 394-4165
NITERÓI: Av. Jansem de Melo, 417 —tel: 717-8938
PETRÓPOLIS: R. Treze de Maio, 135 — tel: 42-3377
TERESÔPOÜS: Av. Feliciano Sodré, 171 — tel: 742-0958
CAMPOS: Av. Dr. Alberto Torres, 208 — tel: 22-2149
VOLTA REDONDA: Av. Getúlio Vargas, 721 — tel: 42-3828
NOVA FRIBURGO: R. Nossa Senhora de Fátima, 36/E —tel: 22-3825

ATLETAS

DO PRIMEIRO

MONDO

RECADOS

ASSIM:

Viagem

Porque,

quando, como

e onde ir.

JORNAL DO BRASIL
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filme baseado em romance de Stephen King
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OS ANGELES — George Romero é o
Pelé do cinema de horror. Desde que fil-
mou A noite dos mortos-vivos, em 1968,
esse novaiorquino do Bronx se tornou um
dos diretores mais respeitados do gênero.
Aos 52 anos, Romero acaba de lançar aqui
o filme de The dark hall, baseado em um
romance de Stephen King.

0 filme conta a história de um escritor,
Thad Beaumont (Timothy Hutton, de Gen-
te como a gente), que ganha fortunas
escrevendo livros medíocres e violentos sob
o pseudônimo de George Stark. Chanta-
geado por um espertalhão que descobriu
sua dupla identidade, Beaumont resolve"eliminar" seu personagem e declara
George Stark "oficialmente morto". Stark,
antes apenas uma criação da mente de
Beaumont, cria vida e resolve se vingar do
seu criador, matando todos à sua volta.

A história de The dark hall é em parte
autobiográfica: entre 1977 e 1984, Stephen
King escreveu cinco romances sob o pseu-
dònimo de Richard Bachman, até que um
lã descobriu seu segredo, obrigando o es-
critor a revelar a autoria dos livros. Em

, entrevistas, King disse que Bachman mor-
reu de "câncer de pseudônimo".

Romero e King são amigos desde o final
; da década de 60, quando o escritor se

confessou um grande fã de A noite dos
mortos-vivos. Em 1982, King escreveu o
roteiro e Romero dirigiu Creepshow, filme
de terror dividido em episódios. Durante
anos Romero manifestou seu desejo de
adaptar para as telas um romance de King,
mas questões contratuais frustraram os
planos. O diretor queria filmar Salem's lot
e 0 cemitério maldito, mas Tobe Hooper e
Mary Lambert acabaram dirigindo os fil-
mes.

Até que surgiu a oportunidade de adap-
tar The dark hall. Romero contatou King,
que adorou a idéia. Como sempre, as fil-
magens foram realizadas em Pittsburgh, de
onde Romero só sai para passar finais de
semanana na Flórida, com sua mulher e
duas filhas. E foi de sua casa de praia que

_eleja]ou.-por-telefone,-ao-JORNAL DO
BRASIL.

Você é conhecido como uma pessoa re-
clusa, que não gosta de badalações. É por
isso que continua morando em Pittsburgh?

Não tenho mais saco para festas e bada-
laçòes de Hollywood. Só gosto de sair
daqui para convenções de terror, onde
posso encontrar os lãs.

É verdade que você teve que mudar o
final de Instinto fatal por pressão da produ-
tora?
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Sim. Nas sessões de testes, acharam que
o final era muito depressivo. Me obriga-
ram a fazer um final diferente, com um
desfecho feliz.

Você também teve esse tipo de problema
em The dark halP.

É até irônico. A produtora do filme, a
Orion, estava tão quebrada que nem sessão
de testes estava fazendo mais. Acho que só
por isso me livrei de pressões.Dos filmes de terror produzidos recente-
mente, algum lhe impressionou?

Acho que Candyman é um bom filme.
A noite dos mortos-vivos é considerado

um filme inovador. Você concorda?
Quando dirigi o filme em 1968, o estilo

dos filmes de horror já estava começando a
mudar. Acho que os diretores anteriores à
minha geração não estavam aproveitando
todo o potencial que o gênero oferecia.
Tudo que fiz em A noite dos mortos-vivos
foi copiar o estilo dos quadrinhos de hor-
ror e acelerar um pouco o ritmo da narrati-
va.

Muitos consideram sua trilogia sobre
zumbis como uma metáfora da sociedade
americana.

Os críticos exageram um pouco, mas
obviamente em meus filmes existe a sátira
social. Em A noite dos mortos-vivos o heróil
é um ator negro, e muitas pessoas acharam
que isso foi uma forma de protesto contra
o racismo americano. Numa óbvia alusão
à sociedade de consumo, coloquei zumbis
atacano pessoas dentro de um shopping
center.

Quais são as suas referências cinemato-
gráficas?

A primeira vez em que fui ao cinema
sozinho, devia ter uns 8 anos. Fui assistir a
uma sessão dupla de Frankenstein com Bo-
ris Karloff e Drácula com Bela Lugosi.
Aquilo me marcou.

Nova estética

acelera o ritmo

N,10 final dos. anos 60, o cinema de
terror, era um saco. A grande produtora
da-época, a inglesa Hammer, se especiali-
zou em filmes baseados em personagens
clássicos, tipo Drácula. Os filmes, da épo-
ca eram na maioria lentos e desestimulan-
tes, com a narrativa em ritmo de tartáru-
ga e cenas de violência apenas sugeridas,
quase nunca mostradas explicitamente.

Romero acabou com isso ào fazer Anoite dos mortosrvivos, em 1968. A um

+
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Luis Carlos dos Santos

: Jasón Newstàd,"baixista do Metallica, parecia personagem dos filmes Sexta-feira

S

PEDRO SÓ

'ÃQ PAULO — Salve-se quem
pudersSábado, um punhado de ho-
rasianíes.düshow do Metallica, era
esse o clima nas imediações do Par-
que Antártica. Centenas de carros e
ônibus com caravanas vindas do
interior e do Rio congestionando o
acesso ao estádio, uma imensa fila

para comprar ingressos para o
show extra de ontem e outra maior
ainda para entrar compunham uma
cena tensa como as músicas do gru-
po americano. A pressão foi subin-
do durante o show de abertura da
banda paulistana Viper, com as tra-
dicionais ondas de empurra-empur-
ra varrendo a platéia no gramado.
E explodiu saudavelmente às

21h37, quando James Hetfield (voz
e guitarra), Kirk Hammett (guitar-
ra solo), Lars Ulrich (bateria) e Ja-
son Newsted (baixo) entraram to*
cando Enter sandman, sucesso do
último disco. Os 35 mil espectado-
res presentes exultaram. E a turma
que estava de fora aproveitou para
tentar invadir, causando um peque-,
no tumulto.

Por sorte, a coisa ficou por aí.
Apesar da falta de proteção entre o
campo e o fosso, não houve aciden-
tes graves. A maioria dos atendidos
foram os bebuns de sempre. Toda a
tensão foi se dissipando em rock de
alta octanagem ao longo de 2h40 de
exibição. Exibição mesmo, que este
foi um show à antiga, com gestos
largos, na medida para grandes es-
tádios. O Metallica não teve vergo-
nha de jogar para a torcida, puxan-
do corinhos e hey heys. Há quem
chame isto de populismo ou fascis-
mo. Mas é mais justo falar em po-
pularidade e respeito aos fãs. O
grupo, afinal nunca enganou nin-
guém: já em 1984, o encarte do
segundo LP, Ride the lightning,
mencionava uma "luta 

para domi-
naromundo".

0 quarteto está chegando lá e
perdendo o ar soturno; Jason, de
cabeça raspada, fazia as vezes de
buflto psicopata, lembrando «eu xa-
rá dos filmei da «irie Sexta-feira
13. Na dobradinha ihmh Seek &
destroy e Whiplasht ele deixou Ja-
me» (ainda com uma luvinha na
mio queimada) à vontade para
brincar também; como paga, rece*
beu um banho de cerveja, Até Kirk
Hammett largou a carranca de ban-
doleiro mexicano e distribuiu sorri-
sos no final, enquanto solava Stone
coldcraiy, do Queen. No fim, hou-
ve quem reclamasse da longa dura-
ção. Mas show que inclui a música
One (baseada em Johnny vai à guer•
ra, de Dalton Trumbo) não pode
ser menos do que bom.

I Armando Bógus (? 1932 f 1993)

Talento e versatilidade

s

ANA CECÍLIA AMERICAN

ÃO PAULO — Após dois me-
ses de internação no hospital Sírio
Libanês, morreu ontem, às 4h50, o
ator Armando Bógus, celebrizado
na televisão em papéis como o tur-
co Nacib, da novela Gabriela, e o
vilão Cândido
Alegria, de Pedra
sobre pedra. Bó-
gus, que estava
com 60 anos, ti-
nha leucemia e
desde fevereiro
vinha se subme-
tendo a quimiote-
rapia. Desde ju-
1ho do ano

£ 
assado. Bógus
izia transfusões

mensais de san«
gue, e em setem<
bro de 1992 foi
operado para a
retirada do baço,
O ator sofreu
uma hemorragia
digestiva há dez dias, ç a partir dai
seu estado piorou.

A pedido da familia, o velório de
Armando Bógus reuniu poucas pes-
soas, entre elas colegas de trabalho e
amigos como Francisco Cuoco, Ney
Latorraca, Marco Nanini e Lima
Duarte. O enterro aconteceu às 17h,
no cemitério da Consolação. Bógus
deixou um filho, Marco Antônio Bó-

>^IbR

¦ HORQSCOPO MAXKUM

gus, de 26 anos, de seu primeiro
casamento, com a atriz Irina Grccco.
Sua segunda mulher, Elizabeth Nu-
nes de Souza, conta que o ator man-
teve o bom humor até os últiiíuas
dias. "Durante Pedra sobre pedra, ele
não quis parar de gravar. Cândido
Alegria foi um personagem que.pie

não se permitiu
abandonar." Bó-
gus faleceu consa-
grado como o me-
lhor ator da TV
em 1992, segundo
a Associação Pau-
lista de Críticos de
Arte.

Seu talento,
porém, revelou-se
a partir dos anos
60, nos palcos
paulistas. Ençe-
nou peças polêmi-
cas — como Aia-
rat Sade (1967) e
Hair (1969) — e
comédias, como
Bonifácio Bilhões,

de João Bittencourt, que ficou cinco
anos em cartaz, e vários filmes, como
Doramundo, de João Batista de An-
drade. Mas ficou conhecido em todo
o país através da televisão, atuando
no Grande Teatro Tupi e em diversas
novelas da TV Globo. Sua última
atuação ainda não foi ao ar: um
pequeno papel num especial dirigido
por Dênis Carvalho.

CRUZADAS
Cario» Sllua

| ÁRIES • 21/3 3 20/4 
I Posicionamento que j [?s, marca um d/a eje forteu ^
; reálizacõea rrmterisil», T„-,rr¦ Vivência bem posicionada em assuntos que dó'
: pendam de outras pessoas, Afetivamente a se'
; gunda-feira lhe dará nova oportunidade em rela'• ção ao amor.

TOURO • 21/4 a 20/6
VooA começa a sua se-
mana de forma bem
disposta, oom excep<
clonal vantagem em assuntos de emprega"Pos-
albllldade de alterações nesse oampo. Ainda são
razoáveis as previsões sobre seu relaolonamen-
to Intimo. Seja prudente.

OtMEOS • 21/6 a 20/8
Disposição bastante
equilibrada em sua
vènola pessoal
deve Influir na tomada
pendentes de trabalho ou de negócios. Cuide poronde n8o seguir conselhos levianos. Quadro de
atlrmaçâo afetiva.

5EH
meda de decisões nos assuntos

CÂNCER • 21/6 a 21/7
Ganhos novos e exce-
lente momento em ter-
mos financeiros. Sur-
gem indicações que mostram que você poderá
alcançar hoje um velho e superado sonho mate-
rial. Vivência afetiva moldada em disposição de
carinho e ternura.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Possibilidade acentua-
da de que em sua atlvl-
datfe de rotina surjam __
agora novidades que Irão concentrar suas aten
ções. Pessoal e afetivamente, o dia nâo reco-
manda multa exuberdnola. Prooure agir de forma
controlada e prudente.

VIRGEM • 23/08 a 22/OJL
A Lua ainda o influen-
cia de forma muito
marcante, oom vanta-. —
gem em assuntos de dinheiro. As Influencias
tenderão a levô-lo a sltuaçfles novas de vanta-
gem em assuntos pessoais e no trato com os
Íntimos, Realização no amor.

/' . LIBRA* 23/9 a 22/10
A segunda-feira dará
ao llbriano boas opor-
(unidades na «u« rotina i tt> rl
maiores Influências ocorram no linat do dia. com
o trânsito lunar. Procure ser mais dado ao carl-
nho e à ternura.

ESCORPIÃO • 23/10 a_2
Hoje estão concentra-
das a favor do escor-
piano algumas boas in-
fluências, com destaque para a ação de pessoas
que podem ajudâ-lo em importante pendência.Relacionamento fácil com os seus companheiros
zodiacais de elemento.

¦| SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12: Boa regência em as-
! suntos materiais. Qa-
; nhos imprevistos e sa-
; tisfação quanto aos seus negócios próprios.¦ segunda metade do dia, podem ocorrer alguns
; fatos que irão fazê-lo sentir-se solitário e triste.' Mude isso.

Na

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Esta segufida-feira re-1 2.
serva
aspecto.s multo favorá- V * - "
veis em' relação aos seus interesses matênaís"
Isso lhe dará novo ânimo para realizações de
caráter pessoal e mudanças de bom significado
em sua vida.

AQUÁRIO «21/1 a 19/£
Estão vantajosamente
dispostss as Infludn-
cias que fazem do seu »¦ » u ¦
dia um momento de afirmação no trabalho ou
atividade de negócio. Quadro que realça aua
intuição e que o levará a seguir, de forma acerta-
da, impulsos e vontade.

T

PEIXES «20/2 a 20/3
A segunda-feira do na-
tivo de Peixes será
bastante positiva e re-
gistrarà pontos significativos em assuntos mate-
riais pendentes. No trabalho, você será benefi-
ciado pela mudança de condições e pela
alteração de opiniões. Equilíbrio afetivo.

¦ quadrinhos

GARFIELD
VOCÊ ME MOSTRA A SUA]
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PEANUTS

JA PENSOU QUEVOCE
TALVEZ SEJA UM
BEIJA-FLOR ?

&E1JA-FLORES
SÃO ATRAÍDOS POR
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CHARLES M.SCHULZ
Et, EU NÃO TENHO
NARIZ VERMELHO?
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HORIZONTAIS — 1 — caipiras; alcunhas que os natu-
rals de Itabuna dão aos roceiros que não conhecem a
cidade; 10 — louçania e vigor da juventude em uma
idade avançada; estado de quem apresenta aspeç.to
bem mais Jovem do que o que seria de esperar tendo
em vista a idade avançada; 11 — clave que se usa
somente na quarta linha do pentagrama (é representa-
do por um C voltado e seguido de dois pontos); 12
sistema de construção de estradas de ferro de montai-
nha, no qual se empregam duas ou mais cremalheiras,
dispostas de tal modo que os dentes de cada par não se
oponham entre si; 13 — tratamento dado a baronetes'e
cavaleiros (sempre seguido de prenome ou do nome
completo); 15 — malha redonda no pêlo da rês; 17 —
prefixo que, anteposto ao nome de uma unidade elétrica
prática, forma o nome da unidade correspondente no
sltema c.g.s. eletrostàtico; 18 — caipira; sujeito crédulo,
fácil de ser enganado; 20 — acres, azedas; 22 — (mit.escandinava) demônio marítimo feminino que devora os
homens: senhora das águas, procura apanhar em sua
rede todos os que se aventuram no mar; 23 — na
liturgia católica, hora canõnica subseqüente à sexta e
correspondente às três da tarde (pi.); 24 — quinto mês
do ano maçônico (correspondente a partes dos meses
de julho e agosto); 26 — forma arcaica da terceira
pessoa do singular do presente do indicativo do verbo
ser; 27 — vocábulo tupi-guarani que entra na composi-
ção de palavras brasileiras como prefixo, sufixo ou
tema e que como substantivo significa água, rio: 28 —
joeirar; 31 — ovário dos peixes; 33 — caipira; pequerjofazendeiro analfabeto da zona cacaueira; 35 — caipiras;
epiteto dado aos conservadores no tempo do Império,'e
que se origina do fato de a fazenda de Monte Alegre,
pertencente ao Visconde de Itaboral, grande prócer do
partido, achar-se localizada no município de Saquarema.

VIRTICAIS — 1 — caipiras; vagabundos; 2 — sutis-
táncia gelatinosa obtida de certas algas asiáticas utlli-
zada em bacterlologia, para a solidificação de meios de /cultura e como taxativo; 3 — tronco de árvore; 4 ;—variedade de abelha que nidifica no chão; 5— mel que
purga das fêrmas de açúcar e corre para o tanque, onbe
é recolhido (pi.); 6 — elemento de composição grego
que significa osso; 7 — coisa nenhuma; 8 — os últimps
sete ou oito segmentos abdominais das formigas, situa-
dos atrás do peciolo; 9 — caipiras; que vivem no sertão;
14 — charques; 16 — sensação que produz sobre o
corpo o desprendimento de eletricidade; sensação que
precede o ataque, a crise; — 17 — símbolo da unidade
de medida de luminãncla, Igual a uma candeia por
centímetro quadrado; 19 — rasteiro; diz-se do sapato de
gáspea baixa ou de salto baixo; 21 — espécie de formão
de seção cêncavo-convexa, que tem o chanfro do corte
ro lado côncavo e corta em forma de meia-cana, usado
em marcenaria, escultura, gravura em madeira, enca-
dernação etc. 24 — fazer parar; deter; 25 — um dos
orixás mais poderosos, relacionado com o raio e o fogo.
e sincretizado freqüentemente com 3. Jerônimo e^S.
Miguel Arcanjo; 29 — salto brusco; 30 — espècie^je
aguardente obtida pela fermentação e destilação do
melaço de cana-de-açúcar; 32 — sigla de molécula tíe
água ou de meio aquoso; 34 — deus da vida. Colabòrp-
çAo do Professor PEDRO DEMO — Brasília. *Í

CHARADÍSTAS DE ALÍM PARAÍBA 'A
¦nvlamom o nono abraço ao confrade DR. SÉp-

GIO LUIZ MOREIRA DE CERQUEIRA (ARI EROM), um
dos baluartes do eharadlsmo de Além Paraíba

A ECLÉTICA
Revista particular «ditada pelo confrade DE PAU-

LA (Elmo de Paula Araújo), repleta de material chara-
dístico • assuntos diversos. Se nSo encontrar noseu Jomalelro escreva para a Rua Dr. Sobral Pinto,
032 — CEP 38000.000 — Além Paraiba ou telefo-
ne para (032) 402.2166 e (032) 462.2128. X

CHARADAS PARAGÓGICAS (adição de sílaba finai)'
1. RABINO é o DOUTOR DA LEI JUDAICA. 2—3
AROOS — CEC — Brasília
2. TIRE A ROUPA, cara — disse a bandoleira —"ou
APERTO O GATILHO. 2—3
DE PAULA — A ECLÉTICA = Além Paraiba
3. Meu IRMÃO foi DIRIGIR o barco com muita sabedoria.2—3
CELLY — PASSATEMPOS BfBLICOS — TIJuca
4. Dentro do COFRE leva a ANTIGA ARMA DE FOGO.
2—3
FREI IQNÂCIO — QRUPO SAVEIRO — Jacarepaguá

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — esplrilose; seitoril; picada; mo;
Kapicurasi raramente; eb; mias; atana; tc; ala; eira;
pe; abombou; ofioldea. VERTICAIS — espira; seita;
picareta; itapaba; rodim; Iracema; li; ol; egos; uni;
rta; alef; nabi; caui; apo; eme; iba; ao; od.
CHARADAS SINCOPADAS: 1. desordenado/desomado;
2. arrote/arte; 3. bolada/boda; 4. jogata/jota; 5. cascata/
casta.
Correspondência para; Rua das Palmeiras, 57 apto. 4

Botafogo — CEP 22.270-070
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p_ / 0

A majestade abalada ZOZIIXIO

A bagunceira Hebe ¦' 
'

SSiTSSfi 9HHK A vaca alfabetizada P
 

ftq ? jo se pode dizer que esta coluna tenha saram a aparecer no mercado leites A, B e C
1/ Arthur santos reis |\| comemorado condignamente o 1° de o prepo nao parou mais de subir.' 

lMaio. ?
/% jg xaj,u £ verdade que no ' ''•> 

• Aflnal, o Dla do Trabalho 6 consagra- • Do assalto a bolsa nao escapam nem os
t.mnn Jn. fnon(. rarflmurii escre- '^St do paradoxalmente ao lazer, & vagabunda- virtuosos, aqueles que consideram o jogb:.tempo dos logos Laramuru escre- gem, a cogagao. coisadodemonio. ^Illlvia-se chabu, mas nesta fase pos- VVy Jb 

*• • Esta coluna traiu o esplrito da data: ra- • A estes esta reservado, a peso de ouro, ot
rainha dos baixmhos tudo anda di- f u lou. reino dos c6us.
ferente. E foi assim, como um tiro \ 

'*** • 
Nora zero nra ela ?

: pela culatra, que uma supercontida •> '? • A palavra fdcil e o poder de persuas&o dos
Xuxa estreou seu programa domi- JnklflU • £ curiosa a compreensfio idiota que pastores das igrejas evang61icas, que se: :
nical na TV Oloba N5o que ela ml'°r da» BMoastemd°coluiii8mo.
tenha mudado mu.to. 0 programa v ,'Z £ , lhes mundos e fundos.
e uma miscelania de ideias que ja 'iQrf' 

|* Em «2S?ohS wf» • Ou melhor: outros mundos sem fundos. ,
deram certo em outras ocasioes: aHBp'- "flnHBI "H J? • 

A custa da crendice da gente humilde e
tem joguinho de adivinhagao que :kv-^ -d ^r 

S« no video 
colunas estam- do pagamento infame do dizimo, retirado

: "yifct. 
a*Nfio 

lhea ocorre nunca pensar em traba-

fem^ en'trevistat tem debate™ tem ¦' WV «™», aM«So, oanBaw apom- . pena „»e a Eeoeita FedSral nio ande a%

musica. Enfim, e uma formula ja |! ? iTomo o castlgo.
expenmentada, com tudo para dar T f ATKrW?^ t£ • Ainda outro dla, o assessor de um figur&o g
certo. Mas nao deu. Pelo menos no " 1 %\ " * | $*'*]» * 9*; 

'*'lSBpP8^^ da Reptiblica instalou-se gostosamente na • o livro de Pedro Collor 6 hoje assunto
primeiro programa. E quem afir- ?*. sala de um colunista com o intuito evidente obrigatorio nas rodas de conversa.
mou isso foi a propria Xuxa. Ao se . '';**? de matar o tempo enquanto o chefe cumpria # pelo menos nas rodas de gente que se
despedir do publico, nesta sua pri- 

' ' , /« uma agenda reservada com o dlretor do manteve a margem da ciranda da corrup-.
mrira nmriran nfK tarries domini- 

'' ' % 
'l >' jOrnal. q&O a CU]0 COmpaSSO 0 gOVernO Collor dan-meira aparigao nas tardes domini - V, • Depols de uns clnco minutos de conversa oou.

cais, ela mesma fez um apelo. Nao :' i* ;'\ l\ i' - 
'• 

jogada pela janela, ao primeiro sinal de ?
vao sair por ai espalhando como toi ; ff, impaci§ncla do colunista, que tinha a tela • Quem engordou na mesa farta e fraudu-:
este programa', lembrando que ¦'£<&'--y\ mm1suafrente ainda virgem e dezenas de telefo- lenta do falecido governo vira as costas
uma estreia e sempre nervosa e ha , 

* • ?'(* *"K'f nemas a dar, o assessor nSo se deu por para o livro.
coisas que precisam ir se adaptan- achado: • j& se ouviu demais de um:
do. Conforme ela disse: "Todos os Xuxa nao esteve espontanea em seu primeiro programa — Ora, meu velho, vocS tira isso de letra. — NSo li e nao gostei.
domingos nos vamos modificar." • E concluiu batendo com o dedo indicador • Os pobres mortais que j& leram estao

Se e assim, e bom come?ar por va adorando aparecer na Globo e exatamente por reunir tantos espe- na at6 agora de queixo caido.

ela mesma. O que se viu na estreia e disparou: "o seu soft e mais bonito ciolistas para tao pouco tempo que d™ tUQ0 aqui ^

que ela perdeu o seu maior trunfo, que o meu". As duas so nao preci- a conyersa nao decolou e pairou tiva constatacao a- -
. a espontaneidade. A Xuxa que en- savam tadiealizar no show de tieta- como um OVMsobre c>«^tono. # 

A educacfto do ior- que se chega depois '
i tatitou com seu jeitinho moleque e gem mutua e explicita. E quando Acabou sendo meio chatinho. naii8ta 

imnediu aue de umas 10 piginas,'
ate beliscava os baixinhos no inicio Xuxa abandonou as fichas, a con- melhor foi a conclusao a que os e|e retribuisse a bo- do livro 6 hil&ria.
da carreira, quis parecer adulta. Se versa ficou mais interessahte. Mais convidados chegaram. Xuxa pode bagem com um pala- 'vmr * I • O texto de Dora' 
vestiu com a compostura de um uma vez foi a propria Xuxa que fez ser um extraterrestre. vrao. j 

pi Kramer dd de 10 a 0
soldado sales e se prendeu exagera- a critica: "ja mandaram me segurar ET ou nao, Xuxa continua lin- „ ¦rV(*j/ no de Cldudio Hum-
damente nas fichas ondelia os tex- na Uetagem. Tenho que darumade • Bom, 6 melhor D

pe r g unta s''a o s'e re vi s tad o s. 
? 

Um dos erros foi escalar como nalna jogada-Rosana Herman, mudar de assunto. , 
# pinta na parada

J' primeiro quadro o Xdo problema, ex-TV Manchete) e desobedece ... . .f/* um jornalista re--'
;]Tanto que o programa so gannoa em qUg ^ pretenc|e debater um te- Marlene Matos. Xuxa nao precisa • A julgar pela mo- c6m-chegado de Cu- '

jalguma gra?a quando entrou em ma qualquer. No programa de es- deixar de ser a rainha dos baixinhos vimentagao do res- ba, onde esteve co-'
; cena a impagavel Hebe Camargo, treia o assunto foram os discos voa- que os altinhos adoravam. Ela leva riu^na noi te 

U<fe mo marinheiro de -

j macaco velha (no bom sentido), que doreS) 0 que podia ser engra?ado jeito. So falta assistir mais aos pro- sexta-feira, o fim de atr^deVatTria!
bagun?ou tudo ao admitir que esta- com tanto maluco junto. Mas foi gramas de Hebe Camargo. semana se prenun- |9^para uma reporta-

ciava agitado. gem.
• Paulo Fernando — e ai, que tal? —

/\1J Kilr 
' 

I .Hit '*%.'¦< ^ /\ I *\s Marcondes Perraz li- ' perguntaalgu6m
derando uma mesa ft; curioso.

— _ I MAiLiii a it ji ¦¦ ¦ iiami! A RIM na Marcondes Ferraz W s6 tem hoje tres pro-
¦ • ^32^92 

MARISA GATA MANSA mesa 
dtaamSosUa^ fP" i, 

j 
blemas.

AiVBRADA HOJE 
E AHANHA19H 2 UNICAS APRESENTAQ6ES Ortiz^m^ae^de 

Suave 6 a rioite do Rio: Georgia — 6. 0 caf6 da ma-

01.8.E.U. NAO E APENAS UM CURSO de INGLES I ¦r*'. onlfir'flfio 
W°r'man e Mdrio Bernardo Gamero

©i* EVENTOS CULTURAIS EARTiSTICOS-M^S DE MAIO; W. _ 
./(H utinhas 

to to e Kerminioa Beck's b«r ?
III®1SSBSHSS ?&&- om po,,uouSs da w d0 au,or nor,oamo,i' -r mais adiante e, no fundo da casa, em situa- • Anuncia-se que a Sotheby's ir4 leiloar

Quadnlha "Promenade. AH" - Com Rubens de Falco. Lu«z de Lima. Maria Pompou Dire^fio - Clovis Levi lfe>s ^ i Vi QSiO ITlQ<iS dlSCrfitft, COITIO 6 dO SGU f61110, HO (liB« 8 dG 8IT1 LOIldrGS UIT1R P^-FtG 1
2voo2h"banaufadolns,alac5oFRISOEVIDEOMACIOSdaANNABELLAGEIGER~Gal0fia,BEU Copflca" ^s GX-govGrnador Morcira Franco. 66 cartas — da corrGspondcncia dG Greta/';'
Dio 18/19/20 - Dr Robert Rennebohn - Children's Hospital Columbus. Ohio-Curso sobro Reumatologia '< s Garbo.pcdiAtrtca - cooporucdo sociododo de Roumatoiogia py> ^ M ri • Esta bem o Moreira. • Pode estar ai o subsidio que o jornalista
i°8°3o V Fl"v'° Bo'b,"lay V'010"""0 

k\|\ 'id/' i'; • Enxuto, queimado de sol, jeans, camisa Luis Nacife tanto precisa para dar um .
iD8°30h" M"m,s,n9°" -co-pat-ocin.ousis 

pj*|fc ^HWHRhHI xadrez do Ralph Lauren, nao aparentava colorido mais tchan ao trabalho em cima :PATRociNio  AP010 mais do que 40 anos. do qual esta debrugado.
r 0 u'A" •A • Se nao fossem os abundantes cabelos pra- • A biografia do embaixador Walther Mo- '•

 CredirealO ©COLORTEL ifcWfa( ® Herbert canta rais tropical teados, 35 no mdximo. reiraSalles. ¦
 ^ i;yoomWta' aaaasxaa . • Seu figurino teria causado inveja ao eco- :•

—— . . ~ ^ _ _r^r-o-r-M-r-c- ll f^"T*1 TT1P1T*/^ 16gico secretario brizolista Roberto D'Avi- • Nacife tem indicios de que em algum
r ^AE, 

seu MELHOR: PRESENTE yj 011111^110 la momento da vida, muitos e muitos anos
I 

bKivi/\/v\trM i * • Na°s6 pela abundancia dos cabelos, que atras, Greta Garbo e Moreira Salles tive-
y HH| f f/If k I IffftfffRA ominplr\ rlnc comecamararearemD'Avila — seu maior ramumnamoro.

0 W KpIi I ImIaA A/iViVVillO ^111 LiilvlU vlv/O motivo de atribulacSes no momento — co- ?
m f vill IMVhI AovA* V AiflrW mo pelo bom gosto do colorido da camisa • A materia mais explosiva do fim de se-
1L. 11 Onr-m ^ Mn<- Mrtr/r FV-^onto Y^s\ Ys\ IP1TT13 Ralph Lauren. mana foi a informagao da Istofi de que o
jy If ^7? 

1 aiaiailiaa ministro Ellsea Resende esta empenhado
•combat* o str«s • B^xa coiest«roi • Enwgraeimtnio 

' 
Sexta i noite, no intervalo da •Engana-se,portanto, quemimagina que na concessao pelo Brancodo Brasil de um

« 50% d« d«sc. p«a a Mi*, acompanhada do matua ou d« t mho novela Ren foi exibido la nfto M pontos em comum entre o brizo] s- empr6stimo ao Peru de 150 milhSes de d6-
.....,,, ... , mo e o moreirismo — escolas politicas his- lares.

^TT P' pnmeira vez o comercial dos chine- toricamente antag6nicas. • 0 dinheiro seria destinado pelo governo
h 'os Rider com a regravai;ao_de tais • A preferGncia por uma boa griffe estran- Fujimori ao pagamento de obras de irriga-
. ;'n»^Uy21^5^67^^98wwJ|wu^e*»3»4 Tropical, de Jorge Benjor, feita pe- geira, por exemplo, 6 um deles. q^o no pais feitas pela empreiteira brasi-De corpo e alma com wot Ma.e»H^.::o^.(^:4Hodtt w».luB«»«>......  los Paralamas do Sucesso. Esta e leira Odebrecht.

JMMMHMB————BP}—primeira vez que a banda fez um • No bruaa da irrequieta noite do Antiqua- • Da qual Eliseu Resende foi vice-presi-
M ¦ ¦¦ ¦ ¦ ST jingle para comerciais. 0 anuncio rius correu o primeiro rumor do fim de dente.

¦ ^ L fc I L Ja% foi criado pela agenda W/Brasil, do semana. ?
publicitario Washington Olivetto • A TV Bandeirantes ja estaria se mobili- • Tao explosiva que o assessor de Comu-

DAGMAR SABOYA I 0 publicitario afirmou estar "en zando para langar a sua versao lot6rica da nicaQao Institucional da presidencia da I
: 

- 
T^op^rdec^rp^u can,ado" com o profaionafamo T&Sena 

do SBT e o Papa-Tudo da Rede

79 GRANDE LEILAO DE OBJETOS DE ARTE ao grupo na produQao ao jingle, # 0 bolo 6 grande e da para todos. menos duas vezes na sexta-feira para a
LOCAL dificil para quem nao esta habitua- redacao da revista sugerindo que a. sua

doa trabal"ar com pubhcidade • Curioso pais o Brasil. explosao faria ao pais mais mal do queSede da Sociedacte Hipica Brasileira cumpnr a risca a duragao pedida. • Ufana-se de nSo cobrar imposto de renda bem. „ aAv. Borgesde Medeiros,2.448-Tel.:(021)246-8090-Lagoa Com os Parlamas, nao houve pro- do trabalhador de baixarenda. • Chegou a ser sombrio:
Estacionamento Pr6orio blemas. Eles entregaram uma gra- • Nao da a menor importancia, entretanto, — Pode provocar demissQes.

li  va?ao de dois minutos, uma de um' a que ele disperse o saiario miseravel que ?
- ,n minuto e uma de 30 segundos da embolsa ao final de cada mes em loterias • Ignora-se se pela noticia em si ou peloEXPOSlvAO LtiLAO mesma cancan" "Tenhn certe7a estaduais e federals, quinas, senas, lotecas, vazamento.
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| f 

™°apostas 
em.cavalos, jogo do bicho etc. ?

Segunda-feira, 3?, 4? 5? 6? e Sdbado 3 
reDertorio da banda esta versao de • Outra figura do governo contraria a pu-

das 14 as 23 horas &s 21 horas reperwno aa Danaa, esta versao ae • Imposto 6 obrigagao; jogo 6 opg&o. blicagSo foi o ministro da Industria e Co-
^ LtiLocmo Ape,„. SSaBM organtzafio: ^Jr 1 ropicalwi zcaoai sendo pe- • Joga quem quer, 6 claro. m6rcio, Jos6 Andrade Vieira. t i
^ SSM'.Sif ¦ dagmar saboya dida pelo publico e vai entrar nos • Mas s6 o faz na esperanca de uma vida • Manifestou-se contra o empr6stimo. -•»- ~t

shows dos Paralamas". melhor, direito de qualquer cidadao, ainda • Queria, contudo, segredo. porque temia Tr
—— ——I mais no Brasil, pais da antivida. que a origem da noticia fosse a ele atribui-

HOIP ^ 1 Q |]C • Ainda na sexta-feira a noite, o locutor de ?
JSs J 110 um desses programas de radio populares • Debalde.

^ tem Desfile da Moda Outono/Inverno aumento do prego do leite. • Quem tem razao 6 o primeiro-ministro
Xk jTj . A • Reclamava que de janeiro para ca os au- da Franca, Edouard Balladur:

no ^nODDinS aa uavea, mentos sucessivos do leite superam ampla- — S6 ha uma coisa pior do que o excesso de
j rt O mente o crescimento da inflagao. pessimismo: e o excesso de otimismo. \
4^, shopping da #E concluia a sua irritagao com um salpi- ?

wSjr #>« yOi /tv TTTl code humor: • O Brasil, felizmente, desse mal nao :
 , ,  .'LL'f \ /\\/ P — Depois que a vaca foi alfabetizaba e pas- morre.

^ 
Zozimo Barrozo do A moral e Fred Suler

Zózimo
A bagunceira Hebe

foi a responsável pela

graça do programa
A vaca alfabetizada

Não 

se pode dizer que esta coluna tenha saram a aparecer no mercado leites A, B e C
comemorado condignamente o Io de o preço não parou mais de subir.
Maio.
• Afinal, o Dia do Trabalho é consagra-

do paradoxalmente ao lazer, à vagabunda-
gemi a coçação.

Esta coluna traiu o espírito da data: ra-
lou.

Nora zero pra ela.
?

E curiosa a compreensão idiota que a
maior parte das pessoas tem do colunismo.

Presume-se que seus autores movem-se
num mundo de fausto e fantasia, e que, uma
vez diante do computador, basta estalar os
dedos para o conteúdo das colunas estam-
par-se no video.

Não lhes ocorre nunca pensar em traba-
lho, esforço, stress, aflição, cansaço, aporri-
nhação etc.

?
Ainda outro dia, o assessor de um figurão

da República instalou-se gostosamente na
sala de um colunista com o intuito evidente
de matar o tempo enquanto o chefe cumpria
uma agenda reservada com o diretor do
jornal.

Depois de uns cinco minutos de conversa
jogada pela janela, ao primeiro sinal de
impaciência do colunista, que tinha a tela à
sua frente ainda virgem e dezenas de telefo-
nemas a dar, o assessor não se deu por
achado:

Ora, meu velho, você tira isso de letra.
E concluiu batendo com o dedo indicador

na rombuda cabecinha:
Está tudo aqui 

ARTHUR SANTOS REIS

Do assalto à bolsa não escapam nem os
virtuosos, aqueles que consideram o jogo
coisa do demônio. . j ?í 

J Ç? Ig
A estes está reservado, a peso de ouro, o '

reino dos céus. •

1 \de xabu. É verdade que no
tempo dos fogos Caramuru escre-
Via-se chabu, mas nesta fase pós-
rainha dos baixinhos tudo anda di-
ferente. E foi assim, como um tiro
pela culatra, que uma supercontida
Xuxa estreou seu programa domi-
nical na TV Globo. Não que ela
tenha mudado muito. O programa
é uma miscelânia de idéias que já
deram certo em outras ocasiões:
tem joguinho de adivinhação que
reúne crianças e adultos (atores
globais, o que é mais uma atração),
tem entrevista, tem debate e tem
música. Enfim, é uma fórmula já
experimentada, com tudo para dar
certo. Mas não deu. Pelo menos no
primeiro programa. E quem afir-
mou isso foi a própria Xuxa. Ao se
despedir do público, nesta sua pri-
meira aparição nas tardes domini-
cais, ela mesma fez um apelo: "Não

vão sair por aí espalhando como foi
este programa", lembrando que
uma estréia é sempre nervosa e há
coisas que precisam ir se adaptan-
do. Conforme ela disse: "Todos os
domingos nós vamos modificar."

Se é assim, é bom começar por
ela mesma. O que se viu na estréia é
que ela perdeu o seu maior trunfo,

' á espontaneidade. A Xuxa que en-
cantou com seu jeitinho moleque e

até beliscava os baixinhos no início' 
da carreira, quis parecer adulta. Se

;• vestiu com a compostura de um
soldado galés e se prendeu exagera-
damente nas fichas onde lia os tex-
tos de introdução de cada quadro e

: as perguntas aos entrevistados.
Tanto que o programa só ganhou

i alguma graça quando entrou em
; cena a impagável Hebe Camargo,' 

macaca velha (no bom sentido), que
bagunçou tudo ao admitir que esta-

A palavra fácil e o poder de persuasão dos
pastores das igrejas evangélicas, que se
multiplicam mais velozmente do que as
modalidades de jogos e apostas, prometem-
lhes mundos e fundos.

Ou melhor: outros mundos sem fundos. ,
À custa da crendice da gente humilde e

do pagamento infame do dízimo, retirado
dos pobres salários até de enipregadas do-
mésticas, constroem-se fortunas fabulosas.

Pena que a Receita Fedéral não ande a
cavalo.

Como o castigo.

O livro de Pedro Collor é hoje assunto
obrigatório nas rodas de conversa.

Pelo menos nas rodas de gente que se
manteve à margem da ciranda da corrup-
ção a cujo compasso o governo Collor dan-
ÇOUa

?
Quem engordou na mesa farta e fraudu-

lenta do falecido governo vira as costas
para o livro.

Já se ouviu de mais de um:
— Não li e não gostei.

Os pobres mortais que já leram estão
até agora de queixo caído.

___^^_^Paulod^eus D• A primeira e obje-
tiva constatação a~
que se chega depois
de umas 10 páginas
do livro é hilária.

KW .ri • O texto de Dora
MLL, T' ; V ,f Kramer dá de 10 a 0

no de Cláudio Hum-
HBPVberto.

Xuxa não esteve espontanea em seu primeiro programa

exatamente por reunir tantos espe-
cialistas para tão pouco tempo que
a conyersa não decolou e pairou
como um OVNI sobre o auditório.
Acabou sendo meio chatinho. O
melhor foi a conclusão a que os
convidados chegaram: Xuxa pode
ser um extraterrestre.

ET ou não, Xuxa continua lin-
da. Principalmente quando larga o
texto (aliás, tem uma boa profissio-
nal na jogada — Rosana Herman,
ex-TV Manchete) e desobedece a
Marlene Matos. Xuxa não precisa
deixar de ser a rainha dos baixinhos
que os altinhos adoravam. Ela leva
jeito. Só falta assistir mais aos pro-
gramas de Hebe Camargo.

va adorando aparecer na Globo e
disparou: "o seu sofá é mais bonito
que o meu". As duas só não preci-
savam radicalizar no show de tieta-
gem mútua e explícita. E quando
Xuxa abandonou as fichas, a con-
versa ficou mais interessante. Mais
uma vez foi a própria Xuxa que fez
a crítica: "já mandaram me segurar
na tietagem. Tenho que dar uma de
apresentadora".

Um dos erros foi escalar como
primeiro quadro o X do problema,
em que se pretende debater um te-
ma qualquer. No programa de es-
tréia o assunto foram os discos voa-
dores, o que podia ser engraçado
com tanto maluco junto. Mas foi

• A educação do jor-
nalista impediu que
ele retribuísse a bo-
bagem com um pala-
vrão.

• Bom, é melhor
mudar de assunto.

• Pinta na parada
um jornalista re--
cém-chegado de Cu-
ba, onde esteve co-
mo marinheiro de.
primeira viagem
atrás de material
para uma reporta-
gem.

E ai, que tal? —
pergunta alguém
curioso.

Valeu. Os cubanos
só têm hoje três pro-
blemas.

Só três?!
É. O café da ma-

nhã, o almoço e o
jantar.

A julgar pela mo-
vimentação do res-
taurante Antiqua-
rius na noite de
sexta-feira, o fim de
semana se prenun-
ciava agitado.

Paulo Fernando
Marcondes Ferraz li-
derando uma mesa
de amigos ali, Regi-
na Marcondes Ferraz
liderada em outra
mesa de amigos aco-
lá, a bonita Alessan-
dra Ortiz em mesa de
dois com Sérgio Fi-
gueiredo espocando
latinhas da boa e germânica Beck's beer
mais adiante e, no fundo da casa, em situa-
ção mais discreta, como é do seu feitio, o
ex-governador Moreira Franco.

Au Bar

"SíTrTLF 
MARISA GATA MANSA

HOJE E AMANHÃ 19H • 2 ÚNICAS APRESENTAÇÕES
Suave é a noite do Rio: Geórgia

Wortman e Mário Bernardo Garnero
01.B.E.U. NÃO É APENAS UM CURSO DE INGLÊS

EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS-MÊS DE MAIO;
INSTITUTO B«ASILESTADOS UNíDOS Dia 03 - DRAMA CLUBE (leitura em portuauôs da poça do autor norte-ameri-18:30 h cano David Robinson

Quadrilha "Promenade. AH" - Com Rubens de Falco. Luiz de Uma. Maria Pompeu. Direçáo - Clovis LeviDio 12-Abertura d» Instalaçõo FRISO E VIDEO MACIOS de ANNA BELLA GEIGER - Galoria IBEU-Copaca-21.00 h bana
Dia 18/19/20 - Dr. Robert Rennebohn - Children's Hospital Columbus, Ohio-Curso sobre ReumatologiaPcdiátrica - Cooperação Sociedade de Reumatologia
Dia 20 - Flavio Barbeitas - Violonista18:30 hDia 25 - "Miami Singers" - co-patrocinio USIS18:30 hPATROCÍNIO
f— APOIOPOUPANÇA

Credireal O

Anuncia-se que a Sotheby's irá leiloar
no dia 8 de junho em Londres uma parte —
66 cartas — da correspondência de Greta
Garbo.

Pode estar aí o subsídio que o jornalista
Luís Naçife tanto precisa para dar um
colorido mais tchan ao trabalho em cima
do qual está debruçado.

A biografia do embaixador Walther Mo-
reira Salles.

Está bem o Moreira.
Enxuto, queimado de sol, jeans, camisa

xadrez do Ralph Lauren, não aparentava
mais do que 40 anos.

Se não fossem os abundantes cabelos pra-
teados, 35 no máximo.

Seu figurino teria causado inveja ao eco-
lógico secretário brizolista Roberto D'Ávi-

Herbert canta Pais tropical

O primeiro

anúncio dos

Paralamas

Sexta à noite, no intervalo da
novela Renascer, foi exibido pela
primeira vez o comercial dos chine-
los Rider com a regravação de País
Tropical, de Jorge Benjor, feita pe-
los Paralamas do Sucesso. Esta é a
primeira vez que a banda fez um
jingle para comerciais. O anúncio
foi criado pela agência W/Brasil, do
publicitário Washington Olivétto.
O publicitário afirmou estar "en-
cantado" com o profissionalismo
do grupo na produção do jingle. 

"É
difícil para quem não está habitua-
do a trabalhar com publicidade
cumprir à risca a duração pedida.
Com os Parlamas, não houve pro-
blemas. Eles entregaram uma gra-
vação de dois minutos, uma de um'
minuto e uma de 30 segundos da
mesma canção." "Tenho certeza
que, mesmo não fazendo parte do
repertório da banda, esta versão de
País Tropical vai acabar sendo pe-
dida pelo público e vai entrar nos
shows dos Paralamas".

Dom Vital

• Nacife tem indícios de que em algum
momento da vida, muitos e muitos anos
atrás, Greta Garbo e Moreira Salles tive-
ram um namoro.

AAÃE, SEU AAELHOR PRESENTE
É ESTAR ETERNAAAENTE JOVEAA • Não só pela abundância dos cabelos, que

começam a rarear em D'Ávila — seu maior
motivo de atribulações no momento — co-
mo pelo bom gosto do colorido da camisa
Ralph Lauren.

A matéria mais explosiva do fim de se-
mana foi a informação da IstoÉ de que o
ministro Eliseu Resende está empenhado
na concessão pelo Branco do Brasil de um
empréstimo ao Peru de 150 milhões de dó-
lares.

O dinheiro seria destinado pelo governo
Fujimori ao pagamento de obras de irriga-
ção no país feitas pela empreiteira brasi-
leira Odebrecht.

Da qual Eliseu Resende foi vice-presi-
dente.

Qjaem é Mãe Merecc Desconto
O Mais Moderno Programa da Estética a Laztr:

•Combata o Stress • Baixa Coíasterol • Emagrecimanto
• 50% da Desc. p«a a Mia, acompanhada do marido ou da 1 Alho

Próximos períodos: 14 a 23/5 • 31/5 m 616
Pacotes: de 03 i 10 dias

Engana-se, portanto, quem imagina que
não há pontos em comum entre o brizolis-
mo e o moreirismo — escolas políticas his-
toricamente antagônicas.

A preferência por uma boa griffe estran-
geira, por exemplo, é um deles.

?
No bruaá da irrequieta noite do Antiqua-

rius correu o primeiro rumor do fim de
semana.

A TV Bandeirantes já estaria se mobili-
zando para lançar a sua versão lotérica da
Tele-Sena do SBT e o Papa-Tudo da Rede
Globo.

O bolo é grande e dá para todos.
?

Curioso pais o Brasil.
Ufana-se de não cobrar imposto de renda

do trabalhador de baixa renda.
Não dá a menor importância, entretanto,

a que ele disperse o salário miserável que
embolsa ao final de cada mês em loterias
estaduais e federais, quinas, senas, lotecas,
apostas em cavalos, jogo do bicho etc.

?
Imposto é obrigação; jogo é opção.
Joga quem quer, é claro.
Mas só o faz na esperança de uma vida

melhor, direito de qualquer cidadão, ainda
mais no Brasil, país da antivida.

ícaí f)«g. Üeanc.por 4 Boda» 6mp.T>rt«tic6.

Tão explosiva que o assessor de Comu-
nicação Institucional da presidência da
República, Augusto Marzagão, informado
da existência da bomba, telefonou pelo
menos duas vezes na sexta-feira para a
redação da revista sugerindo que a sua
explosão faria ao país mais mal do que
bem.

Chegou a ser sombrio:
— Pode provocar demissões.

?
Ignora-se se pela notícia em si ou pelo

vazamento.

DAGMAR SABOYA
Tem o prazer de convidar para seu

79 GRANDE LEILÃO DE OBJETOS DE ARTE
LOCAL

Sede da Sociedade Hípica Brasileira
Av. Borges de Medeiros, 2.448 - Tel.: (021)246-8090 - Lagoa

Estacionamento Próprio

LEILÃO
Dias 4, 5, 6,7 e 8 de maio de 1993

3?, 4?, 53,6? e Sábado
às 21 horas

EXPOSIÇÃO
HOJE, dia 3 de maio de 1993

Segunda-feira,
das 14 às 23 horas

Outra figura do governo contrária à pu-
blicação foi o ministro da Indústria e Co-
mércio, José Andrade Vieira. • i

Manifestou-se contra o empréstimo. -. -'"
Queria, contudo, segredojporque temia

que a origem da noticia fossè a ele atribuí-
da.

Apoio: GOLOSEAI.viciai ar.vsvt
Organiuçlo:
DAGMAR SABOYA

Ainda na sexta-feira à noite, o locutor de
um desses programas de rádio populares
anunciava com justa indignação mais um
aumento do preço do leite.

Reclamava que de janeiro para cá os au-
mentos sucessivos do leite superam ampla-
mente o crescimento da inflação.

E concluía a sua irritação com um salpi-
co de humor:
— Depois que a vaca foi alfabetizaba e pas-

• Debalde

Quem tem razão é o primeiro-ministro
da França, Edouard Balladur:
— Só há uma coisa pior do que o excesso de
pessimismo: é o excesso de otimismo.

?
O Brasil, felizmente, desse mal não

morre.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter

Vi



4 o segunda-feira, 3/5/93 B/ROTEIRO
? Alterações do última hora na programação publicada nestaseção são de responsabilidade dos organizadores dos evontos.

I ESTRÉIA

CINEMA

? ?
MADAME BOVARY — De Claude Chabrol. Com
Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christo-
phe Malavoy e Jean Yanne. Roxy-3 (Av. Copaca-
bana, 945-236-6245): 16h30, 19h, 21ti30. (12anos).
Adaptação fiel do clássico de Gustave Flaubert. A1
sonhadora Emma Bovary, infeliz no casamento e
oprimida pela vida provinciana, busca a felicidade
com amantes e naufraga em dividas. França/
1992'. '"

VENCER OU MORRER (Nowhere to wn). de
Robert Harmon. Com Jean-Claude Van Damme,
Rosanna Arquette e Kieran Culkin. Art-Copaca-
bana (Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Rio-
Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-
4532): 14h40, 16h30, 18h20, 20h10, 22h. Star-
Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 521-
4690): I4h40. 16h30. 18h20. 20h10. 22h. Art-
Fashion Ma/l 2 (Estrada da Gávea. 899 — 322-
1258): 16h30, 18h20, 20h10, 22h. Pathê (PraçaFloriano, 45 — 220-3135): 12h40, 14h20, 16h.
17h40,19h20, 21 h. Paratodos (Rua Arquias Cor-
deiro, 350 — 281-3628): 14h20, 16h, 17h40,
19h20, 21 h. Windsor (Rua Coronel Moreira Cé-
sar, 26 — 717-6289), Star São Gonça/o (Rua Dr.
Nilo Peçanha, 56/70 — 713-4048), Campo
Grande (Rua Campo Grande, 880 — 394-4452),
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim; 406 — 254-
9578), Art-Madureira 1 (Shopping Center de
Madureira — 390-1827): 15h30..17h20, 19h10,
21 h. Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 — 325-0746): 17h20, 19h10. 21 h. Art-
Plaza 2 (Rua XV de novembro, 8 — 718-6769):
15h, 17h, 19h. 21 h. (12 anos).
Sam foge de ônibus da prisão e precisa se escon-
der. conhece Clydte que necessita de apóio na
luta contra corruptos corretores de terra. Ele se
esconde em sua fazenda e juntos combatem as
táticas imobiliárias. EUA/1992.

DEPOIS DO. AMOR (Après lamour), de Diane
Kurys. Com Isabelle Huppert, Bernard Giraudeau
e Hippolyte Girardot. Star-Copacabana (Rua Ba-
raia Ribeiro. 502/C —256-4588): 14h, 16h, 18h.
20h, 22h. Estação Paissandu (Rua Senador Ver-
gueiro, 35 — 265-4653): 16h, 18h, 20h. 22h.
Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 —
254-8975): 15h. 17h. 19h, 21 h. Art-Fashion Mal)
> (Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 15h40,
17b50. 20h, 22h10. (10 anos).
Escritora de 30 anos/dividida entre dois amores,
alimenta sua solidão com anotações diárias que
pretende usar em próximo romance. França/
1992.

SOMMERSBY - O RETORNO DE UM ES-
TRANHO (Sommersby). de Jon Amiel. Com Ri-
chard Gere, Jodie Foster e Bill Pullman. São Luiz
2 (Rua do Catete, 307 — 285-2296). Copacaba-
na (Av. Copacabana, 801 — 255-0953). Leb/on-
2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 16h,
18h. 20h. 22h. Sáb. e dom., a partir de 14h.
Palácio-1 (Rua do Passeio. 40 — 240-6541):
13h30. 15h30, 17H30. 21h30. Barra-3 (Av. das
Américas. 4.666 — 325-6487): 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. América (Rua Conde de Bonfim,
334 - 264-4246): 15h30,17ti30.19h30.21H30.
Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338). Ilha Plaza-1 (Av. Maestro Paulo e
Silva, 400/158). ícaro/ (Praia de Icaral, 161 —
717-0120): 15h. 17h, 19h. 21 h. (12 anos).
Quando Jack Sommersby surge da floresta pararesgatar sua vida depois de uma ausência de sete
anos, pronuncia-se a dramática mudança que vai
ocorrer em sua cidade natal e em todos que vivem
ali.

¦ continuação

? ? ? ?
OUERIDÁS AMIGAS (Édes Emma. drágaBóbe).

de István Szabó. Com Johanna ter Steege. Enikó
Borcsok, Péter Andorai e Eva Kerekes. Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295):
15h, 16h40, 18h20, 20h. 21h40. (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). de Jocelyn Moorhouse. Com

Hugo Weaving, Genevieve Picot Russel Crowe e
Heather Mitchell. Estação Botafogo/Sa/a-1 (RuaVoluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 16h30,
18h20, 20h10, 22h. (Livre).Martin é um fotógrafo cego e profundamentedesconfiado das pessoas que o cercam. Mas de-
pende delas para que lhe revelem o conteúdo de
suas fotos. Austrália/1991.

MALCOLM X (Ma/co/m X), de Spike Lee. Com
Denzel Washington. Angela Bassett. Albert Hall e
Al Freeman, Jr. Estação Botafogo/Safa-3 (RuaVoluntários da Pátria. 88 — 537-1112): 17h.
20h30. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via
11. 2.150 — 325-0746): 16h50. 20h10. Sáb. e
dom., ás 14h, 17h20,20h40. Art-Plaza 1 (Rua XV
de novembro. 8 — 718-6769): 16h40, 20H10.
(14 anos).
Biografia do polêmico líder negro assassinado em
1965. aos 39 anos, e as principais etapas de seu
percurso na luta contra o racismo. Baseado no
iivro A autobiografia de Ma/co/m X.

HERÓI POR ACIDENTE (Accidental hero), de
Steohen Frears. Com Dustin Hoffman, Greena

f! J&t

O polêmico filme Malcoím X, dè Spike Lee, permanece em cartaz nas telas da cidade

Noites para

lembrar o

velho rock

EULES ainda não chegaram
a um consenso sobre o pró-
prio nome. Mas seja Love and
the bolivians ou Love and the
heartbreakers, não importa. A
partir de hoje — e em todas as
segundas-feiras de maio —
Avellar Love (do João Penca e
seus Miquinhos Amestrados)
comanda noites de rockabilly.
Tudo acontece no Mistura Fi-
na, a partir das 22h30. Ricar-
do Palmeira (guitarra), Dôdo
Ferreira (baixo), Antônio Sa-
raiva (sax e violão) e Gelso
Alvim (bateria) foram escala-
dos por Avellar para seguir a
sua voz.

O repertório vai de Bill
Halley, Chuck Berry e Elvis
Presley a Little Richards e

'ORNAL DO BRASIL

Arqüivo

A vellar Love e os amigos
agitam o Mistura Fina

Jerry Lee Levvis. "É o som que
a gente curte", prcvc o guitar-
rista, apostando na "legião de
fãs de rockabilly". Um dos le-
gionários é o DJ Maurício
Garcia, que antes e depbísdo
show vai pilotar a mesa' de
som do Mistura com uíiOÍe-
pertório exclusivo de;qu,ê?
Rockabilly.

Davis, Andy Garcia e Joan Cusack. Estação Cine-
ma-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 541 -2189): 15h,
17h20, 19h40, 22h. Art-Fashion Mall 3 (Estrada
da Gávea, 899 — 322-1258): 17h25. 19h40.
21h55. Niterói Shooping-2 (Rua da Conceição,
188/3Í4 — 717-9655): 14h30, 16h40, 18h50,
21h. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 — 325-0746): 16h30,18h45, 21 h. (Livre)
Depois de salvar, involuntariamente, 54 passagei-
ros de um avião que aterriza de emergência, tra-
paceiro desaparece. O fato é aproveitado pela TV
para criação de um novo herói.

TRAÍDOS PELO DESEJO (The crying game), de
Neil Jordan. Com Stephen Rea, Forest Whitaker,
Miranda Richardson e Jaye Davidson. Novo Jóia
(Av. Copacabana, 680): 15h, 17h, 19h, 21 h. Art-
Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 17h40,19h50, 22h. (14 anos).
Trama começa com o IRA seqüestrando um sol-
dado inglês, mas a política sai de cena quando um
dos guerrilheiros se apaixona pela noiva do refém.
Inglaterra/1992

VEM DANÇAR COMIGO (Strictly Bal/room), de
Baz Luhrmann, Com Paul Mercúrio, Tara Morice,
Bill Hunter e Barry Otto. Ricamar (Av. Copacaba-
na. 360 — 255-4491): 17h, 18h45, 20h30. Cisne
(Av. Geremário Dantas, 1.207 — 392-2860):
16h',19h30. (Livre).Bailarino desafia as regras da companhia criando
uma coreografia própria, mas sua ousadia podecustar-lhe o fim do sonho de conquistar um prê-mio e até o fim da carreira. Austrália/1992.

? ?
PERDAS E DANOS (Damage). de Louis Malle.
Com Jeremy Irons, Juliette Binoche, Miranda
Richardson, Rupert Graves e Leslie Caron. Roxy-' 1 (Av. Copacabana, 945 — 236-6245): 14h, 16h,
18h. 20h, 22h. São Luiz-1 (Rua do Catete, 307 —
285-2296): 15h30, 17h30. 19h30, 21h30. ia-
b/on-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048):
16h, 18h, 20h, 22h. Sáb. e dom., a partir de 14h,
Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835):
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sáb. e
dom., a partir de 15h30. Barra-2 (Av. das Améri-
cas, 4.666 — 325-6487): 15h30, 17H30, 19h30,
21h30. Sáb. e dbm., a apartir de 13h30. Carioca
(Rua Conde d'é Bonfim, 338 — 228-8178):' 15h30,17h30, 19h30, 21h30. Madureira-1 (RuaDagmar da Fonseca, 54 — 450-1338), Center
(Rua Coronel Moreira César, 265 — 711-6909),
Niterói (Rua Visconde do Rio Branco, 375 —
719-9322): 15h,17h, 19h, 21 h. Norte Shopping-
1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430): 17h,
19h. 21 h. (18 anos).
Político bem casado se envolve numa paixãoenlouquecida pela noiva de seu filho. Franco/In-
glesa/1992.

O ÚLTIMO DOS MOICANOS (The /ast of the
mohicans), de Michael Mann. Com Daniel Day-
Lewrs e Madeleine Stowe. Niterói Shopping-1
(Rua da Conceição, 188/324 — 717-9655): 15h,
17h, 19h, 21 h. Art-Madureira 2 (Shopping Cen-
ter de Madureira — 390-1827): 16h40, 18h50,
21 h. (12 anos)
£ uma história 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.

PERFUME DE MULHER (Scent of a woman),
de Martin Brest. Com Al Pacino, Chris 0'Donnell,
James Rebhorn e Gabrielle Anwar. Metro Boavis-
ta (Rua do Passeio, 62 — 240-1291), Condor
Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —

255-2610), Largo do Maehado-1 (Largo do Ma-
chado, 29 — 205-6842): 13h20, 16h, 18h40,
21h20. Club Cihema-1 (Rua Coronel Moreira
César, 211/153), TV/vca-2 (Rua Conde de Bon-
fim, 422 - 264-6246): 15H40, 181)20, 21 h. (Li-vre).
Militar cego amargurado contrata jovem universi-
tário para passar um fim-de-semana em Nova
Iorque, no qual pretende um acerto de contas
com a vida. EUA/1992.

SEMPRE AOS DOMINGOS — De Giuseppe
Tornatore, Giuseppe Bertolucci, Francesco Barilli
e Marco Tullio Giordana. Com Philippe Noiret,
Ornella Muti e Maria Maddalena Felllni. Estação
Botafogo/Sa/a-2 (Rua Voluntários da Pátria, 88— 537-1112): 21 h30. (14 anos).
Quatro episódios tendo como cenário a provínciada Itália. Itália/1992.

UM DISTINTO CAVALHEIRO (The distinguis-
hed gentleman), de Jonathan Lynn. Com Eddie
Murphy, Lane Smith e Sheryl Lee Ralph. Roxy-2
(Av. Copacabana, 945 — 236-6245), Tijuca-1
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246):
15h30,17h30,19h30, 21h30. Ópera-1 (Praia de
Botafogo, 340 — 552-4945): 17h, 19h, 21 h.
Pa/ácio-2 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541):
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Barra-1
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487): 15h20,
17h20, 19h20, 21h20. Madureira-3 (Rua João
Vicente, 15 — 593-2146), Ilha Plaza-2 (Av.Maestro Paulo e Silva, 400/158), Norte Shop-
ping-2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430),
Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544),
Central (Rua Visconde do Rio Branco, 455 —
717-0367), Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2666): 15h, 17h, 19h,21h. (Livre).Com o falecimento de um congressista o trapa-
ceiro 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.

DONO DA NOITE (Light sieeper), de Paul
Schrader. Com Willem Dafoe, Susan Sarandon,
Dana Delany e David Clennon. Estação Botafo-
go/Sa/a-2 (Rua Voluntários da Pátri, 88 — 537-
1112): 16h, 17h50,19h40. (14 anos).
John Le Tour distribui drogas por toda Nova
Iorque, mas no momento em que resolve abando-
nar o tráfico sua vida passa por duras provas até
que ele consiga atingir o seu objetivo. EUA/
1991.

REAPRESENTAÇÃO

? ? ? ?
BAMBI — De David D. Hand. Produção de Walt
Disney. Largo do Machado 2 (Largo do Macha-
do, 29 — 205-6842): 14h, 15h30, 17h. Estação
Botafogo/Sa/a-3 (Rua Voluntários da Pátria, 88
- 537-1112): 15h40. Norte Shopping-1 (Rua da
Conceição, 188/324-717-9655): 15h30. (Li-
vre).
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 green to-
matoes), de Jon Avnet. Com Mary Stuart Master-

son, Mary Louise Parker, Kathy Bates e Jessica
Tandy. Largo do Machado 2 (Largo do Machado,
29 — 205-6842): 19h, 21 h. (Livre).
Quatro mulheres tém suas vidas entrelaçadas, nu-
ma história que envolve o passado, o presente e
muitas situações marcantes. EUA/1991.

RETORNO A HOWARDS END (Howards end).
de James Ivory. Com Emma Thompson, Anthony
Hopkins, Vanessa Redgrave e Helena Bonham
Carter. Cinec/ube Laura A/vim (Av. Vieira Souto,
176 - 267-1647): 16h, 18h30,21 h. (Livre).A Inglaterra do início do século representada
através da história de trôs famílias que se entre-
cruzam: os aristocratas, os liberais com idéias de
emancipação e os pobres obrigados a trabalhar
para viver. Baseado no romance de E.M. Forster.
Inglaterra/1992.

A VIAGEM DO CAPITÃO TORNADO (II viag-
gio di Capitan Fracassa), de Ettore Scola. Com
Ornella Mutti, Massimo Troisi, Vincent Perez e
Emanuelle Béart. Cisne (Av. Geremário Dantas,
1.207-392-2860): 17h30,21 h. (Livre).
O herdeiro de uma família nobre e falida abando-
na o castelo de seus ancestrais para acompanhar
um grupo de atores itinerantes a caminho da corte
do rei, em Paris. Quinta versão cinematográfica
do romance de Théophile Gautier. Itália/França/
1990.

? ?
KAFKA (Kafka). de Steven Soderbergh. Com Je-
remy Irons, Theresa Russel, lan Holm e Joel Grey.
Cine Arte-UFF (Rua Miguel de Frias, 9 — 717-
8080): 17h20,19h10,21 h. (14 anos).
Franz Kafka se torna protagonista de uma aventu-
ra kafkiana: preocupado com o desaparecimento
de uma suspeita autoridade e o interesse de um
grupo de anarquistas.

SHOW
SANDRA DE SÀ/LUCKY — De 2' a 6°, ás
18h30. Teatro João Caetano, Praça Tiradentes,
s/n» (221 -0306). Cr$ 50.000. Até 7 de maio.

MÚSICA NA PRAÇA/TUNAI — 2', ás 19h. Ilha
P/aza Shopping, Praça da Alimentação. Av.
Maestro Paulo e Silva, 400. Entrada franca.

CARMEN COSTA — 2'. às 18h45. Teatro Gon-
zaguinha, no Centro de Artes Calouste Gulben-' kian. Rua Benedito Hipólito, 125 (232-1087).Entrada franca. Distribuição de senhas a partir de
18h45.

MARISA GATA MANSA/UM TRIBUTO A
DOLORES DURAN — 2° e 3». às 19h. Café-
Concerto Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33
(532-4192). Cr$ 120.000. Ingressos a domicilio
pelos telefones 221-0515 e 222-4860. A casa
abre às 18h com serviço de bar e música ambren-
te.

FLAVIO VENTURINI — 2* e 3», às 23h. Riosam-
pa, Rod. Presidente Dutra, Km. 14 (767-4662).Cr$ 200.000 (setor A e B), Cr$ 160.000 (setor C)
e Cr$ 120.000 (arquibancada).

TbãF

JAZZMANIA — 2\ ás 20h30. Jazzmonia, Av.
Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). Coumf,a;Cr$
100.000 e consumação a Cr$ 50.000.

3UIMAS FASHION MALL — Manoel'Gusmão.
Lula e Bill Horne. De 2a a 4a. às 18h. Estrada da
Gávea, 899/loja 101D (322-5791). Sem couvert
e consumação.

3AR ONE TWENTY ONE — De 2» a sáb . o partirde 21 h, música para ouvir e dançar. De 5J a sáb..
a partir de 21 h, show com o saxofonista Hélcio
Brenha. Sheraton Rio Hotel, Av. Niemeyer, 121
(274-1122 r.1233). Consumação a CrS 138.000
(2» a 4") e CrS 230.000 (5« a sáb.).

tUNE E RAIMUNDO NICIOLI — De 2- a sáb . a
partir de 19h. Au Bar, Av. Epitácio PeS^03T^864
(259-1041). Couvert a Cr$ 30.000. 

ENCONTROS CARIOCAS — Noca convida Tà-
nia Machado. Samba. 2a, às 21 h. Rua drCarioca,
40/1° (252-4011). Couvert a CrS 60.000"(2»),
Cr$ 40.000 (3a, 4a e 6a) e CrS 50.000 (5^ .

CHICO S BAR — O pianista Luiz Carlos-Vtrrfias e
a cantora Rita fazem revezamento com o maestro
Eli Arcoverde e Bibba Ribeiro. Diariamente, a
partir de 22h. Av. Epitácio Pessoa. 1.5601287-
3614). Consumação a Cr$ 200.000. 'Jfa

Divulgação

I MOSTRA
O CINEMA FRANCÊS NO BRASIL —As 16h.
18h30, 21 h: A sentinela (La sentinelle), de Ar-
naud Desplechin. Com Emmanuel Salinger, Thi-
bault de Montalembert e Jean-Louis Richard.
Hoje, no Belas-Artes Veneza, Av. Pasteur, 184
(295-8349).(14 anos).
Filho de diplomata viaja de trem para Paris e,
depois de ser agredido por um estranho, recebe
uma cabeça humana empaihada da qual não con-
segue se livrar. França/1992.

ELY AZEREDO: 40 ANOS DE CRITICA CINE-
MATOGRAFICA—As 16h30,18h30:0 mundo
em que Getúlio viveu, de Jorge lleli. Às 20h30: O
ladrão de Bagdá, de Raoul Walsh. Hoje, no Esta-
ção Museu da República, Rua do Catete, 153
(245-5477).

¦ Colações: • ruim ? regular * * bom
? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente

TONI COSTA — 2'e 3». às 22h30. Vinícius, Rua
Vinícius de Morais, 39 (267-5757). Couvert a Cr$
100.000.

LECO ALVES — 2»s e 3"s, às 21h30. Au Bar. Av.
Epitácio Pessoa, às 21 h30. Couvert a Cr$
100.000. Até 25 de maio.

TERRA MOLHADA — Dom. e 2', às 23h. Peo-
pie. Rua Bartolomeu Mitre, 370 (294-0547).Couvert de dom. a Cr$ 100.000 (homem) e Cr$
80.000 (mulher) e de 2», a CrS 100.000.

LOVE AND THE BOUVIANS — 2»s, às 22h30.
Mistura Fina, Av. Borges de Medeiros, 3.207
(266-5844). Couvert a CrS 150.000 e consuma-
ção a Cr$ 80.000. Até 30 de maio.

BUFFALO GRILL — Música ao vivo. Diariamen-te, a partir de 21 h30. Dom. e 2°s, Fernando Costa.Rua Rita Ludolf, 47 (274-4848). Couvert a Cr$120.000.
CONQA A MULHER GORILA/O SHOW—2° e3a, às 22h30. Café Laranjeiras, Rua das Laran[ei-

ras, 402 (205-0994). Couvert e consumação a
Cr$ 40.000. Até 18 de maio.

O gaúcho Leco Alves solta
a voz no palco do Au Bar

3^
VÍDEO

TORRE DE BABEL — As 22h: The Passing, de
Bill Viola. Hoje, no Torre de Babel, Rua Visconde
de Pirajá, 128 (267-9136).

SALA DE VÍDEO BOB FOSSE — As 18h, 21 h:
Cats, de Andrew Lloyd Weber. Hoje, na Sala Bob
Fosse, Rua Maria Quitéria, 42 (521 -5393).

RADIO

¦ opus 90 FM 90.3MHz
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):

Suite em Fé. op. 33, de Albert Roussel (Orq. Paris,*
Dutoit - DDD - 13:22); Prole do Bebê n° 1
(Branquinha. Moreninha, Caboclinha, Mulatinha,
Negrinha, Pobresinha, Polichinelo e Bruxa), de
Villa-Lobos (Eliane Rodrigues - DDD - 16:56);
Introdução e Rondó Caprichoso, para violino e
orquestra, op. 28, de Saint-Saens (Heifetz, RCA,
Steinberg - Grav. 1951 - ADD - 8:26); Canción
dei Emperador e Conde Claros, de Luis de Nar-
váez (Bream - DDD - 5:59); O Príncipe de Ma-

deira, ballet pantomima. em um ato, op. 13. de
Bartok (Philharmonia, Jarvi - DDD - 54!04j! So-
nata n° 36, cm mi menor, de Haydn (Eschênbach- AAD - 11:38); Espanha - Rapsódia para or-
questra, de Chabrier (O RTV Espanhola. Marke-
vitch - ADD - 5:37); Sonata n° 9. em. Lá maior,
para violino e piano - A Krcutzer, op. 47, de
Beethoven (Perlman, Ashkenazy - - 37!04); Tirsi
e Clori - Bailo, do VII Livro de Madrigais. de
1619, de Monteverdi (Gardiner - DDD - 13:53);
Sinfonia n° 30, em Ré maior, K202, de Mozart
(ASMF, Marriner - DDD - 18:02); Cádiz, Zambra
Granadina e Tango, de Albéniz (Williams - DDD -
10:53); Concertos em Ré maior e em So! maior,
para violino, cordas e continuo, op. 4 (La Strava-
ganza), n°s. 11 e 12. de Vivaldi (Ayo, Musici -
ADD - 18:36); Festas - Noturno n° 2. de Debussy
(Concertgebouw, Haitink - DDD - 6:12).

PERTO DE

I SHOPPING!»
ART-CASASHOPPING 1 (222 lugares) — Mal-

cofrn X:.16h50, 20h10. (14 anos).
ART-CASASHOPPING 2 (667 lugares) — Ven-

cer ou morrer: 17h20,19h10, 21 h. (12 anos).
ART-CASASHOPPING 3 (470 lugares) — Herói
por acidente: 16h30,18h45, 21 h. (Livre).

ART-FASHION MALL 1 (164 lugares) — Depois
doamor: 15t>40.17h50. 20h, 22h10. (12anos).

ART-FASHION MALL 2 (356 lugares) — Vencer
ou morrer. 16h30,18h20. 20h10, 22h. (12 anos).

ART-FASHION MALL 3 (325 lugares) — Herói
por acidente: 17h25,19h40, 21h55. (Livre).

ART-FASHION MALL 4 (192 lugares) — Trai-
dos pe/o desejo: ,17h40,19h50, 22h. (14 anos).

BARRA-1 (258 lugares) — Um distinto cavalhei-
ro: 15h20,17h20.19h20, 21h20. (Livre).

BARRA-2 (264 lugares) — Perdas e danos:
15h30.17h30,19h30,21h30. (18anos)

BARRA-3 (415 lugares) — Sommersby — O re-
torno de um estranho: 15h30, 17h30. 19h30,
21h30. (12 anos).

ILHA PLAZA 1 (255 lugares) — Sommersby — O
retorno de um estranho: 15h. 17h, 19h, 21 h. (12
anos).

IlHA PLAZA 2 (255 lugares) — Um distinto
cavalheiro: 15h, 17h, 19h. 21 h. (Livre).

NORTE SHOPPING 1 (240 lugares) — Bambi:
s15h30. (Livre). Perdas e danos: 17h, 19h, 21 h.
(18 anos).

NORTE SHOPPING 2 (240 lugares) — Um dis-
tinto cavalheiro: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre). J

RIO-SUL (450 lugares) — Vencer ou morrer.
14h40.16h30.18h20, 20h10, 22h. (12 anos).

¦ COPACABANA
ART-COPACABANA (836 lugares) — Vcncst

ou morrer. 14h40. 16h30. 18h20. 20h10, 22h.
(12 anos).

CONDOR COPACABANA (1.043 lugares) —
Perfume de mulher: 13h20. 16h. 18h40, 21 h20.
(Livre).

COPACABANA (712 lugares) — Sommersby —
O retomo de um estranho: 16h, 18h, 20h, 22h.
(12 anos).

ESTAÇÃO CINEMA-1 (403 lugares) — Herói
por acidente. 15h, 17H20,19h40, 22h. (Livre).

NOVO JÓIA (95 lugares) — Traídos pelo desejo:
15h, 17h. 19h. 21 h. (14 anos).

MCAMAR (600 lugares) — Vem dançar comigo:
17h, 18b45. 20h30. (Livre).

ROXY 1 (400 lugares) — Perdas e danos. 14h,16h, 18h. 20h. 22h (18 anos)

VOCE
ROXY 2 (400 lugares) — Madame Bovary: 16h30,
19h, 21h30. (12 anos).

ROXY 3 (300 lugares) — Um distinto cavalheiro:
15h30.17h30,19h30, 21h30. (Livre)

STAR-COPACABANA (411 lugares) — Depoisdoamor. 14h. í6h, 18h,20h, 22h. (10 anos).
STUDIO COPACABANA (402 lugares) — Fe-chado para obras.

IIPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (99 lugares) — Queridas
amigas: 15h. 16h40. 18h20, 20h. 21h40. (12anos).

CINECLUBE LAURA ALVIM (77 lugares) —
Retorno a Howards end: 16h, 18h30, 21 h. (Li-vre).

LEBLON-1 (714 lugares) — Perdas e danos: 16h,
18h,20h,22h. (18anos).

LEBLON-2 (300 lugares) — Sommersby — O
retorno de um estranho: 16h, 18h, 20h, 22h. (12anos).

STAR-IPANEMA (412 lugares) — Vencer ou
morrer: 14h40, 16h30, 18h20, 20h10, 22h. (12anos).

I BOTAFOGO
BELAS-ARTES VENEZA (795 lugares) — Ver
programação em mostra

BOTAFOGO (967 lugares) — Devaneios eróticos
e A mulher que seduziu o diabo: 14h, 16h25,
18h50,20h10. (18 anos).

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 (304 lugares)— A prova-, 16h30,18h20, 20h10,22h. (Livre).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 (49 lunares)

O dono da noite: 16h, 17h50, 19h40. (14anos). Sempre aos domingos: 21 h30. (14 anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 (86 lugares)Bambi: 15h40 (Livre). Malco/mX: 17h, 20h30.

(14 anos).
ÚPERA-1 (765 lugares) — Um distinto cavalhei-
ro:17h,19h, 21 h. (Livre).

¦ CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA (89 luga-
res) — Ver programação em mostra.

ESTAÇÃO PAISSANDU (450 lugares) — De-
pois do amor: 16h, 18h, 20h, 22h. (10 anos).

LARGO DO MACHADO 1 (835 lugares) —
Perfume de mulher. 13h20, 16h, 18h40, 21h20.
(Livre).

LARGO DO MACHADO 2 (419 lugares) —
Bambi: 14h. 15h30.17h. (Livre). Tomates verdes
fritos: 19h, 21 h. (Livre).

SAO LUIZ 1 (455 lugares) — Perdas e danos:
15h30,17h30,19h30, 21h30. (18 anos).

SÂO LUIZ 2 (499 lugares) — Sommersby — O
retomo de um estranho: 16h, 18h, 20h, 22h. (12anos).

I CENTRO
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METRO BOAVISTA (952 lugares) — Perfume
de mulher. 13h20,16h, 18h40, 21h20. (Livre).

ODEON (951 lugares) — Perdas e danos: 13h30,
15h30,17h30.19h30,21h30. (18 anos).

PALACIO-1 (1.001 lugares) — Sommersby — O
retorno de um estranho: 13h30, T5h30, 17h30,
19h30,21 h30. (12 anos).

PALACIO-2 (304 lugares) — Um distinto cava-
lheiro: 13h30,15h30,17h30,19h30,21 h30. (Li-
vre).

PATHÉ (671 lugares) — Vencer ou morrer:
12h40, 14h20, 16h. 17h40, 19h20. 21 h. (12
anos).

REX (1.098 lugares) — gulosas e Mais uma,
Sr. Carteiro: 13h, 15h45, 18h30. 20h05. (18
anos).

VITORIA (1.231 lugares) — Insaciáveis desejos
de uma depravada: 13h30,14h50,16h10,17h30,
18h60, 20h10, 21 h30. (18anos).

I MADUREIRA/ :

JACAREPAGUÁ rf
ART-MADUREIRA 1 (1.025 lugares) — Vencer

ou morrer. 15h30,17h20,19h10, 21 h. (12 anos).
ART-MADUREIRA 2 (288 lugares) — Ó u/í/mo
dos moicanos: 16h40,18h50, 21 h. (12 anos)-.

MADUREIRA-1 (586 lugares) — Perdasejfonos:
15h, 17h, 19h, 21 h. (18 anos).

MADUREIRA-2 (739 lugares) - Sommersby —
retorno de um estranho: 15h, 17h, 19h, 21 h.

(12 anos).. ^
MADUREIRA-3 (480 lugares) — Um distinto
cavalheiro: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).

CISNE (800 lugares) — Vem dançar comigo) 16h.
19h30. (Livre). A viagem do Capitão -Tornado:
17h30, 21 h. (Livre).

CAMPO GRANDE :
CAMPO GRANDE (1.300 lugares) — Vencer ou
morrer: 15h30,17h20.19h10. 21 h. (12 anos).

I TIJUCA I NITERÓI
AMÉRICA (956 lugares) — Sommersby — O
retorno de um estranho: 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30. (12 anos).

ART-TIJUCA (1.475 lugares) — Vencer ou mor-
rer. 15h30,17h20,19h10, 21 h. (12 anos).

BRUNI-TIJUCA (459 lugares) — Depois do
amor: 15h, 17h. 19h, 21 h. (10 anos).

CARIOCA (1.119 lugares) — Perdas e danos:
15h30.17h30.19h30. 21h30. (18 anos).

TIJUCA-1 (430 lugares) — Um distinto cavalhei-
ro: 15H30,17h30,19h30. 21h30. (Livre).

TIJUCA-2 (391 lugares) — Perfume de mulher.
15h40,18h20, 21 h. (Livre).
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I MEIER
ART-MÉIER (845 lugares) — Um distinto cava-
lheiro-, 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).

BRUNI-MÉIER (420 lugares) — Desejos incon-
tidos: 15h10, 17h30, 19h50. Transex um amor
proibido: 16h20, 18h40, 21 h. (18 anos).

PARATODOS (830 lugares) — Vencer ou morrer:
12h40, 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21 h. (12anos).

O Cineclube Laura Alvim traz de volta Retorno a Howards End. de James Ivory
1 OLARIA
OLARIA (887 lugares) — Um distinto cavalheiro

15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).

ARTE-UFF (528 lugares)— Kafka: 17h20.19h10.
21 h. (14 anos).

ART-PLAZA 1 (260 lugares) — Makolm- X:
16h40. 20h10. (14 anos).

ART-PLAZA 2 (270 lugares) — Vencer ou morrer:
15h. 17h. 19h. 21 h. (12 anos).

CENTER (315 lugares) — Perdas e danosa 15h,
17h, 19h, 21 h. (18 anos). ¦i.wníí-

CENTRAL (807 lugares) — Um distinto cavalhei-
ro: 15h. 17h, 19h. 21 h. (Livre). ¦ -yi^<

CLUB CINEMA-1 (201 lugares) — Per/ume de
mu/her: 15h40, 18h20, 21 h. (Livre).

ICARAl (852 lugares) — Sommersby —-.-O retorno
de um estranho: 15h. 17h. 19h, 21 h. (12 anos).

NITERÓI (1.398 lugares) — Perdas e danos: 15h.' 17h, 19h, 21 h. (18 anos). ]¦+
NITERÓI SHOPPING 1 (100 lugares) — O ú/ti-mo dos moicanos: 15h. 17h. 19h, 21 h. (12 anos).
NITERÓI SHOPPING 2 (132 lugares) — Herói
por acidente: 14h30. 16h40.18h50. 21 h. (Livre).
WINDSOR (501 lugares) — Vencer ou morrer.
15h30.17h20.19h10. 21 h. (12 anosV ^

I SÃO GONÇALO •
STAR-SÃO GONÇALO (325 lugares) — Vencer

ou morrer: 15h30. 17h20. 19h10. 21 h. (12 anos).
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Presente de Beethoven aos pianistas.. -A. Isabela Kassow

'concerto 
dos concertos volta

haje^ às 21h, ao Teatro Municipal,
Jê- onde não sai há gerações. O

¦^Concerto n° 5, de Beethoven, será
^jTjiis uma vez apresentado ao pú-
:~l5lito da Orquestra Sinfônica Brasi-
-íjeira? desta vez sob a responsabili-
>$ãnée do pianista Jean-Louis
?$EfiÜÈrmann. "Adoro este concerto.
>iplfi.aos dá enorme possibilidade de
tjexpressão, Foi um presente de Bee-
foffiven para os pianistas", agradece
^«•sofista da noite,

há temporada da Sinfônica"^BraÉleira sem o Imperador, como' 
também é conhecido este concerto.
Sua majestade tem sido reverencia-
da por legiões de admiradores, tan-

¦to por sua atmosfera de felicidade e
-1 vitória, quanto por seu brilho parti-' culár. É um dos primeiros concer-
. ,tQS,que exige um piano com todas

as possibilidades sonoras dos gran-
. -dés e modernos instrumentos de"caiida. "E também é o primeiro'.'çon.çerto 

que proíbe que se impro-
vise na cadência. Beethoven tinha

•um medo danado do que os pianis-
.. tas virtuoses fariam com seu con-

certo. Não queria que traíssem sua
obra", conta Steuermann.""" Cadência é uma passagem dos

- concertos deixada à cargo dos solis-
tas, que improvisam ad libidum no

. trecho. Nos grandes concertos, os
artistas costumam tocar cadências
escritas pelos próprios composito-
res ou de outros grandes gênios da

música. Por exemplo, Beethoven
escreveu uma para o Concerto n"
20, de Mozart. "A cadência é o
espaço onde o intérprete dialoga e
antagoniza com o autor do concer-
to", aprofunda o pianista.

Recentemente, o músico traba-
lhou como ator e autor da trilha-
sonora do filme O estranho caso de
Jean-Louis Steuermann, realizado
peia televisão suíça, com direção de
Adrian Marthaler, um especialista
em musicais. "No filme, eu repre-
sento um pianista que tem medo de
tocar cadências. Só supero meu
trauma no dia em que consigo tocar
uma cadência de minha autoria so-
bre um concerto de Mozart", sinte-
tiza. Apesar de admirar as cadên-
cias já escritas, Steuermann
acredita que há falta de criatividade
e ousadia nos artistas eruditos de
hoje, avessos às improvisações. Ele
diz que 

"não devemos ter uma ati-
tude excessivamente reverente dian-
te da músioa. Liberdade e prazer
são mais importantes. A cada dia,
estou menos aflito com os conceitos
acadêmicos. Tenho de tocar como
me sinto. E me sinto feliz."
¦ Concerto da Orquestra Sinfôni-
ca Brasileira. Regência: Maximian-
no Cobra. Solista: Jean Louis Steur-
mann (piano). No programa, obras
de Beethoven. 2", às 21h. Teatro
Municipal, Praça Floriano, s/n°
(297-4411 r. 121). Cr$ 1.800.000
(frisa e camarote); Cr$ 300.000 (pia-
téia e b. nobre); Cr$ 170.000 (b.
simples) e Cr$ 100.000 (galeria),
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Jean Louis Steuerman é o solista do concerto desta noite

No palco, o talento dos solistas da SinfônicaDivulgação/ Arthur Cavalleri

A,

tf^Jyididos em grupos, niúsicos da OSB tocam no CCBB

íí*....... A O Alterações de última hora na programação publicada nesta**** seção sflo de responsabilidade dos organizadores dos eventos.

LMANHÃ e, sempre às terças-
feiras, nas três próximas semanas,
em dois horários (12h30 e 18h30),
os músicos da Orquestra Sinfônica
Brasileira tocam na série Os solistas
da OSB. Nos quatro recitais, o pú-
blico carioca será apresentado a
músicas que há mais 30 anos não
são ouvidas por aqui. Foram esco-
lhidos sextetos, septetos e octetos,
grupos camerísticos que poucas ve-
zes se reúnem no Brasil. No primei-
ro recital da série os sopros da OSB
interpretam a Serenata em mi bemol
maior, de Richard Strauss; a Peque-

na sinfonia, de Gounod; e a Serena-
ta em ré menor, de Dvorak, Entre
as madeiras e metais da OSB estão
alguns dos melhores músicos em
atividade no país, como o clarine-
tista José Botelho, o fagotista Noêl
Devos, o trompista Zdeneck Zvab e
o flautista Renato Axelrud. Garan-
tia de qualidade.

¦ Os solistas da OSB — Amanhã,
às 12h30 e 18h30, no Teatro II do
Centro Cultural Banco do Brasil.
Com os naipes de sopros da Qrques-
tra Sinfônica Brasileira. No progra-
ma, Strauss, Gounod e Dvórak. In-
gressos a Cr$ 50 mil.

wEXPOSIÇÃO
ALEXANDRE MOURAO — Pinturas. Le Rond-
PointlHotel Meridien, Av. Atlântica, 1020/Térreo.
(276-9922). Diariamente, das 16h às 2h. Até dia
31 de maio. Inauguração, hoje, às 16h.

CENOGRAFIA — Maquetes de cenários teatrais' inspirados em textos de Tennesso Williams, Gar-
* cià Lorca e outros. Instituto de Arquitetos do

„ Brasil/IAB, Rua do Pinheiro, 10. Diariamente, das
.. Y6h" às 22h. Até dia 7 de maio.
.BRUNO PEDROSA — Pinturas. Galeria Bonino,•v Rua Barata Ribeiro, 678 (235-7831). De 2-' a 6a,

. v" dffsrl^h às 20h. Sáb,^das 10h às 14h. Ató dia 8
de maio.

' SANTE SCALDAFERRI — Pinturas. Galeria An-
Maria Nlemeyer, Rua Marquês de São Vicente,

% ^62/205 (239-9144). De 2» a 6», das 10h às 22h.
Sáb., das 10h às 18h. Até dia 10 de maio.

STELLA MARIS E CLÁUDIO GARCIA/RE-
O CORRÊNCIAS DA PAISAGEM — Aquarelas.

.. ' Sp'iar_ Grandjean de Montigny/Centro Cultural da
PUC, Rua Marquês de São Vicente, 225 (529-
9380). De 2" a 6a, das 9h às 19h. Até dia 15 de
maio.

POÉTICA DO MATERIAL — Pinturas, esculturas
e objetos de cinco artistas. Galeria Primeiro Piso
da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rua
Jardim Botânico, 414 (226-1879). De 2a a 6a,
das 10h às 19h. Sáb., das 10h às 17h. Até dia 29
de maio.

NEIDE DIAS SA/LAÇOS Dp CUMPLICIDADE— Pinturas, livros e esculturas. Boscan & ErasmoI
Gávea Trade Center, Rua Marquês de São Vicen-

,.'„.te.J24/Lj.'203 (511-5991). De 2» a 6», daslOh
às 19h.

2JEÇA FONSECA/REVOLVER REVÓLVER —
Fotografias. Grande Galeria Centro Cultural CSn-' dido Mendes, Rua 1o de março, 101 (224-8622
r.236). De 2» a 6a. das 11 h às 19h.

- HÉLIO TIMBIRA/ARTE DO PAPEL — Traba-
j^O.s.sob papel. Caixa Econômica/Ag. da Barra da

Tijuca, Av. das Américas, 3.959. De 2" a 6a, das
10h às 16h30.''""ÜÊTÜLIO STARLING — Esculturas. Galeria
Aliançarte, Rua Andrade Neves, 315 (268-5798).<»V« < De.2? a 5a, das 15h às 19h. Sáb., das 10h às 12h.-Até-dia 4 de maio.

ANDRÉA SIGAUD E MÁRCIA BARROZO DO
AMARAL— Desenhos. GB Arte/Shopping Cas-
sino Atlântico, Av. Atlântica, 4240/ssl 129 (267-
3747). De 2¦ a 6-'. das 10h às 20h. Até dia 5 de
maio.

TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS — Expo-
sição coletiva. Espaço Cultural FESP/Sala Djani•
ra, Av. Carlos Peixoto, 54 (Botafogo). De 2a a 6a,
das 12h às 19h. Até dia 6 de maio.

OFICINA DE ARTE MARIA TERESA VIEIRA— Pinturas, esculturas e desenhos dos amigos da_
oficina. Salão Rogério Steinberg, Rua da Carioca,
85 (262-0340). De 2' a 6-, das 10h às 21 h. Até
dia 7 de maio.

EMERIC MARCIER/A PAIXÃO SEGUNDO
MARCIER — Pinturas. Rio Design Center/Show
room, Av. Ataulfo de Paiva, 270 (274-7893). De
2a a 6a, das 10h às 22h; sáb., das 10h às 20h e
dom., das 12h às 18h. Até dia 8 de maio.

FERNANDA GOMES — Instalação. Galeria
IBEU. Av. Copacabana, 690/2° andar. De 2" a 6-',
das 11 h às 20h. Até dia 7 de maio.

ARMANDO AMORIM/OUATRO TEMPOS —
Pinturas. Palácio dos Leilões, Av. Érico Veríssimo,
700. De 2a a 6a, das 10h às 22h. Sáb., das 10h às
20h. Dom., das 14h às 22h. Até dia 9 do maio.

ANA LÚCIA SIGAUD — Pinturas. Galeria de
Artes Cindido Mendes, Rua Joana Angélica, 63
(267-7141). De 2a a 6a. das 16h às 21 h. Sáb.,
das 16h às 20h. Até dia 11 de maio.

ROBERTO TAVARES/COBERTURAS — Pin-
turas. Pequena Galeria do Centro Cultural Cândi-
do Mendes, Rua da Assembléia, 10/subsolo. De
2a a 6a. das 11 h às 19h. Até dia 14 de maio.

LADRÕES DE ALMA — Fotografias. Galeria de
Fotografias do IBAC, Rua Araújo Porto Alegre,
80. De 2a a 6a, das 10h às 18h. Até dia 21 de
maio.

ANGELA BITTENCOURT — Pinturas. Agência
da Caixa/Rio Sul. Rua LaurP Muller, 116/U-101
A. De 2' § 6a, das 10h às 16h30. Até dip 24 de
maio.

CAIO MOURAO, CHRISTINA CID, ABNER
SALUSTIANO E PAULA MOURAO — Jóias
de prata. Empório da Prata/Shopping Cassino
Atlântico. Av. Copacabana, 1.417/L). 112 (267-
7022). De 2' a 6". das 10h às 19h. Sáb., das 10h
às 15h. Até dia 28 de maio.

MOSTRA COLETIVA — Pinturas, fotografias,
gravuras e esculturas. Infinitos Objetos de Artes/
Gávea Trade Center, Rua Marquês de Sâo Vlcen-
te, 124/LJ. 218. De 2' a sáb., das 13h ás 19h,
Exposição permanente.

^ CLÁSSICO
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —

Regência de Maxlmianno Cobra. Solista: Jean
Louis Steurmann (piano). No programa obras da
Beethoven. 2», às 21 h. Teatro Municipal, Praça
Floriano, s/n" (297-4411 r. 121). CrS 1.800.000
(frisas e camarotes); Cr$ 300.000 (platéia e b.
nobre); Cr$ 170.000 (b. simples) e CrS 100.000
(galeria).

Divulgação

TEATRO
ESQUINA DOS PRAZERES — De Alexandre
Cammaratte. Direção de Luís Carlos Maciel. Com
André Gonçalves, Roberto Battaglin e outros.
Teatro Vanucci, no Shoppping da Gávea. Rua
Marquês de São Vicente, 52/3° (274-7246). De
2a a 6a, ás 17h30. CrS 80.000. Duração: 1 h15.

ÁLBUM DE FAMÍLIA — De Nelson Rodrigues.
Direção de Sérgio Barreto. Com André Gracindo,
Carla Faour e outros. Teatro Gláucio 6/7, Praça
Cardeal Arco Verde, s/n° (237-7003). 2° e 3a, às
21 h e 4a, às 19h. Cr$ 60.000. Desconto de 50%
par classe, estudantes e moradores de Copa caba-
na. Até 2 de junho.

SONHOS DE UMA NOITE DE VERÃO — De
William Shakespeare. Direção de Felipe Martins.
Com Bruno Padilha, Andréa Vindicato e outros.
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824
(247-9794). 2as, às 21 h. CrS 70.000.

FORA DE CONTROLE — Roteiro e direção de
Rosane Lima. Com Ernesto Piccollo, Cláudia
Magno e outros. Teatro Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica, 63 (267-7295). Dom., às 22h; 2a
e 3a, às 21 h30. Cr$ 100.000.

LAMARTINE ll/O RESGATE — Roteiro e dire-
ção de Antônio de Bonis. Com Daúde, Fábio

Junqueira e outros. Teatro Vanucci. Rua Marquês
de São Vicente, 52/3° (274-7246). De dom. a 4a,
às 21 h30. CrS 150.000. Ingressos a domicílio pelotel. 221-0515. Duração: 1h20.

SÓ ELES O SABEM — De Jean Tardieu. Direção
de Enrique Diaz. Com Drica Moraes, Bel Garcia e
outros. Teatro Delfim, Rua Humaità, 275 (286-5444). 2a e 3", às 21 h. Cr$ 100.000 e CrS 60.000
(classe).

LULU/A CAIXA DE PANDORA - De Wede-kind. Direção de Fábio de Mello. Com SuzanaTrindade, Rubens Araújo e outros. Lugar Comum,Rua Álvaro Ramos, 408. Reservas pelo tel. 541 -4344. 2a e 3°, às 21 h. Cr$ 200.000 (com direito ajantar).
O TIRO QUE MUDOU A HISTÓRIA De CarlosEduardo Novaes e Aderbal Freire-Filho. Direçãode Aderbal Freire-Filho. Com Rogério Fróes,Aderbal Freire-Filho e atores do Centro de Demo-

lição do Espetáculo. Museu da República, Rua doCatete, 153 (225-4302). Reservas pelo tel. 205-
2650. 2as, às 19h e 21 h. CrS 250.000. Ingressos a
domicilio pelo tel. 221-0575.

BEIJO DE HUMOR (TEATRO A DOMICILIO)— Texto e interpretação de Raul de Orofino.
Direção de (rene Ravache. Telefone para contato:
286-8990. Duração: 1h.
Três histórias que acontecem num consultório de
psicanálise, onde o analista é a platéia.

promoção OVÍadame 
'Bovartj

Assista ao filme 
"Madame Bovary" e

responda a pergunta abaixo, para
concorrer aos seguintes prêmios:

•Passagem de ida-e-volta à Buenos Aires,
com acompanhante, válidas até 30/06.

•2 bolsas de estudo de um ano nq Aliança
Francesa do RJ, válidas a partir de 1 /08.

•Jantar para 2 pessoas no Restaurante Café
de La Palx com direito a pernoite no Hotel Le
Meridien Copacabana.

T

QUAIS OS NOMES DOS DOIS AMANTES DE EMMA BOVARY?

Nome: Idade:

End.;  Tel.;

Balrro: CEP:

Prolliiao: Cart. Ident.:

L

Envie este cupon ató 15/05 para:Jornal do Brasil - Promoção "Madame Bovary"
Av. Brasil, 500 sala 735 - CEP 20.949.900 - RJ
O sorteio será dia 18/05 àsl9;00 horas, no cine Palácio.
O resultado será publicado na Revista Programa de 21 /05.
Não serão aceitas cópias xerox de cupons.Fica vetada a paiticipaçâo

de funcionários das empresas envolvidas na promoção.
Promoção: JORNAL DO BRASIL
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J

Ângela Bittencourt expõe sua pintura no Espaço CEF
Viagem

? As alterações do última hora na programação lornecida pola TV Manchetesão da exclusiva responsabilidade da emissora.
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Porque, quando,
como e onde ir. JORNAL DO BRASIL

NOS FILMES
TUDO PELA PEDRA AZUL
TV S — I3hl5

Aventurinha. (Theblue lightning)
de Lee Philips. Com Sam Eliiott,
Rebecca Gilling, Robert Ctilp e Max
Phipps. Produção americana de 86.
Cor (94 min). Aventureiro de alu-
guel (Eliiott) é contratado para ir à
Austrália recuperar pedra preciosa
em poder de ex-integrante (Culp)
do IRA, o Exército Republicano
Irlandês. Este, obviamente, prepara
uma série de armadilhas para o re-
cém-chegado. Mas quem disse que os
dois são os únicos interessados em
botar as mãos naquele tesouro? Imi-
tação barata e vulgar de Tudo por
uma esmeralda. Ç)ue, por sua vez, era
uma gostosa parodia a Os caçadores
da arca perdida, de Steven Spielberg.
Não falta nem o aditivo romântico,
aqui materializado no corpinho de
Rebecca Gilling. •
UM HÓSPEDE DO BARULHO
TV Globo— I4h20

Comédia. (Harry and the Hender-
sons) de William Dear. Com John
Lilhgow, Melinda Dillon, Margaret' 
Langricíc, Joshna Rudoy, Don Ame-
che, Kevin Peter Hal, David Suchet,
Lainie Kazan e M.Emmet Walsh.
Produção americana de 87. Cor (110
min). Família volta de acampamento
nas montanhas e, no caminho de
casa, atropela um pé-grande, Iendá-
rio humanóide gigante, bronco e pe-
ludo. Os atropeladores levam o bicho
para a civilização, com a intenção de
transformá-lo em troféu. Mas a coisa
acorda do nocaute, ameaçando a in-
tegridade física e psíquica do lar e
perigando virar escândalo nacional,
mas antes disso conquista o coração
de todos à sua volta. 0 problema é
deixá-lo longe da curiosidade alheia.
Simpatiquinha comédia doméstica
que se aproveita de uma idéia muito
bem explorada na série Alf o ETei-
moso, o alienígena adotado por uma
típica família americana. Este filme,
aliás, acabou convertido também em
seriado televisivo, sem os mesmos
autores ou a mesma graça. Oscar de
melhor maquiagem. ? ?
A BRIGADA CARTER
TV 0M-19h3()

Guerra. (Carter's army) de
George McCowan. Com Stephen
Boyd, Susan Oliver e Richard Pryor.
Produção americana (TV) de 69.
Cor (80 min). Durante a Segunda
Guerra, tenente branco (Boyd) co-
manda destacamento formado ape-
nas por soldados negros. A relação

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

entre superior e subordinados; co-
mo se poderia esperar, não é das
mais sossegadas. E os conflitos inter-
nos ameaçam sabotar a missão, da
tropa: impedir que ponte de vital
importância para os aliados seja des-
truída pelos nazistas. Outro dos tele-
filmes medianos do canadense Geor-
ge McCowan, de larga desenvoltura
na TV e nenhuma aptidão para pro-
duções inesquecíveis. ?
UMA DUPLA QUASE
PERFEITA
TV Globo — 21 h30 ,
¦ Comédia canina, (túnier &
Hooch) de Roger Spotthmode.
Com Tom Hanks, Mqre Winnmg-
han, Craig T. Nelson, Regináíd Vel
Johnson, Scott Paulin e John Mcln-
tire. produção americana de 89. Cor
(97min). Cão meio desajeitado tor-
na-se a única testemunha de assassi-
nato envolvendo traficantes de dro-
gas. Por causa disso, o detetjve
(Hanks) encarregado de investigar
o crime é obrigado a carregai; o
animal para onde ele foc^geraído
uma desastrosa parcerias tanto;em
casa quanto nas^ruás: Enr alguns
momentos, esta CQriiétííácáflínSpo-
de lembrar o mote 

'dé 
K:9 — Um

policial bom para cachorro. A dife-
rença (pequena) é que este tem Tom
Hanks (Quero ser grande) no lugar
de James Belushi, e Roger Spottis-

zaclo)
de Rod Daniel. Ou seja, é menos
woode (Sob fogo cruzado) no lugar

d Daniel,
doloroso. ?
HOTEL MUITO LOUCO r01
TV Globo —Oh ./:l;n 's
¦ .Comécljá C(lliiJ^^Ée\v
Hampshire) de Tony Richatason.
Com Beau Bridges, Rob LoweyMas-
tassjá Kinski, Jodiè Fóstêr, Paul
McCrane, Jennie Dundas, Wallace
Sliawn, Wilford Brimley e Anita
Morris. Produção americana de 84.
Cor (110 min). Família para lá de
excêntrica enfrenta numa boa a sé-
rie de fracassos financeiros, riion-
tando e desmontando hotéis através
de várias cidades dq':jià?sji 

'Gomldia

meio maluca 'basCÍiÜíi Vm íomance
de John I rvin'g, 'Vtíbrc um;dàjntèi ro
de lunáticos (maisòiirncpoís^ios)
e suas experiências com sexo, políti-
ca e terrorismo. O incípido Beau
Bridges puxa um elencão de còadju-
vantes de primeira, como Nastassja
Kinski e Jodie Foster. Tipos .anti-
convencionais, em filme inçomum
do pouco comportado,Xoji^ Ri-
chardson, autor de As.yvcnititfQ de
Tom Jones. ??? • .te: «r

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? *• excelente
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Detalhes, meros

¦A
m

detalhes

Os pequenos defeitos

físicos que deixam os

artistas fulos da vida
¦m 

ELIZABETH ORSINI *

I » EM tudo que reluz é ouro.
I ¦ As milhões de pessoas que

Já 1 suspiravam pelo mundo
afora quando Vivien Leigh era bei-
jada por Clark Gable sequer imagi-
navam que a atriz não suportava o
bariilhinho da dentadura do prota-
gonista de ...E o vento levou. En-
quanto a platéia feminina enlou-
quecia, Vivien só pensava em se ver
livre daquele "clark clark clark" in-
suportável da dentadura de Gable.
E também de suas orelhas de aba-
no, que provocavam uma verdadei-
ra ventania. Verdade seja dita: mes-
mo às estrelas mais reluzentes têm o
seu calcanhar de Aquiles. Que o
diga Lilian Wittè Fibe, recém-em-
possada apresentadora e editora-
chefe do Jornal da Globo. Um tititi
começou quando La Fibe deixou
que desnudassem sua orelhinha
avantajada, ponta do iceberg do vi-
suai andrógino que marcou, há al-
gumas semanas, a reestréia da jor-
halistâ tíàs madrugadas globais.
Resultado: os críticos caíram de
pau'. Houve até quem a comparasse
a ninguém menos que o senhor
Spock, de Jornada nas estrelas. Não
sem um protesto da locutora:"Nunca tive orelha de abano. Hou-
ve erros de iluminação e maquia-
gem na estréia. Maquiaram demais
a minha orelha e ela, de tão branca,
acabou sobressaindo mais do que
devia."

Toda estrela tem o seu ponto
fraco. A estonteante Luiza Thomé
não esconde que detesta suas mãos.
Chegou ao cúmulo de pedir uma
dublê de mão para um anúncio de
macarrão. "Gostaria 

que minha
mão fosse aveludada, que tivesse
uma textura diferente", diz. Luiza
conta que muitos de seus admira-
dores ficam loucos quando desço-
brem que ela não curte as suas pró-
prias mãozinhas. Tereza Seiblitz (a
roceira Joaninha, da novela Renas-
cer) detesta um detalhe de seu cor-
po: a barriga, que faz questão de

Sj^sempre escondida: "Não

gosto dè~T5õrn-la pitttj-fonuMinha
barriga é redondinha, cheinhàTBèr
brasileira. Mas eu gosto é de barri-
ga seca, profunda, tipo bailarina..."
Esses detalhes, algumas vezes esca-
lafobéticos, acabaram provocando
uma revolução estética. Não é à toa
que a modelo Kristen McMenamy,
um mulher absolutamente tida —
olhuda, orelhuda, bocuda e ossuda
— foi eleita a nova darling da mo-
da. Diana Vreeland, ex-editora da
Vogue e curadora de modos e cos-
tumes do Metropolitan provou que
beleza não põe mesa. Chegou a ser
considerada a mulher mais elegante

r- • -4'

Cavalcanti

II 11 IM) Mill I :

I r.-\7*-

e chique do mundo, mesmo tendo
nariz de Pinóquio e um visual cias-
sificado de, no mínimo, horroroso.

Outras e outros desgostosos com
o que Deus lhes deu: Jennifer
0'Neil, atriz de Houve uma vez um
verão, só se deixa fotografar de um
ângulo. Sophia Loren nunca cedeu
aos apelos do marido'Cario Ponti,
que vivia pedindo que ela operasse
o nariz como Marilyn Monroe. Es-
ta, aliás, tinha — antes da plástica
— o dito cujo parecido com uma
batata. Dona de um dos rostos
mais lindos do mundo, Elizabeth
Taylor era o que se pode chamar de
metamorfose ambulante. O estilo
sanfona — engorda e emagrece —
foi uma constante na vida da atriz.
Baixinha e com uma voz extrema-
mente infantil, Liz — que maravi-
lhou o mundo com seus incríveis
olhos cor violeta — chegou aos
anos 70 pesando 90 quilos. Numa
de suas biografias, é contada a se-
guinte história: Liz arrancou de
uma dona de casa uma curiosa de-
claração: "Nós 

passamos a vida in-
teira querendo nos parecer com Liz
Taylor. E, por Deus, enfim conse-
guimos." Nada que não pudesse ter
sido resolvido com uma boa tem-
porada na clínica Beth Ford. Outra
famosa freqüentadora da tal clínica
também não é nenhum modelo de
beleza: quadris achatados, ombros"largos 

e olhos excesslvãfflente-re--
dondos, Liza Minelli se tornou de-
pois do filme Cabaret um dos maio-
res ícones da cultura gay. Sempre
imitada, mas nunca igualada, seu
tamanho de ombro é sempre uma
ajuda para que os rapazes que a
imitam não naufraguem no decote.
E seu movimento de mãos sobre o
rosto é ótimo quando não se tem a
menor idéia do que está se dublan-
do. Tudo no truque, como se diz,
muito propriamente, no mundo
gay.
* Colaborou: Lúcia Cerrone

i

Liza: olhos-problema

Redford, o pescoçudo

anticicatrizes

ifiARGARITA Cancino tevê que mu-
dar muito mais do que o nome para se
tornar a sensual Rita Hayworth. Para
começar, um regime tornou sua silhueta -
alongada. Logo depois, uma eletrólise fez
com que os cabelos que antes nasciam
junto às sombrancelhas passassem a nas-
cer mais nara cima. aumentando assim
sua testa e dando um contorno mais sua-
ve ao seu rosto.0 toque final ficou por
conta da troca da cor dos cabelos casta-
nhos pelo ruivo, em Gilda.

Com pouco mais de metro e meio,
Carmem Miranda compensava a
baixa estatura com sandálias de
imensas plataformas. Para disfar-
çar sua pequena mas notável cica-
triz de apendicite a solução era
mesmo uma profusão de bala-
gandãs estrategicamente coloca-
dos. Marlene Dietrich, mesmo
depois do sucesso de O anjo
azul, sofreu uma reforma antes '
de estrear em Hollywood. Fe- f
chada para balanço, ela per- |
deu 15 quilos, acentuou a pa-
lidez do seu rosto e nele
desenhou finas sobrancelhas.
Já as salientes maçãs do rosto
conseguidas com a extração dos dentes

-de siso. E as garotas dos anos 60, que
gastaram grande parte de suas tardes
suspirando por James Bond nas mati-
nês do cinema, jamais poderiam imagi-
nar que, na época, Sean Connery usava
uma peruca para esconder a calvície.
Finalmente: uma gola rolê, uma êchar-
pe ou simplesmente um lenço amar-
rado displicentemente são pequenos
artifícios para disfarçar o quilométrico
pescoço de Robert Redford. No filme
Máquinas quentes, de 1970, por exem-
pio, ele aparece, em várias cenas, sem
camisa, mas sempre de lencinho no
pescoço. (E.O.)

Nas gravações do filme-
...E o vento levou falto,'

à esquerdaVivian
reclamava da dentadura

de Gable; Luiza (a
esquerda) queria ter "

mãos aveludadas;
Tereza (ao lado) não

gosta de sua barriga; e,
Lilian (acima,) diz que
erros na gravação a
fizeram orelhuda
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'If! Linda Evangelists Pes grandes H

| Isabel Fillardis ""Pes grands
•'§ Clark Gable Orelhas de abano \ ' > '

. | Sophia Loren Nariz largo -

Robert Redford Pescogo comprido

Cristiana Oliveira Olhos estrabicos \ ''

Luc6lia Santos Olhos estrabicos
¦ 
| Sioux Olhos estrabicos
I Karen Black Olhos estrabicos
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Aerosmith

Grupo lança o 12°

disco e é finalmente

adulado pela crítica

l

PEDRO SO

E segura, malandro! Três
anos e meio depois do eletrizán-
te Puinp, o Aerosmith retorna
com Get a grip, 12° álbum —
coletâneas fora — de sua carrei-
ra. A capa, que mostra uma ar-
gola cravada numa teta de vaca,
andou causando controvérsia.
A Sociedade Protetora dos Bi-
chinhos (ou qualquer coisa pa-
recidafcom isso) encrencou.

Ouvindo o disco, porém, to-
da esta discussão vai para o es-
paço: afinal, a malta do vocalis-
ta Steven Tyler também é
composta por animais. Animais
do rockVroll, prontos a serem
ordenhados. Confira no dicio-
nário de Joe Perry (guitarrista
da turma); "RockVroll é músi-
ca para se f. ao som. E também
uma maneira de dizer f. à re-
pressão."

Na década de 70, Steven Ty-
ler e Joe Perry seguiram a cola
dos glimmer twins (Mick Jagger
& ííeith Richards) e, com auto-
ironia, deram a si próprios a
alcunha de toxic twins. Hoje,
879 reuniões nos Alcoólicos
Anônimos e 27 programas de
desintoxicação depois, a dupla

Ficou até mais talentosa. A voz
de Tyler, inclusive, resistiu ao
tempo e à cocaína. A de Jagger,
não.

Estranho é que crítica e intel-
ligentzia do rock tenham sempre
achado o., quinteto de Boston
uma droga. É célebre a declara-
ção de Joe Strummer, do Clash:"Não somos uma banda ridícu-
la como o Aerosmith." Só a
partir de 1986, com a volta da
música Walk this way — rappea-
da pelo Run DMC — às para-
das, é que o grupo passou a ser
ouvido com boa vontade.
Apontado como influência por
Guns'N'Roses e R.E.M. (que
até regravou Toys in the attic), o
Aerosmith foi ter reconhecido
merecimento só em 1990, com o
álbum Putnp. Fica a pergunta:
onde está Joe Strummer, que
não conseguiu fazer nada de
bom sem Mick Jones?

O fanfarrão Tyler agora usa
camisetas com a frase "se ho-
mem menstruasse, absorvente
seria de graça" e diz em entre-
vistas que as mulheres são o se-
xo superior. No passado, elas
apareciam nas letras do Aeros-
mith como se fossem a pobre
criaturinha da capa de Get a
grip.

A evolução, entretanto, não
transformou Steven Tyler em
poeta. As letras do Aerosmith
continuam sendo o mesmo e di-
vertido lenca lenea sobre sexo.

é o 
pastor

do rebanho
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romance e doideiras afins. Para
alívio geral, não tem Janie's got a
gun no disco sucessor de Pump e
apenas o single Livin' on tlie edge
faz alguma espécie de "comentá-
rio social". E, mesmo assim, sem
comprometer, ficando apenas a
nível de botequim.

Get a grip traz
todas as delícias
do lado bronco e
feliz da vida. A
alegria bovina e ó'
enlevo oligofrêriU
co — sem ofen-
der — que o íiard
rock, descerebra-
do e dançante co-
mo ele só, costu-
ma proporcionar.
Tem pitadas de
rap, arroto intro-
duzindo a faixa-
título, guitarras
em profusão, me-
tais em brasa,
harmônicas emo-
cionantes, man-
dolins de primei-
r a e pouca
inovação.

Pra que com-
plicar? 

"Sexo'ê

que nem um re-
volver/ você mi-
ra, atira e corre",
ensina Tyler, em
Fever. "Falar é
fácil/ cale a boca

e dance", ordena em Sliut up and
dance. Quem não concordar que
escute as baladas: Cryin \ Crazy e
Amazing são competentes exerci-
cios no gênero, sem excessos açu-
carados. Procurar defeito é tirar
leite de pedra: este disco está uma
teta.


