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CIDADE
Miro é transferido e
juíza condena mordomia
Os bicheiros Miro, 65 anos (ao lado),
com doença pulmonar, e Turcão, 68,
com diabete, foram transferidos do
Presídio Ari Franco para o Instituto
Vieira Ferreira Neto, em Niterói,
destinado a presos doentes com idade
acima de 60 anos. A juíza Denise
Frossard considerou "intoleráveis" as
mordomias dispensadas aos bicheiros
presos na Polinter. (Página 18):

Jtamar procura

um substituto

para 
Hargreaves

Os senadores Pedro Simon e Mauro
Benevides, respectivamente líder do gover-
no e presidente do Senado, e o novo minis-
tro das Relações Exteriores, José Apareci-
do, estão entre as alternativas do
presidente Itamar Franco para substituir o
ministro-chefe da Casa Civil, Henrique
Hargreaves, que seria nomeado para oTri-
bunal de Contas da União. Hargreaves
vem se desentendendo freqüentemente com
o ministro da Justiça, Maurício Corrêa,
com o líder do governo na Câmara, Ro-
berto Freire, e com o PMDB.

Em Montevidéu, onde cumpriu o
quarto dia de sua viagem pela Argentina
e o Uruguai, o presidente Itamar Franco
disse que não resolverá nenhuma mudan-
ça em sua equipe enquanto estiver no
exterior. Há dois dias, em Buenos Aires,
o presidente recebeu queixas de lideranças
partidárias contra Hargreaves. (Página 4)
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ESPORTES

Senna, a atração extra

na festa do São Paulo

O corintiano Ayrton Senna
desembarcou ontem em Cumbica, em
meioà festa da torcida do São Paulo
pelo bicampeonato da Libertadores.
Sorridente, cedeu aos apelos dos .
são-paulinos e ergueu a bandeira do
clube. Senna chegou animado com suas:L:,:Jíides no Mundial de Fórmula 1

S5o Paulo — Luiz Paulo Lima

| ! ap6sa vitoria em Monaco e aposta cm
I I novos erros de Alain Prost. (P^gina 20) .
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Uma reflexão sobre
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Coluna do Castello

Falta coordenador*

João Cargueira
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Um comboio do Exército fez manobra na Ponte Rio-Niterói, depois de manifestação dos servidores em greve. (Págs. 7 e 15

Orçamento muda

e 
prepara 

nova

na economiafase

Poste desabou sobre um Santana e engarrafou a Avenida 
^Rio 

Branco por uma hõra.(Pág. 15J

O ministro dà Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, anunciou ontem
que o Orçamento da União sofrerá
uma revisão nos próximos 30 dias que
poderá resultar em cortes de US$ 6
bilhões a US$ 20 bilhões. A mudança
no Orçamento é o primeiro passo de
Fernando Henrique para equilibrar
as contas do governo e viabilizar um
programa econômico elaborado por
sua equipe. Esta é a primeira vez
que o Orçamento da União sofre mu-
danças após o primeiro semestre.

No Rio c em Niterói, céu
nublado a ocasionalmen-
te encoberto, com chuvas
esparsas. Temperatura
em decHnio. Máxima n>
gistrada no Maracanã e
mínima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade moderada.

I MIN.
<£L WAX. jv|j e o0

|31,7°[^S^,5^
Fotosado satélite e mapas do tempo, página 19.
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Maia assina

lei de ajuda

à cultura
Lei municipal de incentivo à cul-

tura, assinada ontem pelo prefeito
César Maia, possibilita aos produ-
tores culturais financiar até 70%
do custo de seus projetos com re-
cursos da iniciativa privada. Du-
rante a solenidade de assinatura da
lei, o prefeito oficializou ajuda fi-
nanceira ao Museu de Arte Moder-
na (MAM) e à Orquestra Sinfônica
Brasileira. O MAM receberá dota-
ção anual de Cr$ 10 bilhões. (Pág.14)

Justiça pune

empresas 
que

vendem ouro
As empresas que operam com ven-

da de ouro a prazo deverão dar mais
transparência aos seus contratos de
venda, conforme decidiu ontem a juí-
za Teresa de Andrade Castro Neves,
da 39a Vara Cível, no Rio. A decisão
toma como base um processo contra
a Gold Invest e reclamações sobre
várias irregularidades, como renova-
ção de contrato sem autorização do
investidor. As empresas infratoras
pagarão multa de Cr$ 20 milhões ao
dia. (Negócios e Finanças, pág. 5)

André Arruda

A idéia da equipe econômica é
negociar com o Congresso as mu-
danças no Orçamento para depois
adotar medidas que derrubem a in-
fiação. O ajuste das contas públi-
cas passa pela correção das tarifas,
que nos próximos quatro meses so-
frerão aumento de 30% a 40% aci-
ma da inflação. Consultorias econô-
micas não prevêem choques na
economia mas admitem medidas de
impacto se a inflação acelerar. (Pági-
na 3 e Negócios e Finanças, página I-)

Florenga, Itália — AP

Quadro é tirado da Galeria degli UJfizi, em Florença, na
Itália, após ataque a bomba que matou 6 pessoas. (Pág. 13)
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Um filme
de estilo !
andrógino
A diretora Sally
Porter (abaixo)
fala de seu filme
Orlando — A
mulher imortal,
de estilo e
atores andróginos,
que tem pré-estréia
no Rio amanhã.
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PROGRAMA

; A nata do Jazz Brasil
em festiva! na Lagoa
0 Diet Coke Jazz Brasil — promoção do
JORNAL DO BRASIL - reúne no ;' Parque do Cantagalo, ao ar livre, a partir
deste fim de semana, músicos como
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Ricardo Silveira e Leo Gandelman.
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Pingue-pongue

Michael Douglas
j . O ator (à direita) fala sobre Um dia de fúria, filme em
j que interpreta um cidadão comum atormentado
I pelas neurosçs urbanas de Los Angeles.
ÉteS-v.V"; ^'«l0~iéa*r^

Sâo Paulo — Luiz Paulo Lima
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Itamar procura

um substituto

para 
Hargreaves

Os senadores Pedro Simon e Mauro
Benevides, respectivamente líder do gover-
no e presidente do Senado, e o novo minis-
tro das Relações Exteriores, José Apareci-
do, estão entre as alternativas do
presidente Itamar Franco para substituir o
ministro-chefe da Casa Civil, Henrique
Hargreaves, que seria nomeado para o Tri-
bunal de Contas da União. Hargreaves
vem se desentendendo freqüentemente com
o ministro da Justiça, Maurício Corrêa,
com o líder do governo na Câmara, Ro-
berto Freire, e com o PMDB.

Em Montevidéu, onde cumpriu o
quarto dia de sua viagem pela Argentina
e o Uruguai, o presidente Itamar Franco
disse que não resolverá nenhuma mudan-
ça em sua equipe enquanto estiver no
exterior. Há dois dias, em Buenos Aires,
o presidente recebeu queixas de lideranças
partidárias contra Hargreaves. (Página 4)

João Cerqüelra

Um comboio do Exército fez manobra na Ponte Rio-TSiterói, depois de manifestação dos servidores em greve. (Págs. 7 e 15)
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Orçamento muda

e 
prepara 

nova

fase na economia

Poste desabou sobre um Santana e engarrafou a Avenida Rio Branco por uma hora. (Pág. 15^

Justiça pune

O ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, anunciou ontem
que o Orçamento da União sofrerá
uma revisão nos próximos 30 dias que

oderá resultar em cortes de US$ 6
ilhões a US$ 20 bilhões. A mudança

no Orçamento é o primeiro passo de
Fernando Henrique para equilibrar
as contas do governo e viabilizar um
programa econômico elaborado por
sua equipe. Esta é a primeira vez

ue o Orçamento da União sofre mu-
anças após o primeiro semestre.
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No Rio e em Niterói, céu
mibludo a ocasionalmen-
te encoberto, com chuvas
esparsas. Temperatura
em declínio. Máxima re-
gistrada no Maracanã e
mínima no Alto da Boa
Vista. Mar calmo, com
visibilidade moderada.
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Fotos do satélite e mapas do tempo, página 19.
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Maia assina

lei de ajuda

à cultura
Lei municipal de incentivo à cul-

tura, assinada ontem pelo prefeito
César Maia, possibilita aos produ-
tores culturais financiar até 70%
do custo de seus projetos com re-
cursos da iniciativa privada. Du-
rante a solenidade de assinatura da
lei, o prefeito oficializou ajuda fi-
nanceira ao Museu de Arte Moder-
na (MAM) e à Orquestra Sinfônica
Brasileira. O MAM receberá dota-
ção anual de Cr$ 10 bilhões. (Pág. 14)

A idéia da equipe econômica é
negociar com o Congresso as mu-
danças no Orçamento para depois
adotar medidas que derrubem a in-
fiação. O ajuste das contas públi-
cas passa pela correção das tarifas,
que nos próximos quatro meses so-
frerão aumento de 30% a 40% aci-
ma da inflação. Consultorias econô-
micas não prevêem choques na
economia mas admitem medidas de
impacto se a inflação acelerar. (Pági-
na 3 e Negócios e Finanças, página 1)

Florença, Itália — AP

empresas que

vendem ouro
As empresas que operam com ven-

da de ouro a prazo deverão dar mais
transparência aos seus contratos de
venda, conforme decidiu ontem a juí-
za Teresa de Andrade Castro Neves,
da 39a Vara Cível, no Rio. A decisão
toma como base um processo contra
a Gold Invest e reclamações sobre
várias irregularidades, como renova-
ção de contrato sem autorização do
investidor. As empresas infratoras
pagarão multa de Cr$ 20 milhões ao
dia. (Negócios e Finanças, pág. 5)

Quadro é tirado da Galeria degli Uffizi, em Florença, na
Itália, após ataque a bomba que matou 6 pessoas. (Pág. 13)
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POLÍTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASfL

COLUNA 00 CASTELLO

MARCELO PONTES

Governo 
precisa de

^ coordenador 
político

Depois 
que se reorga-

nizoumzou para enfrentar
u„a crise econômica, jogan-: do-a no colo do ministro' "Fernando Henrique Car-
-idoso, o presidente Itamar
"•'Franco está diante de ou-

,tro problema complicado-para resolver: a falta de~,;um coordenador político
no governo. Esse papel

...cabe tradicionalmente ao
: chefe do Gabinete Civil
'• ou ao ministro da Justiça,

,, dependendo da caracterís-
'"tica que o presidente quer• dar a cada posto, quando

-»-não é entregue a alguém
;u especificamente com essa"'missão.

De todas as tarefas
cumpridas pelos ministros
.Henrique Hargreaves e"Maurício Corrêa, nenhu-

/'.'ma é precisamente de'• 
coordenação política. Eles

revezam no título e na
pretensão de serem coor-
denadores, mas nesse par-
ticular até agora não
¦apresentaram resultados
favoráveis ao governo. Ao

: "^contrário, 
por aí só têm"surgido dificuldades para~ò 

presidente.
Hargreaves, em príncí-

^io, é o titular da articula-
r-ção política, mas o teatro

de operações do governo
h,yem provando que se está
í " diante de um típico caso

^'em que o papel do perso-
is.nagem é infinitamente
"'maior do que o talento do

tJitor que o representa. Ele
¦»foi um assessor legislativor"de capacidade e eficiência
«reconhecidas pelo PFL,
partido para o qual traba-
lhava. Era craque na arte
de preparar projetos e
descobrir atalhos regi-
mentais, um varejo im-
portante para facilitar o
desempenho de parlamen-
tares. Daí a reger uma or-
questra que precisa man-
ter sempre afinados to-
dos os interesses do gover-
no no Congresso e na so-
ciedade é um vôo alto

/ demais para a sua asa-del-
ta.

^ Mesmo que o presiden-
Lite lhe desse plenos pode-^res de articulador, nem
«assim Hargreaves conse-
guiria desempenhar bem a
inissão, por dois motivos:

. porque simplesmente não
-tem tempo, pois a buro-
_çracia do Palácio do Pia-

nalto o sobrecarrega de 8h
da manhã até lh da ma-
drugada — é um gigante
no trabalho, dizem os que
atuam junto dele; e por-
que a lógica de sua articu-
lação tem sido a da distri-
buição de cargos. Não
será por aí que o governo
conseguirá apoio dura-
douro.~ Está cada vez mais cia-
ro que o articulador poli-
tico do governo deve vol-

. tar-se mais para a
i sociedade do que para o
! Congresso. Ate porque é
, mais fácil dobrar o Con-
; gresso com a pressão das

ruas do que com as ofer-
tas do governo. O fato
de esse papel não ser de-
sempenhado por Har-
greaves, entretanto, não
o descredencia para as ta-
refas burocráticas do Pa-
lácio. Seria penoso para o
presidente afastar o seu
leal e dedicado carrega-

(.,.dor de piano, mas tam-
i^bém seria salutar para o'• 

governo ter alguém que
saiba movimentar com
inteligência as peças do
tabuleiro político. O pre-

...sidente pode, perfeita-

mente, mexer na função,
e não no ministro. E até
delegar a tarefa, por
exemplo, ao ocupante de
um ministério que tradi-
cionalmente naaa tem a
ver com política interna.

A ausência de um arti-
culador competente per-
mite que a choradeira do
PMDB tome proporções
de crise. Não ná nada na
relação do partido com o
governo que uma boa
conversa não resolva. O
presidente Itamar derre-
te-se de amores por
Fleury. Acha que é o seu
grande aliado. Disse, por
exemplo, que o governa-
dor "tem sido um bom
companheiro nas horas
difíceis".

Fleury não tem negado
apoio ao governo e sus-
tenta que o presidente
precisa de ajuda para a
travessia até a eleição de
1994. Mas sentiu-se me-
lindrado com a demissão
de Eliseu Resende do Mi-
nistério da Fazenda um
dia depois de lhe ter ofe-
recido um jantar no Pa-
lácio dos Bandeirantes,
com a nata do empresa-
riado paulista. Os asses-
sores do governador di-
vulgam a versão de que
foi o presidente quem lhe
pediu para homenagear
Eliseu. Mas outros inter-
locutores do presidente,
na ocasião, tiveram a ní-
tida certeza de que Eliseu
não estava seguro no car-
go. O governador, por-
tanto, fez uma aposta e
perdeu.

A nomeação de Fer-
nando Henrique Cardo-
so, em si, não incomodou
Fleury. Os dois são muito
amigos, e ainda ontem se
falaram ao telefone para
aparar arestas. O que ir-
ritou inicialmente o go-
vernador foi declaração
atribuída a Tasso Jereis-
sati de que Fernando
Henrique já seria candi-
dato a presidente da Re-
pública, o que, na opi-
nião do governador de
São Paulo, trancava por-
tas para o diálogo que a
retirada de Orestes Quér-
cia vinha permitindo en-
tre o PMDB e o PSDB.
Mas nem isso é mais pro-
blema. Fleury afirma que
se Fernando Henrique
consertar o país tera o
seu apoio para ser o pró-
ximo presidente da Repú-
blica.

O problema foram as
reações surgidas na ban-
cada federal do PMDB
com os critérios do presi-
dente para reformar o
Ministério. Nesse ponto,
Fleury foi ágil. Desceu de
pára-quedas dentro do
partido para ser o porta-
voz da insatisfação. Era o
lance de que precisava
desde o afastamento de
Quércia para tentar de-
monstrar que é o novo
comandante do PMDB.

Assessores do presi-
dente Itamar imagina-
vam ontem que poderiam
acalmar o PMDB dando-
lhe a liderança do gover-
no na Câmara, hipótese
em que o nome do depu-
tado Genebaldo Correia,
líder da bancada do par-
tido, aparece com maior
destaque. Usa-se como
argumento a lembrança
de que o líder, pela tradi-
ção parlamentar, sempre
foi o representante do
maior partido na coliga-
ção de apoio ao governo.

diz

n Presidente afirma

MÁRCIA CARMO
Enviada especial

MONTEVIDÉU — Em seu pri-
meiro dia na capital uruguaia, de-
pois de passar três dias em Buenos
Aires, o presidente Itamar Franco
orgulhou-se em falar do projeto de-
mocrático do Brasil que conta com
a mobilização da sociedade brasi-
leira, segundo ele, em torno dos
seguintes objetivos: "retomada do
crescimento, desenvolvimento com
justiça social, combate à inflação
sem choques arbitrários e o honra-
do exercício das funções públicas
em nome do interesse do povo".

Itamar discursou para parla-
mentares e ministros de Estado do
Uruguai, durante cerimônia na As-
sembléia Geral. Recebido com hon-
rasde chefe de Estado na sua pri-
meira visita oficial ao país vizinho,
o presidente retribuiu com três dis-
cursos. Falou na chegada, às lOh,
em meio ao vento e à temperatura
de um grau, à tarde, na Assembléia
Geral, e durante jantar no Palácio
Taranco. Amanhã, no início da tar-
de, o presidente retorna ao Brasil.

"A normalização das relações
com a comunidade financeira inter-
nacional chega a sua fase conclusi-
va e já nos permite antever uma
nova cooperação econômica com o
mundo industrializado", comentou

que integração fortalecerá a América Latina diante do mundo~~—— Montevidéu — Reu«f
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Itamar foi recebido pelo presidente Üdz Laca/le (D) com todas as honras devidas a um chefe IhSdo
o presidente sobre o desempenho
do Brasil. Destacando a importân-
cia da manutenção das instituições
democráticas e da integração entre
os países da América Latina, Ita-
mar disse que esta união fortalecerá
a região diante do resto do mundo.
"Esta 

participação integrada no co-
mércio internacional aumentará o

nosso poder de barganha no benefi-
cio comum", frisou.

Itamar reiterou que manterá a
política de abertura no plano inter-
nacional, lembrou que a integração
regional figura na Constituição Fe-
deral e declarou: "Se é verdade que
as nossas metas são ambiciosas e os
prazos propostos uma grande agili-
dade negociadora, é também certo

que já alcançamos o nível de con-
fiabilidade e de entendimento que
nos levará aos objetivos traçados".

Na sua última fala do dia, .à
noite, o presidente lembrou da im-
portância do Mercosul, da contri-
buição do empresariado, já que a
área empresarial abre caminhos pa-
ra a "dinamização da economia".

Grevistas investem contra comitiva mas cavalaria chega na hom
? Uma manifestação de operá-
rios da construção civil que entram
em greve, na segunda-feira, por
tempo indeterminado, quase estra-
ga a primeira visita oficial do presi-
dente Itamar Franco ao Uruguai —
é tradição quando um presidente
assume o comando do Brasil visitar
a Argentina e o Uruguai. Revolta-
dos com o comboio que passava

entre a manifestação montada em
frente à Assembléia Geral, no cen-
tro de Montevidéu, os manifestan-
tes, erguendo bandeiras e faixas
vermelhas, partiram para cima dos
carros da comitiva brasileira, entre
os quais a limusine que levava Ita-
mar. A polícia e o Exército, com
soldados a cavalo, reagiram imedia-
tamente, agredindo os grevistas. Se-

gundo um motorista do comboio,
duas pedras atingiram o carro blin-
dado que levava o presidente, mas
ninguém se feriu.

Assustado com o imprevisto, Ita-
mar abaixou o pino que trava as
portas do carro, que já estava tran-
cada. De acordo com representan-
tes do Sindicato Único Nacional da

Construção, 3 mil pessoas partici-
param da passeata em torno da As-
sembléia Geral. E, segundo cálculos
da polícia, no momento em que o
presidente passou pelo local da ma-
nifestação, cerca de 300 pessoas "
protestavam contra o desemprego e -
baixos salários. "Não temos nada -
contra o Brasil", disse o diretor do "
sindicato, Gustavo Paez. i;

Aparecido volta chanceler amarilig

NORMA COURI
Correspondente

LISBOA — "Assumo o cargo
com as mãos limpas e a consciência
tranqüila", disse o embaixador José
Aparecido de Oliveira, na véspera
de embarcar para assumir o Minis-
tério das Relações Exteriores."Uma velha professora mineira que
morreu há dois anos me ensinou a
noção de honra, tolerância e repei-
to quando eu era menino. Tenho 64
anos, e ainda não esqueci".

Amanhã, o novo chanceler che-
ga ao Brasil acompanhado de seu
assessor, o historiador Francisco
Iglesias. Há a possibilidade de um
encontro no domingo em Juiz de
Fora com o presidente Itamar
Franco, mas Aparecido prefere que
a reunião se dê em Brasília. Ele

recebeu telegramas de quase todas
as embaixadas do Brasil e se consi-
dera apoiado pelo Itamarati.

Em seu penúltimo dia em Portu-
gal, Aparecido almoçou com os
funcionários na Embaixada do
Brasil para se despedir após os qua-
tro meses e meio que passou em
Lisboa. Ele diz que esse período foi
fundamental para a futura atuação."Junto com o presidente Itamar
Franco, vamos reformular a políti-
ca externa do Brasil de acordo com
a nova realidade do país. Temos
mais de um milhão de brasileiros
espalhados pelo mundo".

Logo que chegou a Lisboa, Apa-
recido viveu o drama dos brasilei-
ros devolvidos dos aeroportos. "É
tão grave um brasileiro ser barrado
em Lisboa, quanto em Los Angeles

ou Londres. As embaixadas são um
pedaço da terra do emigrante no
exterior. Vamos fazer frente a esse
fenômeno dos novos tempos".

É grande a curiosidade sobre o
novo embaixador do Brasil em Por-
tugal. Não poderá ser o ex-embai-
xador e atual secretário-geral do
Itamarati, Luis Felipe Lampreia,
porque Aparecido diz que não po-
derá prescindir dele no ministério.

Cooperação — O último ato
político de Aparecido como embai-
xador foi a reunião ontem à tarde
com o ministro do Exterior de Por-
tugal, Durão Barroso. Aparecido
alinhavou a cooperação do minis-
tro em dois pontos, para ele funda-
mentais: a questão dos brasileiros
em Portugal e a Comunidade de
Povos de Língua Portuguesa entre

Brasil, Portugal e África. Barroso
chamou Aparecido de amigo: "O
último embaixador em Portugal Vi-
rou secretário-geral do Itamarati:
este será chanceler; tenho de ficar
atento ao próximo: certamente será
candidato à Presidência da Repú-
blica", disse Barroso.

fl O novo embaixador português
no Brasil, Pedro Ribeiro de Mene-
zes, que substituirá Leonardo Ma-
thias, aguarda que o presidente Ita-
mar Franco aceite suas credenciais.
Menezes foi embaixador na Irlanda e
dirige a área de Negócios Políticos e
Econômicos do Ministério do Exté-
rior. Mathias notabilizou-se pela ris-
pidez com que se referiu abrasileiros
barrados em Lisboa.

A SOLETÜR APRESENTA
SEUS TOURS RODOVIÁRIOS NA

CALDAS NOVAS
FASCINANTE
As prodigiosas águas quentes.
Ribeirão Preto, Brodósqui, Franca,
Araxá, Parque da Lagoa Quente,
Uberlândia, Uberaba etc. Em Caldas
Novas (4 noites), hospedagem em
Hotel com excelentes instalações
para banhos termais.

7 dia» e 7 refeiçõegT]
Desde 9.406 mil ou 3 x 4.035 mil

MINA$ HISTÓRICA,
BRASÍLIA E CALDAS NOVAS
Arte, cultura e lazer. Três excursões
numa só. Congonhas do Campo,
Ouro Preto, Mariana, B. Horizonte,
Cordisburgo, Gruta de Maquiné
etc. As atrações de Goiânia e muito"relax" em Caldas Novas. E mais
Araxá, Franca e Ribeirão Preto.

9 dia» e 9 refeiç&e*.
Desde 12.818 mil ou 3x 5.499mil

PANTANAL
Com Bolívia e Paraguai. Costa Verde, Paraty, São Paulo, Ponta Porã,
Pedro Juan Caballero, Corumbá, Puerto Suárez, Pantanal, Passeio deBarco pelo Rio Paraguai, Campo Grande, Eclusas do Tietê etc.

12 dia» c 12 refeiçdcãT] Desdel8.033 mil ou 3 x 7.736 mil

CIA nega 
previsão de

caos 
político 

no Brasil

Preços válidos para pagamento até o dia 29/5
e tours com regresso até 30/6/93.

b Guia acompanhante

b Hotéis c restaurantes
categorizados SfiZ**

a Padrão Soletur |
de serviços

mm
CONSULTE 0 SEU AGENTE DE VIAGENS

^soletur' Em turismo a número 1Em turismo a número 1
CENTRO: Rua da Quitanda, 20/Slj. ¦ 221-4499 «
COPA: Rua Santa Clara, 70/Slj. ¦ 255-1895 §TIJUCA: Pça. Saens Pena, 45/Lj. 10-1 - 264-4893
IPANEMA: Vise. Pirajá, 351/Lj. 105 • 531-1188
BARRA: Av. Olegário Maciel, 451/Lj. D ¦ 494-2137
NITERÓI: Moreira César, 229,/Slj. 209 ¦ 710-7401
N. IGUAÇU: Cov. Roberto Silveira, 214 • 768-3673

TEODOMIRO BRAGA
Correspondente

WASHINGTON — O Departa-
mento de Estado americano des-
mentiu para a embaixada brasilei-
ra a notícia de que a CIA
(Agência Central de Inteligência)
tenha previsto a desestabilização
política e social do Brasil e a pos-
sibilidade de afastamento do pre-
sidente Itamar Franco antes do
fim de seu mandato. "Isso é fal-
so", afirmou o diplomata do De-
partamento de Estado procurado
pela embaixada para esclarecer o
assunto. A embaixada considerou
as explicações satisfatórias e en-
viou relatório ao Itamarati.

Segundo a versão do Departa-
mento de Estado, a situação bra-
sileira foi tema de um seminário
promovido pela CIA na terça-fei-
ra passada, nos moldes dos en-
contros que a agência realiza se-
manalmente, em que professores
universitários são convidados a
falar. Não houve, garantiu o go-
verno americano, qualquer relato-
rio da CIA sobre o quadro brasi-
leiro. Os três oradores do
seminário negaram que tenham
feito previsões catastróficas.

"Houve uma discussão geral
sobre a situação política brasilei-
ra. Dizer que houve uma conclu-
são de que dentro de seis meses o
governo vai cair ou haverá ar,ar-
quia no Brasil é ridículo. Não foi

dito por ninguém e eu pessoal-
mente não acredito nisto", decla-
rou ao JORNAL DO BRASIL o
professor Norman Bailey, um dos
três acadêmicos que fizeram expo-
sições sobre o Brasil para um gru-
po que incluía funcionários de di-
ferentes áreas do governo
americano. Os outros dois pales-
trantes foram os professores WQ-
liam Perry, do Centro de Estudeis
Estratégicos e Internacionais,
com sede em Washington, e Hei-
ward Wiarda, da Universidade
Nacional de Defesa.

O porta-voz da CIA também
classificou como "falsa" a noticia
de que a organização tenha deci-
dido aumentar seu número cjíé
agentes no Brasil.

O O embaixador americano, Ri-• l)
chard Melton, divulgou ontem nota
oficial: "Li o noticiário sensaciona-
lista sobre uma reunião patrocinada
pela CIA em Washington, alegada1
mente fazendo previsões tenebrosas
sobre o curso dos acontecimentos no
Brasil. O noticiário está incorreto,
conforme já declarado por vários
participantes. São totalmente errô-
neas quaisquer sugestões de que o
resultado dtssa reunião — como in-
corretamente noticiado — represen-
ta o ponto de vista do ^oierno dos
Estados l nido-,".
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Fernando Henrique vai refazer orçamento

¦ Números a serem revistos no prazo de um mês servirão para implantar as idéias econômicas do novo ministro da Fazenda;
Brasília — Gilberto Alves - •

*« BRASÍLIA — A revisão do Orça-
%iento da União nos próximos 30
dias, anunciada ontem pelo minis-
tro da Fazenda, Fernando Henri-
que Cardoso, significará cortes que

ílpodem ir de USS 6 bilhões a US$ 20
fôílhões. Os novos cortes serão adi-
jcionais à redução de USS 1,9 bi-
Jhão, a ser definida ainda hoje, e
que se destina a economizar dinhei-
XO para pagar o aumento de 85%
$£> funcionalismo público. Ontem,
xxiministro do Planejamento, Alexis
Stepanenko, informou que os cor-

para pagar os servidores não
y,|o atingir os projetos de recupera-
§ão da economia, de combate à
miséria e à pobreza e verbas desti-
nadas ao funcionamento mínimo
da máquina estatal. A revisão do
Orçamento da União, que será váli-
dá para o segundo semestre do ano,
é o primeiro passo do ministro da
Fazenda para viabilizar o seu pro-
grama econômico.

O objetivo da revisão do Orça-
inento é conseguir equilíbrio das
contas públicas no ano, com di-
nheiro suficiente inclusive para
pagar juros da dívida pública, eli-
minando o que os economistas do
governo consideram o maior loco
da inflação no país. Fernando
Henrique encontrou previsões nos
Klinistérios da Fazenda e do Pia-
nejamento que indicam a necessi-
dade de redução entre US$ 6 bi-
Jlhões e USS 20 bilhões e deter-
¦minou que sejam refeitas todas as

' O ministro da Fazenda, Fernan-
do Henrique Cardoso, reuniu-se
ontem com os líderes dos partidos
com representação no Senado para
pedir apoio à revisão orçamentária,
que enviará ao Congresso dentro de
30 dias. Durante mais de uma hora,
^Fernando Henrique, que foi líder
da bancada de senadores do PSDB,
argumentou que este é um momen-
to positivo para a democracia, mas
qtie nada se fará sem a participação
dí> Congresso. "Este desafio não se
vencerá com uma pessoa sozinha,
nem com o presidente nem com um
ministro. Para darmos o salto que o
Brasil precisa, são necessárias me-
didas de gestão administrativa, sem
planos, que contem com o apoio do

Serra defende

corte drástico
Depois de ter se reunido, no iní-

cio da noite de ontem, com o minis-
tro da Fazenda, Fernando Henri-
que Cardoso, o líder do PSDB na
Câmara, deputado José Serra (SP),
disse que. para enfrentar o proble-
ma "drástico" de déficit público,
principal causa da inflação, falta
vontade política ao governo e aos
partidos políticos. 

"Tecnicamente
não é complicado fazer isto. O pro-
blema é político, porque o Fernan-
do Henrique é ministro da Fazen-
da. não é o chefe do governo, além
do que. o governo teni uma equipe
de ministros. O PSDB não é o sal-
vador da pátria", ironizou Serra.

Conselheiro do ministro da Fa-
zenda, Serra defende corte de 80%
em todas as despesas criadas pelas
emendas dos deputados ao orça-
niento da União.

Na página 1 do caderno
ü Negócios e Finanças, as

previsões dos economistas.

contas para se chegar até o final de
junho a um único número.

É a primeira vez que o governo
decide mudar todo o Orçamento já
terminando o primeiro semestre —
até agora, o governo contingência-
va os gastos e, com o aumento da
arrecadação, pedia ao Congresso
suplementação orçamentária, indi-

cando os projetos de seu interesse.
Projeções—Com os cortes, a

equipe econômica pavimenta o ter-
reno para adotar medidas para
derrubar a inércia inflacionária,
mas que só terão resultados per-
manentes se não houver desequilí-
brios nas finanças do governo.
Além disso, os cortes sinalizam que

o governo não vai mais usar de
artifícios contábeis para reduzir
seus gastos, como o adiamento de
desembolsos em até 45 dias.

Os números sobre a segunda
etapa dos cortes—a contenção por
força do aumento dos servidores é
apenas para resolver uma emergên-
cia — são divergentes porque cada

Ministro vai ao Congresso e 
pede 

apoio

Congresso e da sociedade". Os lide-
res presentes à reunião foram unâ-
nimes em manifestar a disposição
de apoiar o esforço comandado pe-
lo ministro para o ajuste da econo-
mia brasileira.

Urgência — A mais urgente
medida assinalada por Fernando
Henrique é esta reestruturação or-
çamentária, com os cortes dos gas-
tos criados pelos parlamentares."Os recursos são limitados e não
temos folga. Mesmo demandas jus-
tas não poderão ser atendidas",
adiantou. O senador conta com sua
credibilidade para convencer os se-
nadores, e futuramente os depu-
tados, que realmente não se trata de
nenhuma manobra do governo, que

o problema é falta de dinheiro mes-
mo. Em junho, o próprio governo
irá determinar os cortes que serão
adotados nas liberações de verbas
do mês. Os cortes do segundo se-
mestre, no entanto, serão submeti-
dos aos parlamentares
O ministro sinalizou também aos
senadores que a ação do governo
não se restringirá ao corte de gas-
tos, mas englobará também a recu-
peração de receitas. Ele disse que
ouviu do ministro da Fazenda da
Argentina, Domingos Cavallo, que
a ação fundamental do ajuste em
seu país foi o combate à sonegação.
Como o Brasil está cansado de mais
impostos e de aumento de alíquo-

tas, já tendo incluído o IPMF, o
ministro disse que pretende adotar
e imcrementar os planos de comba-
te à sonegação elaborados desde o
ministro Paulo Haddad. Mas Fer-
nando Henrique não abre mão do
IPMF, e fez um apelo aos parla-
mentares para que regulamentem
rapidamente a lei para que sua ar-
recadação possa ser feita a partir de
julho.

PMDB — O ministro" procu-
rou desfazer a imagem de conflito
entre seu partido e o PMDB, que
luta para manter seu espaço no Mi-
nistério: "Não temos dificuldades
no relacionamento, tanto que con-
versei ontem com o governador

ministério trabalha com projeções
diferentes para inflação, arrecada-
ção de tributos e gastos com pes-
soai. Algumas contam com a co-
brança do IPMF a partir de julho,
enquanto outras previam aumentos
do funcionalismo bem abaixo da
inflação. Além disso, conforme o
ministro Stepanenko, "o Orçamen-'

Fleury e conversarei novamente em
São Paulo". Ele argumenta que o
Brasil está cansado de briga e futri-
ca, e diz que a luta é nacional, e
necessita do empenho e do apoio de
todos os partidos, e não apenas do
PMDB: "É 

preciso o apoio de to-
dos para combater a fome e a falta
de recursos. O governo está empe-
nhado em manter os recursos para
o programa da fome, mas é preciso
saber que a vitória nesta área de-
pende da retomada do crescimen-
to". Segundo Fernando Henrique,
este crescimento sustentado está
próximo de ocorrer, desde que o
governo atinja o equilíbrio fiscal
preconizado por suas medidas.

De 
porta 

em 
porta, 

bombeiro dedicado

n Tucano atua

para sossegar os

lideres do PMDB

FRANKLIN MARTINS E
LUIZ ROBERTO MARINHO

BRASÍLIA 
— O ministro da

Fazenda, Fernando Henri-
que Cardoso, vem dedicando boa
parte de seu tempo a tranqüilizar
as principais lideranças do PMDB
desde que voltou de Buenos Aires,
na quarta-feira. 

"Não sou minis-
tro do PSDB. Sou ministro do
governo Itamar Franco e do Bra-
sil". disse ele ontem, em conversa
franca e descontraída, com os lí-
deres partidários no Senado, bus-
cando não só apoio para a políti-
ca econômica, que pediu sem
qualquer constrangimento, como
convencer os ex-colegas de que o
sucesso de sua gestão está acima
de ciúmes, ambições ou disputas
partidárias.

Fernando Henrique deixou
claro que não usará o comando
da área econômica como plata-
forma de uma eventual candida-
tura à Presidência. "Minha 

políti-
ca econômica não será a do
Fernando Henrique ou do PSDB,
mas do governo como um todo e
do país", frisou ele ao líder do
PMDB na Câmara, Genebaldo
Corrêa, com quem almoçou.

Na quarta-feira, assim que
chegou, ele procurou o ministro
da Previdência, Antônio Britto, e
o líder do governo no Senado,
Pedro Simon (RS), ambos peme-
debistas. Em seguida, telefonou
ao governador Luiz Antônio
Fleury, garantindo-lhe que não
terá atuação partidária, e acertou
com o governador um encontro
em São Paulo no domingo.

Na terça-feira — quando Ino-
cèncio Oliveira estiver de volta â
presidência —, o ministro visitará
a Câmara com o mesmo objetivo.

Josemar Gonçalves —14/12/92

Genebaldo: ' 'Sensibilidade''

"Preciso da ajuda de todos e, em
especial do PMDB", disse a Ge-
nebaldo. "Política não é a arte de
fazer o impossível. É a arte de
fazer o necessário", afirmou. Ge-
nebaldo gostou da conversa e dis-
se que a disposição do PMDB é
de cooperar ao máximo para o
sucesso do governo. Na avaliação
do líder, o ministro está demons-

trando "sensibilidade 
política ao

buscar ampliar seus contatos."
Aos senadores Fernando Henri-
que explicou que não queria o
Ministério da Fazenda, que disse
ter aceito como "missão de sacri-
fício". "Não sou candidato. Isso é
intriga da imprensa", proclamou,
segundo Eduardo Suplicy (PT-
SP). Repetiu que em Nova Iorque
dormiu chanceler e acordou mi-
nistro. "E dormi bem", emendou,
para risos dos presentes. Suplicy
contou ter respondido: "Não 

que-
remos você ministro por 10 meses,
mas por 10 anos." Todos riram
novamente.

Acompanhado do ministro da
Indústria e Comércio, José
Eduardo Vieira, Fernando Henri-
que disse que o apoio de todos é
necessário porque o reajuste do
funcionalismo exigirá corte de
USS 2 bilhões no orçamento. "A

situação do Tesouro está muito
difícil."

to foi elaborado de modo pouco
transparente. A peça orçamentária
não pode ser mais uma caixa pre-f
ta". Esta também é a primeira vez
desde a Constituição de 88 que o
governo chega ao mês de junho sem
ter o Orçamento do ano publicado
no Diário Oficial.

Mudanças — A idéia da equi-
pe do Ministério da Fazenda, não
admitida publicamente, é negociar
com o Congresso em junho os cor-j
tes e o apoio ao programa econô-,
mico do governo. Isso dará terupo
à equipe econômica para analisai
medidas que derrubem a inflação.|
As poucas informações que qhe-,
gam ao Congresso indicam que a
equipe não descarta alteraçõeá ná
área cambial e nem uma política!
monetária severa. Um dos objeti-
vos a médio prazo do Banco Gen-
trai é eliminar obstáculos à venda
de dólares, o que praticamente
acabaria com a diferença que exis-
te hoje entre câmbio comercial,'
turismo ou black. A liberação, da,
venda de dólares para turistas que
viajarem de avião para a Argenti-;
na, o Uruguai e o Paraguai faz
parte dessa estratégia. i

Apesar do apoio dado ontem ao
ministro Fernando Henrique pelas
lideranças partidárias, ele enfrenta-
rá um jogo pesado para concretizar
os cortes no orçamento, principal-
mente as emendas feitas por depu-
tados e senadores para beneficiar as
áreas por onde são eleitos.

Â turismo ou

negócios :
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Plano tem

dois projetos

aprovados

BRASÍLIA— A Câmara dos De-
p,utados aprovou ontem o projeto
que regulamenta a devolução do
depósito compulsório sobre carros
es combustíveis e o que define as
atribuições da Ouvidoria Geral da
República. Foram os dois primei-
ros projetos do Plano de Ação do
governo Itamar aprovados. As pro-
postas ainda serão submetidas à
apreciação do Senado.

Em sessão matutina, o Còngres-
<0 Nacional aprovou a Medida
Provisória 319, que altera o cálculo
da Taxa Referencial. Ficaram para
ávpróxima semana outros três pro-
jetos do Plano que tramitam em
regime de urgência urgentíssima:
plano de seguridade do servidor,
alteração das regras da privatização
explano de carreira para a área de
Ciência e Tecnologia.

Governo 
pode perder 

U§| 2«,1 bilhões

CRISTIANO ROMBRO
BRASÍLIA — O governo poderá

deixar de receber USS 2,1 bilhões
(cerca de CrS 92 trilhões) até o final
deste ano, caso o Congresso decida
fixar, na lei de rolagem da dívida,
em 7% da receita líquida o limite de
comprometimento dos desembolsos
anuais dos estados e municípios,
proposto pelos secretários esta-
duais de Fazenda. O valor eqüivale
ao montante que será cortado do
orçamento para fazer face ao rea-
juste de 85% para o funcionalismo.

A equipe econômica estima que
as perdas alcançariam, ao longo do
prazo de rolagem (20 anos). USS 42

bilhões, apenas USS 7 bilhões a
menos do que o valor total da divi-
da com a União, estimada em USS
49 bilhões. Segundo um integrante
da equipe, a conseqüência imediata
da fixação do limite de 7% seria o
governo não conseguir, como pre-
tende o ministro Fernando Henri-
que Cardoso, eliminar o déficit
operacional em 1993.

A fixação do limite de compro-
metimento e outras pendências in-
terromperam na semana passada as
negociações entre o então ministro
Eliseu Resende e os secretários es-
taduais. Agora, a rolagem volta a
ter a atenção do governo porque o

ministro Fernando Henrique Car-
doso elegeu a eliminação do déficit
público como uma das prioridades
de sua gestão.

Perdas — Num exemplo práti-
co, o Ministério da Fazenda explica
o tamanho das perdas que seria
provocado pela proposta dos esta-
dos: com o limite atual de compro-
metimento estabelecido pela Reso-
lução 36 do Senado — 11% da

. receita no primeiro ano e 15% nos
demais anos —. o estado de São
Paulo desembolsaria este ano USS
2 bilhões em pagamentos à União;
se o limite cair para 7%, o desem-
bolso será de USS 1 bilhão e a

diferença só será paga em 20 anos.
"A experiência mostra que a redu-
ção do limite da dívida é utilizado
pelos estados não para investimen-
tos, mas para aumentar os gastos
administrativos, principalmente
com pessoal", acusam técnicos do
Ministério em documento enviado
ao ex-ministro Eliseu Resende.

O governo justifica também o
atual limite com base no fato de
que, de 1982 a 1992, os estados
pagaram anualmente à União 15%
da receita líquida. "É, 

portanto, um
limite historicamente suportável
pelos estados", define o documen-
to.
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Leonel Brizoia — CI1
A continuidade destas publicações depende da

cooperação de todos quantos, em todo o país, nos vêm
dando seu apoio e sua solidariedade, Nossa luta é escla-
recer a população e denunciar sempre as mentiras e
manipulações que contra ela intentam. Contas para con-
tribuições para o custeio destas publicações: Banco do
Brasil - conta número 105.173-3, Agência 1251; Banerj
conta número 41.900-18, Agência 099.

D. Roberto e as

teias do Banerj

A população do Rio de Janeiro já percebeu, há tempos,

que o jornal O Globo, a rádio e a esta gigantesca rede de TV,
em relação ao meu Governo, não fazem jornalismo, e, sim,
intrigas, desinformação e campanhas políticas de desmere-
cimento e difamação. O que as Organizações Globo fazem
,ao Governo do Rio de Janeiro é oposição sistemática, seja a

que for e empregando quaisquer métodos para alcançarem
o seu intento. Não há escrúpulos, não há ética e, nem mesmo

qualquer preocupação com os prejuízos que possam ser cau-
sados ao patrimônio público e aos mais sagrados interesses
'da 

população.
Vejam este caso do Banerj, contra o qual o império Globo

promove, há anos, uma campanha de desestabilização sem
limites. O jornal, rádio e TV de Roberto Marinho assistiram
impassíveis a verdadeiros crimes contra o Banco do Estado,
cometidos no período autoritário e no Governo Moreira-
Globo, tão graves que qualquer outra instituição financeira
dificilmente teria suportado seus efeitos maléficos.

Os czares da economia, como Delfin, obrigaram o Banerj
a absorver bancos tecnicamente quebrados, como o Halles, o
Andrade Arnaud, o Bordallo Brenha e outros, abalando sua

: saúde financeira. Mais: dias antes do início da minha primeira
; gestão no Governo do Estado do Rio de Janeiro, O Globo não
. tugiu nem mugiu quando o então Governador Chagas Freitas
! engoliu a decisão do Governo Federal de atirar sobre o Banerj

as dívidas do Metrô: uma montanha de papéis, que chegava
à casa de centenas de milhões de dólares. Pois bem: em lugar
de apoiar e informar a população sobre um esforço sério e
árduo que o Estado e o Município fazem junto à União para
sanear, em definitivo, a herança maldita do Metrô, O Globo

parte para a intriga e para a distorção, tentando transformar
um procedimento normal das técnicas bancárias em algo que
seria uma fraude, uma manipulação. Se o jornal de Roberto
Marinho quer publicar matéria sobre maquiagem de balanços
bancários, por que não publicou uma linha sequer quando o
Governo Moreira Franco incluiu como receita no balanço do
Banerj juros da dívida do Metrô, que o banco nunca recebeu?
Isto, sim, foi uma fraude que O Globo, com prazer, engoliu
em silêncio. Meu Governo denunciou e expurgou esta irregula-
ridade das contas do banco, como era nosso dever.

O Banco do Estado de São Paulo apelou diversas vezes

para o mercado interbancário e para a carteira de redescontos
do Banco Central, expediente que o Banerj não utiliza desde
o início do meu governo. Nada disso, porém, importa. O que
O Globo quer não é outra coisa senão governadores dóceis à
sua vontade, como foram Chagas e Moreira, e que tornem os
bancos públicos instrumentos de seus lucros e favorecimentos.
Banco bom, para o império Globo, é o que faz aquilo que fez
a Caixa Econômica Federal ao entregar, sem justificativa e
em condições escandalosas, nada menos de US$ 38 milhões
ao sr. Roberto Marinho para usar em que bem entendesse. É
desse tipo de operação que o império Globo gosta.

A raiva do sr. Roberto Marinho em relação ao Banerj só
tem uma origem: em meu Governo anterior e no atual, não
lhe permiti que continuasse mamando nas tetas do Banerj,
como sempre fez. De nada adiantam, porém, os seus ataques
e abusos de poder em relação a meu Governo. Como até aqui,
vai continuar sendo desmentido e, portanto, dia após dia, se

; desmoralizando ainda mais perante a opinião pública.
Finalmente, diante dos ataques e destas campanhas de

politicagem de O Globo, procurando prejudicar e sabotar meu
Governo — e, com isso, muitas vezes atingindo torpemente
os interesses do estado e da economia do Rio de Janeiro —
resolvi chamar a mim todos os casos que venham a ser levan-
tados. Estou prevenindo todos os meus auxiliares que tomem
cuidado com os que a Globo manda xeretear. Em relação ao
meu Governo, repito, não fazem jornalismo, mas sabotagem.
Querem nos destruir, sem o mínimo de escrúpulo e de respeito
ao voto popular e ao interesse público.

^r
Odio CIOS Cieps—A ânsia do Globo em fazer politicagem
contra o meu Governo é tamanha que, na mesma edição de
ontem do jornal de Roberto Marinho, assumem, sem qualquer
questionamento, as asneiras de um candidato a Fonsequinhall,
sobre irregularidades na construção de Cieps. O Globo chama
de "fraude" a transferência entre duas empresas vencedoras
da concorrência para a conclusão do programa dos Cieps, da
construção de oito daqueles prédios escolares. O que O Globo
chama de fraude está previsto no edital da concorrência e sig-
nificou uma economia de cerca de US$100 mil no transporte
das peças pré-moldadas dos canteiros para os locais de cons-
trução. É outro tiro que saiu pela culatra, como tantos e
tantos que tingem de mar-
rom as páginas de O Globo.
Fazem campanha contra os
Cieps porque sabem que,
quanto mais educação e ci-
dadania, menos poder para
Roberto Marinho.

Demissão de Hargreaves está decidida

m Presidente ouve queixas dos lideres partidários e convida Simon para a Casa CivilLuiz Paulo Lima — 5/3/93
BRASÍLIA — O presidente Ita-

mar Franco já está procurando no-
mes para substituir o ministro chefe
da Casa Civil, Henrique Hargrea-
ves. Em telefonema de Buenos Ai-
res ao líder do governo no Senado,
Pedro Simon (PMDB-RS), anteon-
tem, o presidente recebeu queixas
manifestadas por todas as lideran-
ças partidárias contra a atuação de
Hargreaves e pela primeira vez ad-
mitiu a possibilidade de substitui-
ção do ministro.

No final da conversa, Itamar to-
mou a iniciativa de sondar Simon
para a chefia da Casa Civil, ouvin-'
do como resposta uma recusa do
senador. A indicação de Simon, en-
tretantp, não está definitivamente
descartada, embora o presidente'
trabalhe com outras alternativas
para o cargo, como o senador
Mauro Benevides (PMDB-CE) e o'
embaixador José Aparecido de Oli-
veira, que nesse caso não chegaria a
assumir o Itamarati.

A substituição de Henrique Har-

greaves, entretanto, deverá aguar-
dar a volta de Itamar a Brasília. O
presidente, que conduzirá pessoal-
mente as articulações para a esco-
lha do sucessor de Hargreaves, es-
taria disposto a proporcionar-lhe
uma saída honrosa. Hargreaves es-
tá na expectativa de ser nomeado
para o Tribunal de Contas da
União (TCU), na vaga do ministro
Ademar Ghisi, que deseja disputar
uma cadeira no Senado em 94.

Divergências — O desgaste
de Hargreaves começou desde que
foi indicado para o cargo. Ex-asses-
sor parlamentar do PFL, ele nunca
foi reconhecido pelos parlamenta-
res como interlocutor político. As
divergências se acentuaram a partir
da excessiva centralização das nor
meações para o segundo e terceiro
escalões em suas mãos. Hargreaves
foi acusado de favorecer o PFL e de
manter grande parte dos integran-
tes do governo Collor.

Nas últimas semanas, ele prota-
gonizou sucessivos confrontos com

o líder do governo na Câmara, Ro-
berto Freire (PPS-PE), com o mi-
nistro da'Justiça, Maurício Corrêa,
e os diversos grupos do PMDB.
Acabou se tornando incômodo até
para aliados como o. ex-presidente
José Sarney, "Não é Sarney quem
dá sustentação a Hargreaves", disse
ontem a deputada Roseana Sarney,
embora buscasse desmentir a saída
do ministro. "Os boatos de sua de-
missão são uma insensatez. Har-
greaves continuará ministro."

Itamar também não gostou da
frase com que Hargreaves reagiu às
críticas de Erundina: "Quem man-
dou se meter com mulher feia". O
presidente acabou mandando in-
vestigar todas as denúncias de
Erundina contra Hargreaves.

Simon é o nome preferido de
Itamar e do PMDB, até porque não
disputará as .próximas eleições. O
embaixador José Aparecido, já in-
dicado para o Itamarati, tem como
principal trunfo para o cargo sua
grande amizade com Itamar Fran-
co.

Brasília — Gilberto Alves

? Os tucanos já estão fazendo a corte ao PMDB

para viabilizar o governo e, consequentemente, o traba-
lho de Fernando Henrique Cardoso no Ministério da
Fazenda.O presidente do partido, Tasso Jereissati, visi-
tou ontem no Senado o do PMDB, José Fogaça.Segun-
do Tasso, "nenhum 

partido é dono do governo"e o

governo Itamar é uma "composição de partidos tia qual

o PMDB é fundamental", sobretudo pela sua força no
Congresso, onde tem a maior bancada. Sobre a possibi-
lidade de perder o PSDB um de seus cinco ministros,
Tasso afirmou que o partido está solidário com os
ministros, mas não vai dar palpite porque quem decide é
o presidente. 

"Foi um gesto bonito", disse o líder do
governo no Senado, Pedro Simon (PMDB-RS).

Leonel Brizoia
Governador do Estado

do Rio de Janeiro

MANDADO PUBLICAR PELO PDT

PFL

ironiza

Dono da segunda maior banca-
da no Congresso, o PFL ironizou
as queixas do PMDB contra o ta-
manho de sua participação no Mi-
nistério e seus ciúmes do PSDB.
"Estamos assistindo a tudo isso
confortavelmente. Se fosse o PFL
que estivesse brigando por cargos,
seria taxado de fisiológico", alfine-
tou o presidente do partido, depu-
tado José Múcio (PE), para quem o
PFL, atualmente, se afasta ou se
aproxima do governo 

"por causa
das idéias, e não por espaços admi-
nistrativos".

A Executiva do PFL se reuniu
ontem e, mais uma vez, com o par-
tido dividido entre situacionistas e
oposicionistas, por causa da ala li-
derada pelo governador Antonio
Carlos Magalhães, não tomou po-
sição sobre se apóia ou não o go-
verno. Caiu no vazio o apelo que
fez à Executiva o senador Elcio Al-
vares (ES) — convidado para vice-
líder do governo no Senado — para
que o PFL se declare formalmente
a favor da governabilidade.

Boa vontade — José Múcio
disse, depois da reunião, que pes-
soalmente tem "boa vontade" com
a tese da governabilidade, mas fri-
sou que até agora o partido não foi
convidado a conversar com o presi-
dente Itamar Franco sobre a refor-
ma ministerial, como já ocorreu
com o PMDB, PSDB e PP. "Uma
amizade não se constrói unilateral-
mente", emendou. Segundo Múcio,
o PFL desistiu também de indicar
nomes para o segundo e terceiro
escalões. "Nunca mais conversei
com Hargreaves", sublinhou.

O Os senadores Eduardo Suplicy
(PT-SP) e Esperidião Amin (PPR-
SC) querem que o ministro Henri-
que Hargreaves venha depor no Se-
nado sobre as denúncias feitas con-
tra ele pela ex-ministra Luiza
Erundina. Amin mantém sua dispo-
sição, especialmente depois que foi
nomeado o ex-deputado Walmor de
Lucca, seu adversário político, para
a presidência da Telesc.

Solução 
pemedebista

b Partido defende

livre escolha do

segundo escalão

1LIMAR FRANCO

O 
PMDB quer esvaziar as
funções do ministro Hen-

rique Hargreaves, da Casa Civil,
e vai defender junto ao presiden-
te Itamar Franco que o preen-
ciumento dos cargos de segundo
e terceiro escalões sejam delega-
dos a cada ministro. "Foi desta
forma que o Tancredo montou
seu governo. Cada ministro es-
colhia seus auxiliares e quando
havia divergências ele chamava
para si a definição", disse o pre-
sidente do PMDB, senador José
Fogaça (RS).

O trabalho do ministro Hen-
rique Hargreaves como coorde-
nador da partilha dos cargos de
segundo escalão foi criticado on-
tem pelo presidente do PMDB.
"É unânime a queixa no partido
com a morosidade e a ineficiên-
cia no tratamento desta ques-
tão", afirmou Fogaça ao sair de
uma reunião de quatro horas
com os presidentes dos direto-
rios regionais do partido.

O descontentamento dos pe-
medebistas com a manutenção
dos colloridos nos cargos fede-
rais nos estados pode ser resumi-
do num comentário do governa-
dor Luiz Antônio Fleury em
jantar na Academia de Tênis,
quarta-feira, em Brasília: "Nem

eu imaginava que fosse tão gran-
de a mágoa dentro do partido
com o governo".

Inconformismo — Sem ci-
tar nominalmente Hargreaves,
Fogaça afirmou que isto não é
motivo para romper com o go-
verno, mas que 

"há um incon-
formismo" e que a manutenção
deste quadro 

"não é correta".
Por isso, vai insistir junto ao
presidente para que seja vertica-
lizada a decisão sobre o preen-

chimento dos cargos. Ele acredi-
ta que cada ministro "vai cuidar
para que não haja improbidade,
ineficiência e peleguismo parti-
dário em sua pasta". Segundo '

Fogaça, com Hargreaves centra-
lizando a partilha dos cargos,
"não tem ministro que possa se
sair bem, pois ele administrará
contra a estrutura que não é de
sua confiança".

Fogaça citou o exemplo do
ex-ministro Lázaro Barbosa,
que em oito meses não mudou
nada por decisão própria. 

"Fo-

ram substituídos três delegados
regionais do Ministério da Agri-
cultura, nenhum por decisão de-
le, mas do ministro Henrique
Hargreaves", contou.

Unidade — O líder no Se-
nado, Mauro Benevides (CE),
acrescentou que nos três princi-
pais órgãos do ministério o co-
mando foi assumido por indica-
ções do próprio presidente —
Wilson Romão, na Conab —,
do líder do governo na Câmara
— Osvaldo Russo, no Incra — e
do secretário de Assuntos Estra-
tégicos — Murilo Flores, na
Embrapa."O PMDB não tem unidade
para sair e nem para ficar no
governo", disse ontem à noite
numa reunião com a bancada o
deputado Genebaldo Correia
(BA). Por isso, na terça-feira, o
partido reafirmará ao presidente
Itamar Franco que quer manter
o "status vigente" entre o parti-
do e o governo. O PMDB reafir-
mará seu apoio ao governo, re-
jeitando a tese do apoio
institucional e devolvendo ao
presidente a prerrogativa de es-
colher seus ministros. Esta posi-
ção é coerente, segundo Gene-
baldo, diante da opção feita pelo
presidente pelos tucanos. "O 

go-
verno tem cara e ela tem bico."

Embora insatisfeito com os
rumos tomados pelo governo
Itamar, o PMDB mantém seu
apoio por temer a opinião públi-
ca.
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Hargreaves: centralizcwao .'tort

Itamar resolve

crise no Brasil.

MÁRCIA CARMO '!
Enviada especial

MONTEVIDÉU — O presidei£
te Itamar Franco disse ontem
que é o "único árbitro" de sua'
equipe e que não resolveráS
questão da permanência do mi-
nistro-chefe da Casa Civil, Heiu
rique Hargreaves, ou de qual*
quer outro auxiliar, enquanto
estiver fora do país. 

"Evidei^tg;

mente, nada será resolvido do
exterior a não ser situações ex-
cepcionais, o que não é o casò"j.
respondeu Itamar por escrito,-
através dó seu assessor de irii-1
prensa, Francisco Baker, diante
da pergunta sobre a demissão aé
Hargreaves. Pela manhã, o pre-
sidente evitou comentar a noíi-
cia publicada ontem em alguns
jornais: 

"Ainda não li a matéria.
Falo com vocês depois".

Ao evitar sair em defesa de
Hargreaves, o presidente repetiu
a mesma atitude que adotará
com o ex-ministro da FazéffdU
Eliseu Resende, acusado de be-
neficiar a construtora Norberto.
Odebrecht. "Se a ministra quer!
saber se o ministro Eliseu conti-j
nua no cargo, diga que sim",
limitou-se a mandar recado para'
Luiza Erundina, através do pró-|
prio Hargreaves, ao ser informa-
do que a ministra da Adminis-í
tração Federal vinculara sua;
permanência no governo à saída;
de Eliseu. t

Discrição — Na época, dw
zem que Eliseu estava sendoj
muito bem fritado. Ontem, osi
assessores do presidente que o
acompanham nesta viagem de!
acordos bilaterais na Argentina!
e Uruguai evitaram falar no as-,
sunto. Foi o caso, por exemplo,'
do ministro Mauro Durante, daj
Secretaria Geral da Presidência*
que optou pela discrição c disse
que o presidente não comentaria'
a questão. Outro auxiliar negou
com veemência qualquer desesj
tabilização de Hargreaves. "Isso

é mais um boa^o, nada mais'\
avaliou. Hargreaves está há al-
gumas semanas na chamada li-
nha de tiro. Ele não estaria agra-!
dando a algumas forças políticas
no Congresso.

PMDB pode ter

o 6o ministério [
A ampliação da cota do

PMDB no Ministério está sendo;
sugerida por assessores palacia-,
nos ao presidente Itamar Franco'
como forma de salvar as boas
relações com o partido'. EJeS
acham "imprescindível" mantep
o apoio do PMDB ao governo
no Congresso Nacional e eHao
preocupados em não prejudicar,
a convivência, especialmêfítdí
com o governador de São PáífloJ
Luiz Antônio Fleury Filho, e <j
senador Pedro Simon (RS), líder
do governo no Senado. '

A cota do PMDB — que KÇ>j^
comanda cinco ministérios.,,1—s
poderia ser acrescida do MinisJ
tério das Relações Exteriores. A
nomeação do embaixador José
Aparecido ainda não foi publi-»
cada no Diário Oficial, o que
leva auxiliares do governo a
acreditarem que ainda seja posi
sível entregá-la ao PMDB. Ita*
mar está sendo permanentemenT
te informado por Simon sobre as
conversas com os pemedebistas;'
(M.C.)



JORNAL DO BRASIL
POLÍTICA e governo sexta-feira, 28/5/93 o 5

Empresa de Maranhão

sonegou Cr$ 26 bilhões

m Devassa da Receita descobre fraude

Itagual, RJ — Adriana Lorete

JOSÉ DE ARIMATÉIA
RECIFE — A Delegacia da Re-

ceita Federal em Pernambuco já
descobriu que as empresas do se-
nador Ney Maranhão (PRN-PE)
^negaram pelo menos Cr$ 26 bi-
lhões, ao longo de 1991, além de
detectarem uma receita de Cr$ 36
bilhões de origem não justificada.
Os técnicos da Receita trabalha-
ram quase um ano na devassa —

fde 
a época em que, defenden-

|>C Farias e o então presidente
Çollor, Maranhão disse sua mais
celebre frase: "Todos nós sonega-
Mos". Foi com base no relatório
do superintendente da DRF em
FStnambuco, Otacílio Dantas
Clftacho, que a Procuradoria
0£al da República em Brasília
recomendou abertura de inquéri-
IpSontra as empresas e estuda a
^^ibilidade de pedir ao Supre-
frio Tribunal Federal autorização
para processar o senador.

As suspeitas de fraudes não se
limitam a impostos e tributos fe-
dçrais. O frigorífico da família,
Maranhão é uma das cinco maio-
res devedoras de ICMS em Per-
nambuco. Ney Maranhão defen-
de-sje dizendo não ser dono das
empresas, apenas sócio minoritá-
no. No início do ano, a pedido da
Secretaria de Fazenda de Pernam-

buco, a Justiça decretou a prisão
provisória de Constantino Mara-
nhão, sobrinho do senador e prin-
cipal executivo do grupo. Ele che-
gou a ficar quatro dias na cadeia e
foi solto por habeas-corpus.

Segundo as investigações da
Receita Federal em Pernambuco,
a Construtora Maranhão — uma
das mais ativas na edificação de
prédios para a clase média na Zo-
na Sul do Recife — deixou de
recolher Cr$ 20 bilhões em impôs-
tos, somente em 1991. O Frigorí-
fico Maranhão, que praticamente
detém o monopólio do abate e da
distribuição de carne bovina na
capital — sonegou Cr$ 6 bilhões
no mesmo áno. Outra irregülari-
dade foi na Transportadora Ma-
ranhão que não declarou IR.
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Ney Maranhão

€aso Edmundo Pinto
Jk f! . • 4;

volta ao 
ponto 

inicial

SÃO PAULO — O promotor
Nilo Spinola Salgado Filho con-
cluiu que o ex-governador do
Acre, Edmundo Pinto de Almeida
tyeto — assassinado no dia 17 de
iryfjp do ano passado em um hotel
cinco estrelas de São Paulo foi
vítima de latrocínio (roubo segui-
çjo de morte) e descartou a versão
de motivação política.

- Spinola sustenta que nos autos
j]á provas consistentes de que Ed-
fliundo Pinto foi assassinado ao
reagir a um assalto, sem que os

assassinos sequer soubessem que
ele era um governador. "Ele esta-
va no lugar errado, na hora erra-
da e morreu por reagir", diz.

A tese do promotor conflita
com a expectativa da família do
ex-governador. A viúva, Fátima
de Almeida, conseguiu a promes-
sa do governador Luiz Antônio
Fleury de que novas investigações
seriam feitas. O secretário dè Se-
gurança, Michel Temer, chegou a
anunciar a reabertura do caso,
mas logo depois voltou atrás.

QUENTE
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,..instalando o sistema de aquecimento solar,
c.você garante uma água abundante, na
temperatura ideal, sem consumo de energia.
Aquecedor Solar. Água quente dia e noite,
o ano inteiro.

BOILERS E
AQUECEDOR SOLAR.
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NO FUNDO, QUEM MAIS
ENTENDE DO ASSUNTO.

GRAJAÚ - R. Barão do
Bom Retiro, 2.579
Tel.: 577-1515
LEBLON - R. Conde de
Bernadotte,26 - Lj. 112
Tel.: 294-9595
BARRA DA TIJUCA
Carrefour - Lj. 18
Tel.: 325-9595
CASTELO-Av. Nilo
Peçanha, II - Lj. C
Tel.: 262-9595
ILHA DO
GOVERNADOR
Bon Marché - Lj. 46
Tel.: 393-3000
VILA ISABEL
R. Visconde de Santa Isabel,
299-Tel.: 577-2342
NITERÓI-l-Plaza
Shopping - Piso G2
Tel.: 717-9191 - R. 324
NITERÓI-2 - Carrefour
Manilha - Lojas 22/23
Tel.: 722-2823.
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concessionária
La Barre, recente-
mente inaugurada,
já superou todas as
expectativas. Locali-
zada na Barra da Ti-
juca, um dos pontos
mais nobres da ci-
dade, La Barre vem
colocando à disposi-

ção dos cariocas toda a performance, o design e a
nn. potência que transformaram a Renault em uma das

marcas mais respeitadas do mundo. E além de co-
nhecer de perto a tecnologia que revolucionou a
indústria automobilística, na La Barre os consumi-
dores mais exigentes também encontram peças
originais, leasing e assistência técnica completa
para os automóveis Renault. Afinal, a tecnologia é
francesa, a concessionária é La Barre.
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Empreiteiras fizeram

poete 
sem autorização

O O sociológo Herbert de Souza, o Betinho, conseguiu mais uma adesão
no combate àfome e à miséria. Desta vez foi a Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ) que inaugurou ontem um Comitê da
Cidadania. Segundo o reitor da UFRRJ, Manlio Fernandes, a universida-
de já fechou convênio com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) para o desenvolvimento de um sistema integrado de produ-
ção agrícola. O sistema utilizará tecnologia avançada para melhorar o
aproveitamento dos recursos naturais. Cerca de 500 pessoas participaram
da inauguração no auditório da universidade, em Itaguaí (RJ). Segundo
Betinho, esse è o maior comitê já formado. 

"Tivemos .que mudar de
auditório porque no primeiro não cabia tanta gente", disse ele.

CRISTIANO ROMERO

BRASÍLIA — Responsáveis pe-
la construção da hidrelétrica de
Xingó, na divisa de Sergipe e Ala-
goas, as empreiteiras Constran,
Mendes Júnior e CBPO, empresa
do grupo Norberto Odebrecht, le-
vantaram uma ponte sobre o Rio
São Francisco, no valor de USS
4,5 milhões (cerca de Cr$ 180 bi-
lhões), sem licitação e sem que a
obra constasse do projeto origi-
nal. A obra, executada entre agos-
to de 88 e março de 89, foi autori-
zada pela Chesf, mas sem
consulta prévia à Eletrobrás, liol-
ding controladora do sistema elé-
tricô federal. As explicações sobre
irregularidades na construção dê
Xingó, constatadas por inúmeras
auditorias nos últimos anos, serão
dadas hoje pelo ministro das Mi-
nas e Energia, Paulino Cícero.

A construção da ponte foi tra-
zida a público pela empresa de
auditoria Directa Auditores, con-
tratada pela Eletrobrás em 1992.
Além da falta de licitação, a Di-
recta concluiu que a Chesf fechou-
acordo com o consórico Cons-
tran/Mendes Júnior/CBPO para a
construção de uma ponte de es-
trutura metálica, sabendo que a
ponte de concreto custaria menos
ao governo. "O 

prazo de execu-

ção de uma ponte em concreto»
seria o dobro do prazo para uma *
ponte de super-estrutura metáli-1
ca", justificou a Chesf. ;

Para construir a ponte, as em-'
preiteiras se beneficiaram de unia.
facilidade adicional: 577 tonela-J
das de perfis metálicos foram for-
necidas pela própria Chesf, que"
dispensou o processo licitatório °
por entender que 

"se tratava de"
acréscimo de serviço relacionado *
com o objeto do contrato e cor-"
respondente a 0,25% do valor bá-
sico do contrato de obras civis".' "

'Ferry boat' —A Chesf deci- •
diu autorizar a construção da-
ponte porque, ao revisar as prè-"
missas originais do projeto de»
Xingó, constatou que o transpor-"
te de equipamentos pesados eça"
leito até então por meio de ferrv:
bom. A Eletrobrás reconheceu os*
"inegáveis benefícios operacionais •
e de segurança propiciados" pela"
ponte, mas destacou, em relatório"
de janeiro deste ano, que as justi-C
ficativas econômicas para a coiís-*
trução da ponte são "passíveis de»
discussão". Além disso, a estatal *

questiona o valor cobrado pelas»
empreiteiras para a execução daj
obra, assinalando a dificuldade de s
avaliação do mesmo. , °
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Diante da escandalosa manchete de primeira página publicada pelo jornal 
"O

Globo , em sua edição de 27 de maio de 1993, dando conta de suposta irregularida-
de no balanço do BANERJ relativo ao exercício de 1992, o Banco do Estado do Rio
de Janeiro enviou àquele jornal, na mesma data, o seguinte ofício:

"limo. 
Sr.

JORNALISTA EVANDRO CARLOS DE ANDRADE
MD DIRETOR DE REDAÇÃO DE
O GLOBO
Rua Irineu Marinho, 35
Rio de Janeiro - RJ

Senhor Diretor,
Tendo em vista a manchete de primeira página divulgada hoje por esse jornal,
envolvendo o Banco do Estado do Rio de Janeiro em suposta irregularidade
referente ao seu balanço de 1992, solicitamos, de acordo com a Lei, a publicação,
com o mesmo destaque, dos seguintes esclarecimentos:

Em 9 de abril de 1992, a União, o Estado e o Município do Rio de Janeiro, como
foi amplamente divulgado na ocasião, assinaram um Protocolo pelo qual o
Estado assumiria o controle da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU),
devidamente saneada, repassando, por sua vez, o controle acionário do Metrô ao
Município, também livre de dívidas. Esse protocolo de intenções transformou-se
em projeto de Lei, que se encontra em tramitação final no Congresso Nacional.
Em virtude do referido protocolo, o Estado assumiu em 30 de junho de 1992 a
dívida do Metrô junto ao BANERJ.
Assim, a dívida do Metrô, impagável junto ao Banco, pelas condições financeiras
daquela empresa, transformou-se, graças ao novo devedor, num ativo perfeita-
mente realizável, melhorando a situação contábil e financeira real do BANERJ.
Dessa forma, o Banco reverteu a provisão para Devedores Duvidosos referente
àquela-operação, dentro da mais correta técnica contábil, usada tanto por
instituições do país, como do exterior.
Em hipótese alguma, a contabilização efetuada pelo BANERJ pode ser cognomi-
nada de^artifício, termo utilizado pelo 

"O 
Globo", insinuando que o Banco

contabilizou 4amMm receitas futuras, quando, na verdade, o que é contabilizado
é o fruto da atualização das dívidas até o momento do encerramento dos
balanços em cumprimento fiel ao regime de competência dos exercícios, obser-
vado obrigatoriamente por todas as Sociedades Anônimas.

Q O balanço do Banco não foi, assim, 
"mascarado", 

como insinua a escandalosa
manchete desse jornal. Todos os procedimentos foram rigorosamente legais e
inteiramente aprovados pela sua Auditoria Externa.

Q No Governo anterior, do senhor. Moreira Franco, sempre foram apropriadas, nos
balanços, as receitas de juros e correção monetária de dívidas do Metrô, jamais
pagas. O que obrigou, inclusive, o atual Governo a corrigir, logo que assumiu, as
impropriedades do balanço, que transformavam prejuízos evidentes em lucro
fictício, com o correspondente pagamento de um elevado Imposto de Renda
indevido. Sobre o assunto, jamais esse jornal fez qualquer comentário.

Q Como instituição de crédito que não pertence ao Governo do Estado, mas a todo
o povo do Estado do Rio de Janeiro, o BANERJ estranha esta sistemática
campanha de descrédito da instituição, partida, principalmente, de um sistema de
divulgação aqui sediado, que devia ter compromissos, bsbmrsbmm»»não só com a verdade, como principalmente, com o
povo deste Estado, que tem no BANERJ, mesmo
com deficiências que estão sendo paulatinamente BANERiJ
corrigidas, o seu único instrumento financeiro de cu-
nho social."

iiilll^Bwrt^TI^^ .Mi

13



'" © o sexta-feira, 28/5/93 POLÍTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASIL

INFORME JB

CÉLIA CHAIM, com sucursais

A 
juíza Denise Frossard é convidada de honra do evento
Um ano de CPI-PC: A Justiça foi feita, convocado

pelo Movimento pela Ética na Política, o deputado José
Dirceu (PT-SP) e o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) para
o próximo dia Io, no Congresso, em Brasília.

Ela ainda não deu uma resposta ao convite transmitido
por Suplicy, mas sua presença é vista pelos organizadores
como uma forma de chamar a atenção para o argumento
de que a punição a poderosos depende muito da vontade
dos juizes.

— Chegar ao final de 1993 sem uma condenação será
um escândalo — diz o deputado José Dirceu.

O ato público terá a presença do delegado Paulo
Lacerda, responsável pelos inquéritos do caso PC, e de
todos aqueles que trabalharam para desvendar, com pro-
vas irrefutáveis, o esquema PC e o envolvimento do ex-pre-
sidente Collor.

Novos bichos
Reação do deputado Jo-

sé Múcio (PFL-PE), ao ser
informado de que a juíza De-
nise Frossard foi convidada
para o ato de um ano da CPI
do PC:

Não façam isso por-
que essa mulher vai dar voz
de prisão para nós todos!
Defesa

De José de Castro Ferrei-
ra, presidente da Telerj:

O ministro Hargrea-
ves presta ao governo e ao
presidente Itamar os melho-
res e os mais leais serviços. Os
que querem tirá-lo não estão
compreendendo que o traba-
lho dele dificilmente poderia
ser feito por outro que não
desfrutasse a confiança do
presidente.
Sucesso

Lançado há 10 dias, no
Rio, o Disque-Extorsão (021-
507-1367) já recebeu 500 de-
núncias.

Hoje, a Confraria dos
Extorquidos vai se registrar
como pessoa jurídica com o
nome de Associação Brasilei-
ra dos Direitos dos Contri-
buintes.
Fora do páreo ,,,,

A mais recente edição da
revista Time não dá esperan-
ças a Brasília em relação às
Olimpíadas do ano 2000.

Em reportagem sobre a
disputa entre seis cidades pa-
ra sediar a competição, a re-
vista afirma que Brasília será
provavelmente a primeira a
cair da lista, seguida por Is-
tambul.

O mesmo artigo traz uma
perguntinha bem pertinente:Como um país tão en-
dividado pode financiar os
Jogos?
Impressão

O tucano Ciro Gomes fi-
cou bem impressionado com
a atenção que Inocêncio de
Oliveira deu às suas reivindi-
cações nesses dias de interini-
dade.

Na segunda-feira à noite,
Inocêncio telefonou para Ci-
ro para lhe dar informações
sobre a liberação de recursos
para o programa de combate
à seca no Nordeste.

Ao meio-dia de terça-fei-
ra, ligou novamente. E, on-
tem, às 11 h50, fez o terceiro
telefonema, para avisar que
havia sido liberada a segunda
parcela dos recursos.
Vem aí

Os adesivos da campa-
nha de Mário Covas para o
governo de São Paulo já es-
tão nas ruas.

Trazem um desenho do
Palácio dos Bandeirantes e a
frase Brevemente aqui, Mário
Covas.
Dobradinha

Continua o impasse entre
o governador Jáder Barbalho
e seu afilhado rebelde Couti-
nho Jorge, ministro do Meio
Ambiente.

Ao resistir bravamente à
idéia de se demitir, Coutinho
Jorge está perdendo o apoio
de Barbalho para concorrer
ao governo do Pará.
Na curva

O ministro do Trabalho,
Walter Barelli, defendeu — e
depois recuou — a redução
dos impostos e contribuições
cobrados sobre os salários
em seminário no Rio.

A CNI reagiu: convocou
jornalistas para mostrar as fi-
tas gravadas do seminário.
Interlocutor

O empresário Roberto
Teixeira da Costa, presidente
da Brasilpar, ouviu em Bue-
nos Aires uma conversa entre
os ministros Fernando Hen-
rique e Domingo Cavallo.

Fiquei contente com
sua indicação para o Ministé-
rio da Fazenda. Antes mes-
mo de ser chanceler, a única
pessoa com quem eu falava
de economia no Brasil era
com você — disse Cavallo a
Fernando Henrique.
Reforço

O líder do governo Ro-
berto Freire agora tem um
líder: José Serra.

O PPS e o PSDB acerta-
ram ontem a formação de um
bloco parlamentar na Càma-
ra que contará com 43 depu-
tados (40 do PSDB e três do
PPS).

O líder do bloco será Ser-
ra.
Recuo

A executiva do PSDB es-
teve reunida ontem, com
quorum digno de partido go-
vernista.

. A palavra de ordem ago-
ra é: Fernando Henrique não
é candidato a presidente.

De mentirinha, para o
PMDB acreditar.
No divã

Rompido com o gover-
nador Brizola, o deputado
Eduardo Mascarenhas assi-
nou ficha ontem no PSDB,
durante a reunião da executi-
va dos tucanos.

Foi saudado pelo presi-
dente Tasso Jereissati:

Ele vai dar o atestado
de sanidade mental dos tuca-
nos — disse.

LANCE-LIVRE
Depois de Flávio Palmier da Veiga e

Eduardo Mascarenhas, outros deputados
federais da bancada carioca devem entrar
no PSDB. O partido quer passar dos 50
parlamentares até o final deste semestre.

O evgovemador da Paraíba Tarcisio
Burity e os deputados Ivan Burity c Rama-
lho l.cite entraram ontem no PFL Até o
final do ano, o partido quer completar uma
bancada de 100 deputados federais.

A prefeita de Salvador. Lidice da Mat-
ta. tem um encontro hoje. no Rio. com
Betinho. para discutir a participação de
Salvador na campanha contra a fome.

Betinho inaugura hoje, is 19h, o comitê
de combate à fome de Botafogo. Funcionará
no Colégio Santo Inácio.
« Do senador Mário Covas, sobre a fala-
da queda do ministro Henrique Hargrea-
ves: "Não está confirmada. Mas seria bom
sc estivesse."
o O PPR de Maluf terá uina posição ofi-
ciai cm relação ao governo Itamar. Decide
se é oposição ou situação na terça-feira à

tarde. Alguém tem dúvidas?
Do deputado Adylson Motta, que

substitui Inocêncio Oliveira na presidência
da Câmara: "O segundo é bom quando
não é notado." Vale para o Palácio do
Planalto e para o Palácio do Congresso.

O líder Roberto Freire retirou o apoio ao
substitutivo da deputada Márcia Cibilis
(PDT-RJ), que submete ao Congresso as
privatizações das estatais, uma a uma.

O quadro de conferencistas do 4o En-
contro Internacional de Jornalismo, pro-
movido pela IBM, já está completo. O
último nome confirmado foi o de Jim
Squires, porta-voz da campanha de Ross
Perot à Presidência dos Estados Unidos. O
encontro acontece nos dias 6, 7 e 8 de
julho, em São Paulo.
o Circula sábado o primeiro número do
Jomal do Leblon. A edição destaca a pro-
messa do prefeito César Maia de não per-
mitir a ipanemi/ação do bairro. Entre os
colaboradores. Jaguar e Antônio Callado.
o Guatemala nunca mais!

PPS 
quer 

formar bloco com PSDB

n Tucanos devem aceitar a proposta, que dará a Serra liderança de 43 deputados
BRASÍLIA — O deputado Ro-

berto Freire (PPS-PE) propôs ofi-
cialmente à Executiva Nacional do
PSDB, em nome de seu partido, a
formação de um bloco parlamentar
entre tucanos e ex-comunistas, que
poderia ser integrado no futuro por
outras forças da esquerda democrá-
tica. Os dirigentes do PSDB reagi-
ram favoravelmente à idéia, que se-
rá submetida esta semana à
bancada do partido na Câmara. Se
for aprovada a proposta, o que é
praticamente certo, o deputado Jo-
sé Serra (SP), líder do PSDB, pas-
sará a chefiar uma bancada com-
posta por 40 tucanos e três
deputados do PPS.

"A formação deste bloco vai in-
dicar à sociedade a disposição dos
dois partidos de abrirem uma alter-
nativa a amplos setores que querem
discutir um novo projeto para a
esquerda democrática", disse Freire
aos tucanos. Ele acredita que há um
grande número de personalidades
políticas, intelectuais, ativistas sin-
dicais e militantes estudantis dis-
postos a se engajar num processo
amplo de debate sobre os novos
caminhos do socialismo e da demo-
cracia. Os dois partidos não preten-
dem uma fusão.

O deputado Eduardo Mascare-
nhas (RJ) anunciou seu desliga-
mento do PDT para ingressar no
PSDB, e atribuiu sua decisão a pro-
fundas divergências políticas e
ideológicas com o partido. A filia-
ção de Mascarenhas aumentou pa-
ra 40 o número de tucanos.

Na semana que vem, a bancada
crescerá mais, com a filiação de
Waldir Pires, Sérgio Gaudenzi, Be-
raldo Boaventura e Clóvis de Assis,
todos da Bahia. O partido está pre-
parando uma grande festa em Sal-
vador, com a presença das princia-
pis lideranças nacionais do PSDB.

Segundo alguns deputados, há
.conversações adiantadas com mais
quatro parlamentares de outros
partidos, que estariam prestes a in-
gressar no PSDB. Um deles é do
Nordeste, outro do Rio e dois de
São Paulo.

? O deputado federal Eduardo
Mascarenhas, que trocou ontem o
PDT pelo PSDB, pode perder o
mandato, segundo os brizoüstas. É
que o parlamentar é um dos três
suplentes da bancada pedetista e
substitui um dos deputados federais
que ocupam secretarias no governo
fluminense. Assim, perderia o man-
dato quando um secretário voltar.

Brasília — Gilberto Alves

Mascarenhas (E), com Tasso Jereissati: ameaça de perda do mandato

Bancada do PP 
já é a 

quarta com 39 deputados
A bancada do PP ganhou mais

quatro deputados, ontem, e se tor-
nou a quarta da Câmara, atrás do
PMDB (101), PFL (88) e PPR (68).
Com 39 deputados, o PP tem o
mesmo número de integrantes que
o PSDB. Essa posição, porém, não
deve durar muito tempo. Ontem, o
grupo dos quatro deputados baia-
nos que, liderados por Waldir Pires,
se desligou do PDT, anunciou que
vai integrar a bancada tucana. As-
sim, o PSDB vai saltar de 39 para
43. Enquanto o PDT descerá para
33 deputados.

O PP, que nasceu da fusão do
PST e do PTR, é liderado pelo
governador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz, e pelo ex-governa-
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dor paranaense Álvaro Dias. No
Senado, o partido já dispõe de qua-
tro senadores contra nove tucanos.
O aumento do número de integran-
tes sinaliza o aumento crescente de
influência do partido. O presidente
Itamar Franco, por exemplo, já
anunciou que pretende ter a cola-
boração pepista em seu governo. A
intenção é dispor de uma vaga no
primeiro escalão, que será destina-
da ao PP de Roriz e Dias.

Além disso, o tempo destinado
aos candidatos à sucessão do presi-
dente Itamar Franco, em 1994, de-
pende diretamente do número de
integrantes nas bancadas federais.
A fusão do PDC e do PDS, for-
mando o PPR, por exemplo, objeti-

vou, principalmente, a ampliação
do tempo que o prefeito Paulo Ma-
luf, terá na propaganda eleitoral
gratuita, ano que vem.

No PP, ingressaram os depu-
tados José Maria Eymael (SP), Jair
Bolsonaro (RJ), Marcos Medrado
(BA) e Avenir Rosa (RR), todos
oriundos do PDC, em extinção. No
PFL, ingressou o deputado Rama-
lho Leite (PB), suplente do depu-
tado Ivan Burity (PB), que está de
licença médica. O PFL ganhou,
ainda, a adesão do ex-governador
da Paraiba, Tarcísio Burity, além
de três deputados estaduais, um
prefeito e nove vereadores, todos
da Paraíba.

Aliados do PDT
ainda hesitam

I 1 A cúpula do PDT já elegiíti
os partidos que pretende ttír
como aliados nas eleições de
94. PTB, PSB e PC do B são os
preferidos, tanto que, na reu-
nião do diretório nacional, sfi-
gunda-feira à noite, o governa-
dor Leonel Brizola anunciou
como certa a coligação do.s
quatro partidos. 

"Não estamos
falando em coligação ainda",
reagiu o deputado Miguel Ar-
raes (PSB-PE).
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PT do Rio fica isolado
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DIA l9, MAIS UMA

PARTIDA PELA VIA

EXPRESSA DO CENTRO.
Todo dia Io começa o Adult Express na Cultura Inglesa do
Centro. É um curso compacto para adultos, onde você aprende
inglês em menos da metade do tempo, com a qualidade e
eficiência da Cultura Inglesa. Não perca o Adult Express.
A via de acesso mais rápida para o seu crescimento profissional.

CULTURA

INGLESA
Centro: Av. Graça Aranha, 327/3° and. - Tels.: 220-4912/240-3944

O PT do Rio corre o risco de
ficar isolado nas eleições do ano
que vem. Enquanto a aliança com
o PSDB vai ficando cada vez mais
difícil, o novo presidente regional
do PT, Daniel Aarão Reis, diz
ainda que 

"será uma contradição
o partido se unir ao PSB ou ao
PPS" — seus parceiros tradicio-
nais — caso, até o período para
formalizar coligações, em meados
de 1994, esses partidos continuem
integrando o governo Itamar.

Reis argumenta que o PT re-
gional prega oposição ao governo
federal e que chegou a exigir a
expulsão de Luiza Erundina por
ela ter aceitado o ministério. "Mi-

nha expectativa é de que esses
partidos saiam do governo",
completa o dirigente.

Se o impasse for resolvido, po-
rém, o PT já pensa em negociar
com aqueles partidos as duas va-
gas de senador que estarão em

jogo nas eleições de 1994 e que
poderão ser o fiel da balança para
a formalização de alianças. Em-
bora os partidos prefiram 

"deixar
em aberto" esses espaços — para
facilitar entendimentos com ou-
tras legendas — os primeiros, pré-
candidatos começaram a apare-
cer. O vereador Jorge Bittar.e a
deputada Benedita da Silva,/ por
exemplo, são cogitados como as
soluções caseiras no PT, se os par-
tidos com os quais pretendem se
unir não sugerirem outros nomes.

No PMDB, uma vaga será pa-
ra o senador Nelson Carneiro dis-;'
putar a reeleição e a outra será
usada para uma composição com
outra sigla. Os tucanos pensam
em Ronaldo César Coelho e' no
deputado Artur da Távola para o
Senado. E, no PDT, despontam
os nomes do deputado Vivaldo
Barbosa e do ex-prefeito de-São
Gonçalo Edson Ezequiel.

A TECNOLOGIA CAMPE A DO MllN

RENAULT
v

IRTIR DE USS 24.200, POlAR COMERCIAl DO DIA

—

EVENDA CAMPE A DE PREÇO.

SEDAN 4 PORTAS E CAMIONETA 7 LUGARES
EM EXPOSIÇÃO PARA PRONTA ENTREGA NA

1IM

VENÒAS: R. FBANCISCOOTAVIANO, 4 í. TEL 521 -44fl8'-FAX: 521-99 J8.

HANSAUTO
IA DE 12 MESES. OFICINA t

VfNDASÈASSIST;TEC.:R.V1SC.OECARAVF IAS. 55. TF.L2A6-5162-fAX: 266-4Mb.

JORNAL DO BRASIL
Avenida Brasil, 500 —CEP 20949-900 — Caixa Postal 23100 —São Cristóvão — CEP 20922:970
Rio de Janeiro — Tel.: (021) 585-4422 • Telex (021) 23 690 — (021) 23 262 — (021) 21 558

TELEFONES
REDAÇÃO 585-4422

DEPTO COMERCIAL
NOTICIÁRIO 585-4566
REVISTAS 585-4479
CLASSIFICADOS 580-4049

ANÚNCIOS POR TELEFONE 580-5522
NOVAS ASSINATURAS GRANDE RIO 585-1321
NÚMEROS ATRASADOS 585-4377
ASSINATURAS E
CLASSIFICADOS (FORA DO RIOI (021) 800-4613
ATENDIMENTO AO ASSINANTE 589-5000

1011
37516
1262
1017
1247

SUCURSAIS
CIDADE ENDEREÇOS CEP TELEFONE TELEX
BRASÍLIA. DF SCS Quadra IV BI. A Ed. Israel Pinheiro 53 (70398-900) 061-223 5888
S. PAULO. SP Av. Paulista, 777/15" e 16J (01311-914) 011-284 8133
BELO HORIZONTE, MG Av. Alonso Pena. 1500/7" (30130-9211 031-273 2955
PORTO ALEGRE, RS R. José de Alencar, 207/501-502 (90880481) 051-233 3666
RECIFE, PE Rua Aurora, 295/Sala 1216 (50050-901) 081-231 5060
SALVADOR, BA Av. Ant Carlos Magalhães. 846/Sls. 151 a 158 (40852-900) 071-359 9733 —
CURITIBA, PR Av. Cândido de Abreu. 526 Conj. 1002-B (80530-905) 041-254 8338 —

Serviços noticiosos AFP, Tass, Ansa. AP. AP/Dow Jonos, DPA, EFE, Reuters, Spott Press. UPI.
Serviços especiais BVRJ, The New York Times, Washington Post, Los Angeles Titnes, Le Monde, El
Pais, L'Express
Correspondentes: Acre. Alagoas. Amazonas, Esp. Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul. Pará, Piaui. Sta.
Catarina. No exterior: Bonn, Buenos Aires. Genebra, Lisboa, Londres, México, Moscou, Nova York,
Paris, Roma, Washington.

LOJAS DE CLASSIFICADOS'
LjC- 232-4372/232-43/3CENTRO

COPACABANA
HUMArrAIPANEMA
MÉIER
NITERÓITIJUCA
ILHA
SEDE

Av. Rk> Branco 135Av. Copacabana 610
R. Voí. da Pátria 445
R. Vise. Pirajà 580
R. Dias da Cruz 74
R. Conceição 188
R. General Roca 801
Est. do Galeão 2701
Av. Brasil 500

Lj C - 235-5bJ9
Lj D - 226-8170

SI 221 -294-4191
Lj B - 5W-1716Lj 126-717-9900/712-2030

B - 254-8992SI 205 - 462-0161
Térreo - 585-4676.

Os cadernos de Classificados circulam somente noEstado do Rio de Janeiro. A revista Programa^ quesai às sextas-leiras, só circula no Rio de Janeiro.
© JORNAL DO BRASIL S. A. 1993
Os textos, fotografias e demais criações intelectuais piíb\ica-dos neste exemplar não podem ser utilizados, reproduzidos,apropriados ou estocados em sistema de banco de dados ouprocesso similar, cm qualquer forma ou meio — mecânico,eletrônico, microfilmagcm. Fotocópia, gravação etc* —.sem autorização escrita dos titulares dos direitos amorais.

EMCRi i PREQOS OE VENDA DRFrnC DP A<i«INATIin&« CartSoB do ctMHo: BHADESCO, NACIONAl, CREDICARO, DINERSjAVUlSAEMBAHCASj OUROCARD. PERSONALITE o AMERICAN EXPRESS (Mm parrtaipento)LOCAL DIAS | | MENSAL iBIMESTRAli TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL SABADOEDOMINGO
| Oteb } Avista Avista : Avista i 2vezes | Avista 3Vezes j Avista I 4vezes :assinaturai rj !mg]es!sp] "df

Rj ¦ 25000 30000 i SEG a DOM. 770 000. 1.540000. I 2310.000. i 1.322 821, j 4620000. 2.005.917, ! a24amT aaS'SSTl 
; : SEG.a.SEX.j 550ary.. :.J.,oosoo.j A'*0?00: ^^..l..3300^..l ,:432m j 6600000' j TRIMESTRAL I 660,000. I 660000. I 840000,

MC.ES5P ! 15000 1 30000 1 SEG. a DOM 770000. 1 540 000. I 2310 000. j 1.322821. j 4620.000. 2005917. I 9.240.000. I 3 398664. 1 i ! , " 
[ 'j SEG ... SEX 550000. 1 100 000. j 1 650000. j 944 872. j 3300000, 1.432.798. \ 6600.000. j 2 427546. j- -4 •;

DF i 300OO i 40000 : SEG J D0M 1 880 000. : 2 820000. ! 1 614872. j 5640.000. 2448 782. h 1.280.00a1' I . „„„„„„ ISEG .t SEX. 660000. 1 320000. 1 980000. ! 1 133846. I 3960000. 1 719358. j 7 920000. j 2913 055, j SEMESTRfll- j 1 320000 ; 1X0000. : 1 6800®,
PR,SC,RS,GO,MS,MT, .ooao 50000 1 SEG j DOM 1 240 000. 2480000. j 3720000. ! 2.130.256. -f 7440000. 3 230 3O9' Pl£880000TM73 'oi2. "I  I—*USE,B*,PE ; • ! SEG a SEX 880 000. 1.760 000. i 2640000, i 1.511 795. j 5280000. 2292.477, I 10 560 000. I 3884073. j
Oemaisestados .'.5000 = 60000 Si " '°OU{ 5 000. 2820000 i 4230 000 ! 2422308. i 8460000 3 673173 T ie 920000 

^ 
6r3 345 ^ ANUAl ' 2640000. ! 2640000 j 3.360000. Si'G.-SEX >90000. 1 ''80000 .'VOOSu j 1.700769. j 5940000 2 579037. j 11 880000. i 4 369 583. !

BUD

pi



JORNAL DO BRASIL BRASIL sexta-leira, 28 5 93*5 7

Ex-diretor cia

Detenção pode
ser indiciado

SÃO PAULO — O ex-diretor da
Casa de Detenção de São Paulo
Amador Bueno de Paula poderá ser
indiciado em inquérito policial se
não explicar a origem do automó-
vel Gol, placa fria BGN 8616, usa-
do pelo agente Rui Duarte do
Amaral que recebeu propinas para
facilitar fugas no Carandiru. O car-
ro era de uso particular de Amador.
Nas investigações, foi ouvido on-
tem o vendedor de carros, conheci-
do por Júlio (os procuradores só
divulgaram o primeiro nome),
apontado por Amador como o res-
ponsável pela venda do veículo."Ele negou tudo e, agora, o Ama-

,;) dor vai ter que explicar isso, porque
;t^esse carro só pode ser produto de
>«4Kcito", afirmou o procurador Ola-

Domingos Nogueira, presidente
la-da comissão.
Sf O secretário de Administração
i^^nitenciária de São Paulo, José de
irMello Junqueira,' levou ontem ao
^'governador Luiz Antônio Fleury o

relatório da comissão que investi-
gou as fugas suspeitas do Carandi-
ru. A comissão descobriu quç a
placíFcolocada no Gofcfoi-^out&da
no estacionamento do supermerca-
do Carrefour, onde Amaral traba-'"íliava. Amaral usou o carro para
receber CrS 75 milhões do pai do
preso Luiz Carlos Barbério, que se-
ria transferido do Carandiru para o
Presídio de Franco da Rocha e be--v
neficiado por trocar a segurança
máxima pelo regime semi-aberto, o
,que não ocorreu e suscitou a de-
núncia.

Segundo constatou Nogueira,
no período da gestão de Amador
ocorreram 13 fugas, das quais cinco
têm evidências de participação de
agentes de segurança penitenciária.
Só para comparar, no primeiro se-

'mestre de 1992, antes de Amador
chegar ao Carandiru, ocorreram
seis fugas.

Relatório aponta

fugas suspeitas

O relatório da investigação das
"fugas suspeitas ocorridas na Casa' de Detenção é um rol de histórias

incompatíveis com o rótulo segu-
"¦rança máxima dado ao complexo• "do Carandiru. Em fevereiro, o pre-

so Marcos Massari, do Pavilhão 7,
"fugiu pela portaria vestindo um co-• lete de guarda penitenciário. "Co-

mentou-se até com ironia que Mar-
i .cos, após ganhar a Avenida

¦ Cruzeiro do Sul, quando já na pia-
.taforma do metrô, acenou para os

, colegas do presídio", conta o rela-
. tório.

Em meio a fugas inacreditáveis'"em carros de entrega de pão ou
simplesmente escapadas pelos mu-

'Tos altos, a comissão da Secretaria
:*¦ de Administração Penitenciária
.-..desceu aos detalhes na investigação

e insinua a existência de um iceberg
^em ponta no esquema de fugas do

„.presídio. O caso mais incrível é o de
Vagner Pereira Coimbra, o assai-
tande de bancos conhecido como
Tangará, morto em março de 1992.
Sua fuga ainda é um mistério e tem
duas versões.

Oficina — Na primeira, Tan-
.gqrá, que era feirante, conseguiu,

ninguém sabe como, trabalhar na
oficina mecânica que funcionava
clandestinamente dentro do Caran-
diru. De Lá, teria saído escondido
num Karman-Ghia. Ou, na segun-

_ da versão, fugiu no veículo oficial
--qiie leva os presos para o Fórum.
¦"-Detalhe: a antiga ficha de Tangará
—desapareceu e foi trocada por uma

novinha em folha.
Depois da fuga, Tangará levou

um menor, talvez Almir Rogério
dos Santos, até bem próximo ao

. Xarandiru, em dia de visita. O me-
nor apresentou-se na portaria como
Ailton de Souza Silva e entregou a

^Carteira de identidade deste, que é
-da quadrilha de Tangará. O menor

" visitaria José Borges dos Reis no
Pavilhão 9. Ajudado por um guar-
da, ele chegou ao Pavilhão 7 e tro-
cou de roupa com Ailton, que fugiu
levado por Tangará numa moto.

Passeata de servidores reúne

5 mil 
grevistas 

em Brasília

a Manifestantes insistem na definição da política salarial
BRASÍLIA — Cerca de 5 mil

servidores públicos federais vol-
taram a realizar passeata ontem
na Esplanada dos Ministérios.
Na terceira semana de paralisa-
ção, os manifestantes continuam
reivindicando a definição de
uma política salarial com reajus-
tes mensais e isonomia entre
funcionários dos três poderes.

Os servidores em greve encer-
raram a passeata com um ato
público em frente ao Ministério
da Fazenda. Os manifestantes
protestaram contra as declara-
ções do ministro do Trabalho,
Walter Bareili, que disse desço-
nhecer os motivos da continui-

dade da paralisação, depois que
o governo autorizou a concessão
de 85% de aumento. "Ministro,

os salários continuam assim ó",
gritavam os grevistas imitando o
gesto do personagem da televi-
são, com as mãos levantadas e o
polegar e o indicador unidos.

Piquetes — A tarde, os ma-
nifestantes promoveram pique-
tes nas portas dos ministérios e
fizeram vigília em frente à Secre-
taria de Administração Federal
(SAF). Apesar de reconhecer
que com o anúncio do reajuste
de 85% alguns servidores volta-
ram ao trabalho, as lideranças
do movimento garantem que a

adesão ainda é grande. A inten-
ção do Sindicato dos Servidores
Públicos Federais do Distrito
Federal é continuar a greve en-
quanto o governo não definir a
política salarial.

I I O presidente em exercício,
deputado Inocêncio de Oliveira,
sancionou ontem à noite, sem
vetos, a lei que estabelece rea-
juste de 85% para os servidores
públicos federais, civis e milita-
res. O ato sai publicado na edi-
ção de hoje do Diário Oficial e o
aumento será pago, em folha
complementar, nos dias 8 e 9 de
junho. As folhas já estão sendo
processadas pelo Serpro.

Correio Brasíllense — 25/5/93

Ã foto do dia 25 revoltou Corrêa, que quer punir o autor da idéia de botar a bandeira no chão

Um 
piqueteiro 

desastrado

n Polícia caça

quem pisoteou
símbolo pátrio

tT 
ma tentativa desastrada

J dos servidores públicos
em greve de apelar para o espí-
rito cívico dos colegas que não
aderiram ao movimento pode-
rá chegar à Justiça. Desde
quarta-feira, a Polícia Civil do
Distrito Federal vem investi-
gando o uso indevido da ban-
deira nacional para barrar a
entrada de servidores no Mi-
nistério da Previdência. O uso
indevido revoltou, inclusive, os
oficiais superiores do Exército
que servem no gabinete do mi-
nistro. "Alguma 

providência
precisa ser tomada pelas auto-
ridades encarregadas de apurar
o delito", informou um oficial.

Os grevistas estenderam a
bandeira no chão em frente à
portaria do ministério. A novi-
dade mobilizou até o ministro
da Justiça, Maurício Corrêa,
que ficou indignado com foto-
grafias publicadas em jornais
de servidores pisando na ban-
deira. Corrêa pediu à Secreta-
ria de Estudos Legislativos pa-
recer sobre medidas legais."Exagero" — "Foi ape-
nas uma forma criativa para
bloquear a entrada e os servi-
dores mostrarem que respei-
tam a bandeira", justificou o
diretor do Sindsep João Lopes.
O sindicalista acredita que as"reações exageradas" fazem
parte de estratégia do governo
para desacreditar o movimento
grevista. 

"Querem botar a po-
pulação contra o movimento,
dizendo que somos badernei-
ros", afirmou Lopes.

Para.averiguar se houve
desrespeito ao símbolo nacio-
nal, a polícia deverá convocar
os responsáveis pelo piquete.

. Policiais foram ao ministério
na quarta-feira com ordem pa-
ra prender em flagrante mani-
festantes que pisoteassem a
bandeira. Foi apíreendia uma
bandeira de fabricação caseira
no balcão da recepção.

No relatório anexado ao in-
quérito policial aberto na Io
DP , os agentes relataram que
conseguiram identificar uma
funcionária, de nome Lourdes,
que teria participado do ato
público. 

"Foi um movimento
de ultraje à bandeira e a polícia
vai apurar as responsabilida-
des criminais", afirmou o dire-
tor-geral da Polícia Civil, Eurí-
pides Barbosa.

Sindsep faz de bandeira barreira
A direção do Sindicato dos

Servidores Públicos do Distrito
Federal (Sindsep) informou
ontem que os grevistas que es-
tenderam a Bandeira Nacional
na porta do Ministério do Tra-
balho não tinham a intenção
de desrespeitar esse símbolo."A bandeira foi usada para
impor respeito à greve e impe-
dir a entrada dos servidores do
Ministério que não tinham ain-

da aderido ao movimento gre-
vista", explicou o coordenador
jurídico do Sindsep, Silas Fer-
nandes. O Sindicato ainda não
foi notificado para responder a
inquérito na Polícia Federal.

Segundo outros diretores,
alguns agentes federais estive-
ram na sede do órgão fazendo
perguntas sobre o destino da
bandeira usada na porta do

.ministério e sobre a participa-

ção de dirigentes sindicais no
episódio de terça-feira. Segun-
do Silas Fernandes, os grevis-
tas e os servidores não chega-
ram a pisar na Bandeira. "Se

alguém pisou na bandeira fo-
ram os chefes do ministério,
que preferiram desrespeitar es-
se símbolo nacional a entrar
em greve", comentou o coor-
denador, sem citar nomes.

Atitude de desrespeito é crime previsto em lei
O De acordo com a Lei n°
5.700, é crime tratar a Bandeira
Nacional de forma desrespeito-
sa. A legislação que trata dos
símbolos nacionais, incluindo a
Bandeira e o Hino Nacional,
define critérios específicos para
cada um deles. No caso da

Bandeira, mesmo que ela esteja
em .má condição para uso deve
ser enviada para alguma insti-
tuição de caráter militar —
Exército, Marinha, Aeronáuti-
ca ou Polícia Militar — que se
encarregarão de incinerá-la. De
acordo com as normas, a inci-

neração deve acontecer no Dia
da Bandeira, comemorado em
19 de novembro. A Lei 5.700
proíbe a alteração das dimen-
sões oficiais, das cores e do
dístico da Bandeira, além de
vedar seu uso em roupas e ró-
tulos de produtos.

Na página 15, a greve dos servidores no Rio

Mendigo acha IISS 600

rs Felicidade dura

pouco porque
notas são tomadas

SÃO 
PAULO — Ontem qua-

se foi o dia de sorte do cata-
dor de lixo José Gomes Jardim
Filho, 69 anos. Maltrapilho, ele
caminhava lentamente pela Rua
Teodoro Sampaio, em Pinhei-
ros, bairro de classe média da
capital, quando viu algo diferen-
te no chão. Eram seis notas de
100 dólares, o equivalente a qua-
se CrS 27 milhões. Mas, no mo-
mento em que se abaixou para
apanhar as cédulas, as coisas co-
meçaram a se complicar para o
mendigo José.

"Quando as pessoas percebe-
ram o que ele tinha achado, cer-
caram o homem, querendo pe-

gar as notas ou trocá-las por'
cruzeiros", contou Luci EliasI
Monna, proprietária de uma lo-:
ja de roupas que assistiu à cena.;
Preocupada com o tumulto, ela"
chamou a Polícia Militar e todos i
foram levados para o 14° Distri-:
to Policial. "Achado não é rou-í
bado", protestaram alguns inte-.
grantes da pequena multidão. »

Mas o delegado Walter Tor-|
res de Abreu recolheu o dinhei-'
ro, constatou a falta de uma no--
ta de 100 dólares e mandou o!
mendigo para uma delegacia es-,
pecializada em idosos.

"Como se trata de dinheiro,;
ficará sob a guarda do estado.-
Mas a pessoa que reclamar a>
propriedade dos dólares terá que'
apresentar documentos que]
comprovem isso com clareza",:
disse o policial.

Governo retira 
projeto;

da Universidade Aberta

BRASÍLIA — Depois de três anos
de tramitação e às vésperas de ser
aprovado, o presidente Itamar
Franco decidiu retirar do Congres-
so o projeto de lei do Executivo que
criava a Universidade Aberta do
Brasil. Sob a coordenação e super-
visão técnica do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep) e execução a cargo da
TV Educativa, a Universidade
Aberta, conforme o projeto, seria
criada para 

"ampliar e democrati-
zar o acesso à educação superior,
por meio de programas de educa-
ção a distância realizados através
das universidades públicas existen-
tes no país". Os encargos financei-
ros ficariam por conta do Ministé-
rio da Educação.

O projeto, enviado ao Congres-
so pelo ex-presidente José Sarney,
com exposição de motivos do então
ministro da Educação, Carlos San-
tana, já havia passado pela Comis-
são de Constituição e Justiça, que
opinou pela constitucionalidade;
pela Comissão de Finanças e Tri-
butação, que decidiu pela admissi-
bilidade; e pela Comissão de Edu-
cação e Cultura, que o aprovou. O
próximo passo seria o plenário,
mas com a retirada do projeto a
criação da Universidade Aberta fi-
cou em suspenso.

Fundação — Pelo texto final
aprovado na Comissão de Educa-

ção, a Universidade Aberta do Bra-
sil seria criada sob a forma de fim-
dação pública vinculada ao
Ministério da Educação, com sede
em Brasília. Seria possibilitado ;ao
estudante a escolha dos horários,
da duração e do local de estudo,
combinando a veiculação de cursos
com material de auto-instruçãó e
dispensando ou reduzindo as exi-
gências de presença. A educação a
distância seria destinada preferen-
cialmente à população já engajada
no trabalho produtivo e a pessoas
na terceira idade adotando caracte-
rísticas de educação continuada,
aperfeiçoamento profissional 

'ou
enriquecimento cultural. |

Ainda de acordo com o texto
final, a Universidade Aberta estaria
autorizada a ministrar, através das
universidades públicas com que Ve-
nha a celebrar convênios e acordos,
cursos e programas de graduação,
especialização, aperfeiçoamento e
extensão. Os diplomas que seriam
conferidos pelos programas promo-
vidos pela Universidade Aberta do
Brasil, teriam validade nacional e
assegurariam os mesmos direitos e
responsabilidades conferidos pelos
curtos superiores regulares. A ten-
tativa de se criar a Universidade
Aberta do Brasil vem de 1872,
quando foi apresentado o primeiro
projeto no Congresso.

'

Luxor

Hoteis

A Rede

Luxor de Hotéis

escolheu um plano

de saúde que

tem a cara dela:

é especialista

em atendimento.

Quando o assunto é bom atendimento a
Rede Luxor de Hotéis entende como ninguém. Foi por isso quena hora de escolher o seu plano de saúde, ela optou por
SMB Saúde. Um atendimento personalizado. E tem mais.
Um dos melhores sistemas de coberturas, com uma das

maiores redes credenciadas do mercado. Tudo, por um preço
muito menor. Parabéns Luxor. SMB Saúde, o plano que
não quebra ninguém na hora de pagar a mensalidade.

Para conferir, ligue (021) 253-5333.

SAÚDE
Atende melhor. Custa menos.

DOMINGO, A TELE-RIO VAI DAR UM GOLPE

BAIXO NA CONCORRÊNCIA. OS PREÇOS VÃO

ESTAR AINDA MENORES. Wele-RioX
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Mãe mata =

filhas com

raiz tóxica 
~

MANAUS — Depois de passar
três dias sem ter comida em ca-
sa, Anete Batista Paiva provo-
cou, involuntariamente, a morte
das filhas Irimara, de três anos e
Ana, de um ano, ao alimentá-las
com um tipo de mandioca tóxica
colhida numa floresta próxima
ao bairro Jorge Teixeira, onde
mora. Segundo vizinhos, Anete,
de 45 anos, não sabia qu£ a
mandioca era venenosa.

Anete está desaparecida des-
de anteontem, quando ocorreu o
envenenamento dos filhos"0
Hospital Universitário Getúlio
Vargas, onde as crianças foram
socorridas, informou que as jr-
mãs chegaram em coma na noite
de anteontem, duas horas após a
ingestão da planta. 0 quadro
clínico das duas foi agravado,
segundo os médicos, pelo .seu
elevado grau de desnutriçãorOs
pais de Irimara e Ana chegaram
há pouco tempo do interior do
estado e estão desempregados.
Acidentes com plantas e raízes
tóxicas como a mandioca $jio
são comuns na capital amazo-
nense, mas desde 92 os casos de
envenenamento desse tipo vem
aumentando.

Interpol vai :

ajudar a

prender Darli

BRASÍLIA — A Polícia Federal
pediu ontem ajuda à Interpoí para
prender os assassinos do sindica-
lista Chico Mendes, Darli e Dató
Alves, que poderiam estar escoh-
didos na cidade boliviana de Cá-
biha, na fronteira do Acre com.a
Bolívia. Uma denúncia anônin)a
recebida pela Polícia Federal revp-
lou que o fazendeiro Darli estaria
internado num hospital de Cobiha
se tratando de crise de úlcera e
que, seu filho Darci, também se
encontraria naquela cidade fron-
teiriça.

Darli e Darci fugiram no dia
15 de feveriro deste ano do pre-
sidío de Rio Branco, onde est£-
vam cumprindo pena de 19 anps
pelo assassinato, em outubro de
88, do líder seringueiro Chico
Mendes. Os dois fugiram por
um buraco feito na cela em que
se encontravam e teriam viajado
de carro para a fronteira bolivià-
na. Com a ajuda da Interpol, !a
Polícia Federal espera prender
os dois fugitivos nos próximos
dias. Darli e Darci também res-
pondem a crimes de homicídio
no Paraná..

PM de Alagoas cerca

:JV da família Collor
maceió — O comandante da

de Alagoas, coronel Nilton
J&gcha, manteve sob forte cerco
^policial, durante quase três horas,"o-prédio onde funcionam duas
Siissoras de rádio e a TV Gazeta,
«da, família Collor de Mello. Ro-
/Cha queria prender 

"a 
qualquer"etisto" o coronel José Fernandes

jSòuveia, que deu entrevista an-
«4eontem denunciando corrupçãowffÒ comando da PM.

Rocha teria sido avisado de
que o oficial voltaria para repetir
as[ acusações. O diretor de Jorna-
lismo da Organização Arnon de
Mello, José Osmando, considerou
a atitude "arbitrária, estúpida, e
uma forma de intimidar os repór-
teres para não comentarem as se-

_xijssimas irregularidades na PM",
"w-Trinta homens com revólveres

e metralhadoras, em nove carros,
e.spalharam-se pelas imediações

•¦do prédio. 
"Eles vieram prepara-dos para uma tragédia, talvez

uma chacina, ou simplesmente
-para nos intimidar", reagiu Os-'' mando. "Vamos 

pedir explicação"ao 
governador Geraldo Bulhões,;' 

porque isso é um atentado políti-' co à liberdade de expressão."
Pânico — Sob o comando do

major Antônio Omena, os poli-

ciais iniciaram o cerco às 7h30,
quando os funcionários — no to-
tal, são 150 — chegavam para
trabalhar. "O 

pânico se instalou e
até houve quem supusesse que es-
távamos recebendo a visita do ex-
presidente Collor", contou uma
secretária. "Pensávamos 

que ha-
veria algum atentado terrorista."

Osmando perguntou a Omena
de quem partira a ordem para
cercar o prédio. 

"Do comandan-
te-geral", respondeu o oficial."Ele soube que havia uma ameaça
de depredação e decidiu fazer
proteção preventiva." Osmando
protestou: 

"Mas 
que depredação?

Como ele não nos avisou de nada,
e nem recebemos aqui ameaça al-
guma?" 

"Temos ordem de pren-
der o coronel Gouveia, que viria
dar entrevista", admitiu o major.

Osmando descobriu que não
havia entrevista marcada e pediu
à polícia que se retirasse, o que
só ocorreu às lOh. Rocha recu-
sou-se a pedir desculpas públi-
cas, mas reconheceu que exage-
rara no episódio. No final da
manhã, ele determinou "caça"

ao coronel, que será preso por 30
dias. "Prisão aqui seria um se-
qüestro", acusou Osmando".

Caminhão com
Somente na madrugada de on-

„tem, depois de uma noite de luta
.contra o fogo, os bombeiros con-
seguiram controlar o incêndio que"destruiu um caminhão e um depó-
sito de fogos de artificio da fábri-

"oa Caramuru, na cidade paulista
de Santa Branca, a 88 quilôme-
tros de São Paulo. Um caminhão
carregado com duas mil toneladas
de fogos de artificio explodiu pró-:'xiino ao depósito onde estavam

.estocadas 50 mil bombinhas. A
explosão atingiu ainda dois ou-"ttos 

caminhões com fogos. Os

Frio beira O grau

O Rio Grande do Sul teve on-
"tem temperatura mínima de qua-

tro décimos acima de zero grau,
registrada em Encruzilhada do
Sul. Em Porto Alegre, a mínima
foi de 5,2 graus, às 6h da manhã.

, Em Caxias do Sul, os carros ama-
nheceram cobertos por uma fina

^camada de gelo e a geada embran-' 
queceu os campos. Mas a precipi-
tação de neve aguardada pelos tu-' 'ftstas 

que lotam os hotéis da"Região da Serra ainda não ocor-
reu. Hoje, a temperatura conti-
nuará baixa devido à presença de
uma massa de ar polar provenien-
te da Argentina.

fogos explode

galpões onde são fabricados os
explosivos não foram atingidos.
No momento do acidente, quatro
pessoas carregavam o caminhão e
nenhuma teve ferimentos, sendo
apenas medicadas com tranqüili-
zantes na Santa Casa local. O ba-
rulho foi ouvido a dois quilôme-
tros de distância. A empresa
calculou o prejuízo em mais de
Cr$ 500 milhões. Até ontem, não
se sabia a causa da explosão, mas
a direção da empresa suspeita de
um curto-circuito no sistema elé-
tricô do caminhão.

Cobra ataca
Uma moradora de Ita-

, coatiara, município no Rio .
, Amazonas distante 230

quilômetros ;de Manaus,
foi atacada por uma cobra
suçuri de cjnco metros de .
comprimento.- A mulher,

. moradora da localidade de >
. .Centenário, zona rural de :

Itacoatiara, estava dor-
mindo ém.sua casa, inun-

¦. dada pela enchente, quan-' 
do ocorreu o ataque. A

. vitima teve as'duas pernas
quebradas na luta contra a

/ serpente. •

Juiz não aceita advogados da

Funai na defesa de Paiacan

b Cacique é procurado pela polícia e deverá ficar em Marabá

Decisão ignora 
procuração

Os advogdos da Funai estão in-
conformados com a decisão do juiz
José Maria Teixeira. "O 

que nós
alegamos é que o juiz nos afastou
do processo, de forma arbitrária, e
nos transformou em meros obser-
vadores no interrogatório de Paia-
can e da mulher dele, Irecran, tam-
bém acusada de participar do
suposto estupro, para nomear uma
defensora pública que, por mais
boa vontade que tenha, não está
acompanhando o caso desde o iní-
cio", declarou o advogado Amaury
Azevedo, observando que o juiz
não aceitou a procuração passada a
ele, Uchôa e Fulla por Paiacan e
Irecran, por considerá-los funcio-

nalmente impedidos. "E a Lei 4.215
(Estatudo do Advogado), para on-
de vai?"

Os advogados da Funai também
censuram o juiz José Maria Teixei-
ra do Rosário por atribuir a lenti-
dão do processo à instituição que
representam. "Quando é do interes-
se do juiz, a Funai é tutora de
Paiacan, mas quando são os inte-
resses do cacique Paiacan, a Funai
já não é tutora. Agora, resolveu
transformar a Funai em carcereira
do Paiacan", ironizou Azevedo.

Mas o juiz afirma que caracteri-
zou a Funai como carcereira por-
que necessitava que a instituição
tivesse alguma responsabilidade na

manutenção de Paiacan no âmbito
da reserva Aukre. "Quem está sob
prisão domiciliar, tem que ficar vi-
giado, e, como lá é área federal,
cabia à Funai zelar pelo cumpri-
mento da decisão judicial", argu-
mentou.

Este, porém, não é o único pon-
to de divergência entre os advoga-
dos e as autoridades de Redenção.
Eles acusam também o juiz de ter
mantido como testemunhas de de-
fesa os médicos Edson Niglioli,
Leandro Almeida, Geraldo Queirós
e Ricardo de Freitas Queirós, arro-
lados pelo advogado Edidácio Ban-
deira, contratado e, em seguida,
destituído por Paiacan.

ANTÔNIO JOSÉ SOARES
REDENÇÃO, PA — Assim que for

capturado, o cacique Paulinho Paia-
can, líder da aldeia Aukre, 300 quilô-
metros a leste desta cidade, será enca-
minhado ao presídio estadual de
Marabá, 250 quilômetros ao norte de
Redenção e 450 ao sul de Belém.
Paiacan, que estava cumprindo pri-
são domiciliar em sua reserva, de 12
mil hectares, acusado de estuprar a
estudante Sílvia Letícia Ferreira da
Luz, no dia 31 de maio do ano passa-
do, teve decretada a sua prisão pre-
ventiva pelo juiz local, José Maria
Teixeira do Rosário, a pedido da
promotora Lúcia Bueno.

"De agora em diante, o cacique
Paulinho Paiacan é considerado um
foragido da Justiça e nós estamos
tomando todas as providências pa-
ra que a decisão judicial seja cum-
prida", disse o juiz, ao informar
que aguarda uma resposta do mi-
nistério da Justiça à solicitação que
fez para que a Polícia Federal e o
Exército sejam enviados para pren-
der o cacique, ganhador do Prêmio
Global 89, concedido pela ONU a
personalidades que se destacam na
defesa do meio ambiente.

Paiacan não tem oficialmente
advogado constituído, mas o juiz
de Redenção nomeou a defensora
pública da cidade, Rosa Carneiro
Rodrigues, depois de considerar os
advogados da Funai — Clóvis
Uchôa, Amaury Azevedo e João
Fulla — inabilitados para atuar na
defesa do cacique.

Defesa — "Fomos cerceados
pelo juiz no nosso direito de atuar
como advogados e ao Paiacan está
sendo negado o direito de defesa,
assegurado pela Constituição",
queixou-se Uchôa, que vai a Brasí-
lia hoje para apresentar um recurso
ao Supremo Tribunal Federal, en-
quanto Azevedo vai ao Tribunal de

FÓRMULA 1NPY
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Paiacan é considerado fugitivo e pode ser preso pela Polícia Federal

Justiça do Pará, em Belém, com o
mesmo objetivo.

"Nós não podemos advogar
contra a União, o estado e o muni-
cípio, porque somos funcionários
federais, mas podemos defender o
Paiacan como seus advogados par-
ticulares", declarou Azevedo. Ele
afirma que o seu propósito e o de
seus colegas não é evitar que o caci-
que fique impune, mas sim cuidar
para que o líder indígena tenha seus
direitos, garantidos pela Lei 6.001.

A Lei 6.001, evocada pelos advo-
gados da Funai, é o Estatuto do
índio, segundo o qual qualquer indí-
gena para se emancipar precisa for-

mular pleito neste sentido perante
uma autoridade competente e obter o
deferimento.

De acordo com a promotora
Lúcia Bueno, o Código de Processo
Penal diz que, à medida que o índio
é integrado à comunhão nacional,
ele está emancipado. "O Estatuto
do índio é muito protecionista e
não está acima da lei civil. Por isso,
desenvolvi a minha tese de que
Paiacan, por ter incorporado hábi-
tos e costumes nacionais, é emanei-
pado. O Tribunal de Justiça do Es-
tado também entendeu assim e só
nos resta fazer com que ele cumpra
a pena pelo crime que praticou",
disse a promotora.

A temporada de Fórmula I^idy está cada vez mais quente. Equipes e pilotos dão tudo
de si para roubar a cena. Acompanhe cada detalhe desse maravilhoso espetáculo de
homens e máquinas no seu JB. A cobertura mais abrangente do automobilismo.
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'Ingresso' 

para 
o outro mundo

¦ Morto antigo

era enterrado com

dinheiro na boca'"? 
T ERUSALÉM — Uma moeda'J" J encontrada entre os dentes de

um súdito do rei Herodes permite* ~" conjecturar que, apesar das diver-" 
gências com os pagãos, os mono-

- teístas judeus adotavam alguns de
seus hábitos, como o de enterrar

: -• os mortos com uma moeda entre
:os dentes ou na língua para pagar

, o ingresso no outro mundo.
¦ r Há alguns meses, o arqueólogo
< .c israelense Tzevi Grinhut desço-

briu o sarcófago de Caifás numa
~ caverna de Jerusalém. Caifás foi.

um grande sacerdote judeu, co-
nhecido pelos cristãos por ter en-

. .£ tregue Jesus a Pôncio Pilatos. A
> , moeda estava entre os dentes de

-".um homem que morreu aos 60
,. anos, no mesmo sarcófago onde

«o os arqueólogos israelenses encon-
>• traram os restos de uma mulher
r. de idade indeterminada, os de um

i< jovem e de uma menina, de duas
crianças de sete anos e os ossos de

•-¦ um bebê.

Aids desafia

os métodos

científicos
WASHINGTON — A poucos

dias da Conferência Internacio-
nal de Aids de Berlim, de 7 a 11
de julho, os cientistas são obriga-
dos a admitir que, quanto mais
estudam, menos certezas têm so-
bre a doença, após 10 anos de
esforços. A conclusão é de uma
enquete feita pela revista Science.
Foram enviados questionários
aos principais pesquisadores do
tema. Os resultados, publicados
no informe especial As perguntas
sem resposta, se basearam nas 74
respostas recebidas.

Segundo os editores, não há
ainda nada que se pareça remota-
mente com um tratamento eficaz
contra a Aids. A pergunta mais
freqüente sobre a Aids é: "O 

que
causa a queda do sistema imuno-
lógico na Aids?". "Cada um apa-
rece com uma nova teoria. Segun-
do alguns, o próprio vírus pode
matar as células de defesa. Outros
acreditam que ele induz o próprio
sistema de defesa a matar as célu-
Ias. Há ainda a opinião de que o
vírus leva o sistema imune a suici-
dar-se", escrevem os editores.

Várias certezas se revelaram
falsas. "Cientistas 

que riam de
teorias alternativas sobre a atua-
ção do vírus agora as estudam
seriamente", assinala a revista. "O

mais deprimente é o fato de o
HIV ter sido capaz de escapar a
qualquer remédio antiviral testa-
do até agora", diz a revista, refe-
rindo-se à capacidade de rápida
mutação do HIV.

Conferência — Em Brasí-
lia, os 21 países participantes da
Conferência de Ministros de
Saúde dos Países Ibero-america-
nos firmaram propostas e pro-
messas de convênios, entre eles o
fim da exigência de testes HIV
para concessão de vistos a es-
trangeiros, a garantia de assis-
tência médica para visitantes e o
estudo dos custos da Aids.

A coordenadora do Programa
de DSTs e Aids do Brasil, Lair
Guerra de Macedo, disse que a
partir de agosto o Ministério da
Saúde irá implantar um projeto
piloto para distribuir seringas en-
tre viciados em drogas injetáveis.

I~l Cientistas suecos tiveram
bons resultados com uma vacina
gp-160 e vão aplicá-la em mais
160 pacientes. O objetivo é frear
a evolução da Aids. Os primeiros
testes foram iniciados há 19 me-
ses em 40 HIV-positivos. Metade
também recebeu AZT. Todos ti-
veram aumento do nível de anti-
corpos anti-HlV.

Seção Náutica. Tudo sobre lanchas, barcos, motores, jet-skies, equipamentos
de pesca e mergulho. Todos os serviços, conselhos e lançamentos da indústria
do mar. Nos classificados JB aos sábados. É só abrir. JORNAL DO BRASIL

Contaminação 
por pesticida

gera 
indenização bilionária

m Empresa matou milhares de aves com milho envenenado

)V PORTO ALEGRE — A multina-
.,.'cional Pioneer Sementes foi conde-*" 

nada a pagar uma indenização bi-
. Jionária aos jesuítas da Sociedade
r,'Antonio Vieira, pela contaminação" de semente de milho pelo agrotóxi-~,"cq 

Aldrin. A decisão foi tomada
7,~pela Ia Câmara Cível do Tribunal~ 

de Justiça do Rio Grande do Sul,' 
depois que uma granja dos jesuítas

^ftgistrou a morte imediata de sete
„ mil galinhas, mil pintos (e envene-

namento de outros 20 mil), além da
^perda de 168 mil ovos.
idí: O valor da indenização chega a
;Cr$ 99 bilhões, e a entidade deseja

j) ainda outra indenização pelo abalo
3 da imagem comercial da granja,
?"4ue fica em Salvador do Sul. O

problema ocorreu em setembro de
;;-1984, quando a Pioneer vendeu à
-' granja 116 mil quilos de milho con-
.iííaminado com o agrotóxico, atra-
otvés da empresa Comercial de Ce-

'.Teais Vale dos Sinos.
O milho, usado na alimentação

das aves e oferecido a preços abaixo*?clo mercado, tinha sido tratado com" 
Aldrin para ser utilizado como se-" mente. Sem capacidade de germi-

nar, o milho recebeu um polimento
para eliminar a cor rosada do inse-
ticida e foi vendido como se fosse
próprio para a alimentação animal.

Câncer — A decisão da Ia Câ-
mara Cível confirmou sentença de
primeira instância, em que através
de vários depoimentos e análises
químicas foi comprovado o envene-
namento do milho pelo Aldrin, cujo
uso é proibido por lei. Segundo a
bioquímica Ana Maria Valls, auto-
ra do laudo pericial, o agrotóxico
está entre os de maior toxicidade e
poderia causar câncer nas pessoas
que consumissem os ovos e gali-
nhas contaminados.

Ana Valls informou que o milho
contaminado com Aldrin "produ-
ziu a morte das aves, a contamina-
ção das sobreviventes e dos ovos".
A descoberta da contaminação le-
vou o ministério da Agricultura a
determinar aos responsáveis pela
granja a eliminação das 20 mil aves
restantes.

A primeira sentença já havia
concluído que a Pioneer sabia que
estava cometendo ato ilícito, e que
a empresa vendeu o milho envene-

nado como semente para benefi-
ciar-se da isenção de ICMS. Con-
firmando a primeira decisão
judicial, a Ia Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça condenou tanto a
Pioneer como a Comercial Vale dos
Sinos (empresa que vendeu a se-
mente de milho contaminada) a pa-
gar a indenização bilionária.

"A 
prova da responsabilidade

da multinacional e de sua represen-
tante no Rio Grande do Sul está
escancarada", enfatizou o desem-
bargador-relator Araken de Assis.

O O armazenamento de 133 caixas
de agrotóxicos roubados na delega-
cia de polícia da cidade gaúcha de
Erechim sufocou agentes e pessoas
que buscavam atendimento, e levou
ao fechamento do prédio. Apreendi-
dos num depósito da empresa Sul
Center, os venenos produziram um
forte cheiro que tomou conta dos dois
andares da delegacia. O delegado
Olinto Gimenes vai enviar os defensi-
vos agrícolas para a Cooperativa
Tritícola de Erechim até a solução
do caso.

A computação tem papel importante no tratamento de certas doenças

Uso de computador em

cirurgias exige cuidado

SÃO PAULO — O uso da compu-
tação gráfica em cirurgias plásticas
deve ser encarado com cuidado. O
alerta foi feito pela Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP), durante congresso em
São Paulo. Segundo a entidade,
5% dos seis mil profissionais do
Brasil usam a informática em seus
consultórios, principalmente no
Rio e em São Paulo.

Liacyr Ribeiro, presidente da
SBCP, diz que o computador deve
ser usado como uma ferramenta de
trabalho na comunicação entre mé-

dico e paciente. "Algumas 
pessoas

pensam que é o computador que
vai operar", comenta. "Mas 

quem
opera é o cirurgião."

A imagem modificada do corpo
humano pelo computador não será
necessariamente alcançada na mesa
de cirurgia. "Não adianta mostrar
algo maravilhoso se o cirugião não
tiver capacidade para fazer o que é
mostrado", explica Ribeiro. "Nesse
caso, ele está mentindo para o pa-
ciente. O computador só deve ser
usado para orientar o paciente na-
quilo que ele tem dúvidas."

A moeda encontrada entre os
dentes do morto judeu foi cunha-
da durante o breve reinado de
Herodes Agripas I, nos anos 42 e
42 da era cristã, quase 30 anos
antes da destruição do segundo
templo de Jerusalém por Roma.
A moeda para 

"pagar a entrada

no paraíso" foi achada num nicho
perto de onde Caifás foi sepulta-
do. A influência dos povos que
rodeavam os judeus na antiga
Terra Prometida pode ser consta-
tada também pelo fato de que
alguns pintaram os sarcófagos,
por dentro ou por fora, de verme-
lho, como faziam os gregos.

Reimplante de testículo bem-sucedido
Uma^quipe do Hospital Portu- lio de microscópio especial, ele re-

guês do Recife realizou ontem, com
êxito, a primeira operação de reim-
plante de pênis e testículo do país.
O trabalho durou nove horas, ten-
do à frente o médico Rui Ferreira,
especializado em microcirurgia na
França, Japão e China. Com auxí-

compôs o aparelho genital de um
menino de 11 anos, que fora atro-
pelado. Um pedaço de veia do an-
tebraço foi retirado para fazer uma
ponte e garantir a circulação ,do
sangue na região afetada.

Rússia e Ucrânia
fecham reator

Os reatores das usinas nucleares
de Zaparozhye, na Ucrânia, e Kola,
na Rússia, onde recentemente ocor-
reram incidentes, foram desativa-
dos ontem pelas autoridades por
apresentarem problemas, disse a
agência Itar-Tass. Nenhum dos
dois reatores, no entanto, é do tipo
usado na usina de Chernobil.

r-
Álcool condenado;

A polícia de Buenos Aires
apreendeu 2.200 garrafas de álçopl
de uso medicinal supostamente
contaminado com álcool etílico. As
apreensões foram realizadas como
medida de prevenção diante âás
suspeitas de que o álcool medicinal
da marca R-8, do laboratório Lie-
sa, teria causado a morte de jm
juiz, no mês passado.

Inuit no Canadá
O primeiro-minis- O novo território tem

tro canadense, Brian . wfmt fjk 2,2 milhões de km2,
Mulroney, assinou em Mb ML onde vivem 21 mil
Igaluit, na Baía de M .jP^ pessoas. O acordo dè-
Frobisher, um acordo 9í|Rí ve agora ser apresen-
comopovoInuit.Es- tado á Câmara dosse e o primeiro passo .«J
para que, até 1999, se • M «L Comuns. Oitenta por
forme o terceiro dos || cento da população
territórios canadenses do território são
do norte, o Nunavit. íáSilllll Inuit.
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Por Cima do Abismo

0
PMDB não é pior nem melhor do que os
demais partidos políticos brasileiros: é o

maior, e também o de metabolismo mais complexo.
Dele nasceram todos os partidos de esquerda, do
PT aos de indexação marxista, passando pelo PDT
e o PSDB. Mesmo assim, a antiga oposição possível
ao tempo da ditadura continua a ser a maior ban-
cada na Câmara e a ser a mais importante referên-
cia política na vida nacional.~r Foi importante a posição encontrada pelo
PMDB para se relacionar com o governo Itamar
Franco de uma forma responsável, depois do que
houve na mexida ministerial. Seus dirigentes nacio-
nais reuniram-se por três horas em Brasília e deci-
diram manter, em princípio, o apoio a um governo
pelo qual se sabem também responsáveis. Aceitam
que o presidente convide nomes do partido para o
ministério ou segundo nível de governo. Não que-
rem, porém, negociar colaboração que agrave as
suas contradições políticas, amarrando o partido a
um compromisso que poderá inibir seus candidatos
na eleição de 94.

. >i O PMDB já conseguiu tudo que podia do poder. O
Plano Cruzado deu-lhe na eleição de 86 a maioria da
Constituinte e todos os governadores menos um (Sergj-
pé). É verdade que pagou um alto preço político por ter
escondido dos eleitores o malogro completo do congela-
mento de preços. No dia seguinte à eleição, as urnas
cobriam de vitória os candidatos do partido, mas os
preços davam um salto espetacular para o alto. Os
eleitores sentiram-se traídos e vingaram-se na sucessão
presidencial: o candidato do PMDB teve apenas quatro
em 100 votos dos brasileiros.

Reservando-se para decidir caso a caso no Con-
gresso as necessidades do governo, o PMDB — ape-
sar de ferido pela desconsideração oficial na reforma
do ministério — se mostra capaz de trocar a irritação
e o ressentimento pela mágoa. Percebeu que a retalia-'
ção não fora bem aceita pela opinião democrática,
dados os riscos da transição política que se deslocou
para o mandato presidencial de emergência.

O governador de São Paulo, Luis Antônio
Fleury, considerou-se vítima de uma artimanha
política: o governo pediu-lhe para organizar uma
homenagem ao ministro da Fazenda sob bombar-
deio, e três dias depois o substituiu. Com uma cota
de cinco ministros, o PMDB continua a ser o mais
bem contemplado e, sem compromisso de apoiar
cegamente o governo no Congresso, pode salvar a
face eleitoral em 94. Desde que tenha em mira a
necessidade de preservar de crise um governo que
não representa um partido, mas todos os que vota-
ram o impeachment, poderá ser uma âncora política
num período previsivelmente difícil que nos separa
da sucessão presidencial.

Vale lembrar que a responsabilidade institu-
cional e a boa vizinhança contam numa eleição
que reúne a escolha do presidente, governadores,
deputados federais, senadores e deputados esta-
duais numa única campanha. Na sucessão de 89, a
circunstância de ser uma eleição isolada dificultou
acordos e favoreceu a aventura política. O vence-
dor fòi um candidato que se apresentou por
uma legenda fictícia, sem passado e sem futuro.
Pagou-se um preço exorbitante. O resultado foi
trágico e deixou uma herança que recomenda cau-
tela especial.

O presidente Itamar Franco precisa distanciar-
se do risco de crises e o PMDB pode colaborar, pois
não pode estar fora do governo sem aumentar o

perigo à espreita de oportunidade. A solução se
localiza acima dos interesses partidários, porque a
democracia tem prioridade. O maior partido brasi-
leiro não pode ser uma referência à beira do abis-
mo, mas uma indicação segura do caminho demo-
crático que passará em breve pela revisão
constitucional, antes da sucessão presidencial.

Política é negociação e renegociação para ajustar
o que se quer ao que é possível. O presidente tem um
mandato curto e uma agenda de prioridades a cum-
prir. Não há tempo a perder.

Direito Agredido

Â 
greve dos servidores públicos federais, que insis-
tem em faltar ao trabalho depois que o governo

anunciou o reajuste de 85%, entrou ontem em seu 16°
dia infernizando a vida de milhares de trabalhadores
dè Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaborai, que
utilizam diariamente a Ponte Rio—Niterói para che-
gar a seus empregos.

Depois de tumultuar o trânsito do Centro do Rio
na manhã de quarta-feira, os servidores federais em
greve anunciaram que iriam fechar ontem a ponte
sobre a Baía de Guanabara a partir das 8 horas.
Esperava-se que um esquema preventivo da Polícia
impedisse que o uso distorcido do direito de greve por
parte da minoria de burocratas ferisse o direito cons-
titucional de ir e vir de milhares de cidadãos.

. O esquema conjunto da PM e Polícia Rodoviária
Federal, apesar do aparato, agiu com a mesma pres-
teza e eficiência da burocracia em greve quando está
de serviço: funcionou modorrentamente. Não impe-
diu sequer a passagem do carro de som e de dois
ônibus apinhados de grevistas que se postaram na
praça de pedágio, no lado de Niterói, importunando
motoristas e passageiros com suas reivindicações e
palavras de ordem.

. Os cidadãos perderam a paciência com a irres-
ponsabilidade dos servidores públicos em greve, que
saem às ruas bloqueando o trânsito e ferindo o
sagrado direito constitucional de ir e vir em nome de
um direito de greve discutível. O direito de greve —

nem sempre, aliás, respeitado pelos servidores públi-
cos nas limitações legais exigidas nos serviços essen-
ciais — está restrito às relações trabalhistas do em-
pregado com o empregador, sendo, portanto, uma
proteção para o empregado fazer suas reivindicações
no interior da empresa e na sua vizinhança. Não se
estende, porém, à via pública.

O absurdo do bloqueio da Ponte é que a inicia-
tiva partiu de funcionários do DNER e do Ministé-
rio dos Transportes em greve no Rio. Será que
entenderam que a Ponte Rio—Niterói era território
da burocracia? Ou deles em particular? Se foi essa a
motivação, está tudo errado na orientação política
dos movimentos grevistas do funcionalismo, que
têm a CUT à frente da agressão radical e indiscri-
minada à sociedade.

Os órgãos e as empresas públicas não pertencem
a seus funcionários, mas à coletividade, e o dever do
Estado é manter os serviços em funcionamento, para
retribuir ao contribuinte. A Lei de Greve em serviços
essenciais, que seguiu o modelo adotado nos países
mais avançados do mundo, determina que os grevis-
tas escalem uma equipe de plantão para evitar a
paralisação dos serviços. Quando isso não ocorre, o
Estado pode convocar outros funcionários para man-
ter o serviço em operação.

Pelo registro de ontem, nem os grevistas nem os
aparatos do Estado compreenderam o espírito da Lei
de Greve no Brasil.

O Risco do Bordado

A 
Justiça demorou cinco anos para condenar dois
dos sete acusados como responsáveis pelo naufrà-

gio do Batecm Mouche que no trágico rêveillon de 1988
matou 55 pessoas na Baía de Gt nabara. Poucas vezes
ã' Opinião pública acompanhou um bordado advocatício
tão enredado em defesa de pessoas que têm contas a
acertar com a Justiça, e não com seus advogados.

Quando, finalmente, dois dos empresários, Faus-
tino Puertas Vidal e Álvaro Pereira da Costa, foram
condenados em segunda instância a quatro anos de
prisão, e a sentença foi reconfirmada, eles sumiram.
Cinco equipes de captura da Polinter presumivelmen-
te tentaram localizá-los, em vão.

No Brasil, ê muito fácil a condenados se subtraí-

ram à prisão. Mesmo os que estão presos podem fugir
com facilidade, como ocorreu com os matadores de
Chico Mendes. Presos fogem pela porta da frente das
cadeias; condenados cumprem toda a pena em liber-
dade. A própria Polinter, no Rio, informa que precisa
cumprir, além dos mandados dos dois condenados no
caso do Bateau Mouche, outros 15 mil mandados de
prisão amontados em seus escritórios.

A História se repete com uma monotonia sinistra.
Se a impunidade continuar a ser a maior virtude de uma
Justiça que, no entanto, mostrou que pode funcionar
quando condenou e providenciou a prisão da cúpula do

jogo do bicho no Rio, a injustiça poderá se erigir como
sistema ou como inversão permanente.

Exemplo
, Depois de três horas de nego-

eiações, agentes civis e militares in-
vadiram pelo buraco do ar-condi-
cionado a casa de um condomínio
em São Conrado e conseguiram
dominar um rapaz alcoolizado e
sob efeito de drogas, que ameaçava
hiatar a namorada e o caseiro,
também drogados. Não houve um
único tiro, embora o rapaz estives-
se fortemente armado.

Embora se saiba que as relações
familiares contribuíram para a cau-
tela da polícia do Rio, o carioca
ficou satisfeito ao saber que sua po-
lícia também está em condições de
repetir a façanha da polícia france-
sa. que conseguiu matar o seqües-
trador de 30 crianças, num jardim
de infância de Paris, sem ferir ne-
nhuma delas. A polícia podia esten-
der esse comportamento agora a to-
dos os tipos de classes sociais.

Banerj
As insUtuições financeiras vivem

de confiança. Sem elas, nenhum ban-
co internacional está livre do risco de
uma corrida. Seguindo a discrição
com que os bancos tratam as contas
dos clientes, as autoridades monetá-
rias tratam sem alarde os problemas
dos bancos. Dificuldades financeiras
ou concordata não condenam uma
empresa à falência. Nenhum banco
pode também ser considerado insol-
vente, a priori.

A quem interessa a campanha
de desestabilização do Baneij, leva-
da sistematicamente ao grande pú-
blico pelos outdoors do sindicato
dos bancários do Rio, filiado à
CUT, e que tem recebido guarida
em alguns meios de comunicação?
Discutir a saúde financeira de um
banco por critérios subjetivos é uma
atitude irresponsável, que exige uma
atitude das autoridades monetárias.

Bicho jóia
Ao contrário do que dizem os

jornais, é a polícia quem está pa-
gando caro pela reforma geral da
carceragem especial da Polinter,
financiada pelo bicheiro Castor
de Andrade. Ao aceitar que um
preso sob sua guarda gaste Cr$
100 milhões na reforma de suas
instalações, ela admite de públi-
co que recebe dinheiro de crimi-
noso, prefere as migalhas suas ao
desconforto físico e permite
(contra a lei) que condenados
disponham de talão de cheques
para corromper carcereiros. Cas-
tor, ao contrário, ganha, ao mos-
trar que o hóspede manda no
hospedeiro e pode humilhá-lo à
vontade, nas barbas da Correge-
doria-Geral da Polícia Civil e do
Departamento-Gera! de Polícia
Especializada.

-— TTT71

CARTAS

Honestidade
Nos últimos tempos, e especial-

mente em nosso pais, os jornais se
vêem na contingência de dar destaque
a fatos sempre constrangedores — cri-
mes, tragédias, corrupção, etc. Alguns
criticam tal destaque, sem se dar conta
de que a imprensa reflete uma realida-
de. Entretanto, ainda existem fatos
que nos despertam a convicção de que
a solução pode ser vislumbrada, o que
passa pela retomada dos melhores va-
lores — trabalho, honradez, participa-
ção, etc. Um desses fatos me leva a
escrever para o JB. No sábado, dia
8/5, efetuei uma compra de mercado-
rias, em meu nome e de meus filhos, na
Indústria Chester — Rua Cachambi,
no bairro do mesmo nome. Na opor-
tunidade, emiti um cheque que repre-
sentava a soma das aquisições. Na
quarta-feira, a funcionária da citada
empresa, de nome Natália, através do
telefone que figurava no verso do che-
que, entrou em conta com minha resi-
dência, informando que, inadvertida-
mente, efetuara cobrança maior e
solicitando instruções de procedimen-
to, que lhe foram passadas, tendo ela
providenciado, de imediato, o depósi-
to da diferença em minha conta cor-
rente. O fato ganha maior destaque
quando se sabe que eu não verificara o
excesso e, provavelmente, não o verifi-
caria. A honestidade é uma obrigação
primordial, mas, em nossos tempos, e
lamentavelmente, vem sendo erigida
em excepcional virtude. E como o fato
escapa à rotina, fiz questão de levá-lo
ao conhecimento do JB. David Milech
— Rio de Janeiro.
Professores

Não posso acreditar que o magní-
fico governador do estado do Rio de
Janeiro, cheio de poder e charme (haja
vista sua campanha para presidente
durante os programas na TV pelo pie-
biscito, estranhamente consentida pelo
TRE), que sempre discursou em favor
da "priorizaçâo da educação", conce-
da ao educador, ao profissional do
magistério público de nível superior, a
repugnante quantia de Cr$ 5.600.000
(em março e abril de 93), já acrescidos
os 40% por 25 anos de serviços presta-
dos à escola pública. Sou castigada
ainda por querer gozar de meu direito
de me aposentar. O professor requer
sua aposentadoria e perde a regência
de turma — seu mélier, trabalho espe-
cífico e inerente a qualquer professor
que sempre lecionou durante todo o
seu tempo de serviço. Pior ainda é ver
e ouvir o descaramento de um secretá-
rio estadual de Educação (o sr. Noel
de Carvalho) mentindo ou se omitindo
frente às câmaras de TV (canal 4, às
7h40, no dia 18/5). É um desrespeito
total! Ainda: fala-se em reajuste de
180% parcelados e não cumulativos!
Será que os administradores desse in-
feliz estado do Rio de Janeiro (o secre-
tário e tantos outros irresponsáveis
marajás, corruptos profissionais na
Assembléia e na Justiça) viveriam com
o salário que eles pagam aos professo-
res e médicos do estado? Será que esses
homens gozam de saúde mental? Ou
são perversos mesmo? E a ética, sr.
governador, onde fica, afinal?. Maria
Helena Hansen — Niterói.
Processo estagnado

Há sete anos, através dos advoga-
dos Mathias/Pimentel, acionei o INSS
para receber uma diferença de benefí-
cios referente ao período 1979/84. In-
cluído no Grupo I, sou hoje o último
remanescente a receber o que me cabe,
embora o depósito na CEF tenha sido
feito desde maio de 91 e, em outubro
de 91, tenha cumprido a exigência de
nova identificação, quando havia en-
tão a expectativa de obter em breve, da
juíza da 15a Vara da Justiça Federal, o.
respectivo alvará. São passados quase
20 meses e continuo na expectativa do
alvará. Será que a essa altura, o meu
nome escapou do processo? Meretíssi-
ma juíza da 15a Vara, rogo a fineza de
mandar ver o que houve com o meu
alvará. Em breve estarei completando
70 anos e esse papel justificaria uma
boa comemoração. José C. Sampaio
Sobrinho — Rio de Janeiro.
Investigação

O competente delegado Hélio Vi-
gio obteve mais um enorme sucesso no
combate aos seqüestros, desbaratando
uma quadrilha de PMs. Poderia agora
esse policial de escol prestar mais um
grande serviço à população e aos ser-
vidores deste estado, orientando as au-
toridades sobre o seguinte problema:

1) Os salários das altas funções do
estado (deputados, funcionários legis-
lativos e do TCE, juizes, promotores,
procuradores, fiscais de renda, etc) são

razoavelmente altos em relação à mé-
dia existente no país.

2) Em conseqüência, licitamente,
acumularam bens que já são anual-
mente declarados à Receita Federal,
com detalhes. Em muitos casos regis-
tram valores superiores aos possuídos
pelos pequenos empresários que estão
sendo seqüestrados.

3) Na Receita Federal, as informa-
ções são guardadas a sete chaves e nem
os seus funcionários têm acesso a essas
informações sem se identificarem e
sem ficar registrada consulta feita.

4) As noticias de seqüestros, com
freqüência, apontam a participação de
servidores do estado, até no levanta-
mento dos hábitos e bens dos seqües-
trados.

5) Os serviços de pessoal dos mi-
lhares de órgãos estaduais não guar-
dam o menor sigilo sobre as informa-
ções neles arquivados. E comum
encontrar estranhos a esses serviços
consultando fichas ou bisbilhotando a
vida alheia em microcomputadores,
para tal utilizando cópias de disquetes
obtivos nos serviços de pessoal.

6) No âmbito do estado do Rio de
Janeiro, o governo Brizola está exigin-
do a declaração de bens, anualmente,
de todos os servidores, para que fi-
quem arquivadas nos milhares de ser-
viços de pessoal das respectivas orga-
nizações.

Dr. Hélio Vigio, que cuidados se-
riam recomendáveis para arquivar e
consultar esses arquivos? Os organiza-
dores e guardiães desses arquivos po-
derão ser responsabilizados no caso de
vazamento de informações para se-
qüestradores? José Almeida — Rio de
Janeiro.
Viagem

Venho manifestar meu protesto à
diretoria da empresa São Geraldo
Transportes. Ao fazer uma viagem do
Rio de Janeiro a Natal (RN), em um
dos ônibus dessa empresa, fiquei preo-
cupado com os aborrecimentos a que
estão sujeitos os passageiros. Na saída
da rodoviária, houve uma grande con-
fusão: foram vendidas duas passagens
para uma mesma cadeira e quase o
ônibus não sai. Os fiscais da empresa
na Rodoviária Novo Rio, entretanto,
ordenaram que o motorista partisse,
mas, em frente ao cais do porto, a
confusão aumentou. Como havia duas
cadeiras vagas na parte traseira do
ônibus, o motorista, com muita con-
versa, conseguiu contornar a situação.
Mas o pior veio depois: um dos passa-
geiros ficou só de calção e nenhuma
medida foi tomada nos pontos de
apoio da empresa pelos fiscais ou mo-
toristas, que, inclusive, começaram a
abrir garrafas de cachaça e ficaram
bem embriagados. Algumas pessoas
protestaram, mas nada foi feito pelos
funcionários da São Geraldo. Djalma
Fernandes Apolônio — Natal.

Invasões
O secretário de Obras do munici-^

pio do Rio de janeiro, sr. Márcio Fòc-,
tes, vem se empenhando com vigor rtò'
combate à ocupações de terras na ei-
dade. Mesma energia não teve rttf
combate ás enchentes de março e iní-i
cio de abril. Isso revela, não a falta,cjg,
projeto do governo do sr. César Maiav
mas o rumo que sua administração"
toma. Sendo o sr. Fortes ligado ao
setor imobiliário do estado, poderia
ser diferente? O Estado brasileiro, na
maioria das vezes que solicitado a
exercer sua neutralidade na adminis-
tração dos conflitantes interesses .di.
sociedade, revelou opção pelas classes"
abastadas. É o que está fazendo o srj;
Márcio Fortes: defendendo, através d^
secretaria municipal, o seu espaço pes-„
soai de investimento e dos grupos liga-
dos a esse setor da economia. Tadeu
Vieira Batista — Niterói.
Policiais

Totalmente infundada e desprovi-
da de lógica a inquietação da midia e
da opinião pública quanto ao nívpj
patrimonial de fiscais e policiais. Basta
que um cidadão tome conhecimento
de que a mansão vizinha a sua casa é
de propriedade de um policial ou de
um fiscal para se iniciar uma tempé§"
tade em copo d'água. Até mesmo pis:
cinas e carros importados são alvos de;
severas criticas, como se nosso clima,
não exigisse tais confortos. Afinal,, é
preciso considerar que fiscais e poli-
ciais necessitam de tranqüilidade pifa
o exercício de suas funções e que são
pessoas altamente gabaritadas para "oi
cargos que ocupam, haja vista a apito-
vação em seríssimos concursos. Rnf,
conseguinte, dotados de reconhecido
desenvolvimento intelectual. Sendo ;is"
sim, nada mais justo que seus proven-
tos bem administrados proporcionem
esse bem-estar que o observador desa--.
tento não compreende. Sc professores'',1¦
funcionários públicos e outros seg-
mentos mais despojados não gozam
das mesmas realizações, isso deve ser
creditado à vocação franciscana que
eles dizem ter. Nelson Oliveira Vianna
— Niterói.
Aposentados

Políticos
Agora é que eu me dei conta do

motivo para que o deputado Inocêncio
Oliveira queira tanto uma verba astro-
nômica pra cuidar dos dentes dos par-
lamentares. Vocês já se deram conta
de como político ri?

É impressionante. Sempre que po-
lítico aparece, está rindo de orelha a
orelha. Eles estão sempre rindo. Só
queria saber de que. Ou de quem.
Seguramente, neste grande circo, nós
somos os palhaços. Antônio Rocha
Passos — Rio de Janeiro.

Inconcebível e inacreditável o sis-J
tema adotado por uma agência banca-*'
ria de Nova Iguaçu (RJ) para paga-
mento aos aposentados e pensionistas..
Abrindo às 8h, conforme acordo Uri:
mado entre a Febraban, o Ministéfiot
da Previdência Social e a Confedera
ção dos Aposentados, esse banco paga-
normalmente os benefícios do INSS
até as lOh. A partir desta hora, porérh(>
quando o banco abre as portas para;os
outros clientes, o pagamento dos apo-
sentados e pensionistas é transferido
para um posto improvisado em uma
garagem, com um precário balcão;
quase na calçada. Tem mais: de forma
autoritária e irresponsável, o gerente:
limita estes pagamentos até as 13h
Esperamos que, em nome dos direitas,
humanos, esta odiosa discriminação
seja abolida. Roberto Pires, viee-preSi-
dente da Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social do'
Estado do Rio de Janeiro. <•••"
Licitações

Os setores de compras dos órgãos
públicos há muito tempo são alvos
fáceis de inúmeras denúncias de irtò-;
gularidades e negócios ilícitos. IZnton-
dendo a gravidade da situação, a Câr
mara dos Deputados aprovou projeto
de lei que regulamenta as licitações. A
sanção da lei pelo presidente Itamar
Franco substituirá a legislação ora ejn'.
vigor (Decreto-Lei 2.300/86), que dei
xa muito a desejar, pois permite que
uma série de irregularidades sejam oo-
metidas nos processos de licitação. A
lei aprovada pelos parlamentares ex-~
tingüe as contratações que não levem
em consideração o menor preço, evi-
tando contratações distorcidas por na-
tória especialidade ou exclusividade de
fabricação, caminho fácil do superfa-
turamento. Como a administração de
materiais é uma atividade privativa
dos administradores, o Sindicato dos
Administradores no Estado do Rio de
Janeiro (Sintaerj) vem parabenizar a
Câmara pela aprovação do substituti
vo, solicitando ao presidente Itamar
Franco a máxima compreensão e pro-
mulgação do diploma legal em carátur'
de urgência. Jorge Humberto M. Sam„
paio, diretor do Sintaerj — Rio de Ja-
neiro.

As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e enderé-.
ço que permita confirmação prévia.
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RUY CASTRO
lguém já disse que a única vez que a

_ língua portuguesa chegou a ser usada
fpía do eixo Brasil-Portugal foi durante a
Segunda Guerra, como um código secreto
entre os alemães e os japoneses. Daí, talvez, a
guerra ter durado tanto — pela impenetrabi-
lidade do código. Felizmente, o atual embai-
xador do Brasil em Portugal e futuro mlnis-
tVô das Relações Exteripres, o qual vem a ser

Zé Aparecido, dispõe-se a preencher essa
lacuna: m jogar o pesp da chancelaria numa
campanha para tornar o português uma lín-
gira de trabalho nos organismos internaojo-.
nais. Em outras palavras, quer tornar o por'tuguês um dps jaiomas oficiais d» ONU, quesão — por enquanto — o inglês, o espanhol,
p francês, p chinês, o árabe e o russo, Zé
Aparecido tem boas razões para lutar pela
adoção da língua pátria nos salões que terá
ae freqüentar: é a única que ele sabe falar.

Não que lhe tenham faltado oportunida-
des pura aprender os rudimentos de algumas
delas, já que passou a vida viajando a convi-
te. Mas todos sabem como sãp essas viagens
Óficiais: vai-se para lá e para cá, sempre
levado por gente que domina o parlevtt e,
quando se abre o olho, a viagem já acabou.
Fiça para a próxima, e ai acontece a mesma
coisa, Um dia, chega-se aos 64 anos e se
descobre que as únicas palavras em inglês
guc_se aprendeu foram On lhe rocks. Dirá
Você que, sendo o novo chanceler um mono-
glota convicto, não faltará quem fale por ele

Siuando 
a ocasião se apresentar. É verdade. O

tamaraty se orgulha de uma longa linhagem
de diplomatas de carreira, todos fluentes em
várias línguas. É o que eles têm de ser: seu
destino é o de, caroneados por uma sucessão
de..titulares estranhos aos seus quadros, co-
çoarem essa carreira como intérpretes.

: Na sua luminosa idéia de incorporar a
língua portuguesa aos idiomas oficiais da
ONU — idéia que, curiosamente, nunca
ocorreu aos alemães ou aos japoneses com
relação às suas línguas —, Zé Aparecido terá
úm pequeno problema a resolver: qual língua
portuguesa deverá ser adotada? A do Brasil?
A de Portugal? Ou a do Houaiss?

Separados 
pela 

mesma língua
Villas-Bôas Corrêa

A pergunta se aplica porque, sabendo-se
que está em curso uma proposta de unifica-
ção ortográfica da língua, conclui-se que
essa língua, na verdade, são duas ou até
mais. Se não fossem, não precisariam ser
unificadas, tornadas uma. É um espanto
que os romances de José Saramago, escritos
em português de Portugal, sejam besl-sellers
no Brasil sem precisar de tradução, e os de
Rubem Fonseca, escritos em português do
Brasil, sejam idem idem em Portugal. Onde
estamos, nós e os portugueses, que andamos
nos lendo uns aos outros — e não é de hoje—, sem nos darmos conta de que não esta-
mos entendendo nada?

E é aí que entra o providencial acordo
ortográfico proposto por Houaiss, com o
amplo apoio do nosso atual ministro da Cul-
tura, alias o mesmo Houaiss, por sinal cota-
do para asBumir a vaga de embaixador do
Brasil em Portugal assim que Zé Aparecido
desocupá-la pela chancelaria. Fechando o ci-
cio das felizes coincidências, Houaiss é tam-
bém autor de um dicionário em progresso
que já sairá com as modificações prescritas
pg|p aeordo, quando e se ele for aprovado.
Não é um mundú muito pequeno?

Muito. O prinoipal argumento para a ur-
gência desse acordo é o de que Brasil, Portu-
gal @ ps países africanos "de língua portugue-
Stt" (Ángoia, Moçambique e Guiné-Bissau)
precisam se entender quanto ao idioma que os
separa, Ortografícamente unificados, você so-
mar!» ps I60 milhões de brasileiros aos 10
milhões de portugueses, 10 milhões de angola-
nos, 14 milhões de moçambicanos e l milhão
de guineanos, e teríamos uma sólida com uni-
dade de 195 milhões de sujeitos defendendo as
cores da mesma língua portuguesa. De fato,
com tal contingente humano, pode-se até pen-
sar em obrigar a ONU a falar português, nem
que seja para discutir futebol.

Ok. Agora, subtraia desses 195 milhões os
59% de analfabetos angolanos, os 67% de
analfabetos moçambicanos e os 65% de anal-
fabetos guineenses. Considere também que,
para os alfabetizados desses países africanos,
o português é apenas a língua oficial, implan-
tada pelo odiado ex-colonizador, e que os
99% de negros que formam a composição
étnica desses três países têm, cada um, pelo
menos três dialetos nativos pelos quais prefe-
rem se comunicar. Com isso, nossos 195 mi-
lhòes de usuários da língua portuguesa já se
reduziram a 170 milhões. Desconte agora os
analfabetos brasileiros (inclusive os que sabem
ler) e portugueses (que não são poucos), levem
em conta que os alfabetizados restantes têm
mais o que fazer do que bagunçar tudo o que
aprenderam para satisfazer a vaidade de um
dicionarista, e sabe quem restará para escrever
o português "unificado"?

Zé Aparecido e Houaiss, E, ah, sim, tal-
vez o Sarney.

Temores da inquieta

alma 
pemedebista

NEWTON CARLOS

Harold 
Pinter, autor teatral inglês co-

nhecido mundialmente pelas suas pe-
ças e militância na Anistia Internacional,
ocupou página inteira do Observer, de Lon-
dres, falando da situação centro-americana.
Em destaque, a Guatemala dos esquadrões
da morte, a ainda convulsionada Nicarágua e
sobretudo o diminuto El Salvador, "<?/ 

pul-
garcilo", na palavra de Gabriela Mistral, o
pequeno polegar cravado numa geografia de
yiolência interminável. Espanto geral. 

"Por
que El Salvador?", perguntaram a Pinter.

• TO mundo quase só fala de Bósnia. Expio-
diu na City, no centro financeiro da capital
inglesa, a bomba mais potente já plantada
pelos terroristas do IRA no coração do impé-
rio decadente. Pouco importa o que se passa
na América Central. Ha também o Iraque.
Convém não esquecer que Saddam Hussein,
a Salvo da "obsessão 

pessoal" de Bush, conti-
nua ditador iraquiano e certamente não re-
punciou a manias de grandeza, a sonhos de
controle do golfo cheio de petróleo, como
única barreira possível ao islamismo radical,
e até a fantasias nucleares.

Mas Pinter insiste. Por que não El Salva-
dor? Talvez mesmo em Washington, sempre
atenta às confusões do "quintal", a insistência
do teatrólogo fosse considerada um exagero. O
Council of Américas organizou noite de gala

Por 
que 

não El Salvador?

para a divulgação em grande estilo do texto
contendo as tão esperadas "diretrizes" do go-verno Clinton para a América Latina. Na hora"H", apareceu para apresentá-lo não o núme-
ro 1 do Departamento de Estado, Warren
Christopher, mas seu segundo, Clifton Whar-
ton. O secretário, metido até o pescoço com a
Bósnia, não tinha nem um minuto disponível.

Pesada carga simbólica em cima de platéia
frustrada. Importam bósnios, matanças e outras
crueldades em território europeu, no Primeiro
Mundo. Por meio de Pinter, no entanto, é
lembrado que os barbarismos do Terceiro Mun-
do estão por aí, como sempre, embora em geral
só existam para a grande mídia, quando aconte-
ce algum deslocamento espetacular de tropas
das potências. O coronel Emilio Ponce, ministro
da Defesa de El Salvador, é tão truculento
quanto os chefes milicianos sérvios. Apesar deacusado de autor de assassinatos e massacres eminvestigação patrocinada pela ONU, permaneceno cargo.

O partido que governa El Salvador, a Arena,
foi criado por um coronel, já falecido, na cama,
de câncer, que mandou acabar a tiros com a
vida de dom Oscar Romero, arcebispo da capi-
tal salvadorenha, e tantos outros. Continuam
vivíssimos e no poder ex-companheiros seus,
oligarcas civis e militares. Foram 70 mil mortos
na guerra civil em "el 

pidgarcito", onde os
Estados Unidos despejaram seis bilhões de dóla-

res de ajuda a Ponce & Cia. O governo Clinton
garante que serão levantadas responsabilidades
americanas. O New York Times pediu em edito-
rial que assim seja. Que todos pressionem para
que haja em El Salvador uma limpeza de assas-
sinos, estejam eles onde estiverem.

Indignações passageiras. Na Guatemala co-
mem o pão que o diabo amassou os milhares de
refugiados que se mandaram para o México e
agora voltam, acreditando em garantias de vida
que os esquadrões da morte ignoram. Pouco ou
nada se fala sobre isso, embora a própria ONU
esteja presente nos compromissos envolvendo a
operação-retorno. Pinter achou que era preciso
página inteira do Observer para mostrar a exis-
tência de sofrimento não-bosnio e torná-lo dig-
no da atenção da comunidade internacional. A
surpresa causada mostra o quanto esse sofri-
mento é depreciado.

Não só em El Salvador etc. Por que não
Angola? Desde o recomeço da guerra civü ango-
lana, em outubro do ano passado, mais de 20
mil pessoas foram trucidadas. Dez mil numa
única batalha. Há casos de barbarisipos que não
ficam nada a dever aos da Bósnia, As vezes, até
pelo contrário. Os observadores da ONÜ se
limitam a 450 gatos pingados sem condições de
fazer qualquer coisa. Africanos desesperados
perguntam, ao contrário do que é perguntado a
Pinter, por que só se cuida de Bósnia. "Por 

que é
Primeiro Mundo?", estampou jornal de Luanda.
Talvez uma pista, pelo menos.

ACÍLIO LARA RESENDE *
tensão e a a.ngústia de parte da socie-
dade brasileira, que deseja ver logo a

casa em ordem, após um governo desastroso
è .corrupto, só não são maiores do que a
profunda angústia em que hoje vive o presi-
dente Itamar Franco. E não é só a inflação
que lhe provoca esse terrível mal, embora seja
eía a causa e a origem de todos os males
morais, econômicos e políticos deste país.
.De uma coisa se tem absoluta certeza: não
há, cm todo o território brasileiro, alguém que
se atreva a suspeitar da honestidade do juiz-fo-
rano que, no pior instante possível, assumiu a
presidência da República. Quer como adminis-
trador da segunda cidade de Minas (por duas
vezes), quer como senador em dois mandatos,
;Itamar Franco deu provas suficientes de que é'um 

político de mãos limpas.
, Jsto é, o que tanto se pediu entre os
ibrasileiros aí está: somos governados por um
presidente honesto, incapaz de fazer crescer o¦seu patrimônio de um simples alfinete, du-
rante o seu mandato. Por outro lado, deu
,tàmbém provas de que não é nem nunca foi
;adepto do nepotismo, pois não se tem notícia'dcquaisquer parentes seus, próximos ou dis-•tantes, aboletados em cargos ou mordomias.

."Ou seja: temos um presidente honesto.
,q'ue sabe distinguir o bem público do privado
e.que jamais compactuou com o nepotismo,'duas práticas deletérias encrustadas, há mui-¦tos anos, em qualquer das Repúblicas — na'Velha, na Nova ou na novíssima, esta última
,a'da falsa modernidade, de duração efêmera
e estrago incomensurável.

Que falta, então, ao governo Itamar
Franco, hoje duramente criticado? Que falta'áó'governante honesto e de passado limpo,

,'há* pouco tão almejado de norte a sul? Esta-
.riít ele permitindo o ressurgimento de uma
ronda golpista, aparentemente sepultada e
-que, se ressuscitada, somente ajudaria a'atrasar ainda mais a nossa acolhida no cha-
;m'iído mundo civilizado?

A angústia de Itamar é mesmo de causa
¦vária. O simples fato de se ocupar a cadeira
de^primeiro mandatário já é motivo de sobra'p;t'ra 

padecer-se de angústia profunda e até
; mesmo, provocado por ela. de infarto do
;miocárdio (e é outra a nossa História?).
< Além disso, um presidente que 

"por dê
cá uma palha estufa o peito e topa a brisia.

j lembrando o sertanejo que não leva desato-

A angústia de Itamar
ro para casa, ajuda no aprofundamento
dessa angústia, que vai rapidamente se pro-
pagando entre os homens que ainda pensam
um pouquinho neste pais.

Pi\ra tornar mais grave o quadro, agre-
gue-se a ele uma imprensa, graças a Deus
livre, que pode errar no varejo mas acerta
no atacado. Uma imprensa, afinal, disposta
a buscar e investigar os fatos, estejam eles
onde estiverem.

Junte-se, para aumentar o fuzuê, uma elite
insensível, que não quer aceitar qualquer dis-
cussão sobre temas por ela considerados de-
talhes sem importância, como a reforma
constitucional, a insegurança das grandes ci-
dades, a corrupção, a fome, o desemprego, a
doença, o analfabetismo, os meninos de rua,
a mortalidade infantil, a velhice desamparada
e a ausência total de uma política de educa-
ção, em todos os graus e níveis.

Acrescente-se, finalmente, a esse caldeirão
que alguns desejam ver fervendo, um Congres-
so confuso e leviano, que, após depor um
governante corrupto, elege um fisiológico para
seu presidente, que outra coisa não faz senão
lutar para conservar privilégios odiosos, como
o do excessivo zelo pelas dentaduras dos seus
integrantes ou o do empréstimo sem juros por
30 dias ou ainda o da perfuração, pelo
DNOCS, em terras de abastados latifundiá-
rios. de poços artesianos de favor. Um Con-
gresso que não quer saber de fazer leis que
governem o pais, mas simplesmente de favores
legais que sustentem uma elite apodrecida e os
seus próprios e insaciáveis privilégios.

Misturem todos esses ingredientes, sacu-
dam-nos bem e terão, para o apurado gosto de
alguns golpistas aproveitadores, clima ideal
para a virada de mesa. Coisa que não deveria
sequer passar pela cabeça de um só brasileiro.

A angústia de Itamar, que repercute em
muita gente de cabeça fria (não foi isto o que
aconteceu com o deputado José Serra?), talvez
esteja na nossa impaciência (ou nenhuma vo-
cação?) para construir uma sociedade justa,
aberta e democrática, sem concessões, mas
contraditória em si mesma, pois é assim, e será
sempre assim, a construção e consolidação de
um verdadeiro estado de direito democrático.

Pois ninguém, em sã consciência, poderia
esperar fosse fácil a tarefa de Itamar, por
mais que ele se ajudasse. Nas mãos dele.
provadamente limpas, ou nas de qualqueroutro, a parada certamente seria dificílima:
nenhum de nós. até mesmo os mais lúcidos

ou generosos, está preparado e disposto a
abrir mão de privilégios e corporativismos
seculares e nefastos.

Além disto, em nenhum instante da nos-
sa História, o país se viu destruído de modo
tão organizado e em todo o seu organismo.
Foi esse, aliás, o saldo que nos deixou a
triste e trágica era Collor. E foi esse o
acervo de destruição que o presidente Ita-
mar se viu obrigado a administrar.

O que é preciso esclarecer desde logo é
que a angústia de Itamar pode se propagar,
pode até piorar, como pode desembocar
numa ampla e providencial reforma minis-
terial. Tudo isso fará parte do jogo demo-
crático, das pressões e contrapressões, pró-
prias de um país que já fez, através do povo
nas ruas, sua opção em favor da liberdade.

O que a angústia de Itamar, definitivamen-
te, não pode provocar, quer por ele (o que não
é provável), quer por desprezíveis bajuladores
que o rodeiam, ou quer através da outrora
associação de civis mal-intencionados com mi-
litares despreparados ou ingênuos, é a ruptura
de nossa ordem constitucional.

Pois nada, absolutamente nada, por mais
trapalhão que seja este governo (e este é um
juízo extremamente severo e talvez injusto),
será mais prejudicial e pernicioso ao país do
que um golpe contra as nossas combalidas
instituições.

Abram bem os olhos os que não se pertur-bam, nem se intimidam por qualquer motivo.
Fiquem atentos os que não se deixam empre-
nhar os ouvidos pelos que só veêm interesses
pessoais e imediatistas. As duas décadas e meia
de sofrimento e autoritarismo estão bem vivas
em nossas mentes. Nós, isto é, a sociedade
brasileira como um todo, através dos seus
legítimos representantes, é que precisamos
buscar soluções para os nossos problemas.
Que a angústia de Itamar jamais se confunda
com a daqueles — neo-fujimoristas ou não —
que nunca enxergaram outro horizonte senão
o do seu próprio e confortável interesse. Por
mais baixo e sórdido que ele seja.

Cabe, pois, ao presidente Itamar Fran-
co, que tem autoridade moral para isso.
nesta hora grave, cuidar sobretudo de nos-
sas instituições. Pois será através delas quechegaremos sãos e salvos às soluções de
que tanto necessitamos e. Deus seja louva-
do!, às eleições do próximo ano.

Jornalista e advogado

Nada 
mais apa

vorante para
um grande partido do
que, na perspectiva de
eleição casada, perder
seu candidato natural
e não encontrar subs-
tituto.

Para mal dos pecados
do infortunado PMDB, além do nau-
frágio da candidatura de Orestes Quércia,
seu dono e senhor, que afundou nas águas
do escândalo, e da pobreza dos seus qua-
dros para o lance ousado de improvisar
nome de risco, a legenda está sendo atro-
pelada por outros projetos que disparam
na mesma faixa do campo ou pelo desvio
do inesperado.

O abençoado bom senso de algumas
lideranças evitou que o PMDB, num repe-
lão de desatino, mergulhasse de cabeça no
ridículo de romper com o governo, em
reação à injusta distribuição de pastas na
reforminha inconclusa do Ministério a
que se aplica o presidente Itamar Franco.

Até que o PMDB está coberto de ra-
zão nos resmungos do varejo. Nada justi-
fica a desatenção com o governador de
São Paulo, Luís Antônio Fleury Filho,
um aliado que se expunha nas articula-
ções de apoio ao presidente, surpreendido
com a notícia da escolha de Fernando
Henrique Cardoso para ministro da Fa-
zenda exatamente quando, a pedido de
Itamar, armava esquema de sustentação
de Eliseu Resende.

Quem sabe fazer cálculos na tabela
política reconhece que o PMDB perdeu
pontos na hierarquia oficial com a pro-
moção de Fernando Henrique não apenas
ao primeiro dos ministros, mas, depen-
dendo do desempenho da economia, a
candidato tucano, bafejado pela ostensiva
simpatia palaciana.

Enfim, são questões menores, peças de
roupa íntima que se lavam em casa, aren-
gando em volta do tanque, e em voz baixa
para os vizinhos não ouvirem. A exalta-
ção e as lamúrias das longas reuniões do
partido, agitadas pela mágoas proclama-
das aos gritos e com a apresentação a
conta para a quitação do apoio — devida-
mente contidas com habilidade e reduzi-
das à decorosa decisão oficial de procla-
mar a independência em relação ao
governo, com a ressalva cautelosa da de-
volução ao presidente de ampla liberdade
para a escolha de nomes partidários para
todos os escalões federais e a reafirmação
do compromisso comi a governabilidade—, justificam-se pelo lastimável estado da
alma pemedebista.

O calvário da legenda é mesmo de dar
dó, de arrancar lágrimas do coração mais
empedernido. Não é de agora que o
PMDB padece os mais cruéis sofrimentos.
O partido vem minguando a cada rodada
de urna, purgou nas eleições de 89 o

pecado da soberba, depois da indesculpá-
vel omissão na Constituinte, largada às--
traças pela representação majoritária.

São amarguras de ontem que devem
ser esquecidas. Mas, ainda agora, o
PMDB recompunha-se em arranjo um
tanto desengonçado, sob a liderança in-
questionável do ex-governador Orestes^
Quércia, pau para toda a obra: da reestru-..
turação da legenda à candidatura presi-
dencial para a serventia absolutamente,
indispensável de puxador de votos.

Tudo isso entrou pelo ralo em um-
piscar de olhos. Quércia recolheu-se,à.
clausura da esperteza, à espera que a poeir,
ra baixe, jogando a presidência do partido
e a candidatura no monturo das coisas:
imprestáveis.

Parece que há muito tempo pela frente.' ¦
Mas, o calendário vai encurtando prazos e
as aflições da maior sigla do país não se_
apaziguam com a visão de uma brecha na;
linha do horizonte. »»!>

Ao contrário: o chorrilho de contrariedà-
des não tem fim. O momento das conven-,
ções municipais e estaduais para a renova--
ção dos comandos, que é a hora das."
especulações e dos balanços internos, está
por dias e encontra o PMDB paralizado,
segurando-se para não se perder na aflição.':

Desculpas e compensações não desla-'
zem a evidente guinada tucana do gover-,
no. Certamente que não se trata de opção'
partidária. O que não consola o aflito."
Fernando Henrique é a pedra da vez,
atirado à fogueira do desafio suicida de-
apresentar resultados no controle da in-"'
fiação a prazos curtíssimos.

E é muito mais: projeto de candidatura,
alçada à prioridade absoluta na lista do
PSDB. Se emplacar, tem tudo para merecer'
o apoio do dispositivo do governo.

Certamente que o PMDB tem fôlego de
sobra para montar candidatura própriá 

"

Nem terá como fugir à imposição da lógiça,
do primeiro turno de eleição simultânea.

Pois nem essa jogada doméstica está*
conseguindo armar com sossego. Cutuca-
do pelas pesquisas, o eleitor sinaliza que
há um espaço para o candidato conserva-
dor, centrista. Como o PMDB não ocuga
a vaga, o eleitor envia seus recados, in-
fiando os índices de tendência de voto do
ex-presidente José Sarney. E reservando'
porcentagens menores, mas significativas!.'
para Paulo Maluf.

Um pouco de tolerância ajuda a etP
tender a exasperação do PMDB— uma
grande legenda que murcha, deslizando
ao sabor da correnteza, aos boléus, rodo-'
piando nos redemoinhos, sem comando''
sem liderança, sem candidato. E em posir,
ção equívoca diante do governo, que pre--
cisa dos seus votos, os quais não pode1
negar para não agravar o perigo da casa'
desabar.

O PMDB é um personagem deslocado
no palco da comédia política: participa"
da patuscada com a trágica máscara do
desespero.

Na semana da unidade
DOM JOSÉ FREIRE FALCÃO *

OII 
Concilio do Vaticano descreve o

movimento ecumênico como o con-
junto de "iniciativas suscitadas e ordenadas
para favorecer a unidade dos cristãos, se-
gundo as necessidades da Igreja e as carac-
terísticas dos tempos".

O movimento ecumênico está assim vol-
tado para a unidade dos cristãos. O termo-
chave na definição do ecumenismo é a pala-vra unidade e não o vocábulo união. Porque
união implicaria simplesmente respeito mú-
tuo, convivência pacífica ou eventual cola-
boração em tarefas referentes ao bem co-
mum. O ideal da união poderia ainda dar a
impressão de que as diferentes confissões
cristãs são equivalentes, ramos de um mes-
mo tronco que é Cristo. E, por isso, seria
indiferente pertencer a qualquer confissão
cristã.

Ao passo que o ideal da unidade é muito
mais exigente. Exprime-se na fórmula do
Evangelho: "Um só rebanho, um só pas-
tor." Supõe a busca sincera da Verdade,
que é única, e a fidelidade à Verdade.

O ideal da unidade não está numa puraconvergência de irmãos de uma mesma fa-
mília para uma Igreja futura, síntese de
todas as Igrejas, mas na conversão de cada
um à única Igreja de Cristo. Não se trata,
pois, de criar "uma síntese abrangente do
cristianismo, que supere a oposição de duas
verdades, assumidas numa visão superior"
(Jean Guitton). Mas de procurar a única
Verdade. A unidade visada pelo movimento
ecumênico não é a realizaçao de uma fede-
ração de Igrejas, todas elas legítimas, mal-
grado suas divergências doutrinárias, mas a
unidade na única Verdade.

Nada de mais contrário ao autêntico ecu-
menismo que o smeretismo religioso: a amál-
gama indiscriminada de elementos de diver-
sas religiões cristãs e não-cristãs, na qualtodas as confissões religiosas são niveladas. O
ecumenismo irrestrito, novo nome dado ao
sincretismo religioso, é uma ofensa à Verda-
de. Porque neie se comprometem a especifici-
dade e a integridade da fé cristã e Jesus Cristo
não mais aparece como o único Salvador, o
único Caminho, Verdade e Vida.

Nem tampouco é ecumenismo o irenismo:
a atitude dos que procuram minimizar as
diferenças doutrinárias entre as diversas con-
fissões cristãs como sacrifício da Verdade.

E, por isso, um desserviço ao ecumenismo
os cultos ecumênicos improvisados, de cará-

ter puramente social, nos quais os pastores1
que os presidem e os fiéis que deles partici-
pam não buscam sinceramente a Verdade»,
segundo a vontade do Senhor, nem cot))-
preendem o significado da oração entre-ir-,
mãos divididos, mas unidos no amor a Cristo
e na busca da Verdade.

Não contribui também para promover o
verdadeiro ecumenismo transformar encon-
tros especificamente católicos, como os das
comunidades eclesiais de base, de que tomam
parte pessoas simples sem o devido prepafb,
em atos ecumênicos. Porque além de contri:
buir para a desorientação religiosa dos fiéis
poderia favorecer o indiferentismo religiosa,
Mais condenável ainda seria dar-lhes um cu-
nho sincretista.

No movimento ecumênico o primeiro dê",
ver de consciência é para com a Verdade.
Neste sentido, é preferível a desunião visível à
união na ambigüidade ou na abdicação da
Verdade. É somente no clima de amoral-
Verdade que se desenrola o diálogo entre os
cristãos.

Daí que o movimento ecumênico não"se
contenta com a compreensão e a colaboração
entre as igrejas, mas procura conhecer o que
corresponde plenamente ao pensamento de
Cristo, isto é, chegar à mesma compreensão
do conteúdo essencial do ensinamento de
Jesus e da estrutura fundamental que Ele qujs
para sua Igreja. O que é a expressão -da
vontade de Cristo e qual a Verdade por Ele
revelada. Unidade na diversidade do que é
simplesmente humano e está condicionado-às
tradições e à cultura de cada grupo religioso.

Unidáde que se busca na fé e na oração.
Na fé, porque não sabemos quando ela, se
fará e como se fará. Pois são sempre imprçyj.-
síveis e misteriosos os caminhos de Deus. Na
oração, porque a unidade é graça divina, que
só se obtém pela prece.

Caminho lento, paciente e humilde, no
qual não se vê o fim da estrada, porque Sé
perde nas elevações e nas curvas tortuosas.
Caminho próprio da obscuridade da fé.

Malgrado todas as dificuldades, o ecume-
nismo é o "mais notável fenômeno deste séor-
lo" (Jean Guitton). Sinal extraordinário dá
presença de Deus na história de nosso tempo.
Seriamos infiéis ao desejo expresso do Senhor
de que seus discípulos sejam um, como Ele, é
um com o Pai, se fôssemos indiferentes ao
movimento ecumênico.

* Cardea^arcebispo de Brasília
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Major reforma 
gabinete para

substituir ministro impopular

Cidade da Guatemala — Reutnr

Ao sair da recessão 
'premier' 

quer governo de cara nova
LONDRES — Desgastado por Após dois anos e meio de quebra-

crises sucessivas desde abril de deira e crescente desemprego, o
1992, quando o Partido Conser- ministro é odiado. Nos últimos
vador venceu as eleições gerais meses, desde que foi obrigado a
pela quarta vez consecutiva, o pri
meiro-ministro John Major deci-
diu fazer uma reforma ministerial.
Entretanto, o que mais chamou a
atenção nas mudanças anuncia-
das não foi a expectativa de alte-
ração de curso, mas a substituição
do ministro da Economia, Nor-
man Lamont, um amigo pessoal
que se tornou a figura mais impo-
pular do seu gabinete.

Ao trocá-lo por Kenneth Ciar-
ke, de 52 anos, até então ministro
do Interior, o próprio Major ga-
rantiu que sua política econômica
não muda, e a prioridade, agora
que a Grã-Bretanha emerge da
pior recessão em 60 anos, ainda é
o crescimento sem inflação.

Ninguém duvida que Major te-
nha sacrificado Lamont para res-
gatar a imagem e a autoridade.

retirar a libra do mecanismo de
câmbio europeu, a imprensa mo-
veu-lhe campanha implacável.

Sem choque — Os partidos
oposicionistas receberam a espe-
rada demissão quase com indife-
rença. Para um líder trabalhista, é"uma troca de cadeiras no convés
de um navio que está indo a pi-
que". Outro, liberal-democrata,
vê na mudança apenas a "demis-
são de um ministro disfarçada de
reforma ministerial". Nem os
mercados financeiros se abala-
ram. Clark chega cercado de boas
expectativas. Decididamente pró-
Europa, deverá funcionar bem na
estratégia de Major de ocupar o
centro da Comunidade Européia
sem descuidar dos interesses bri-
tânicos.

Lamont, de 51 anos, reagiu

mal à demissão. Acha injusto ser
afastado no momento em que seu
trabalho começa a dar resultados.
A conversa com Major foi, segun-
do funcionários, "muito digna",
expressão que nos círculos gover-
namentais londrinos significa "gé-
lida". Quando o premier lhe ofe-
receu a bem menos importante
pasta do Meio Ambiente ele engo-
liu em seco e não respondeu na
hora. Com característica arrogân-
cia, em vez da carta tradicional,
recusou via fax — com um olho
na imprensa. Para os jornalistas,
que há meses o atormentam com
revelações constrangedoras sobre
sua vida pessoal, a mensagem foi
curta e grossa: "Me deixem em
paz".

Major perdoou-lhe a descorte-
sia, enviando-lhe uma carta cheia
de elogios. "Respeito sua decisão
de não mais participar do gabine-
te", concluiu. E assinou: "O ami-
go de sempre, John."

Americano Cidade bósnia isolada

tem 30 mil em 
perigo

explica ação

na Guiana

BRASÍLIA — Além dos Estados
Unidos, outros países realizaram
exercícios militares na Guiana. A
informação é do embaixador dos
EUA no Brasil, Richard H. Mel-
ton. "Os exercícios com as unida-
des dos Estados Unidos foram
apenas os mais recentes conduzi-
dos pela Guiana em sua instala-
ção de treinamento em Makouria.
Outros países já participaram de
exercícios similares naquele lo-
cal", afirmou o embaixador.

Os exercícios militares dos
EUA na Guiana, que faz fronteira
com o Brasil, preocuparam o go-
verno brasileiro, que só foi avisa-
do da operação quatro dias antes
de seu início. A Comissão de De-
fesa Nacional da Câmara dos De-
putados enviou ontem ao Palácio
do Planalto, Itamarati e Ministé-
rio do Exército, a pedido do depu-
tado Paulo Ramos (PDT-RJ),
uma carta do embaixador em qüè
Melton informa sobre a participa-
ção de outros países em treina-
mentos militares na Guiana.

Explicação — Solicitado a
explicar à Comissão de Defesa
Nacional a operação realizada na
Guiana, Melton declarou que"um contigente de aproximada-
mente 175 soldados americanos
chegou a Guiana em 30 de abril
de 1993 para realizar conjuntos de
treinamento com a Força de De-
fesa da Guiana, parte de um acor-
do de treinamento entre os Esta-
dos Unidos e a Guiana."

Em seu comunicado, o embai-
xador explicou que a operação
não ofereceu qualquer perigo ao
Brasil. "Makouria está localizada
longe da fronteira da Guiana com
o Brasil", esclareceu.

SARAJEVO — Depois de uma
ofensiva de ll dias, a artilharia
servia parou ontem de bombar-
dear a cidade sitiada de Maglaj,
no Norte da Bósnia-Herzegovina.
As Nações Unidas estão preocu-
padas com seus 30 mil habitantes,
que precisam desesperadamente
de alimentos e remédios. Houve
ataques da artilharia e de franco-
atiradores sérvios contra a capi-
tal, onde os muçulmanos disse-
ram que 11 pessoas foram mortas
e 65 feridas desde quarta-feira.

Em Bruxelas, o ex-chanceler
holandês Hans ver der Brooke,
comissário de Exterior da Comu-
nidade Européia, defendeu a rea-
lização de uma reunião de cúpula
de emergência da CE sobre a
guerra na ex-Iugoslávia para que"a agressão não seja recompensa-
da". Ao aceitar a ocupação servia..

de 70% da Bósnia, o plano anun-
ciado sábado pelos Estados Uni-
dos, Rússia, França, Grã-Breta-
nha e Espanha estimulou novos
ataques.

Durante a visita do secretário
da Defesa dos EUA, Les Aspin, à
base da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan, a
aliança militar ocidental), os pilo-
tos americanos e aliados comenta-
ram que será extremamente difícil
proteger as áreas de seguranças
para muçulmanos na Bósnia. Pa-
ra o ministro do Exterior bósnio,
Haris Silajdzic, a nova estratégia
ocidental é "humiliante" 

para os
muçulmanos: "Não somos espé-
cies animais ameaçadas que de-
vam ser colocadas em reservas."

Os comandantes militares sér-
vios, muçulmanos e croatas da
Bósnia voltam a discutir a paz¦hoje;

Zagreb — AFP
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M.uçulmana lava panela em centro para refugiados na Croácia

Serrano 
põe

fim a marcha

de protesto
CIDADE DA GUATEMALA — O

governo autoritário do presidente
Jorge Serrano, que deu um golpe
branco na Guatemala na terça-fei-
ra, colocou as tropas nas ruas da
capital para conter uma manifesta-
ção de protesto liderada pela Prê-
mio Nobel da Paz de 1993, a guate-
malteca Rigoberja Menchú. Os
soldados dispersaram a manifesta-
ção de cerca de 1 mil manifestantes
que se concentravam na frente ao
tribunal dè justiça ònde era empos-
sada a nova presidenta da Suprema
Corte, a ex-ministra da Educação
Maria Luisa Beltranea.

O presidente impôs uma rigo-
rosa censura a todos os meios de
comunicação. Ós jornais Prensa
Libre e Sigla XXI, que tiveram
suas redações invadidas por cen-
sores, não circularam ontem. A
maioria das rádios substituíram
seus programas normais pela pro-
gramação da rádio estatal TGW,
que tocou somente música típica
de marimba. A televisão Tele
Prensa, canal 11, foi tirada do ar.

Em Washington, o ex-embaixa-
dor da Guatemala, Edmond Mui-
let, disse que está disposto a ficar
na capital americana e representar"todas as forças democráticas
guatemaltecas". Já a futura em-
baixadora americana na Guate-
mala, Marilyn McAffee, afirmou
que o governo do presidente Bill
Clinton está estudando a suspen-
são de assistência econômica de
US$ 48 milhões ao país.

Analistas políticos americanos
acreditam que a decisão do golpe
foi tomada devido à crescente
pressão dos militares guatemalte-
cos, que insistiam para que Serra-
no controlasse a onda de corrup-
ção.

Corte Marcial condena

militar 
que 

matou 
gay

YOKOSUKA, JAPÃO — O mari-
nheiro americano Terry Helvey,
21 anos, foi condenado à prisão
perpétua pelo assassinato a pan-
cadas do também marinheiro Al-
len Schindler, 22, que era gay, na
cidade japonesa de Sasebo, onde
há uma base naval dos EUA. De-
pois de pedir desculpas em lágri-
mas à mãe da vítima, Helvey con-
tradisse suas declarações
anteriores afirmando que não es-
pancara seu colega brutalmente
até a morte só porque ele era ho-
mossexual."Ele não era meu inimigo. O
que aconteceu foi horrível," disse
Helvey, descrito por colegas como
praticante de artes marciais vio-
lento e temperamental.

Explosão — Apesar de Hei-
vey ter confessado que agredira
Schindler porque odiava homos-
sexuais, a defesa sustentou que se
tratara de uma "explosão de rai-
va" que teve na homossexualida-
de da vítima apenas uma entre
muitas razões da agressão. Os ad-
vogados disseram que Helvey
usava esteróides e bebia muito,
tudo por culpa de uma infância
difícil em que era maltratado pelo
padrasto.

O crime alcançou muita reper-
cussão nos Estados Unidos, onde
o Congresso debate atualmente a
explosiva determinação do presi-
dente Bill Clinton de permitir que
gays entrem para as Forças Ar-
madas. O grupo gay Queer Na-
tion que acompanha o debate no
Congresso, gostou da sentença da
Corte Marcial contra Helvey."Acreditamos 

que a pena de pri-
são perpétua deixa claro que não
se pode matar marinheiros ho-
mossexuais e mostra uma deter-
minação das Forças Armadas de

punir a violência homofóbica,"
afirmou o porta-voz Michael Pe-
trelis.

A mãe da vítima, Dorothy
Hajdys, também elogiou a senten-
ça, afirmando que não podia des-
culpar o criminoso. Helvey esteve
frente a frente com ela no último
dia do julgamento e lhe pediu per-
dão chorando: "Perdoe-me. Gos-
taria de poder fazer alguma coisa
para desfazer o que fiz," disse o
criminoso à mãe.

O crime ocorreu dia 27 de ou-
tubro do ano passado num ba-
nheiro público da cidade japonesa
de Sasebo, base de parte da T
Frota americana, incluindo o na-
vio anfíbio de desembarque Bel-
leau Wood, onde criminoso e víti-
ma serviam. Era a última noite de
folga da tripulação em terra. Por
volta de meia-noite, Helvey e um
amigo encontraram Schindler no
banheiro público de um parque e
Helvey agrediu-o com tanta vio-
lência que o matou. O corpo ficou
irreconhecível e só pode ser iden-
tificado pelas tatuagens.

Helvey inicialmente alegou que
Schindler fizera uma investida se-
xual contra ele, mas no julgamen-
to disse que tinha mentido.

O O presidente dos EUA, Bill
Clinton, anunciou um compromisso
com o Congresso sobre os gays nas
Forças Armadas: será abolida a
pergunta sobre a orientação sexual
aos que se alistarem, mas os gays
deverão manter segredo. Não ficou
claro se será mantida a expulsão
para os que se declararem homos-
sexuais, como acontece atualmen-
te. Os gays querem usar farda e
declarar a homossexualidade.
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Bomba atinge 
patrimônio 

da humanidade

Atentado ao centro histórico de Florença, atribuído à Máfia, mata cinco e danifica obras da Renascença italianaHorença — Reuter
ARAÚJO NETTO
Correspondente

ROMA — Uma das maiores cole-
ções de arte de todo o mundo foi
seriamente danificada na madruga-
da de ontem, quando um carro-
bomba explodiu no centro histórico
de Florença. O violento atentado
matou cinco pessoas, deixou feridas
mais de 50 e causou prejuízos ines-
timáveis ao patrimônio artístico da
humanidade.

O furgão Fiat roubado na noite
anterior, com 100 quilos de explosi-
vos, explodiu pouco depois de lh
(hora local), numa ruela atrás da
Galeria degli Uffizi. A galeria fun-
ciona no terceiro andar do Palácio
degli Uffizi, construído no século
16, e abriga centenas de quadros da
renascença italiana, de pintores co-
mo Leonardo da Vinci, Rafael,
Giotto, Michelangelo e Botticelli.
Dezenas de obras foram danifica-
dos com os estilhaços de vidros das
janelas, mas apenas três ficaram
completamente destruídas: Nasci-
mento de Cristo, de Gherardo dello
Noti, e Ciclo da Vida e Buonaventu-
ra, de Bartolomeo Manfredi.

A explosão também destruiu to-
talmente a Torre dei Pulei, sede da
Academia Georgofili, uma das aca-
demias de ciências agrícolas mais
antigas do mundo, fundada em
1753. Quatro pessoas da mesma fa-
mília morreram imediatamente — a
zeladora do prédio, seu marido, e
os dois filhos do casal, um bebê de
50 dias e uma menina de oito anos.

O ministro do Interior italiano,
Nicola Mancino, não teve qualquer
dúvida em atribuir o atentado à
Máfia, logo após participar de uma
reunião extraordinária do Comitê
de Ordem e Segurança Pública. "O

significado do atentado é de intimi-
dação. O objetivo desses crimino-
sos é o de reduzir o combate que o
Estado decidiu fazer à Máfia. Obri-
gar-nos a abaixar a guarda, pro-
por-nos um armistício. Em troca de
uma atitude mais branda, não insis-
tiriam na sua agressão indiscrimi-
nada ao maior bem da Itália: seu
patrimônio artístico-cultural."

O presidente da Comissão Parla-
mentar Anti-Máfia, deputado Lu-
ciano Violante, pensa como o mi-
nistro do Interior mas com outro
argumento: "Hoje na Itália, as or-
ganizações em condições de organi-
zar e executar atentados terroristas
são a Máfia e a Camorra [máfia

napolitana]". O juiz Pierluigi Vig-
na, que conduzirá a investigação
sobre o atentado, preferiu não iden-
tificar imediatamente a Máfia co-
mo autora do atentado até exami-
nar outras hipóteses.

A técnica de execução do atenta-
do de ontem em Florença apresenta
impressionante analogia com ou-
tro, realizado há duas semanas num
bairro burguês de Roma. Nos dois
casos, os terroristas usaram carros-
bomba. Mas enquanto em Roma as
autoridades identificaram uma pes-
soa como alvo — o jornalista e
animador de televisão Maurizio
Costanzo — em Florença o alvo foi
a própria cidade e tudo o que ela

representa na história da Itália e da
Europa. Uma cidade que justamen-
te se considera o berço da inteligên-
cia, da cultura e da arte de todo o
Ocidente.

Com igual insistência, autorida-
des e líderes políticos repetem que,
mafiosa ou não, a bomba terrorista
de Florença deve ser vista também
como o retorno aos "anos de
chumbo" — as duas décadas (70 e
80) em que outros terroristas — em
conluio com os serviços da Itália,

de outras potências, com uma parte
da maçonaria e com o crime orga-
nizado — tentaram desestabilizar a
democracia italiana.
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? Os bombeiros combatem o Jogo na Torre dei Pulei, oncle
morreram quatro pessoas. O incêndio atingiu ainda a Gale-
ria degli Uffizi e outros prédios num raio de 200 metros.

Os grandes atentados na Itália

4/8/1974 — Bomba explode
num trem que ia de Roma para
o passo de Brenner, matando 12
pessoas e ferindo 48.

16/3/1978 — As Brigadas
Vermelhas seqüestram o ex-pri-
meiro-ministro Aldo Moro, cujo
corpo aparece dias depois num
carro, no centro de Roma.

2/8/1980 — Bomba colocada
na estação ferroviária de Bolo-
nha mata 85 pessoas e fere 200.
Atentado da extrema-esquerda.

23/12/1984 — Dezesseis pas-
sageiros morrem e 150 ficam fe-

ridos na explosão de uma bom-
ba num trem entre Nápoles e
Milão. Autoria: Máfia.

13/5/1992 — O juiz Giovanni
Falcone, da Operação Mãos
Limpas, morre num grande ex-
plosão provocada pela Máfia,
perto de Palermo.

19/7/1992 — Paolo Borselli-
no, amigo e colega de Falcone,
morre na explosão de um carro-
bomba da Máfia em Palermo.

14/5/1993 — No elegante
bairro de Parioli, em Roma, um
carro-bomba fere 22 pessoas.
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Quatro séculos de história e arte

¦ Museu recebeu

um milhão de
visitas em 92

A 
Galeria degli Uffizzi é con-
siderada a maior e mais im-

portante galeria de arte do mun-
do. É também o museu mais
visitado da Itália. Ano passado
seu acervo foi visto por um mi-
lhão de pessoas. O prédio foi
construído entre 1559 e 1580, em
pleno Renascimento. O primeiro
balanço dos danos e prejuízos fei-
to por sua diretora, Anna Maria
Petrioli Tofani, dá como irreme-
diavelmente perdidas três telas —
uma de Gherardo delle Notti e.
duas Bartolomeo Manfredi, am-
bos discípulos de Caravaggio.
Uma das obras seriamente danifi-
cadas é uma Madonna de Giotto,
que não se encontrava na Uffizi,
mas na igreja de Santo Stefano,
perto da Ponte Vecchio. Cerca de
30 quadros foram atingidos por
estilhaços de vidros, entre os

RonrnHi ir>3n

quais um Rubens e um Van
Dyck.

Mais do que as obras de artes,
foi gravemente abalada a estrutu-
ra da ala ocidental do museu. Ne-
nhuma das 45 salas da galeria,
que funciona no terceiro andar,
foi poupada pela explosão. As sa-
Ias mais atingidas encontram-se
dentro do chamado Corredor Va-

sariano (um longo corredor que
liga o museu ao Palazzo Vecchio,'
sede do município, ao Ponte Vec-
chio e ao Palazzo Pitti, na outra
margem do rio Arno). A escada-
ria de Bontalenti, uma das saídas
do museu, ficou totalmente des-
truída.

Num primeiro momento, a di-
retora da Uffizi chegou a prever

que os danos provocados pela
bomba fechariam o museu por
três ou quatro meses. Exatamente
na alta estação de turismo, que se
iniciará no primeiro dia de julho.
Mais tarde, a mesma diretora ad-
mitiu que o fechamento do museu
poderá ser apenas parcial.

Diante das ruínas de casas e
palácios parcial ou inteiramente
devastados, o primeiro-ministro
Cario Azeglio Ciampi disse que
uma Florença como a de ontem
ele só viu em outubro de 1944,
pouco depois da fuga dos exérci-
tos alemães.

Emocionado, mas também
muito indignado, um velho que
sofreu os anos da Segunda Guer-
ra Mundial fez uma observação
que depois seria divulgada por to-
das as emissoras de televisão:"Esses criminosos bestiais come-
teram uma vilania que nem os
nazistas alemães tiveram coragem
de fazer. Os nazistas destruíram
quase todas as pontes sobre o Ar-
no — mas respeitaram a Galeria
Uffizzi e a Signoria".(A.N.)
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Fraude na Associação de Deficientes

¦ Promotor confirma denúncias de desvio de verbas e de uso indevido de máquinas

IORGE VASCONCELLOS
Uma nota oficial distribuída on-

tem pelo Ministério Público do DF
confirma denúncias de desvio de
verbas na Associação dos Deficien-
tes Físicos de Brasília (ADFB). A
entidade é presidida desde 1979 pe-
lo deputado Benício Tavares (PP),
presidente da Câmara Legislativa
do DF. que estranha as acusações e
vè na nota distribuída "um movi-
mento político para destituí-lo." De
acordo com o promotor Vandir da
Silva Ferreira, responsável pelo in-
quérito civil, "há fortes indícios da' 
emissão de notas frias em favor da

> ADFB e a utilização indevida de
máquinas industriais da entidade."
Nenhum acusação formal foi feita
diretamente ao deputado distrital.

O promotor Vandir Ferreira in-
formou ontem que Benício Tavares

« vai depor no dia 3 de junho, em seu
gabinete na Câmara — o parlamen-
tar tem prerrogativas para escolher

, data, hora e local do depoimento.
Até agora, foram ouvidas 30 teste-
munhas, dentre elas Cândida Maria
Peixoto Medeiros, assessora e mu-
lher do deputado.

Exploração política - O de-
putado distrital Benício Tavares foi
ouvido ontem pelo JORNAL DO
BRASIL e descartou as acusações.
Segundo ele, há um "movimento

destinado a destituí-lo da presidên-
cia da entidade, conduzido por um

Muda comitê

que prepara

Olimpíadas

A vice-governadora Márcia Ku-
bitschek assumiu ontem, substi-
tuindo o deputado Paulo Octávio, a
presidência da Associação Brasília
Olimpíada 2.000, entidade que reú-
ne empresários que patrocinam a
candidatura da cidade como sede
aos Jogos Olímpicos. Para a secre-
taria-geral da associação foi o jor-

' nalista Fernando Lemos, secretário
de Cultura e Esporte do GDF.

Compareceram à cerimônia, di-
rígida pelo governador Joaquim
Roriz e realizada na residência ofi-

. ciai de Águas Claras, representan-
tes das grandes empresas da cons-
trução civil, entre elas a Encol,
Camargo Corrêa, Odebrecht, Men-
des Júnior, Andrade Gutierrez, Ser-
vengo-Civilsan, entre outras. A pri-
meira providência de Márcia
Kubitschek à frente da associação,
será organizar a exposição da can-
didatura brasileira no Museu Olím-
pico de Lausanne. na Suíça, em
junho.

PROGRAMA

Banda lança a
'Miearecandanga'

A banda baiana Asa de Águia
lança hoje. às 2lh, na Academia de
Tênis a Micarecandanga, carnaval
de meio de ano. que contará com as
bandas Chiclete com Banana, Ban-
da Beijo e Bloco Eva. A Micarecan-
danga 93 acontecerá dias 14 e 15 de
agosto. As camisetas-mortalha pa-
ra os blocos que vão participar da
festa já estão à venda.

GBIM3EMA

O promotor Vandir da Silva Ferreira abriu inquérito O deputado Berucio Tavarçp nega as acusações

grupo que quer explorá-la política-
mente". Ele terá que depor também
em inquérito policial instaurado na
Ia DP, Asa Sul. A quebra do sigilo
bancário da Associação já foi auto-
rizada pela Justiça.

O promotor ressaltou que as in-
vestigações preliminares foram rea-
lizadas exclusivamente para apurar
a existência dos fatos e não a con-
duta do deputado. "Mas se na se-
gunda etapa do inquérito for com-
provada sua participação nas
irregularidades, o deputado poderá
sofrer uma ação cível para ressarcir
os recursos á associação", disse.

O inquérito civil na Procurado-
ria-Geral de Justiça foi instaurado
no dia 24 de abril. Investiga-se o

uso particular de um conjunto de
máquinas industriais de márcena-
ria, adquiridas com verba do Servi-
ço Nacional de Emprego e Funda-
ção do Serviço Soçial, e destinadas
à profissionalização de portadores
de deficiência física.

Explicação«O próprio depu-
tado confirmou que as máquinas
estão sendo utilizadas, mediante ar-
rendamento, por um irmão de seu
ex-tesoureiro de campanha e atual
assessor, Sirley de Campos Ribeiro.
São sete máquinas ao todo, que
foram transferidas de Brasília para
Araguari (MG). "Nós tínhamos
uma fábrica de rodos e vassouras,
que faliu. Os equipamentos perde-
ram a utilidade e não está nos nos-

sos planos reativar a flftbfiea t5o
cedo. Por isso elas fofáRt affêfldft*
das, mas continuam registrada* Ho
patrimônio da entidade", expliceU
o deputado, Benício também fes*
pondeu à açusação de que teria dei-
viado verbas para a compra de 10
cadeiras de roda e utilizado netas
frias para acobertar a fraude."As notas são verdadeiras, e as
cadeiras foram compradas", disse.
Quanto aos cheques da Associação
encontrados nas contas bancárias
de sua mulher, Cândida, e de seus
assessores Sirley de Campos e Her-
bert Onofre Ayres, respondeu:"Desconheço o assunto. Pode ser o
ressarcimento de alguma compra
feita por eles para a Associação".

A História de Uma Santa Sufi — Cine
Brasília — 106/107 Sul (Fone: 244-1660)
ás 16h. 18h e 20h.
1 Mostra do Cinema Árabe-Egipcio —
ás 21h30.
Chapiin — Cultura Inglesa — 708/709 Sul
(Fone: 244-5650). De segunda a sexta, às
21 horas. Sábado e domingo, às 15h, 18h e
21h.
Gemidos de Prazer — Drive-ln, no Au-
tódromo (Fone: 273-6255), às 20h e 22h.
Drama (14 anos).
Proposta Indecente - Cine Park 2 (Fo-
ne: 234-3336) às 14h. 16h10, 18h20 e
20h30. Drama (14 anos). Cine Park 1, às
15h, 17h 10. 19h20. 21h30.
Perfume de Mulher — Cine Park 3
(Fone: 234-3336) as 15h40, 18h20. 21h.
Romance de Outono — Cine Park 4
(Fone: 234-3336) às 14h30. 16h40. 18h50.
19h. Drama.
Herói Por Acidente — Cine Park 7 (Fo-
ne: 234-3336) às 15h. 17h. 19h20 e 21h30.
Drama (12 anos!
Um Dia de Fúria - Cine Park 6 (Fone:
234-3336) as 14h30. 16h-l0. 18h50, 21 h
Drama (12 anos).
Indochina — Cine Park 8 (Fone 23J-
3336) às 15h30. 18h15 e 21 h.
Vencer ou Morrer — Karim— 110/111
Sul (fone: 225-1233), às 15h. 17h 19h e
21 h Park 5 (fone 234-3336). ás 16h30.
18h10. 19h50 e 21h30. Drama (12 anos).
A Portaieza — Cine Atlântida, no Selor
de Diversões Sul. às 14h50, 16h30.' 18h 10. 19h50 e 21h30 Ação (12 anos)

Caratê anima final de semana

¦ Campeão
'Didi' 

será

o destaque

A 
primeira fase do Campeo-

nato Brasileiro de Caratê,
no ginásio do Cave, no Guará, é
uma das atrações esportivas deste
final de semana em Brasília. O
destaque do evento é o brasiliense
Altamiro Cruz, o Didi, 25 anos,
que no próximo dia 3 embarca
para o Recife (PE), onde será rea-
lizado o Campeonato Aberto de
Caratê.

Na bagagem, Didi leva para
Recife diversos títulos nacionais e
internacionais: nona-campeão
brasileiro, campeão brasiliense
absoluto, octa-campeão sul-ame-
ricano, penta-campeão pan-ame-
ricano e, em outra modalidade,
vice-campeão mundial de kick bo-
xing, conquistado em Londres,
Inglaterra, em 1991.

Fôlego é o que não lhe falta: de
Recife, ele embarca para a Itália.

Júlio Fernandes

''

Altamiro Cruz, o Didi', é campeão nacional e internacional

Lá, na cidade de Rimini, nos dias
12 e 13 de junho, disputa o II
Superstars da WKO, torneio mun-
dial que reúne as feras do kick
boxing.

Lá, Didi se encontra com Jean
Claude Van Damme, que no cine-
ma interpreta um imbatível lutador
de kick boxing. Mas não haverá
luta. Van Damme é um dos convi-

dados especiais do II Superstars.
No dia 19 do próximo mês, ainda
em Rimini, o karateca disputa um
prêmio de 30 mil dólares, na Copa
Dragão de kick boxing.

Além de campeão do DF, Alta-
miro Cruz dirige a academia Atkiíc
Center, no Cruzeiro Novo, e dá
aulas no Clube Unidade Vizinhan-
ça da Asa Sul, seu patrocinador.

Apartamentos

que 
são verdadeiros

negócios em Brasília.

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

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

"W

encol
Edifício Presidente, térreo

(061) 321-8030

IN FORME DF

V-/ eiperanw de vct 9 feres
wsmador Alvaro Bias,ex-P'

ítorii indica Santillo 
'

Roriz informou ontem que ainda tem
idente do Partido Progressista (PP), tí1"

indicado ministro da Agricultura pelo'1'
presidente ítamar FràtteQ, No entanto, o mais certo é que o PP
ílque Méiwe eew 0 tatóillério da Saúde.

Neste CftSOt fügUttâta Roriz, o futuro ministro deverá ser o *
médico pediatra gõíftftê Henrique Santillo, 56 anos, ex-governa-
dor de QQlâs. Santilte foi colega do atual presidente da Repú-
bllèa 80 Senado BOI aftêl 80, ambos no PMDB, e chegou a ser--
indicado candidate à liderança do partido pelo então senador ¦->
Itamar Franco. "Na é^oca, foi eleito o senador Humberto
Lucena", lembra Reril. »vx>J

Para o governador de Brasília, o médico Henrique Santillo;- '><

além de um polHieo de grande sensibilidade social "é um profissio-
nal do primeiro time" QUe foi "classificado em primeiro lugar nò
vestibular para a faculdade de Medicina de Belo Horizonte".

para quem não se küftbfa, Roriz era vice-governador de Santillo
-« e curiosamente nomeado interventor na Prefeitura de Goiania
— qu&ndo foi chamado pelo ex-presidente José Sarney para
governar Brasília, em substituição a José Aparecido.

MAo à palmatória Festa italiana

O embaixador da Itália,.,.
Paolo Tarony, prepara uma
grande festa para o próximo
dia 2, quarta-teira, quando vai''
promover uma recepção por
ocasião da data nacional do . ,

Dorothéa Werneck iria deli-
rar.

O empresário Mário Amato,
ex-presidente da Fiesp, surpreen-
deu uma platéia de quase 500
empresários que lotaram na noite
de anteontem o auditório da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), em Brasília, ao
fazer uma auto-crítica da sua po-
lêmica frase "apesar de ser mu-
lher, é inteligente" durante o dis-
curso de agradecimento da
medalha Mérito Industrial que
lhe foi outorgada pela Federação
das Indústrias do DF (Fibra).

"Estou cansado de pessimis-
mo. Algo de novo, muito signifi-
cativo, brota no Rio de Janeiro.
A mulher brasileira está assu-
mindo suas responsabilidades",
disse Amato referindo-se à cora-
gem da juiza Denise Frossard
em levar à cadeia toda a cúpula
do jogo do bicho carioca. Em
seguida falou do papel da dona-
de-casa no combate a inflação.

Quem te viu c quem te vê.

Barbas de molho
José Roberto Arruda, secre-

tário de Obras do DF, está
satisfeitíssimo com seu novo
visual que completa um mês.
Arruda resolveu tirar a barba
no final de abril depois de ler
numa pesquisa onde 37% dos
eleitores se posicionavam con-
tra a barba de um possível can-
didato. Além disso, analistas
estéticos diziam que com barba
ele ficava "com um ar prepo-
tente de professor."

seu pais.
Nos dias 29 e 30, porém, 

'

promove o II Torneio de Golfe
da Itália no Clube de Golfe de...
Brasília, em colaboração com ,,
a empresa aérea Alitalia. Si-'
multaneamente, haverá a II
Copa Itália de Caddies. EntiC'
os prêmios que serão distribuí1"*
dos, o mais cobiçado é uma
passagem de ida e volta para -
auas pessoas no trecho Rio-1 *
Roma.

Impossível

Quem foi assistir o filme.
Malcon X, no Cine Park 3, pó-,
de sentir na pele a falta dérv
respeito dos programadores,
daquele cinema pelo público
pagante. O filme tem três horas
de duração e o cinema está
funcionando com um único-
projetor. Pára o filme de 40 em *
40 minutos. O movimento ne-
gro de Brasília pensa em fazer
uma manifestação anti-racista'
na porta do Park 3. <"t

Coração de mãe
Mais quatro deputados fede:„,

rais, todos oriundos do PPR, se
filiaram ontem ao PP. São eles
José Maria Emayel, de São Pau-'y"
lo, Avenir Rosa, de Roraima,"
Marcos Medrado, da Bahia, e,
Jair Bolsonaro, capitão reforma-^,

Vag;

ipitai
do do Exército, eleito pelo RioII
de Janeiro.

Os números do PP agora são
os seguintes: 39 deputados fede-,,.,
rais, quatro senadores, dois go-
vernadores e, quem sabe, um fu-
turo ministro.

a na ceu

Do empresário Mário Du-
tra, um dos coordenadores do
programa brasiliense contra a
fome Nossa Sopa, sobre o so-
ciólogo Betinho, com quem es-
teve esta semana lançando um
programa idêntico no Rio de
Janeiro:

"Ele é incrível. Passa uma
credibilidade enorme. Até por-
que não é candidato a nada.
Sua vaga no céu já está garan-
tida."

Solidariedade
O deputado distrital Salvia-

no Guimarães vai mesmo sair
do PDT, acompanhando o mi-
nistro da Justiça, Maurício
Corrêa, de quem é amigo e
companheiro de outras jorna-
das. Aliás, Salviano está orga-
nizando uma caravana anti-
brizolista de apoio a Maurício
Corrêa. Vai ao gabinete do mi-
nistro terça-feira, às 18h. E
promete fazer barulho.

Lixo legislativo

A coleta de lixo da Cá-
mara Legislativa do DF po-
derá ser seletiva, se os de-
mais 23 colegas da
deputada distrital Lúcia
Carvalho, do PT, aprova-
rem o projeto de reaprovei-
tamento do lixo gerado na
casa. O projeto da parla-
mentar foi apresentado on-
tem e objetiva, principal-
mente, o reaproveitamento
de papél. Segundo Carva-
lho, "cada 40 quilos de pa-
pel reciclado corresponde a
uma árvore e cada cem to-
neladas do papel reciclado,
mais de duas mil árvores
adultas deixam de ser derru-
badas."

Calma com o cinema
O secretário de Cultura, Fer-

nando Lemos, avisa aos cineas-
tas que tiveram projetos aprova-
dos pelo Conselho do Polo de
Cinema para financiamentos,
mas não foram beneficiados até
o momento, que tenham calma.

Já se encontra na Câmara

Legislativa para ser votado em
caráter de urgência, o projeto
de lei que vai permitir ao GDF
liberar recursos de CrS 4,3 bi-~
lhões como verba suplementar'
para a realização de filmes. Os
cineastas Mareio Cury e André-
Luiz serão contemplados. ^

PELA CAPITAL

O índice de desemprego
no més de abril no DF foi
de 15.6%, ficando 1,1 pon-
to percentual mais baixo
que o mês de março.

Veterinários do Zooló-
gico de Brasília fizeram
ontem uma cirurgia plásti-ca inédita, restaurando o
bico de dois tucanos, Se-
gundo o diretor do Zoo,
Raul Gonzalez. os passa-ros já estavam sendo dis-
criminados por falta de bi-
co e começando a sofrer

danos psicológicos pela re-
jeição. O diretor dedicou acirurgia ao secretário Pau-
lo Timm, que "é tucano
do PSDB e único secreta-
rio a visitar o Zoológico

O deputado Pau
távio (PRN-DF) foi
dado oficialmente

utado José
lonteiro para entrar no

PFL. Ficou de pensar no
assunto.

A deputada distrital
Maria de Lourdes Abadia,
do PSDB. está com tudo e

Rí

16c-
i comi-

de-
llúcio

não está prosa. Apesar de.
ter verdadeiros arrepios
quando é sondada paraser vice de chapa para o
DF, seu nome vem sendo
lembrado, para esta fun-
çao, por pelos menos qua-tro candidatos.
¦ A Rádio Cultura come-
mora 20 anos de lançamen-
to do LP The Durk Side
Of lhe Moon, do Pink
Fíoyd, com um programaespecial neste sábado, às
16h.

B
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Ciclistas na Basra

organizar
passeios semanais. 0 primeiro
passeio ciclistico da Barra sera

Blues Boy no

ao Municlpio.
o controie

e Munici-
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Ma/a e Helena receberam os cumprimentos do presidente do MAM, M.F. do Nascimento Brito

f-

- A Barra da Ti
da Zona Sul a i
seios cicfísticoá
dia 4 de junho, s<

passeio cicüstico da Barra será
encerrado com ura show do
cantor Celso Blues Boy no Ce-
bolão — a área de lazer que foi
repassada ao Município. A
CET-Rio fará o controle do
trânsito e a Secretaria Munici-
pai de Saúde dará apoio com
duas ambulâncias.

O prefeito acabou perdendo a paciência e xingando o "Escorpião

Prefeito assina lei 
para 

incentivai5 a cultura

¦ Empresas poderão agora abater até 20% do ISS devido ao município para desenvolver projetos do setor

Com a presença de personalida-
. des do teatro, da TV e do cinema, o

prefeito César Maia assinou a lei
municipal de incentivo à cultura,
em cerimônia realizada ontem à
tarde no Teatro Delfin. Na compa-
nhia da secretária de Cultura, Hele-
na Severo, da atriz e assessora espe-
ciai da prefeitura Neuza Amaral, e
do ator e diretor do Teatro Delfin,
Sérgio Brito, o prefeito concretizou
o projeto que pretende colocar a
cidade no caminho da internado-
nalização no setor cultural. "É ób-
vio que temos objetivos econômi-
cos claros quando resolvemos
investir na produção cultural do
Rio. O que atrai turista é a fartura
de oferta de bens culturais. É isso
que acontece com Nova Iorque e
Paris", lembrou Maia.

O dispositivo, de número 1940,
criado pela ex-vereadora Neuza
Amaral e enviado à Câmara dos
Vereadores em 31 de dezembro de
92, prevê que pessoas jurídicas po-
dem abater até 20% do ISS (Im-
posto Sobre Serviços) devido ao
município em projetos culturais."Agora, a cultura carioca de fato
ganhou uma alavanca", festejou a

secretária Helena Severo. "Nossa

grande preocupação com esse dis-
positivo era com a sua agilidade e
simplicidade. A Lei Rouanet, por
exemplo, por mais bem intenciona-
da que seja, é muito complicada",
comparou a secretária de Cultura.

Na solenidade, César Maia for-
malizou a ajuda financeira ao Mu-
seu de Arte Moderna e à Orquestra
Sinfônica Brasileira. O MAM, que
foi representado pelo seu presiden-
te, M.F. do Nascimento Brito, será
beneficiado com uma dotação
anual de Cr$ 10 bilhões, "Não 

po-
deríamos esquecer de duas institui-
ções que têm uma enorme folha de,
serviços prestados à cultura brasi-
leira, em geral, e à carioca em parti-
cular", lembrou Helena Severo.

Pelo novo dispositivo, o produr
tor cultural poderá conseguir até
70% do custo de seu projeto atra-
vés da participação de empresas
privadas. Os projetos culturais se-
rão submetidos à avaliação da Co-
missão Carioca de Promoção Cul-
tural, a ser formada por
representantes de todos os órgãos
ligados à cultura no Município.

André Arruda

Maia e Helena receberam os cumprimentos do presidente do MAM, M.F. do Nascimento Brito

Estado começa a pagar no dia 3

Os salários dos funcionários
estaduais começarão a ser pagos
no dia 3 de junho. De acordo
com a tabela da Secretaria Esta-
dual de Economia e Finanças,
neste dia recebem os servidores
com remuneração até Cr$ 13 mi-
Ihòes — grupos 1 a 4. No dia 4
de junho serão pagos os salários
dos funcionários dos grupos de 5

a 7 e, no dia 7, os grupos de 8 a
10. Para os servidores que têm
vencimentos acima de Cr$ 13
milhões e até Cr$ 85 milhões, o
pagamento será feito no dia 8
(grupos de 1 a 10). Quem ganha
acima de CrS 85 milhões recebe-
rá no dia 9 de junho (grupos de 1
a 10).

PELA CIDADE

Mediano

confirma a

sua demissão
A prefeitura perdeu mesmo um

de seus notáveis. O ex-presidénte
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, Edúar-
do Modiano, assessor especial, do
prefeito e membro do Conselho
Municipal de Desenvolvimento, pe-
diu demissão a César Maia por car-
ta, segunda-feira. O prefeito, po-
rém, negou ontem ter recebido o
pedido de demissão, mas Modiano
afirma já ter até uma carta de res-
posta. Para ele, o desmentido é "no
mínimo curioso".

O economista afirma que pediu
demissão por considerar concluída
sua tarefa: "Me incubi de levantar
os caminhos para levar a prefeitura
para o setor privado. Isso resultou
nas 66 sugestões que entreguei ao
prefeito". Modiano deixou trans-
parecer que sua saída está ligada ao
fato de Maia não ter interesse ime-
diato em suas sugestões, que in-
cluiam privatização de serviços pú-
blicos e fusão de órgãos. Segundo o
prefeito, elas serão trabalhadas em
breve, mas algumas são "impossí-
veis".

PF convence

Corrêa sobre

turista detido

BRASÍLIA — Depois de ouvir o
superintendente da Polícia Fedèral.
Edson Oliveira, sobre a detenção de
45 turistas no Rio, o ministro'da
Justiça, Maurício Corrêa, fic'ou
convencido de que não houve írre-
gularidade na operação. "Ao con-
tráriodo que ele pensava, a opera-
ção não foi realizada na porta, de
um hotel, mas em áreas de prosti-
tuição", disse o porta-voz Jair de
Farias. O PDT quer saber oficial-
mente quem foi o responsável pela
operação. O deputado Paulo Ra-
mos enviou um requerimento ao
ministro solicitando informações.

Fofos exibem comércio do Rio Antig©

[~1 O requinte do comércio do
Rio no início do século e suas
transformações através dos anos
foram registrados com riqueza de
detalhes em fotos inéditas, expôs-
tas desde quarta-feira no Rio De-
sign Center, no Leblon. O acervo

pertence ao Arquivo Nacional da
Cidade, que cedeu também plantas
e revistas de época para a exposi-
ção Imagens do Comércio no Rio de
Janeiro, aberta de segunda a sába-
do. das 10h às 22h e, aos domin-
sjüs. das 12h às 20h. A maioria das

fotos é de Augusto Malta e Marc
Ferrez, que conseguiram detalhes
mostrando as transformações dos
costumes dos cariocas. O acervo
também destaca o comércio ambu-
lante, que revela ser esta uma prá-
tica antiga na cidade.

Críticas irritam Maia e Helena Severo

¦ Clima festivo

é quebrado por
alguns cineastas

A 
regulamentação da lei mu-
nicipal que concede incenti-

vos fiscais à Cultura não agradou
a todos os interessados. Ontem,
na solenidade que marcou a apre-
sentação formal da lei, no Teatro
Delfin, no Humaitá, houve quem
condenasse a forma como a lei foi
regulamentada, o que chegou a
quebrar um pouco o clima festivo
do encontro.

As discussões, de forma insis-
tente e não muito educada, irrita-

ram a secretária municipal de
Cultura, Helena Severo, e esquen-
taram o ambiente ao ponto de
exigir a entrada em cena de alguns
bombeiros, como o assessor para
eventos especiais do gabinete do
prefeito, Rodrigo Faria Lima, e o
vereador Augusto Boal. Ambos
lembraram que a hora era de festa
e que a lei deveria ser festejada.

Um dos mais exaltados era o
cineasta Neville de Almeida, que
acusou a Comissão Carioca de
Promoção Cultural — que vai
analisar os projetos que serão be-
neficiados — de "corporativista".

A comissão terá 14 membros, 10
deles ligados ao Município e qua-

tro representantes do setor cultu-
ral, encaminhados pelo secretário
municipal. Houve quem sugerisse
que os quatro devem ser escolhi-
dos em lista tríplice.

César Maia, que assistiu aos
debates calorosos sem dar sinais
de irritação, disse que eles "de-
monstraram que não existe pia-
téia marcada". Maia só se irritou
com o Escorpião Escarlate, perso-
nagem-título da obra do cineasta
Ivan Cardoso, que insistia em ti-
rar, a todo momento, fotos ao seu
lado. A perseguição foi exagerada
e o prefeito deu o troco: acabou
xingando o personagem, numa
entrevista coletiva no teatro.

PONTO A pomo

• Os mendigos continuam ocu-
pando a calçada da Rua Constante
Ramos, esquina com Rua Leopol-
do Miguez. em Copacabana, e a
Fundação Leão XIII não faz nada.
® A Rua Pereira da Silva, em
Laranjeiras, continua esburacada.
Apesar dos apelos de moradores, a
Secretaria Municipal de Obras
ainda não levou para lá a Operação
Tapa-Buracos.
© Está cada dia mais insuportável
o barulho dos bailes funks na La-
deira Ari Barroso, no Leme. Os
organizadores dos bailes estão
usando 24 alto-falantes.
© Motoristas dos ônibus da linha
350 (Passeio-Irajá), da empresa Ru-

banil, não estão parando nos pontos
da Avenida Rio de Janeiro depois
das 21h. Os passageiros reclamam
que são obrigados a esperar mais de
uma hora até que apareça um moto-
rista disposto a parar. A SMTU
deveria fiscalizar melhor a empresa,
principalmente esta linha.

A Comlurb ainda não recolheu
os entulhos das chuvas na Rua Cari-
mà, na Praça Seca, em Jacarepaguá.

O esgoto está vazando na cal-
çada da Rua Doutor Rodrigues de
Santana, em frente ao número 65,
em Santana. O mau cheiro é insu-
portável.
Reclamações para esta coluna pelo telefone 585••*565. de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h

Iluminação de rua
A Companhia Municipal- de

Energia e Iluminação do Rio (Rio-
luz) está cuidando dos últimos, de-
talhes para a transferência total do
serviço de iluminação de rua, que
ainda è mantido pela Light em al-
gumas áreas. Dos 203 mil pontos de
luz na cidade, 40 mil pertencem à
Light, que deveria cuidar das lâm-
padas e fazer manutenção. Mas a
Rioluz está fazendo esses serviços c
mantém um plantão através dos te-
lefones 252-2506 e 242-4659.

1
Visita a hospital

O novo hospital municipal Lou-
renço Jorge, que está sendo cons-
truído na Avenida Alvorada,- na
Barra, será visitado domingo por
60 alunos de arquitetura e urbíps-
mo da Universidade do Espirito
Santo. O novo tipo de arquitetura
da unidade, desenvolvido pela
Coordenação de Engenharia da Se-
cretaria Municipal de Saúde, está
atraindo os profissionais da área,
especialmente pela utilização da
cromoterapia que ajuda na recupe-
ração dos pacientes. O Hospital de-
verá ser entregue à população em
agosto, com capacidade de atendi-
mento de 142 mil pacientes j:or
ano. em 88 leitos.

Diretas na Música
Os 20 ga-

nhadores dos
vídeos cedi-
dos pela gra-
vadora EMI-
Odeon para
o concurso
Diretas na
Música VIII,
promovida
pela revista
Domingo e
Rádio Cida-
de, podem
retirar os seus prêmios a partir de
segunda-feira, na redação do JOR-
NAL DO BRASIL, Avenida Brasil,
500/6° andar, em São Cristóvão. A
entrega será feita até sexta-feira, dia
4 de junho, e os ganhadores devem
apresentar a carteira de identidade.
Entre os vídeos estão o Live in Cen-
trai Park, do America, Liverpool
Oratorio, de Paul McCartney, The
Unforgettable, de Nat K.ing Cole,
entre outros. *

Vigas da UFRJ

Ainda não foram removidas as
vigas de concreto que desabaram
na madrugada do último dia 15
no prédio do Centro de Ciências
da Saúde da UFRJ, na Ilha do
Fundão. A decana do Centro,
Nilma Santos Fontanive, justifica
a demora na limpeza com a neces-
sidade de uma licitação para con-
tratar uma empresa. Segunda ela,
até a próxima semana o terreno
estará limpo e o corredor do blo-
co I recuperado. Nilma esclarece
que desde outubro de 92 foi apre-
sentado um laudo técnico mos-
trando que as vigas — usadas pa-
ra dar sombra às salas de aula —
corriam o risco de desabar. Mas
nada pôde ser feito, a não ser o
isolamento da área para a segu-
rança dos alunos e funcionários.
Faltaram recursos para o serviço
de recuperação que, na época, foi
orçado em Cr$ 1,2 bilhão.

¦

IHHpv



JORNAL DO BRASIL CIDADE

Servidores e Exército fecham 
ponte

'ei 
Manifestação de grevistas cria confusão e irrita muita gente nos engarrafamentosCAÍnn /Jn InA A Pnrntml
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' ' Um verdadeiro esquema de
gúerra — com 300 homens das po-

! lícTas Militar, do Exército e Rodo-
I viária-Federal — acabou sendo
1 montado ontem
[rói. para acompanhar alHãn

ção dos servidores federais, na pra-
<ça" do pedágio, que provocou
I enormes engarrafamentos em Nite-
; rói'durante boa parte da manhã.
: Contudo, o protesto dos servidores,

a partir das 9h, ainda causou me-'nos transtornos que a iniciativa de
ium comboio do Exército, que che-
;gou a fechar totalmente a ponte no
•sentido Rio-Niterói enquanto se'preparava 

para reprimir a manifes-
I tação — mas quando ela já havia
: terminado.
' Antes mesmo do início do pro-
; testo dos funcionários do DNER e
! outros órgãos, que estava marcado
: para 8h, todos os acessos à ponte já
\ estavam vigiados por policiais mili-
; tares. Segundo o tenente Renato,
¦ do 12° BPM (Niterói), a medida foi
- tomada para garantir a tranqüilida-
! de dos motoristas que seguiam em' 
direção ao Rio. Na praça do pedá-

;gio, a Polícia Rodoviária Federal
J aumentou de cinco para 30 homens
]o seu efetivo, também,para manter
<o .tráfego fluindo. "Vamos tentar
: impedir o bloqueio da ponte, a

1 princípio com bons modos", amea-' 
çava o chefe de operações, inspetor

1 José Bernardo.
Passagem — Desde as primei-

! ras horas da manhã os manifestan-
ü tea-se dirigiam à praça do pedágio.' O protesto, no entanto, só esquen-' toíi às 9h, após a chegada de um
: carro de som e de dois ônibus lota-
;dos de servidores. Com faixas e
| cartazes, cerca de 200 pessoas não
demoraram a parar o trânsito. Mas

; os policiais rodoviários consegui-
! ram fazer com que os funcionários

públicos liberassem uma passagem" em cada direção. "Não 
queremos a

população contra nós", justificou o
engenheiro do DNER José Luís da

Motta, um dos líderes do movimen-'t0"í"

« Mesmo não sendo horário de
ms/z, o tráfego ficou bastante en-

. garrafado, estendendo-se por quase
, cinco quilômetros nas duas dire-
ções. Irritados com a demora, mo-

' toristas reclamaram com policiais, e
; estes chegaram a empurrar os ma-
i nifestantes, na tentativa de überar
! mais uma pista. Houve confusão e
! muito empurra-empurra, mas o
5 protesto acabou, cerca de uma hora
] depois, sem problemas. Por quase
, unia hora, os servidores puderam
< explicar a motoristas e passageiros; suas reivindicações: isonomia entre
! os-três poderes e reposição salarial
. de 192% referentes às perdas do
' goVerno Collor e dos quatro pri-
J meiros meses deste ano. A catego-
j ria:" luta também contra a privatiza-
1 ção das rodovias.

Fotos de João Cerquelra

Servidores federais deixaram passagem para apenas um veículo em cada sentido e distribuíram panfletos
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Õs soldados da Polícia do Exército interromperam o tráfego procedente do Rio parapet

Militar chega depois do 
protesto

vcumentos

Por volta de 10h30, quando a ma-
nifestação dos servidores já estava no
final, foi a vez de a Polícia do Exerci-
to tumultuar o trânsito na ponte. Um
comboio com cinco caminhões, am-
bulância, reboque, jipes, e quase 200
homens interrompeu a passagem de
veículos em frente à Base Naval de
Mocanguê. Os militares estavam ar-
mados com metralhadores, pistolas,

cassetetes, escudos, granadas e bom-
basdegás.

Os soldados da Polícia do Exér-
cito negaram, no entanto, terem si-
do chamados para intervir na ma-
nifestação dos servidores federais
na praça do pedágio: 

"Estamos em
operação de rotina", disse o coro-
nel Gusmão, que estava à frente da
tropa. Mesmo assim, o trânsito fi-.

cou completamente parado no sen-
tido Rio-Niterói, fazendo com que
muitos passageiros descessem dos
ônibus para uma caminhada até o
final da ponte. Nos mais de 30 mi-
nutos da interdição, já sem nenhu-
ma manifestação no pedágio, os
militares pediram documentos a
motoristas e chegaram a discutir
com jornalistas.

Nilo Batista pediu intervenção da PE

n A intervenção dos 200 soldados
da Polícia do Exército (PE) — que
seguiam para o 3o Batalhão de In-
fantaiia, em São Gonçalo — no
¦tumulto de ontem de manhã na
Ponte Rio-Niterói foi solicitada pe-
lo vice-governador e secretário de
Estado de Polícia Civil, Nilo Batis-
ta. Ao ser informado pelo Coman-
do Militar do Leste que, apesar da
presença da PM o protesto dos ser-
vidores federais na Praça do Pedá-

gio ainda bloqueava o trânsito, Ni-
lo Batista decidiu recorrer à ação
dos PEs, que no momento passa-
vam pela ponte.

Segundo assessores do vice-go-
vernador, Nilo Batista recebeu um
telefonema de um general do Esta-
do Maior do Comando Militar do
Leste, às lOh. No telefonema, o ge-
neral teria apenas informado ao vi-
ce-governador que o comboio da
PE, que seguia para São Gonçalo,

estava retido no engarrafamento
provocado pela manifestação. Em
vez de solicitar reforço da PM —
que demoraria a chegar em virtude
do engarrafamento —, Nilo deci-
diu, então, aproveitar a presença da
força da PE, que estava perto do
local. No pedido, entretanto, o vice-
governador não teria solicitado a
blitz realizada pelos soldados e que,
até às 19h de ontem, não havia sido
explicada pelo Comando'Militar do
Leste.

Bobinas de 2 toneladas destroem carros

j T T m acidente com uma carreta
; vJ que transportava bobinas de
< fias de aço destruiu no início da" tarde de ontem dois Fuscas que
! esfavam estacionados na calçada da
: Rua Barão de Gamboa, em frente
" a<3 número 138, no Santo Cristo. A' 

carreta, placa ID-4732, de Barra
I Mansa, foi fechada por um ônibus". da linha 127 (Copacabana-Central)
! e o motorista freou bruscamente,
Jogando o veículo para a direita,
¦ onde havia desnível na pista. Seis' das 11 bobinas, cada uma pesando
\ di)as toneladas, caíram sobre os
, cajros. Funcionários da empresa de

serviços marítimos Triunfo, res-' 
pónsável pelo transporte da carga,

! denunciaram que o empilhamento
das bobinas è ilegal e perigoso. O

assistente de exportação da Triun-' fo, Sérgio Mota, explicou que a
- carga é amarrada com um fio de

aço para evitar acidentes.
O motorista da carreta, Luís

J Lucindo, 43 anos, explicou que a
s carga era da Rede Ferroviária Fe-
' deral (RFFSA) e estava sendo leva-
I da. ao Armazém 10, no Cais do
! Porto, para exportação. As seis bo-
; binas tombaram entre os dois Fus-
| ca"5 e por pouco não atingiram pe-
; destres. O Fusca branco, placa" 

ZB-2557, ficou com a frente total-
! mente destruída. O Fusca azul, pia-
I ei" FC-3190, teve a traseira danifi-

cada. Os motoristas dos carros,
Holanda Vieira dé Souza, 29 anos,' e Valdir Atala, 39, disseram que

vão tentar uma indenização junto à
. transportadora.
' "O acidente ocorreu a 200 metros
| der pátio da estação da RFFSA, na

Rua da Gamboa, 210. O veículo é
de Alberto Rodrigues, que presta' serviços para a Triunfo.

Carlos Mesquita
m
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Seis Bobinas sêsõUãiwn da carreta e danificaram dois Fuscas estacionados numa rua do Santo Cristo
Françolsejmbrolsi

? Um poste de luz a vapor de
mercúrio de 400 watts com a base
enferrujada desabou ontem na Ave-
nida Rio Branco quase esquina com
Rua Santa Luzia, amassando o teto
do Santana Quantum placa HV
3636, ano 1993. O acidente aconte-
ceu às 16h20 e enfarrafou a aveni-
da. O poste foi retirado uma hora
depois por um caminhão da Rioluz.
O dono do carro, o comerciante
português Júlio Dias, pretende pro-
cessar a prefeitura. Segundo o en-

genheiro Wilson Batista, da Rioluz,
ele será ressarcido pelo seu prejuízo.
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PAULO CASE

Contradição

A megalópole é uma
ocorrência polêmica. Discu-
ti-la agita impressões que se
opõem.

A grande metrópole conta
com um sem-número de opo-
sitores radicais que atribuem
as suas deficiências funcio-
nais a causa dos atropelos do
homem urbano moderno.
Na verdade os problemas
que ela gera são os mesmos
que incidem sobre todas as
cidades; apenas se apresen-
tam numa dimensão propor-
cional a sua extensão.

Tudo não passa de uma
questão de escala.

Este tipo de visão crítica
impõe à megalópole um jul-
gamento parcial, porquanto
fica restrito a uma análise ob-
jetiva de suas inconveniências
físicas e visíveis e cuja solu-
ção pode ser equacionada ra-
cionalmente. Depende, fun-
damentalmente, de recursos
financeiros, de uma gestão
competente e da urbanidade
dos cidadãos, que são provi-
dências ministráveis. (N.Y.)

Os que a condenam alme-
jando uma vida urbana "sa-

lutar e ascética" parecem não
perceber que as insubstituí-
veis conveniências da cidade
grande são invisíveis e impai-
páveis e fazem parte da vida
mental do cidadão. Está na
subjetividade do fenômeno
urbano o fascínio que ela
exerce sobre as pessoas, ocor-
rência somente possível nu-
ma megalópole.

Um espaço urbano se
afirma como metrópole
quando oferece uma suces-
são imprevisível de impres- , j
sões repentinas, o intercâm-
bio entre pessoas
desconhecidas, a anonimida- ,
de, a independência indivi-
dual, a multiplicidade da vi: „
da econômica e social, a,^
experiência da liberdade no
interior da multidão, ocruzar
com rostos estranhos. A me-
galópole é sobretudo a ex-
pressão do caos que é uma
desordem aparente, pois se
constitui de múltiplas ordens
sobrepostas. NESTE SEN-
TIDO O CAOS É A ALE-
GORIA DA CIDADE
CONTEMPORÂNEA.

Reside na contradição en- .' J
tre as inconveniências físicas
e os estímulos espirituais, to-
da a complexidade da vida.... ]
urbana, que é a forma mais
requintada de civilização, «u

Transcrevo um pensamen-
to de Jean Baudrillard a este
respeito: "o número de sire-
nes aumenta, de noite e de
dia. As viaturas são mais rá-
pidas, a publicidade mais vio-
lenta. A prostituição é totalr-
a iluminação elétrica tare-'
bém. E o jogo, todos os jogos
se intensificam. Isto ocorre
sempre que nos aproxima-
mos do centro do mundo.
Mas as pessoas sorriem, elas
sorriem mesmo mais e mais,
jamais umas das outras, sem-
pre com elas mesmas".
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Um Verdadeiro Clássico

Num grande espetáculo onde participam Sebatian Bach
ao som das bachianas de Villa Lobos, o famoso paisagista
Burle Marx anuncia o lançamento de edifício residencial,
inexpressivo como tantos outros, recomendando "venham

morar numa obra de mestre", sem que informe o fundamen-
tal: o nome do autor do projeto, ou melhor, do dito mestre.

Gaiola de gente
"Por 

que você é contra a
colocação de grades nas pra-.
ças?

A "Place des Vosges", em
Paris, é gradeada", me alfine-
tou a amiga jornalista.

Na França, praças gradea-
das são rarissimas. É bem pro-
vável que a praça acima e a
"Place Stanislas", em Nancy,
sejam exceções.

Disparei: "Claro 
que você

sabe que o escritor Victor Hu-
go morou na "Place des Vos-
ges" por um longo período,
não é verdade?

Podemos daí concluir que o
motivo da colocação das gra-
des nesta praça não foi nem
urbano e nem estético, mas
causado pelos 

"Miserables",
ou seja, a mesma motivação
que 

"inspirou" as do Rio."
Uma das provas evidentes da

diversidade do corpo social nor--
te-americano, em Nova Iorque,
pode constatar-se com algumas
viagens de táxi. Através dos car-
tões afixados no painel do veícu-
lo, com a indicação clara do
nome e foto, podemos aferir a
enorme diferença de nacionali-
dades que compõem a classe dos-
motoristas.

As autoridades cariocas,
acertadamente, decidiram--
adotar o mesmo sistema, o-
que garante uma maior segu-
rança para o passageiro.

Entretanto, a maneira,
quase sempre camuflada, com
que estes cartões são expostos
impossibilita qualquer identi-
ficação de nome, de raça ou de
credo, colocando, injustamen-
te, sob suspeita, toda a classe
dos motoristas de táxi.

 ~™
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:tn os amigos baianos, paulistas,
, ^aúchos è brasileiros de todo o

nosso território e, também os habitantes dos paises de<. íiv» '."J >' s'% í<^í'-.< Í^í k' «O '•X'S 1 » ¦¦ :
língua hispanica do continente a realizarem uma expe-
riência reveladora. Vamos juntos, com os sentidos aten-
tos, ingressar ria Baía dc Guanabara, através do mar.
Quando ultrapassarmos a linha imaginária que une
simbolicamente a Igreja de Nossa Senhora do Outeiro
com a Fortaleza de Santa Cruz, sentiremos a emoção

: única e inescapável de estarmos atravessando o "Portal

de Entrada da Cultura da América Latina".
Saibam que a natureza e a História reservaram a

esta terra o poder de imprimir, nas manifestações da
arte popular e erudita nela concebidas, a condição de
modelos referenciais, consultivos e representativos da
cultura tropical latino-americana.
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* Felipe poderá ficar com a mãe no Talavera Bruce até completar 6 anos de idade, mas avó do menino diz que não vai permitir
hospital por Carlos Eduardo Ma- Mariaido Araújo
chado, devido à presença de uma
agente penitenciária na enfermaria.

Paula Thomaz é quem decidirá
sobre o destino de seu filho, Felipe,
que nasceu na noite de quarta-feira.
A.mãe dela, Maria Aparecida No-
gueira de Almeida, no entanto,
anunciou ontem que não deixará
seu neto ser criado em uma peni-
tenciária. Segundo o Desipe (De-
partamento do Sistema Penitenciá-
rio), se Paula quiser, o bebê poderá
ficar com ela no Instituto Penal
JEalavera Bruce, em Bangu, até
completar ó.anos. De acordo com a
Constituição, a mulher de Guilher-

.xne.de Pádua terá direito de acom-
'.panhá-lo na creche durante todo o
•período de amamentação. Depois
.desta etapa, poderá visitá-lo três
-vezes ao dia.

Os advogados de Paula, Ronal-
do e Carlos Eduardo Machado, po-

•rém, afirmaram mais uma vez que
.tentarão todos os recursos para que
ela não volte ao Talavera Bruce.
£íes denunciaram que sua cliente
sofreu agressões na penitenciária e
qüe apresenta lesões corporais. Sem
especificar se as agressões partiram'das 

detentas ou dos agentes peni-
tenciários, eles anunciaram que en-
trariam com um pedido de exame
ye corpo de delito.

Denúncias — Segundo os ad-
vogados, Paula — que ainda apre-
senta marcas no tórax — teria fica-
do temerosa de fazer a denúncia na"terça-feira, 

quando foi visitada no

O Desipe informou que pedirá os
boletins médicos do Instituto Mu-
nicipal da Mulher Fernando Maga-
lhães — onde está internada — pa-
ra investigar as denúncias. Já o
diretor da divisão médica, Paulo
Roberto Marçal, adiantou que não
constatou lesões nos exames clíni-
cos. A mãe de Paula também negou
ter conhecimento do fato.

Polinter — Os advogados en-
traram ontem com uma petição ao
juiz Moacir Pessoa, do Tribunal de
Justiça, pedindo que sua cliente re-
torne à Polinter. Além disso, eles
encaminharam um requerimento
ao Secretário de Justiça, Nilo Batis-
ta, para que Paula não fique junto
com as presas condenadas. "Estou
indignado. Queremos tratamento
adequado para Paula", disse Carlos
Eduardo.

Segundo boletins do hospital,
Paula e Felipe estão bem. A equipe
médica chefiada por Lúcia Tereza
Cortez da Silveira optou pela cesa-
riana ao constatar que a diminui-
ção da freqüência cardíaca do bebê
poderia causar danos neurológicos.
Mãe e filho deverão ter alta no
máximo em quatro dias. Além dos
advogados, Paula foi visitada por
seus pais. O advogado Carlos Eduardo Machado (de costas) disse a Paulo e Aparecida, pais de Paula, que ela joi agredida dentro da penitenciária
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Uma versão ainda contraditória

¦ Daniela Perez

abasteceu o carro

em outro posto

Aversão 
da morte de Da-

niela Perez apresentada
por Raul Gazolla, viúvo da
atriz, e também sustentada an-
teontem pela novelista Glória
Perez apresenta contradições. A
família e os amigos de Daniela
afirmam que ela não teve tempo
para abastecer seu carro durante
o dia e que teria sido seqüestra-
da por Guilherme de Pádua ao
parar no posto Alvorada Rio,
do lado da produtora Tycoon,
na Barra da Tijuca. Mas o JOR-
NAL DO BRASIL ouviu ontem
de Antônio Arruda, gerente do
Auto Postinho Ltda., na Aveni-
da Vieira Souto, em Ipanema,
que a atriz abasteceu o carro lá
entre 12h e 13h do dia do crime
— 28 de dezembro.

Glória Perez afirma ter infor-
mações de um empregado do

condomínio Riomar, que teria
ouvido do segurança do posto
Alvorada que Guilherme nocau-
teou Daniela com um soco e saiu
dirigindo o carro da atriz. Ela
também está convicta de que o
cheque com o qual a filha pagou
o combustível, no Alvorada foi
trocado no Auto Postinho, em
Ipanema.

Nervosismo — A escritora
afirma ter procurado o frentista
Danielson Gomes, que na 16a
DP, declarou que Daniela abas-
teceu o carro no dia do crime,
pagou com cheque e foi embora."Fui ao posto perguntar se ele
tinha percebido alguma coisa e
encontrei Danielson extrema-
mente nervoso, afirmando que
ela não parou lá no dia 28".

Segundo Glória,. Danielson
teria visto Guilherme em seu
carro, com uma outra mulher.
Glória foi ao Banco Nacional
onde Daniela tinha conta e con-
seguiu o extrato do mês de de-
zembro. Marcou todos os che-

ques descontados a partir do dia
20 e só encontrou um de posto
de gasolina, no valor de CrS 245
mil, emitido no dia 28 e compen-
sado no dia 29. O cheque tem o
carimbo do Auto Postinho Lt-
da., em Ipanema. Neste posto, o
filho de Glória ouviu dos fren-
tistas que Daniela teria passado
lá na manhã do dia 28.

Os passos — "Telefonei

para o gerente do posto, que
confirmou que Daniela esteve lá
de manhã. Mas achei tudo isso
muito suspeito porque já havia
levantado os passos de Daniela
naquele dia", garante. Segundo
Glória, a filha saiu de casa, na
Barra, às llhl5, quando falou
pelo telefone com a amiga Patrí-
cia. Às llh30, Daniela estava
com a amiga Marcela, no Banco
Nacional do Jardim Botânico.
Ao meio-dia, chegou à casa de
Glória, no Jardim Botânico, de
onde teria ido direto à Tycoon.
"Daniela me deixou por volta

das 13h45, em minha casa, no
Leblon. Ela comentou que preci- \
sava ver um problema na ventoi- ;
nha e eu disse que o posto mais <
perto era na Avenida Bartolo- s
meu Mitre. Às 16h, ela me tele- 3
fonou da Tycoon e disse que não
havia parado no posto", contou J
Marcela Hognigman. '

Outro posto — O gerente !
do Auto Postinho, Antônio Ar-
ruda, confirmou ao JORNAL
DO BRASIL que Daniela abas-)
teceu seu carro no posto, entre
12h e 13h do dia 28 e foi atendi-
da por Luiz Rodrigues, morador
de Nova Iguaçu, que trabalha dé^
6h e às 14h.

O gerente disse que Luiz Ro-_
drigues ficou chocado com a
coincidência de o crime ter ocor- 

'"
• «rido no dia em que vira a atriz.--"Não há qualquer dúvida de que;-,

ele esteve com ela naquele dia",- >• •
garantiu Arruda, que trabalhar»
no posto de Ipanema há mais de^
13 anos.,. Glória Perez mostra o cheque descontado pelo posto de Ipanema

Moraes

¦

m
B

E



H & o sexta-feira, 28/5/93 ? 2a Edição CIDADE JORNAL DO BRASIL

' 
Marialdo Araujo

if 
^fe» 

' -f

I ' w^ SB fiff }f it
$ 3IK* ' I? -

:jj

III
"- '4',.-'.. - .. «, * > » - _vyy , ^^UBi
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Gloria Perez /nostra o cheque descontado pelo posto de Ipanema

ü Felipe poderá ficar

Paula Thomaz — acusada de
participar do assassinato da atriz

.Daniela Perez — ainda não decidiu
o destino do filho, Felipe, nascido
prematuramente na noite de an-
teontem no Instituto Municipal da
Mulher Fernando Magalhães, em
São Cristóvão. Em visita à filhacòm o marido e os pais de Guilher-'!' 'níé de Pádua, Maria Aparecida de
Almeida, disse ontem que não dei-

'•""xará o neto ser criado na prisão.'""Segundo o Desipe, o bebê poderá'- ,. ficar no presídio Talavera Bruce,
L- ¦ em Bangu, até os 6 anos.
' """Os pais de Paula, Maria Apare-

.cida e Paulo de Almeida, chegaram
as 19h55 ao hospital acompanha-

dos 

dos pais de Guilherme, Antô-
nio e Leda Tomaz. Maria Apareci-

./., ,da levou uma cinta e um sutiã
t.,/,p.special para amamentação. "O be-
..¦.,..bê tentou mamar mas ainda não
r conseguiu", contou. Paulo de Al-
oii meida ficou esperando no hall e

lamentou não ter charutos para
oferecer. "Ando com dor no cora-
ção e não sei se verei o final desta

*"'." história", concluiu. Segundo os bo-
letins, Paula e Felipe estão bem,
devendo ter alta em quatro dias.

«««-> Agressões — Os advogados
Ronaldo e Carlos Eduardo Macha-
do denunciaram que Paula sofreu

r , - agressões no Talavera Bruce e tem
..... marcas no tórax. Segundo eles,
¦irrr: Paula teve medo de fazer a denún-
"'' cia terça-feira, quando foi visitada

com a mãe no Presidio Talavera Bruce ate completar 6 anos, mas avó não quer que ele cresça na prisãono hospital por Carlos Eduardo, Marialdo Araújo
porque havia uma agente peniten-
ciária na enfermaria. O Desipe pe-
dirá os boletins médicos para invés-
tigar as denúncias. Já o diretor da
divisão médica, Paulo Roberto
Marçal, adiantou que não consta-
tou lesões nos exames clínicos. A
mãe de Paula também negou ter
conhecimento do fato.

Os defensores de Paula entraram
ontem com petição no 2o Tribunal
do Júri, reiterando o pedido de pri-
são domiciliar feito há duas sema-
nas e negado pelo juiz Moacir Pes-
soa de Araújo. Caso o pedido seja
novamente indeferido, eles querem
que Paula volte à Polinter.

O Ministério Público, represen-
tado pelos promotores Maurício
Assayag e José Muinoz Pinero, é
contra a volta de Paula à Polinter."Se o Judiciário decidir transferir
Paula, estará assumindo que o Ta-
lavera Bruce não tem condições de
abrigar mulheres e deve ser fecha-'
do", explicou Muinoz.

Machado acredita que o pedi-
do de habeas-corpus contra a ma-
nutenção da prisão preventiva de
Paula deverá ser julgado terça-fei-
ra. O juiz Pessoa de Araújo consi-
dera irrelevante que ela tenha me-
nos de 21 anos, seja primária e
tenha dado à luz. Para ele, esses
atributos são insuficientes para a
liberdade provisória. O advogado Carlos Eduardo Machado (de costas) disse a Paulo e Aparecida, pais de Paula, que ela foi agredida dentro da penitenciária

Uma versão ainda contraditória i

¦ Daniela Perez

abasteceu o carro

em outro posto

Aversão 
da morte de Da-

niela Perez apresentada
por Raul Gazolla, viúvo da
atriz, e também sustentada an-
teontem pela novelista Glória
Perez apresenta contradições. A
família e os amigos de Daniela
afirmam que ela não teve tempo
para abastecer seu carro durante
o dia e que teria sido seqüestra-
da por Guilherme de Pádua ao
parar no posto Alvorada Rio,
do lado da produtora Tycoon,
na Barra da Tijuca. Mas o JOR-
NAL DO BRASIL ouviu ontem
de Antônio Arruda, gerente do
Auto Postinho Ltda., na Aveni-
da Vieira Souto, em Ipanema^
que a atriz abasteceu o carro lá
entre 12h e 13h do dia do crime
— 28 de dezembro.

Glória Perez afirma ter infor-
mações de um empregado do

condomínio Riomar, que teria
ouvido do segurança do posto
Alvorada que Guilherme nocau-
teou Daniela com um soco e saiu
dirigindo o carro da atriz. Ela
também está convicta de que o
cheque com o qual a filha pagou
o combustível, no Alvorada foi
trocado no Auto Postinho, em
Ipanema.

Nervosismo — A escritora
afirma ter procurado o frentista
Danielson Gomes, que na 16a
DP, declarou que Daniela abas-
teceu o carro no dia do crime,
pagou com cheque e foi embora."Fui ao posto perguntar se ele
tinha percebido alguma coisa e
encontrei Danielson extrema-
mente nervoso, afirmando que
ela não parou lá no dia 28".

Segundo Glória, Danielson
teria visto Guilherme em seu
carro, com uma outra mulher.
Glória foi ao Banco Nacional
onde Daniela tinha conta e con-
seguiu o extrato do mês de de-
zembro. Marcou todos os che-

ques descontados a partir do dia
20 e só encontrou um de posto
de gasolina, no valor de Cr$ 245
mil, emitido no dia 28 e compen-
sado no dia 29. O cheque tem o
carimbo do Auto Postinho Lt-
da., em Ipanema. Neste posto, o
filho de Glória ouviu dos fren-
tistas que Daniela teria passado
lá na manhã do dia 28.

Os passos — "Telefonei

para o gerente do posto, que
confirmou que Daniela esteve lá
de manhã. Mas achei tudo isso
muito suspeito porque já havia
levantado os passos de Daniela
naquele dia", garante. Segundo
Glória, a filha saiu de casa, na
Barra, às llhl5, quando falou
pelo telefone com a amiga Patrí-
cia. Às llh30, Daniela estava
com a amiga Marcela, no Banco
Nacional do Jardim Botânico.
Ao meio-dia, chegou à casa de
Glória, no Jardim Botânico, de
onde teria ido direto à Tycoon.
"Daniela me deixou por volta

das 13h45, em minha casa, nb
Leblon. Ela comentou que preci-
sava ver um problema na ventoi-
nha e eu disse que o posto mafs
perto era na Avenida Bartolo-
meu Mitre. Às 16h, ela me tele-
fonou da Tycoon e disse que nãò
havia parado no posto", contou
Marcela Hognigman.

Outro posto — O gerente
do Auto Postinho, Antônio Ar-
ruda, confirmou ao JORNAL
DO BRASIL que Daniela abas-
teceu seu carro no posto, entre
12h e 13h do dia 28 e foi atendi-
da por Luiz Rodrigues, morador
de Nova Iguaçu, que trabalha de
6h.e às 14h.

O gerente disse que Luiz Ro-
drigues ficou chocado com 'a
coincidência de o crime ter ocoir-
rido no dia em que vira a atriz."Não há qualquer dúvida de que
ele esteve com ela naquele dia",
garantiu Arruda, que trabalha
no posto de Ipanema há mais de
13 anos.
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A Gávea foi um dos muitos bairros da cidade onde os sacos de lixo ficaram acumulados durante o dia

Garis 
param 

e deixam ruas cobertas de lixo

Os funcionários da Cornlurb protestaram contra a mudança no calendário de pagamento e podem manter hoje a paralisação

Cúria reage

a convite dá

-x Uma paralisação contra a mu-
'dança da data de pagamento dos
funcionários da Comlurb deixou a

Sicjade mais suja ontem. Eles amea-
rçam continuar parados, caso não
•Jejam recebidos hoje pelo prefeito
t^esar Maia. Segundo o Sindicato
dos Empregados das Empresas de

-Asseio e Conservação do municí-
pip, 60% dos garis que fazem a
^árredura das ruas e a coleta de lixo
«domiciliar pararam para protestar
;contra a decisão da direção da
JComlurb de pagar todos os 18 mil"Üncionários 

da empresa apenas no
"Último dia útil deste mês. Os em-
fígados reclamam que a Comlurb'•sempre 

seguiu uma escala que divi-
.•dei o pessoal em três grupos, que
-jfêCebem nos três útimos dias úteis
ffimês.
x* "A empresa só nos avisou na
"téspera que os salários não iriam
iffmecar a ser depositados", recla-
mou o presidente do sindicato,

¦^Manoel Meireles. Em abril, o pre-
fèito César Maia recuou da dèci-"são 

de pagar os funcionários da
íGomlurb no quinto dia útil do
f;ftiês seguinte, como acontece com(WVíi^ *-'
. qs outros funcionários do municí-
3510. O presidente da empresa,
X^ulo Carvalho Filho, garante•que não está deixando de cumprir
$ acordo coletivo da categoria^

A escala que divide os empre-

gados em grupos de pagamento é
herança da antiga diretoria. "Fi-
zemos um acordo verbal com os
trabalhadores para dividir o pa-
gamento em três dias, mas a pre-
feitura não teve dinheiro para nos
repassar com antecedência", disse
o presidente. O valor total da fo-
lha de pagamento da Comlurb é
de Cr$ 251,3 bilhões. O dinheiro
foi depositado ontem no Baneij,
que só libera o pagamento em 48
horas. Paulo Carvalho Filho disse
que vai tentar operar com mais
um banco, que libere o dinheiro
mais rápido.

Lixo — O presidente da
Comlurb se encontrou de manhã
com funcionários da empresa,
membros dos sindicatos do As-
seio e dos Rodoviários do Rio,
mas as partes não entraram em
acordo. Os funcionários recla-
mam que, por terem recebido os
contracheques na segunda-feira,
já estavam contando com o di-
nheiro.

Os locais mais atingidos pela
paralisação foram Méier, Tijuca,
Ilha do Governador, Zona Sul,
Campo Grande e Santa Cruz. A
Comlurb calculou que duas mil
toneladas de lixo deixaram de ser
recolhidas. A direção da Comlurb
prometeu pagar hoje aos traba-
lhadores que recebem em espécie.

Adriana Caldas

Mecânico se fere em esteira

í~~l O funcionário da Comlurb
Ricardo Antunes Pereira Filho,
mecânico do setor de manuten-
ção da Usina de Reciclagem e
Compostagem de Lixo do Caju,
sofreu um corte profundo no
braço direito quando fazia a ma-
nutenção de uma esteira. O aci-'
dente foi por volta das 8h, quan-
do Ricardo limpava uma peça
chamada polia magnética que,
como um ímã, atrai qualquer

metal que estiver misturado ao
lixo.

Segundo a assessoria da Com-
lurb, Ricardo teria voltado a
mexer na esteira depois do toque
da sirene que avisa que ela vai
entrar em funcionamento. Ele
não corre o risco de perder o
braço. Funcionários da Com-
lurb reclamaram da falta de mé-
dico ou ambulância de plantão
na Usina de Lixo do Caju.

¦ua,

Maçonaria :
A Cúria Metropolitana divail-

gou ontem nota oficial para escla-
recer que não sabia que a misslrde
ação de graças pelo 70° aniversa-
rio de Venâncio Igrejas foi pedida
à Igreja pela Maçonaria. O convi-
te para a missa saiu nos jornais 

'dte

ontem. Segundo D. João d'Ávila
Moreira Lima, bispo auxiliara
moderador da Cúria, que asshwa
nota, a Igreja Católica proibe fiéis
de participar das atividades'ma-
çônicas. 1

A nota é a seguinte: "A 
propó-

sito de convite para Santa Missa
veiculado pela Maçonaria úü^fe
jornal de 27 de maio, a Cú;tÍa
Metropolitana do Rio de Janeirò,
por ordem do Cardeal Arcebispo,
tem a declarar:

— Toda pessoa batizada tem
direito de pedir orações, inclusive
uma intenção na Santa Missa';.'.!,

— A Missa em questão não foi
pedida oficialmente em nome da
Maçonaria;

— Com relação à Maçonaria,,a
posição da Igreja Católica cooti-
nua clara e explícita, conforme
declaração oficial da Santa Sé:'Permanece imutável o juízo nega-
tivo da Igreja quanto às associa-
ções maçônicas, uma vez que os
seus princípios sempre foram corir
siderados inconciliáveis com a
doutrina da Igreja e por isso mes-
mo permanece proibida a filiação
a tais associações. Os fiéis qub
pertencem às associações maçôni-
cas estão em estado de pecadb
grave e não poderão receber à
Sagrada Comunhão' (Declaração
da Congregação para a Doutrina
da Fé, de 26 de novembro de
1983, publicada por ordem db
Santo Padre João Paulo II).". .

ELEIÇÕES ¦ CONVOCAÇÃO
Organização Sionista Unificada do Estado do Rio de Jana&o

convoca «a» afiliados para eteiç&s dia 30 de Maio do 1©33, na
HeS^aksa - Rio, das &00 às 18s$0 horas.
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cademo que faz parte
da cultura do pais
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Cachorrada sai 
por 

Cr$ 9 milhões

¦ Dono de cão

que matou outro

paga indenização
TTm crime caro pra cachorro.
LJ A aposentada Yeda Teodoro

Santos Ayeda, de 57 anos, ganhou
ontem no Juizado de Pequenas
Causas indenização de Cr$ 9 mi-
lhões por perdas e danos pela morte
de Sting, \imyorkshire terrier ataca-
do em 14 de março pelo pastor
alemão do médico Renato R.B. Pu-
gliese, em Jacarepaguá. No acordo,
homologado pelo juiz Luís Felipe

Salomão, também ficou estabeleci-
do que Yeda deverá comprar outro
cachorro em um mês.

Na ação contra Pugliese, Yeda
tinha pedido US$ 300 (Cr$ 13,3
milhões), alegando o preço de
mercado de um yorkshire, além da
indenização por danos morais.
Ela também pedia a .troca do por-
tão da casa do médico e a cons-
trução de um muro maior para
que o fato não se repetisse. Segun-
do a advogada de Yeda, Alice
Amorim, o juiz não concordou
com a medida, por considerar da

responsabilidade de Pugliese o
comportamento de seu animal.

Em 14 de março Yeda foi a
Jacarepaguá visitar a advogada
Alice Amorim. Ao sair para pas-
sear nas ruas do bairro com seu
cachorrinho, presente de Páscoa
do marido — o aposentado Jorge
Luiz de Souza, de 53 anos —, ela
passou com Sting diante da casa
de Pugliese. Segundo ela, Sting foi
puxado pelo pastor — que estava
solto — arrastado e destroçado.
Yeda disse que seu médico reco-
mendou a compra de outro cão.

'Extorquidos' 
levaram

multas 
por 

sonegação
1 Dois dos cinco fundadores da
| Confraria dos Extorquidos — um
! grupo de comerciantes que resol-

veu se unir contra os fiscais que' cobram propinas — já foram
| multados por sonegação de im-
: postos. Quem informa é o supe-
> rintendente de Fiscalização da Se-
; cretaria Estadual de Economia e
I Finanças, Geraldo Vila-Forte

Machado, que acusa a Confraria
de querer dificultar o trabalho da
fiscalização e desacreditar as au-
toridades. "Por 

que eles nunca se
utilizaram dos meios legais para
denunciar ações irregulares dos
fiscais?", questiona Machado.

> Segundo ele, o comportamento
de Antônio César Pires Miranda
júnior, dono da Geloso, e de Luiz
Gonzaga Santos, da Golden Me-
tais, não é "exemplar". O primei-
to pagou em abril um multa de
•Cr$ 4,5 milhões por não ter emiti-
do nota fiscal. O segundo teve o

parcelamento de uma dívida can-
celado em janeiro por falta de
pagamento e será inscrito na divi-
da ativa. Só esta semana, numa
blitz iniciada segunda-feira pela
Secretaria Estadual de Economia
e Finanças no Mercado São Se-
bastião, a Geloso foi autuada três
vezes e recebeu multas no valor
total de Cr$ 50 milhões. Os dois
empresários não foram localiza-
dos pelo JORNAL DO BRASIL.

De segunda-feira até ontem, a
Secretaria já havia emitido 53 au-
tos de infração nessa blitz, sendo
18 por sonegação fiscal. Os autua-
dos têm prazo de 30 dias para
pagar a multa ou recorrer na Jun-
ta de Revisão Fiscal da Secretaria.
O superintendente criticou a cria-
ção de organismos particulares de
proteção ao contribuinte, como a
Confraria, e se colocou à disposi-
ção dos comerciantes.

Viciado 
paga 

fiança e

é liberado de delegacia

Horas depois de ter sido preso
[quando estava armado e drogado
¦em sua mansão, na Rua Julieta
| Niemeyer, em São Conrado, Nel-
! son Koury, 31 anos, acabou sen-
i do liberado na 15a DP (Gávea) aopagar fiança de Cr$ 5 milhões. Ele
i foi autuado por desacato e posse
, de entorpecentes e ainda na dele-
' gacia teve que pagar uma multa' de cerca de Cr$ 5 milhões por não
! ter nota de compra da munição
;que a polícia apreendeu em sua

casa. Nelson foi preso com a na-
: morada, a professora de educação
| fisca Cláudia Machado Figueire-
do, e com o caseiro, WellintonNascimento, que também esta-
vam drogados, mas não foram

! autuados e apenas prestarem de-
, poimento.

Bêbado, drogado e armado —
depois de dar tiros e assustar os
vizinhos, — Nelson manteve a

, polícia à distância durante trêshoras, gritando que mataria Cláu-
dia e Wellington caso sua casa
fosse invadida. Dois policiais pas-
saram a negociar com ele até a' PM entrar na mansão e dominar

os três. Além da munição, foram
encontrados três revólveres, um
mosquetão, uma lança, uma espa-
da e facas que a família disse na
delegacia serem objetos de deco-
ração e de propriedade do enge-
nheiro Homar Koury, pai de Nel-
son. O delegado José Shiavo
Filho enviou as armas para exame
no Instituto de Criminalísitca
Carlos Éboli.

Devido ao vício e à repercurs-
são da prisão, a família de Nelson
pretendia interná-lo numa clínica,
mas ele não concordou e foi para
a casa de Cláudia, em Ipanema. A
notícia de que Nelson tinha sido
liberado não agradou a seus vizi-
nhos no condomínio, que é admi-
nistrado pela Associação dos Mo-
radores do Pepino. Nelson é
odiado pela vizinhança por causa
das constantes arruaças que pro-
move quando está bêbado e dro-
gado. Além de tiros, palavrões,
ameaças de agressão e as orgias
que promove, ele, segundo dizem,
tem prazer em dirigir em velocida-
de excessiva pelas ruas estreitas
do local.

SlOIJtSTÂS NO RIO

Para recuperar o respeito e o prestigio tia
organização Sionista, convidamos você, que está

cadastrado, para participar desta mudança e renovação.

Vote na Chapa 3 - Theodor Heral

Renato üie@!t£©n$tein para preslderfe
Domingo, dia 30, na Hebraica, de 9:00 às 18:00 horas.

Assaltantes í
»

presos em

Ipanema

Dois assaltantes foram presos
em flagrante ontem à tarde por
oito policiais militares após inva-
direm o apartamento 101 da Ave-
nida Epitácio Pessoa 344, no Jar-
dim de Alá (Ipanema). Os PMs do
23° BPM (Leblon) cercaram ò
prédio durante uma hora, até que
os bandidos se rendessem. Os pre-
sos são Maximillian Erik Weineh,
de 22 anos, e Marcos Antônio
Avelar, de 26, que foi levado cojjn
ferimentos no rosto para o Hospi-
tal Miguel Couto. O terceiro as-
saltante fugiu.

A polícia conseguiu recuperar
um videocassete e 19 peças <Je
roupa. Os três homens renderam
o porteiro Josias Borges Pereira,
de 36 anos, e invadiram o prédio.
Eles renderam a empregada <jlo
apartamento 101, Nilza dos San-
tos, mantida presa na lixeira junto
com o porteiro e o ajudante. Se-
gundo a estudante Liana Ribeiro,
de 15 anos, filha da dona do apar-
tamento invadido, Rosemary Me-
laneo Sobral, que chegou em casa
após o assalto, o bandido que fu-
giu só levou uma caixa com anéis
de prata. !

I | Dois homens armados de falas
e revólveres assaltaram ontem ide
manhã a casa do tenente do Exerci-
to Sérgio Tadeu dos Santos, ha
Rua Ouro Branco, 55, apartamento
503, na Vila Valqueire. Eles renije-
ram o militar quando ele saía de
casa para o trabalho e o amarra-
ram dentro de seu apartamento
com a esposa. Os ladrões fugirdm
levando um vídeo cassete e US$ 1
mil (cerca de Cr$ 44 milhões).

Subprocurador ameaça fechar

trechos das linhas da CBTU

Trilhos gastos e enferrujados,
dormentes podres, sistema de co-
municação com o Centro de Co-
mando Operacional sem funcionar,
pessoas atravessando as vias a todo
instante — inclusive diante dos
trens —, problemas de sinalização,
composições trafegando com por-
tas abertas e com freios defeituosos.
Esses foram alguns dos problemas
encontrados ontem pelo subprocu-
rador-geral do Trabalho, Ives Gan-
dra Martins Filho, que veio de Bra-
sília para conferir a segurança nas
linhas da CBTU (Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos).

Ives Gandra é responsável por
um inquérito, aberto pela Procura-
doria do Trabalho, para apurar de-
núncias do Sindicato dos Ferroviá-
rios. No dia 20 de abril, os
ferroviários fizeram greve de adver-
tência sobre a falta de segurança,

que põe em risco 8.717 funcionários
e 600 mil passageiros que usam o
sistema diariamente.

Gandra pode obrigar a CBTU a
fechar trechos de algumas linhas, se
a companhia não tomar providên-
cias. "A malha ferroviária é bem
deficiente e há uma série de irregu-
laridades", constatou ele. Além da
sujeira e do péssimo estado de con-
servação, ele viu o estado precário
das composições. Na cabine de co-
mando de um dos trens, Gandra
encontrou o freio sendo acionado
por uma corda.

Reclamações — Acompa-
nhado por um grupo de sindicalis-
tas, pelo chefe da Superintendência
de Trens Urbanos (STU), Paulo
Munck — responsável pela CBTU
no Rio —, e pelo chefe da Divisão
de Segurança e Saúde do Trabalha-
dor, Antônio Padilha, Ives Gandra
esteve no complexo Pedro II, na

Central do Brasil, visitando o Cen-
tro de Comando Operacional. A
comitiva percorreu parte da linha
auxiliar até Del Castilho — ouviu
reclamações de usuários — e esteve
em duas oficinas de trens.

Paulo Munck justificou a situa-
ção da companhia alegando dificul-
dades orçamentárias, pois segundo
ele o governo federal não está re-
passando recursos. A tarifa cobre
apenas 20% dos gastos da CBTU e
o restante é da responsabilidade do
governo federal. A STU administra
metade da CBTU em todo o país,
que opera em mais oito capitais
(São Paulo, Recife, Belo Horizonte,
Natal, Salvador, Maceió, Fortale-
za, João Pessoa). O sistema do Rio
de Janeiro é o mais antigo da rede,
e tem 740 quilômetros de linha
atravessando 15 municípios da re-
gião metropolitana.

Bill
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juíza exige fim de mordomia dos bicheiros

m Denise Frossard anuncia hoje medidas severas para os presos e pede apuração da obra patrocinada por Castor na Polinter ~

A juíza Denise Frossard consi-
(ierou "intoleráveis e esdrúxulas"
as mordomias que os bicheiros
Castor de Andrade, Paulinho An-
drade, José Petrus, o Zinho, e Aíl-
ton Guimarães, o Capitão Guima-
rães, estão tendo nas dependências
da Polinter, onde cumprem pena de
seis anos de prisão por formação de
quadrilha e bando armado. Segun-
do a titular da 14a Vara Criminal,
cabe ao poder público mantê-los
presos e é inaceitável que os conde-
nados tenham regalias.

Denise Frossard prometeu di-
'vulgar hoje medidas enérgicas para
colocar um ponto final às mordo-
mias. "Vou determinar a execução
dessas medidas, de preferência para
ontem. A Lei de Execuções Penais é
clara e deve ser cumprida", disse. A
juíza entrará de férias na próxima
tgrça-feira, mas até lá promete dei-
xar encaminhados todos os proce-
dimentos relativos ao processo que
condenou os 14 banqueiros do bi-
cho. A partir de Io de junho, o juiz
Luiz Carlos Estrella assumirá a 14a
Vara Criminal como titular.

Deturpação — O presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio, desembargador Antônio

Carlos Amorim, declarou ontem
que o tratamento especial que os
bicheiros vêm recebendo "é uma
deturpação do que deve ser a prisão
especial". Ele disse que não pode
haver privilégios para ninguém e, se
isso acontecer, pode ser classificado
como irregularidade. "Não se pode
aceitar que eles paguem por melho-
rias de condições nos presídios. Isto
é o início da tentativa de corromper
as autoridades", afirmou.

Humberto Telles, advogado de
Raul Corrêa de Mello, o Raul Capi-
.tão — que não está na prisão por
problemas de saúde —, disse que
pela legislação, o poder público não
pode receber benefícios — como as
obras da Polinter, financiadas por
Castor. Segundo ele, a juíza deverá
encaminhar ofício ao secretário de
Justiça Nilo Batista pedindo a apu-
ração das responsabilidades. O ad-
vogado lembrou ainda que os bi-
cheiros só terão responsabilidade se
ficar comprovado que houve cor-
rupção para permitir a reforma na
Polinter.

Fernando Rabelo

nAlvaro Luiz disse que a Polinter não pode aceitar favores de Castor
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CGC-60 -*44 437/0001-46 COMPANHIA ABEPTA
MINISTÉRIO

DE MINAS E ENERGIA Eletrobrás ^

INTERRUPÇÕES DE ENERGIA

^Para possibilitar a execução de serviços indispensáveis à manutenção e
ampliação da rode distribuidora, torna-se necessário interromper o forne-""timento de energia elétrica nos dias, locais e horários abaixo:

DIA 30 DE MAIO
MANGUINHOS E HEGIENÓPOLIS - Das 08:00 às 17:00hs, Rua Janot 0
Av. Novo Rio (parte).

DIA 31 DE MAIO
•' VICENTE DE CARVALHO - Das 08:00 às 16:00hs, Ruas L. de Carvalho,
,1 Cambuci do Vale e Av. Vicente de Carvalho.

RAMOS - Das 07:00 às 15:00hs, Ruas Noemia Nunes, Oliveira Campos e- Pça. Ramos Fiqueira.A energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOSRIO DC JANEIRO

CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 11/92-DPO

FORNECIMENTO DETiQUETES DE CESTA BÁSICA

AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DO
PRAZO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS

Ficam alterados os seguintes itens do Edital, que passam a ter
nova redação, como segue:

a) item 12.1 do EDITAL- FORMA DE PAGAMENTO"Os 
pagamentos serão efetuados após a aceitacão das

faturas pela Fiscalização da CEDAE, no prazo de 15 (quin-
ze) dias corridos, de acordo com as condições estabelecidas
nas Instruções Gerais, Anexo I do presente Edital."

b) item 13.1 do ANEXO I - PAGAMENTO"As 
faturas serão pagas em 15 (quinze) dias corridos após a

data de sua aceitação pela Fiscalização da CEDAE."
c) item 5 do EDITAL - DATA E LOCAL"As 

propostas serão entregues às 16:00 (dezesseis) horas
do dia 09 de junho de 1993, na Rua Sacadura Cabral, 103 -
7o andar, sala 09, nesta Cidade."
As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

Desip

Ão entrar na caminhonete do Desipe, 'Turcão' estava algemado e usava o uniforme do Àry Franco

Conta 
paga por 

Castor é apurada

O corregedor-geral de Polícia
Civil, Álvaro Luiz Pinto e Souza,
mandará hoje memorando à dire-
tora do Departamento Geral de
Polícia Especializada (DGPE),
delegada Martha Rocha, pedindo
a instauração de inquérito para
apurar se o bicheiro Castor de
Andrade financiou a reforma nas
divisórias de fórmica de sua cela
na Polinter.

"Trata-se de uma improbidade
administrativa, a direção de uma
prisão aceitar benfeitoriasjie_um-
detento", afirmou Álvaro Luiz.
Ontem, o próprio delegado adjun-
to da Polinter, Cidade de Oliveira,
admitiu que Castor pagou pelas
quatro divisórias novas. Álvaro
Luiz garantiu que, se a irregulari-
dade for comprovada, a Correge-
doria abrirá inquérito contra a
diretoria da Polinter.

Honra — "Temos 
que salva-

guardar a honra da polícia", iusti-
ficou Álvaro Luiz. "Os funciona-
rios da Polinter não podem
aceitar dinheiro dos presos. Cas-
tor já disse que deixaria para a
prisão as divisórias e a geladeira. .

Temo que fatos mais graves pos-
sam ocorrer", disse o corregedor.

Para o delegado adjunto da
Polinter, Cidade de Oliveira, não
há problema algum em ter as re-
formas da prisão pagas por Cas-
tor. Segundo Cidade, a Polinter
só tinha três celas especiais prepa-
radas para os bicheiros Zinho,
Paulinho Andrade e capitão Gui-
marães, pois acreditava-se que,
como Castor estava doente, fica-
ria em outro lugar.

_ -Buracos — "Quando Castor
chegou aqui, a cela que havia so-
brado estava com as divisórias
podres, esburacadas. Como não
tínhamos outras no estoque, e elas
precisavam ser trocadas urgente-
mente, o Castor se ofereceu para
pagar as novas e a mudança acon-
teceu sob nossa fiscalização", dis-
se Cidade.

Ontem, a delegada Martha
Rocha emitiu nota negando que
os "integrantes da cúpula do jogo
do bicho" presos na Polinter esti-
vessem com excesso de regalias.
Na nota, a delegada explica que
eles não têm frigobar, e sim gela-
deiras de uso doméstico, e que

estão usufruindo apenas do que é
previsto por lei nos Direitos Espe-
cíficos da Prisão Especial. Quanto
ao ônus da custódia, Martha Ro-
cha esclarece que as despesas são
de responsabilidade do Estado.

Sol — Segundo o delegado
Cidade de Oliveira, a prisão espe-
ciai da Polinter não é nada con-
fortável. "Os bicheiros estão con-
finados em celas de seis metros
quadrados, sem janela e sem di-
reito a tomar banho de sol". O
delegado informou ainda que não
há ar condicionado nas celas, por-
que as paredes não têm saída para
a rua.

Em cada quarto, guardado na
porta por dois policiais, há cama,
geladeira, armário, mesa, luminá-
ria, tapete, televisão. Paulinho
Andrade tem videocassete e cafe-
teira. Mas, nas visitas, que podem
ser diárias, eles são proibidos de
ter maior intimidade com suas
mulheres, porque a porta da cela
fica entreaberta, e os carcereiros
entram a cada 20 minutos. Os
presos da Polinter dormem com a
luz acesa, porque as lâmpadas do
prédio estão o dia inteiro ligadas.

Marco Antonio Rezende — 6/12/91
w

C^wmdosVereadores concedeu a tnedalhaPedro Ernesto ao banqueiro Paulinho Andrade em 91

Câmara não cassa medalha

bi Pouco quorum
mantém comenda

de contraventores

Ainda 
não foi desta vez que

a Câmara de Vereadores
cassou a medalha Pedro Ernesto
concedida em 1991 aos bicheiros
Paulo Roberto de Andrade e
Carlos Teixeira Martins, o Car-
linhòs Maracanã, presos por for-
mação de quadrilha e bando ar-
mado. Ontem não houve
quorum para aprovação do re-
querimento apresentado pela
bancada do PT, embora no iní-
cio do expediente 38 vereadores
tivessem assinado a lista de pre-

sença. A exemplo de anteontem,
o vereador Luís Carlos Aguiar
(PSC) pediu votação nominal e
votou contra a cassação, sendo
acompanhado por Thiers Mon-
tebello (PMDB).

Treze vereadores foram favo-
ráveis à cassação sugerida pela
bancada do PT. O requerimento
volta hoje à pauta. Se faltar quó-
rum, o requerimento deve em-
perrar as concessões de títulos e
medalhas, sempre apresentadas
às 16h, no prolongamento do
expediente, antes das sessões.

O jogo do bicho, que deve ter
mais um representante na Ca-
mara em breve — o bicheiro da

Rocinha, Luís Carlos Batista,
suplente de Montebello, que vai
para o Tribunal de Contas do
Município —, está provocando
disputas curiosas entre os verea-
dores. Na última terça-feira, 19
deles assinaram moção de apoio
à juíza Denise Frossard e ao
promotor Luís Carlos Caffaro,
responsáveis pela condenação
dos 14 bicheiros. A moção pro-
vocou indignação em Marcos
Drummond (PL), filho de Luizi-
nho Drummond, que ontem
passou a recolher assinaturas
para uma moção de pesar ao
povo paulistano 

"por ter tido
Luísa Erundina como prefeita".

e remove
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2 para Niterói"
Os bicheiros Waldemir Garcia,

o Miro, 65 anos, e Antônio Petrus
Kalil, o Turcão, 68, foram tráfts-
feridos ontem do presido Afy
Franco, em Água Santa, para o
Instituto Penal Vieira Ferreira
Netto, em Niterói. A determina-
ção foi da diretora do Desipe,
Julita Lengruber, atendendo à
portaria que estabelece que os
dententos com idade acima de 60
anos ou que sejam portadores de
doenças crônicas devem ser leva-
dos para aquele presídio. A jliléa
Denise Frossard, da 14a Vara Cri-
minai, deve se manifestar hojcso-
bre a transferência.

Os banqueiros saíram do 
'Àry

Franco às 17h23 e entraram alge-
mados nas duas caminhonetes' do
Desipe. Vestidos com o unifóttfte
do presídio — camiseta branca e
calça azul —, foram transporta-
dos no banco de trás, um em ca3a
veículo. Em nota divulgadá.'no
final da tarde, Julita informou
que a transferência seguia a por-
taria 718/Desipe/DG, publicada
no Diário Oficial de 13 de janeiro.

Desipe — A decisão, segundo
a nota, está baseada no artigo" B,
anexo A. "Waldemir Garcia, por-
tador de doença pulmonar' crôni-
ca, e Turcão e apresentando qilk-
dro clínico de diabete, atendem às
normas vigentes no Desipe", ex-
plica Julita. Às 17h55, os dois ^i-
cheiros já estavam no Ferreira
Netto, conhecido como Sítio-do
Pica-Pau Amarelo, devido à ain-
plitude de suas dependências.

Ainda no Ary Franco, foi co-
lhido sangue de Turcãox para veri-
ficar a taxa de glicose. À tarde,„[oi
a vez de Aniz Abraão David, o
Anísio, que sofre de otite, receber
visita de seu médico, Calil Fraiha,
acompanhado do advogado
Eduardo Gruzzi. Segundo Calirj o
bicheiro está com processo aléígi-
co que provoca obstrução nasal.
Ele fez uma limpeza em seu oúvi-
do e receitou remédios.

As visitas ontem no Ary Frán-
co se restringiram aos parentes ou
amigos que são parlamentares, ou
advogados. O deputado Farid
Abraão David, irmão de Anísio,o
vereador Marcos DrummondV^p-
brinho de Luizmho Drummond,>e
o deputado José Montes (PTR)
— no Tempra da Alerj — tam-
bém estiveram no local. ,

I
I

Caffaro quer

Raul na prisão
O promotor Luiz Carlos Cãf-

faro despachou ontem contra Çe-
dido de prisão domiciliar pari o
banqueiro do jogo do bicho Raul
Corrêa de Melo, o Raul Capitão,
de 84 anos. Segundo o promòTor,
o artigo 117 da Lei de Execuções
Penais permite que apenas réus
condenados em regime abefto
possam ser beneficiados com pri-
são domiciliar. Com isso, ò pro-
motor recomendou a tranferência
do contraventor para o Hospftal
Penitenciário, na Rua Frei Cane-
ca. Hoje, a juíza Denise Frossard,
da 14a Vara Criminal, dará pala-
vra final sobre o caso. !

Humberto Telles, advogado de
Raul Capitão, teme que a tranfe-
rência de seu cliente para o Hos-
pitai Penitenciário detone úm
processo incontrolável no estado
de saúde de seu cliente e que leve
o banqueiro do bicho à moiie."Ele não é apenas um homem
velho. Raul Capitão está morren-
do. Ele está moribundo e o hos£>i-
tal não dispõe de condições p;£ra
recebê-lo", afirmou. Raul Capitão
está com processo avançado de
esclerose, demente e cego.

No parecer, Luiz Carlos Caffa-
ro recomendou também que-seja
feita uma perícia médica no ban-
queiro do bicho Emil Pinheiro,
internado no Hospital Central do
Exército (HCE) desde o último
dia 14, quando foi decretada a
prisão preventiva da cúpula 

"do

jogo do bicho. O advogado 
"de

Emil, Murilo Perez, disse que a
direção HCE precisa de uma àu-
torização judicial para manjer
Emil hospitalizado.

Ontem, durante uma hora e
meia, Caffaro prestou dep.oi-
mento a cinco auditores da Ç.e-
ceita Federal. Os técnicos estão
investigando o uso de nomes fal-
sos pelos bicheiros nas declara-
ções de bens, com objetivo de
sonegar imposto de renda.
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l. REGISTRO

Resultado
da Loto

:00@©
¦j

Premiados: quatro apostado-
!.jes — dois de São Paulo, um do
. -Rio Grande do Sul e um de Ala-

gpas — no concurso l .004 da Loto.
-J Eles receberão o prêmio individual
, d,& Cr$ l.585.144.420. A quadra
¦premiou 629 acertadores, que rece-

_j3ejão Cr$ 10.080.411 cada um, en-
^quanto o terno pagará Cr$ 437.855

a 19.308 ganhadores.

'>•» ?
.Anunciado: o seminário Uni-

vvrsidade, município e mobilização
popular, que reunirá hoje os prefei-
,tçs do PT Tarso Genro, de Porto
Alegre, e Patrus Ananias, de Belo
Horizonte, e os prefeitos do PSDB

_jÇídice da Matta, de Salvador, e
.-.Pqulo Hartung, de Vitória. No se-

minário, coordenado pelo profes-
J s.or Cândido Mendes, presidente do
..Çpnselho Internacional de Ciências
. Sociais, os prefeitos vão analisar os

movimentos sociais no âmbito da
u administração nas áreas de educa-
-ção, saúde, lazer e política ambien-

--¦tal. Eles discutirão também a pers-
, pçctiva de cooperação federal na

,,f)tjpiinistração municipal e das uni-
.-versidades com a política do muni-
cípio. A diretora-geral adjunta para

.serviços sociais da Unesco, Franci-
,i)k Fournier, representante do dire-
¦toT-geral da Unesco, Federico Ma-"jor, também participará dos
Rebates. Promovido pela Conselho
Internacional de Ciências Sociais"tia Unesco e pela UniversidadeuvCàndido Mendes, o seminário co-
mbça às lOh na Rua da Assembléia
10, no Centro.

¦ Morreu: Samuel Tabacow, aos"7? anos, de câncer, anteontem, no"fíòspital 
Samaritano, em Botafogo.

Médico, foi fundador há 40 anos'' 1$ curso São Salvador, de prepara-
ção para candidatos às faculdades

,.dè' Medicina. Ex-professor de Quí-
mica do Colégio Pedro II, Samuel
Tabacow era casado, tinha quatro
filhos, nove netas e duas bisnetas. O

"enterro será hoje, às 10h30, no ce-
mitério israelita de Vila Rosali.

Anunciada: a
turnê brasileira da
cantora americana
Janet Jackson (fo-
to), que recentemen-
te assinou contrato
de US$ 40 milhões
com a gravadora
Virgin, o maior já
registrado para uma
cantora no mercado
internacional. Seus
agentes enviaram
um fax à EMI-O-
deon, comunicando
sua vinda no ano
que vem. Irmã de
Michael Jackson,
Janet já vendeu mais
de oito milhões de
discos e ficou em
primeiro lugar em
vendas, em 1990,
nos Estados Unidos.

j I 
^ 
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Internado: o presidente da Re-
pública Tcheca, Vaclav Havei (fo-
to), de 57 anos, para se submeter a
uma cirurgia simples e prevista há
muito tempo, segundo um porta-
voz que não deu maiores detalhes.
Ele ficará hospitalizado durante
uma semana e, após ter alta, vai
fazer repouso por um pequeno pe-
ríodo.

Aprovada: nos
testes para escolha
do elenco do musical
Charity, meu amor, a
atriz Totia Meirelles.
Ela concorreu com

mais 700 candidatas
nos testes de canto,
dança e interpreta-
ção. Totia, que há
seis anos faz parte
do elenco do musical

As noviças rebeldes,
interpretará a perso-
nagem Nick. A es-
tréia será dia 30 de
junho, no Teatro Gi-
nástico.

' 

jjj i

Desmentido:
por um porta-voz do
Palácio de Bucking-
ham que a princesa
Diana (foto) esteja
pensando em se con-
verter ao catolicis-
mo. O boato foi no-
ticiado pelo jornal
Daily Mail, que
acrescentou ter Dia-
na se reunido com o
sacerdote católico
Antony Sutch. Dire-
tor de uma escola
católica, Sutch disse
inicialmente que a
princesa "está 

pen-
sando seriamente no
catolicismo", mas
horas depois ligou
para o Daily Mail
negando que tenha
recebido Diana. O
jornal destacou ain-
da a amizade de
Diana com pessoas
da religião católica.

Confirmada: a presença do
ministro da Saúde. Jamil Haddad
(foto), segunda-feira, às 9h, no lan-
çamento da campanha contra o fu-
mo, no Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA), no Centro. Instituição
de saúde: nossa janela para um mun-
do livre de tabaco é o tema escolhi-
do pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). A solenidade conta-
rá com a médica Vera Luiza da
Costa e Silva, premiada pela OMS

por seu trabalho
no combate aò
tabagismo no
país. Segundo a
OMS, o hábito de
fumar mata
anualmente 100
mil brasileiros e 3
milhões em todo
o mundo.

Divulgado: o seminário O fi-
nanciamento como instrumento e
controle ambiental, dia 3 de junho,
de 9h às 18h30, no auditório do
Sindicato dos Bancos do Estado do
Rio de Janeiro. A palestra de aber-
tura será do presidente da Associa-
ção de Bancos do Estado do Rio de
Janeiro, Theofilo de Azeredo San-
tos. O secretário de Meio Ambiente
de São Paulo, Edis Milaré, e o de-
putado estadual Carlos Mine tam-
bém vão participar do seminário.

ANNA SOPHIA ARELLANO DOS PASSOSI

tA 

família de Anna Sophia Arellano dos Passos par-
ticipa seu falecimento, ocorrido em Belo Horizonte,
dia 23/05, e convida para a Missa de 7° Dia, que
será celebrada às 10:00 horas do dia 29 de maio,

amanhã, na Igreja N<' Sa do Rosário, no Leme.

t

ANTONIO CARLOS FERNANDES PASSOS MIRANDA
n ^ r r, (TRÊS ANOS DE SAUDADE)Pedro E. Mac Dowell dos Passos Miranda e Senhora convidam parentes e amigosivinuiiuu o M iuia lui iviuauí pai eiimi. « amiyuspara a Missa em memória do querido e inesquecível filho Antonio Carlos, que serácelebrada domingo, dia 30/5. ás 19:30, na Igreja de Santa Margarida Maria. RuaFonte da Saudade — Lagoa.

ADELIA ZIMELSON
Afamília convida para a DESCOBERTA DA MAT-
ZEIVA a ser realizada domingo 30 de maio às 9:50 hs
em Vila Rosali — Cemitério Velho. Ônibus especial
sairá às 8:40hs, da Rua Gago Coutinho, 63.

ARMINDA CAMPIO GOMES

t

(MISSA DE UM ANO)GENERAL ANAPIO GOMES FILHO e FAMlLIA convidam parentes e amigospara a Missa do 1o Aniversário de falecimento da sua querida e saudosaARMINDA, o ser celebrada no dia 31 de maio, 2°-feiia. ás 10 horas, na Igreja N.S° da Conceição e Boa Morte, à Rua do Rosário, esquina com Av. Rio Branco.

DORA HANDELSMAN
DESCOBERTA DA MATZEIVAAlexandre e Sarah Motyl. filhos e noras convidam para aDescoberta da Matzeiva a ser realizada no dia 30 de maio (domin-go) às 11:00 horas no cemitério de Vila Rosali — Velho.

DVOIRA SCHECHTMAN

&

A família convida para a Descoberta da Matzeiva a
ser realizada domingo 30 de maio, às 10:10 hs,
em Vila Rosali — Cemitério Velho. Ônibus especial
sairá às 8:40 hs, da Rua Gago Coutinho, 63.

DR. SAMUEL TABACOW
A Em vida você foi sempre um mestre que nos ensinou a

Y V ll(?ão de lutar com dignidade e ter paciência em alcançar¦ À os objetivos. Hoje com pesar e emoção comunicamos
;'j y seu falecimento sabendo que esta viagem será mais uma
ii aventura. A esposa, os filhos e demais familiares comu-— nicam que o sepultamento será hoje. dia 28 de Maio. às 10:30
^ horas, no Cemitério Israelita de Vila Rosali (Novo).

DORA HANDELSMAN

A Judith Helena e Moyses Bogorotty,

X X Debora e Celso Bogorotty, Lisa-
V beth © Walter Braun, Simone e Ja-

có Orlean, bisnetos e família convi-
dam para cerimônia da Descoberta da
Matzeiva que se realizará domingo, dia
30 de maio, às 11 horas, no Cemitério
Israelita (Velho) de Vila Rosali.

JORNAL DO BRASIL

PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
- De 2» a SMcira das 8:00 às 19KX) horas. 6Meira das 8:00 às 2íH)0 horas. Sábado dc 8.00 às 12:00 horasTel.: 580-5522;r Oe 2. a SMeira apóí 1*00 hora — (iMeirj jpós js 20:00 horas — Sábados após as 12:00 horas, — Domingos rferiados: Tels: 585-4320/585-4476 "

ir4 DIA ÚTIL: Até 10 cm = CrS 809 + de 10 cm = Cr* 969DOMINGO; Até 10 cm = Cr* 1.097 + dc 10 cm = Cr* 1.428

NELLY BELLOC

f 

Impossibilitados de dirigir-se a todos individual-
mente, seus filhos, Pedro Hugo. Elizabeth, João
Carlos e José Antonio, agradecem as manifesta-
ções de carinho e conforto recebidas e convidam

demais parentes e amigos para a Missa de Sétimp Dia,
que farão celebrar às 11:00 hs da manhã de sábado, dia
29 de maio, na Paróquia N. Sra. da Divina Providência,
à Rua Lopes Quintas, 274, no Jardim Botânico.

KJU tJ
^ <-r—

SHABAT

HORÁRIO OE ACENDER AS VELAS

16:56 hs

w** | RUA
SINAGOGA 0EIT-ARON

RUA GAGO COUTINHO, 63
LARANJEIRAS-RJ

TEL.:22S-3507

SANTA CASA

CEMITÉRIOS

ÚLTIMO AVISO
Levamos ao conhecimento dos interessados ou responsáveis pelos sepulta-
mentos TEMPORÁRIOS, cujos prazos estejam vencidos, nos Cemitérios de
Jacarepaguá, Campo Grande, Guaratiba, Inhaúma, Ilha do Governador,
Ricardo de Albuquerque. Irajá. Paquetá. Piabas, Realengo, São Francisco
Xavier (Caju), São João Batista e Santa Cruz, que serão procedidas as
exumações dos restos mortais, independente de qualquer outro aviso

A ADMINISTRAÇÃO
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. . , , Fonte: ONMET/MARAm cnegaaa de uma frente fria no Sudeste deve mudar a paisagem no** estado nos próximos dois dias. Segundo o Departamento Nacional deMeteorologia, o tempo fica nublado com chuvas hoje, mas já podem ocorrer
períodos de melhoria durante o final de semana. A temperatura cai, variandode 16 a 28 graus. A taxa de umidade relativa do ar, que ontem ficou em tornode 50%, deve aumentar nos próximos dias. Os ventos passam de quadrantenorte a sudoeste, com rajadas.

AMERICA DO SUL
nascente 06h24mln
poente 17h15mln

nascente 11hS7min
poente

Fotos: Inpc

SNova21a 28/5

?
4C.h?'l/6

Crescent*28/S a 4/6

12 a 19/6
Fonte: Obsen/atório
Nacional

ONDAS
A previsão da Marinha parahoje na orla do Rio de Ja-nelro ô de céu parcialmentenublado a nublado, com nè-voa úmida pela manhã. Osventos passam de nordestea noroeste, com velocidadede 10 a 15 nós e brisa desudeste durante o dia. Marde nordeste com ondas de1m a 1,5m, em intervalos de4 a 5 segundos. A visiblllda-de varia de 4Km a 10Km.Em Niterói, a tempèraturada água ô de aproximada-mente 23 graus.
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Satélite Qoes - 21 h (26/5) A nebulosidade diminui no suldo pai», mas a temperatura continua cair. com o mínima llcondo emtorno de 2 graus negativos e a máxima chegando a 16 graus. Pelamanha, podem ocorrer chuvas Isoladas no Paraná e geadas no Rio >Grande do Sul.

preamar
07h30min
21.h02m.rn*

baixamar
03h'21,mln
21h02min

0.9m
0.8m

0.6m
0.4m

PRAIAS
Mangaraliba Própria
Grumari Própria
Recreio Própria
Barra Própria
Pepino Própria
SâoConrado Própria
Leblon Própria
Ipanema Própria
Copacabana Própria
Leme
Urca Própria

*¦ ;—j m '
Satélite Goes - 15h (27/5) Uma frente fria passa hoje pelo1litoral de Sfto Paulo e do Rio de Janeiro, provocando chuvas e*queda de temperatura. Esse sistema deve atingir os demais esta-dos do Sudeste r»o final do dia. Estão previstas chuvas também no'litoral do Nordeste.
CAPITAIS

Icarai Imprópria
Piratininga Própria
ltaipu. Própria
Itacoatiara Própria
Martaâ p,ÍP.,'a
Itauna Própria
Jaconé Própria
Araruama Imprópria
Cabo Frio Própria
Arraial do Cabo Própria
Búzios Própria
Rio das Ostras Própria
Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente Boletim de 2115193

ESTRADAS
•"^dwite Outra (s* i ie>Serviços de conservação entreo Km 163 e o Km 208 e nos Kms257, 289, 298 e 330. Operaçãotapa-buraco do Km 252 ao Km333. Deslizamento do acosta-monto no Km 298 (SP-RJ). NoKm 311, em Penedo, desvio(RJ-SP) e meia pista (SP-RJ).
Rio-Juiz da Fora (BA 040)Obras de contenção no Km 2(Juiz de Fora-Rio) e nos Kms 9e 97 (Rlo-Juiz de Fora). Estrel-tamento da pista no Km 47.

CM*I» CwkJIjCm rairnlii Cidade CondipSes mai min
PoitoVelho s/regislro - - ®S!!E?.™ .?.'.'?s'slro " ~
RIoBranco s/registro - s/registro -
Manaus s)registro - fSS£f.!.™S.P?,',(™ljlado 29 ""
Boa Visa s/registro - - Ooilnia s'regislro -
Belim s/reglstro - - BmdJia s/registro -
Marapi s/registro - nuWtfuivas 25, 15.
Palmas s/reglstro - - Vipiria par/nublado 30' 161
SSoLui2 s/registro - - ®^oPaulo nub/chuyas 22*13*
Toresina s/regislro - Curitiba nub/chuvas 18 07*
Foitaleza s/registro - Flor/ari6polis par/nublado 10 07
Natal ¦ s/registro - Porto Alegre par/hubla4:i 14 CMDmido i grave dos funcjoniriotSteffi; - ..." do DNMET n» regi&es Norte,"W( - Nordwte e Centro-Oetta nao fo-'
Maoeii'  1/registro ram "iimlgactos at previiies do._capitals do.^ k

.9^.. .SSISiSJS.,.!!!!".^*! cidade Condipaes maxmirr
Mbto Si »1»

isas jssssfe j1 17 mm 'v'h
***" WSmTSSZ '""12""^

Moscou nublado 10 06
Novalorque cfiuvas 25 16

Site"" mbi'aito 21 ii
S)SS9. J5SSS Roma 

daro F15

iteSasKLfe .?....« 1
tl™ .™.?Sf!S SSo Francisco nublado 19 16
issi E.JS 55ISZ71
HilSS "V™5™ 2LJ? T6quio daro 26 1J
losAngeles nutHado 24 17 li""w
i35Si„i. .?.....!? Washington claro 27 16' 

Santos Dumont
Galeão (RJ)

Ne yoeiros pela m a n h à.

Rio - Santoa {BR 101)Mela lista nos Kms 63 e 208(Santos-Rlo) e no Km 132 (Rio-Santos). Tráfego por variante
pavimentada no Km 136.

Cumbica (SP)
^yoeiros pela manhà.

Çonjonhas (SP)
ViracoposjSPJ

Par/nublado. Chuvas pela madrugada*
Par/nu^ado. Çbuvas ^eia madrugada.

Tempo bom. Visibilidade boa.
Rio - Campos (BR 101)Trânsito normal.
Rio - TaraaópoHa (BR 116)Estreitamento da pista nos Kms29. 30. 33. 86 e 87. Obras docontenção nos Kms 93 e 96, emeia pista no Km 98.

Manaus
Fortaleza^
Recite
Salvador

...I®!ÜBí!.{!?.ül:.y!s!bi,irfa(íe b°a-
Possíveis chuvas.

Tempo bom. Visibilidade boa.
Par/nublado. Visibilidade boa.
Par/nublado. Possíveis chuvas.

Fontai DNER/ DER.

Curitiba
Porto Ateore ...I?.!ÜP?.[!H!,.!aí!?.- Possíveis chuvas.

Fonte: 7asa -ISíÜfSiSSuíISíSS!!?8 Pela manhà.
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^ Masculino '•'•

X:' Derrick Roatagno (EUA) 6/3, 6/4, 4/6 e 6/2 Jakob Hlasek (Sui)
| Goran Prplc (Cro) 6/3.6/3,2/6 e 6/3 Shuzu MatsuoKa (Jap)
H Carl-Uwe Steeb (Ale) 7/5, 6/3 e 6/0 Mario Visconti (Ita)
I 

"Paul 
Haarhuis (Hoi) 4/6,6/3.6/0. e 7/6 (7/0) Wayne Ferrera (A(S)

Femlnino
| Gabriela Sabatini (Arg) 6/3 e 6/3 Karine Quentrec (Fra)

: Mary Joe Fernandez (EUA) 6/3, 3/6 e 6/1 Ann Grossman (EUA) |f
I Arantxa Sanchez (Esp) 6/0 e 6/0 Naoko Sawamatsu (Jap)
* Manuela Maleeva (Sui) 6/3 e 6/2 Jenny Byrne (Aus) |§

L! .'¦¦¦- E I ¦-^;-;-.>-:i'----' - ¦ • ¦¦ ¦-

Paulo^-Luiz PauloLima

i WgrngmeBm H 1 lHHH^^HHHHI^^wM^^BHHHi^^^HBHHpMRHH9HHHpi^^BBHHHHiH^^HHp|HH
O tricampeao Senna poe a faixa do bi do Sao Paulo: o pilot o ainda consider a o tetra possivel, se Alain Prost vol tar a falhar
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Mansell quer ganhar experiencia em Indianapolis

alemão Karbacher eliminou Chang logo na segunda rodada

Derrick Rostagno (EUA) 6/3, 6/4, 4/6 e 6/2 Jakob Hlasek (Sui)
Goran Prpic (Crp) 6/3.6/3, "2/6 e 6/3 Shuzu Matsuoka (Jàp)
Carl-Uwe Steeb (Ale) 7/5, 6/3 e 6/0 Mario Visconti (Ita)
Paul Haarhuis (Hol) 4/6,6/3,6/0 e 7/6 (7/0) Wayne Ferrerá (AfS)
Feminino
Gabriela Sabatini (Arg) 6/3 e 6/3 Karine Quentrec (Fra)
Mary Joe Fernandez (EUA) 6/3, 3/6 e 6/1 Ann Grossman (EUA)
Arantxa Sanchez (Esp) 6/0 e 6/0 Naoko Sawamatsu (Jap)
Manuela Maleeva (Sui) 6/3 e 6/2 Jenny Byrne (Aus)

Indianàpolls, EUA —AFP

Piloto, que é corintiano, desembarca em meio à festa da torcida do São Paulo e põe a faixa do bicampeão da Libertadores

Regularidade ^
FERNANDO BARBOSA

SÃO PAULO — A vantagem técnica da Williams
[sobre a McLaren ainda é muito grande, mas o brasi-
¦leiro Ayrton Senna aposta em novos erros do rival'Alain Prost, como a largada queimada no GP de
,Mônaco, para manter viva a disputa pelo seu quarto
.título mundial. "Acho 

que depois desse problema ele
lvai ter ainda mais dificuldade nas largadas. As Wil-
;liams têm grande vantagem e só quando eles come-
,tem algum erro ou têm um problema técnico a gente¦tem alguma chance", resumiu o piloto, surpreendido
|no desembarque pela festa da torcida do São Paulo,
cjue esperava o time bicampeão da Libertadores.

Envolvido pela festa, o corintiano Senna não teve
[outro jeito senão aderir e acabou vestindo uma faixa
do bi e acenando a bandeira tricolor, diante do côro¦animado dos torcedores. "Sei 

que você é corintiano
mas nós gostamos de você", avisou um fã. "Todo

mundo que representa bem o Brasil no exterior e traz
-alegria ao brasileiro tem um mérito muito grande e
-ajuda a melhorar a imagem do país lá fora", devolveu
Senna.r

! Enquanto a nova namorada, a modelo Adriana
Galisteu, saía por outro lado, quase despercebida, o
tricampeão ficava para enfrentar a torcida e a im-
prensa. Bem humorado, não perdeu a chance de
alfinetar os erros cometidos por Prost. "Ele sempre
teve essa tendência de se movimentar antes da luz
;verde e conseguia se sair bem, mesmo contrariando a
¦regra. Mas agora as coisas se complicaram para ele",
comentou. Para Senna, mesmo sendo um piloto expe-
riente, recordista de vitórias na F 1, e tricampeão
mundial, Alain Prost está sentindo a pressão de ser
¦sempre o favorito.

"Tecnicamente, a vantagem da Williams é inalcan-
içável. Prost sabe que tem o melhor carro e tudo que
qualquer piloto poderia sonhar. Com isso, a obriga-
ção de vencer é sempre dele", avaliou, transferindo ao'adversário 

todo o favoritismo. Novamente líder do
campeonato, com cinco pontos à frente do piloto
francês, Senna admite que até aqui a lógica do favori-
Itismo não está se confirmando na prática. Mas acha
íjue mesmo quando tiver o novo motor série VII, a
partir do GP da Inglaterra, a situação não mudará.

. Em Montreal, próxima prova da temporada, em
<13 de junho, Senna também dedica suas chances ao
•improvável. "Montreal sempre tem uma instabilidade
muito grande no tempo e isso pode determinar um
.resultado. É uma pista rápida como a maioria daqui
para a frente e a vantagem deles é grande. Temos que
[estar atentos para estar no lugar certo na hora em que
aparecer uma oportunidade", comentou, lembrando
que todas as suas vitórias foram obtidas em condi-
[ções extraordinárias, pelas condições do tempo (In-
.terlagos e Donnington) ou por erros dos adversários.

São Paulo — Luiz Paulo Lima

O tricampeão Senna põe a faixa do bi do São Paulo: o piloto ainda considera o tetra possível, se Alain Prost voltar a falhar

Objetivo é sobreviver

¦ Mansell só

Mansell quer ganhar experiência em Indianápolis

quer terminar

as 500 Milhas

T NDIANÁPOLIS, EUA — O
X piloto inglês Nigel Mansell,
atual campeão mundial de Fór-
mula 1, rtão se considera favorito
para vencer as 500 Milhas de In-
dianápolis, domingo. Ele confes-
sou ontem que sua maior expecta-
tiva é apenas completar a prova
mais tradicional do automobilis-
mo. Mansell largará em oitavo
lugar e disse que sua maior expec-
tativa é ganhar experiência. "É
um ambiente novo para mim.
Tem uma atmosfera especial e
completamente diferente de tudo

que já experimentei nas pistas",
analisou.

Aos 39 anos, recuperando-se
de uma cirurgia nas costas, Man-
sell tem ainda pouca experiência
em circuitos ovais e considera a
pista de Indianápolis imprevisível."Para mim, o mais importante é
correr e sobreviver", brincou. Ele
não poupou elogios a sua equipe,
a Newman-Haas. "É lima equipe
fantástica, que tem me dado todo
o conforto possível", afirmou.

Veterano — O mais velho
campeão das 500 Milhas ainda
vive. É Louis Meyer, que ganhou
a prova três vezes: em 1928, 1933
e 1936. Aos 84 anos, ele continua
acompanhando a prova com inte-
resse.

ajuda Qiristian '
SÃO PAULO — Os bons resulta^

dos nas primeiras etapas do Mun-i
dial de Fórmula 1 — cinco pofitoá
em seis corridas — podem ser deçi-'
sivos para que Christian Fittipaldi
continue na Minardi na próxima
temporada. A hipótese de a equifip'
se fundir com a Scuderia Italiá env
94 é admitida por Christian e seu
pai, Wilsinho Fittipaldi. Segundo
Christian, a equipe continuarúfse-
diada em Faenza e os carros corre-
riam com motores Ford V8, aó'ifp
vés dos Ferrari VI2 da Scud^riá
Italia. "A 

grande vantagem da.no"
va equipe seria o orçamento mais
reforçado", explica o piloto. ..

Com a fusão, dos quatro atuyj^'
pilotos dos dois times — Christian,
Fabrizio Barbazza, Luca Badoer e
Michele Alboreto — dois deverão
ficar desempregados. Christíaií,'
que conseguiu os melhores resulta-
dos até agora, diz que ainda é mui-
to cedo para se pensar na próxiir^í
temporada, mas admite estar sur-
preso com seu desempenho. "Dás
seis corridas, terminei quatro-E
sempre entre os oito primeiros, filo'
início do campeonato eu esperaVií
chegar ao GP do Canadá com um
ou dois pontinhos no máximo", rp-
velou o piloto, que garante não es-
tar preocupado com sua sobíèVi1
vência na categoria. "Possa
esperar. Sou jovem e tenho pelo
menos mais 15 anos de F 1". *' "

A esperança de Christian no;GP
do Canadá, dia 13 de junho, é que o.
novo assoalho apresente na pista o<(
desempenho dos testes no túnél de"
vento. Os problemas de suspensão,
se não foram resolvidos, pelo me-?
nos foram minimizados. "Com o1
carro mais estável, podemos dimi-'
nuir a pressão no aerofólio, tornán-,
do o carro mais veloz nas retas",;,
acredita o piloto. 

"Meu objetivo, a]
partir de agora, é terminar o m^ixi-;
mo possível de corridas. Os chefes!
de equipes dão muito valor à còhs- '
tância dos pilotos".

Senna, otimista, aposta nos erros de Prost

Meligeni 
passa 

à terceira

que deu certo
Cansar o adversário, aprovei-

tando-se da fome de bola do fran-
cês. Esta foi a tática adotada pÒT
Fernando Meligeni, ontem, para
eliminar Stéphane Huet, e seguir
em frente no torneio de Roland
Garros, conforme admitiu o pró-
prio Meligeni, em entrevista coleti-
va, após a vitória.

"Sabia 
que a partida seria dura.

sobretudo porque Huet vinha de
uma vitória difícil contra Lendl.
Achava que só poderia perder [o
primeiro set, e acreditei ainda mais
nisso quando o placar chegou a 5/1.
Depois que virei e ganhei o set,;me
descontrai e decidi cansar Huet., Ele.
não esperava por isto, reagiu. Quer
ria correr em todas as bolas. Cari-
sou e sobrou pra mim", expliógj^
orgulhoso. - j :

Questionado sobre a pressã(J..da
torcida, Meligeni disse ter se^m-
pressionada mais com a reação do
adversário que com os torcedores."Eu não costumo me impressigpyí
nem ficar nervoso com a torcida
desde que joguei em Maceió, em.91.
contra Luiz Mattar. Todo mundo
sabia que nasci na Argentina s ü
partida se transformou em um vep-
dadeiro duelo entre um brasileixole
um estrangeiro. No final a pressão
me afetou. Ontem não me preòcu-
pei muito com os torcedores.

ANY BOURRIER
Correspondente

PARIS, FRAN-
ÇA — O tenista
argentino, natu-j
ralizado brasilei-
ro Fernando Me-
ligeni passou à
terceira rodada
do Torneio de Roland Garros ao
vencer ontem o francês Stephane
Huet por 7/6 (7/4), 7/5 e 6/4. Huet
havia derrotado Ivan Lendl na
abertura da competição. Já Jaime
Oncins não teve a mesma sorte.

Perdeu para o sueco Magnus Lars-
son por 3/6, 7/6 (7/3), 6/4 e 6/4.

Mesmo com a torcida contra,
Meligeni teve calma para segurar
o francês e impor seu jogo. O pró-
ximo adversário do argentino é
bem mais experiente que Stephane
Huet. Trata-se do alemão Patrick
Kuhnen, que tem oito anos de
profissionalismo.

A segunda rodada foi protago-
nizada por algumas surpresas. Dois
cabeças de série foram eliminados:
o tcheco Petr Korda (6) perdeu pa-
ra o alemão Marc Goellner por 6/3,

7/6 (7/4), 7/6 (10/8), enquanto o;
norte-americano Michael Chang!
(8) foi eliminado para outro -ale-»
mão, Bernd Karbacher, por ir/6,:.
6/3, 6/4 e 6/2. Já o sueco Stefan'
Edberg, que na primeira rodada so-!;
freu para passar pelo uruguaio»
Marcelo .Filippini, venceu o norte-
americano Aaron Kricstein por 6/3.
6/1, 5/7 e 7/5. M

A chuva que atingiu Roland
Garros ontem acabou provocando
a suspensão de duas partidas. Pete
Sampras (EUA) x Marcos Ondrus-
ka (AfS) e Jonas Svensson (Sue*).x
Javier Sanchez (Esp).

Cansar rival

foi a tática

WmÊ Fórmula Indy /á è uma emoção. As 500 Milhas cie Indianápolis é mais emoção ainda.
Campeões mundiaiscomoÈmerson, Mansell, Raul Boesel e Mario Andretti • correndo nas 500 Milhas é mais e mais
ilírrí;" - —- yy, ,.v—v;. \V ríí ài S;
emoção. Nelson Piqüet voltando às pistas depois, de. 1 ano, i.usto nestá prova, è?emoção^demais. Não vá ficar.;::'" ; v- ...»

, emocionado antes da hpra e perder a corrida. B domingo, diá 30, â partir das ,12h, ná Rede Manchete. <
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Emerson foi o 5° no Carburation Day

Senna,
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O alemão Karbacher eliminou Chang logo na segunda rodada

Derrick Rostagno (EUA) 6/3, 6/4, 4/6 e 6/2 Jakob Hlasek (Sui)
Goran Prpic (Cro) 6/3,6/3, 2/6 e 6/3 Shuzu Matsuoka (Jap)

¦ Piloto, que é corintiano, desembarca em meio à festa
..FERNANDO BARBOSA

SÃO PAULO — A vantagem técnica da Williams
sobre a McLaren ainda é muito grande, mas o brasi-
leiro Ayrton Senna aposta em novos erros do rival
Alain Prost, como a largada queimada no GP de
Mônaco, para manter viva a disputa pelo seu quarto
título mundial. "Acho 

que depois desse problema ele
vai ter ainda mais dificuldade nas largadas. As Wil-
liams têm grande vantagem e só quando eles come-
tem algum erro ou têm um problema técnico a gente
tem alguma chance", resumiu o piloto, surpreendido
no desembarque pela festa da torcida do São Paulo,
que esperava o time bicampeão da Libertadores.

Envolvido pela festa, o corintiano Senna não teve
outro jeito senão aderir e acabou vestindo uma faixa
do bi e acenando a bandeira tricolor, diante do côro
animado dos torcedores. "Sei 

que você é corintiano
mas nós gostamos de você", avisou um fã. "Todo
mundo que representa bem o Brasil no exterior e traz
alegria ao brasileiro tem um mérito muito grande e
ajuda a melhorar a imagem do país lá fora", devolveu
Senna.

Enquanto a nova namorada, a modelo Adriana
Galisteu, saía por outro lado, quase despercebida, o
tricampeão ficava para enfrentar a torcida e a im-
prensa. Bem humorado, não perdeu a chance de
alfinetar os erros cometidos por Prost. "Ele sempre
teve essa tendência de se movimentar antes da luz
verde e conseguia se sair bem, mesmo contrariando a
regra. Mas agora as coisas se complicaram para ele",
comentou. Para Senna, mesmo sendo um piloto expe-
riente, recordista de vitórias na F 1, e tricampeão
mundial, Alain Prost está sentindo a pressão de ser
sempre o favorito.

"Tecnicamente, a vantagem da Williams é inalcan-
çável. Prost sabe que tem o melhor carro e tudo que
qualquer piloto poderia sonhar. Com isso, a obriga-
ção de vencer é sempre dele", avaliou, transferindo ao
adversário todo o favoritismo. Novamente líder do
campeonato, com cinco pontos à frente do piloto
francês, Senna admite que até aqui a lógica do favori-
tismo não está se confirmando na prática. Mas acha
que mesmo quando tiver o novo motor série VII, a
partir do GP da Inglaterra, a situação não mudará.

Em Montreal, próxima prova da temporada, em
13 de junho, Senna também dedica suas chances ao
improvável. "Montreal sempre tem uma instabilidade
muito grande no tempo e isso pode determinar um
resultado. É uma pista rápida como a maioria daqui
para a frente e a vantagem deles é grande. Temos que
estar atentos para estar no lugar certo na hora em que
aparecer uma oportunidade", comentou, lembrando
que todas as suas vitórias foram obtidas em condi-
ções extraordinárias, pelas condições do tempo (In-
terlagos e Donnington) ou por erros dos adversários.

São Paulo — Luiz Paulo Lima
da torcida do São Paulo e põe a faixa do bicampeão da Libertadores

Regularidade

ajuda Christian
SÃO PAULO — Os bons resulta-

dos nas primeiras etapas do Mun-
dial de Fórmula 1 — cinco pontos
em seis corridas — podem ser deei-
sivos para que Christian Fittipaldi
continue na Minardi na próxima
temporada. A hipótese de a equipe
se fundir com a Scuderia Italia em
94 é admitida por Christian e,.$çu
pai, Wilsinho Fittipaldi. Segundo
Christian, a equipe continuaria se-
diada em Faenza e os carros corre-
riam com motores Ford V8, ao, in-
vés dos Ferrari V12 da Scuderia
Italia. "A 

grande vantagem da no-
va equipe seria o orçamento íiiJis
reforçado", explica o piloto.

Com a fusão, dos quatro atuais
pilotos dos dois times — Christiüh,

' Fabrizio Barbazza, Luca Badocr e
Michele Alboreto — dois deverão
ficar desempregados. Christian.
que conseguiu os melhores resulta-
dos até agora, diz que ainda é mui-
to cedo para se pensar na próxima
temporada, mas admite estar sur-
preso com seu desempenho. "Das
seis corridas, terminei quatro. E
sempre entre os oito primeiros. No
início do campeonato eu esperava
chegar ao GP do Canadá com um
ou dois pontinhos no máximo", re-
velou o piloto, que garante não^es-
tar preocupado com sua sobrèvi-
vência na categoria. "Posso
esperar. Sou jovem e tenho JVèlo
menos mais 15 anos de F I".

A esperança de Christian no-GP
do Canadá, dia 13 de junho, é quc'o
novo assoalho apresente na pista o
desempenho dos testes no túnel de
vento. Os problemas de suspenSãò,
se não foram resolvidos, pelo 

'me-
nos foram minimizados. "Com o
carro mais estável, podemos dimi-
nuir a pressão no aerofólio, torrián-
do o carro mais veloz nas letiiá".
acredita o piloto. 

"Meu objetivara
partir de agora, é terminar o má£í-
mo possível de corridas. Os chefes
de equipes dão muito valor à cons-
tância dos pilotos".

O tricampeão Senna põe a faixa do bi do São Paulo: o piloto ainda considera o tetra possível, se Alau^ros^oltaw^allmr

Boesel continua bem

¦ Brasileiro é

de novo 3o no

útimo treino

INDIANÁPOLIS, 
EUA — O

brasileiro Raul Boesel, que lar-
ga na primeira fila das 500 Milhas
de Indianápolis, domingo, voltou
a andar bem, ontem, no último
treino, o chamado Carburation
Day. Boesel repetiu o que fez no
treino oficial e marcou a terceiro
melhor volta, a 357,608km/h. O
melhor foi o americano Scott
Brayton, com 359,687km/h, se-
guido de Nigel Mansell, com
357,997km/h.

Só o canadense Paul Tracy não
entrou na pista para o último trei-

no antes da corrida. Ele ficou em
Toronto, acompanhando o parto
de sua mulher, que à luz uma
menina. Paul é companheiro de
Emerson Fittipaldi, que marcou a
quinta melhor volta —
355,614km/h.

O outro brasileiro nas 500 Mi-
lhas, o tricampeão de Fórmula 1,
Nélson Piquet, terminou o treino
frustrado com o carro: "O wate-
gate (válvula que regula a pressão
do turbo) abria e o carro não
andava nada", desabafou Piquet,
que deu apenas quatro voltas, que
vai para a corrida sem conhecer o
comportamento do carro com
tanque cheio.

otimista, aposta nos erros de Prost

Carl-Uwe Steeb (Ale) 7/5, 6/3 e 6/0 Mario Visconti (Ita)

Feminino
Paul Haarhuis (Hol) 4/6, 6/3. 6/0 e 7/6 (7/0) Wayne Ferrera (AfS)

Gabriela Sabatini (Arg) 6/3 e 6/3 Karine Quentrec (Fra)
Mary Joe Fernandez (EUA) 6/3, 3/6 e 6/1 Ann Grossman (EUA)
Arantxa Sanchez (Esp) 6/0 e 6/0 Naoko Sawamatsu (Jap)
Manuela Maleeva (Sui) 6/3 e 6/2 Jenny Byrne (Aus)

Meligeni 
passa 

à terceira

rodada, mas Oncins 
perde

ANY BOURRIER
Correspondente

PARIS, FRAN-
ÇA — O tenista
argentino, natu-
ralizado brasilei-1
ro Fernando Me-
Iigeni passou à
terceira rodada
do Torneio de Roland Garros ao
vencer ontem o francês Stephane
Huet por 7/6 (7/4), 7/5 e 6/4. Huet
havia derrotado Ivan Lendl na
abertura da competição. Já Jaime
Oncins não teve a mesma sorte.

Perdeu para o sueco Magnus Lars-
son por 3/6,7/6 (7/3), 6/4 e 6/4.

Mesmo com a torcida contra,
Meligeni teve calma para segurar
o francês e impor seu jogo. O pró-
ximo adversário do argentino é
bem mais experiente que Stephane
Huet. Trata-se do alemão Patrick
Kuhnen, que tem oito anos de
profissionalismp.

A segunda rodada foi protago-
nizada por algumas surpresas. Dois
cabeças de série foram eliminados:
o tcheco Petr Korda (6) perdeu pa-
ra o alemão Marc Goellner por 6/3,

7/6 (7/4), 7/6 (10/8), enquanto^-o
norte-americano Michael Chung
(8) foi eliminado para outro àlfc-
mão, Bernd Karbacher, por 1/6,
6/3, 6/4 e 6/2. Já o sueco Stefan
Edberg, que na primeira rodada so-
freu para passar pelo uruguaio
Marcelo Filippini, venceu o norte-
americano Aaron Kricstein por 6/3,
6/1, 5/7 e 7/5.

A chuva que atingiu Roland
Garros ontem acabou provocando
a suspensão de duas partidas. Peie
Sampras (EUA) x Marcos Ondrus-
ka (AfS) e Jonas Svensson (Sue) x
Javier Sanchez (Esp).

que deu certo
Cansar o adversário, aprovei-

tando-se da fome de bola do fj#n-
cês. Esta foi a tática adotada por
Fernando Meligeni, ontem, para
eliminar Stephane Huet. e seguir
em frente no torneio de Roland
Garros, conforme admitiu o pró-
prio Meligeni, em entrevista coleti-
va, após a vitória.

"Sabia 
que a partida seria dufa,

sobretudo porque Huet vinha de
uma vitória difícil contra Lendl.
Achava que só poderia perder o
primeiro set, e acreditei ainda mais
nisso quando o placar chegou a 5/1.
Depois que virei e ganhei o set*me
descontrai e decidi cansar Huet.-Ele
não esperava por isto, reagiu. Que-
ria correr em todas as bolas. Can-
sou e sobrou pra mim", explicou,
orgulhoso.

Questionado sobre a pressãoala
torcida, Meligeni disse tér se im-
pressionado mais com a reação do
adversário que com os torcedores."Eu não costumo me impressionar
nem ficar nervoso com a torcida
desde que joguei em Maceió, em^l.
contra Luiz Mattar. Todo mundo
sabia que nasci na Argentina e a
partida se transformou em um ver-
dadeiro duelo entre um brasileiro e
um estrangeiro. No llnal a pressão
me afetou. Ontem não me preoeu-
pei muito com os torcedores.'""1

Causar rival

foi a tática
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lis as criticas dos torcedores e acha que seu ciclo n^L^iran

A polcmka criada na par tula contra o Volta Redonda, segwuki-feva, pode apressar a saida dogoleiro

Marselha. Franpa — AFP
111 illpBi 0B:^' ¦ ¦¦}--¦:¦¦:¦;\

ii: Iste ; ¦ .¦ '; r" - igj
¦s\ ' r> *! 

J*p ' 

' ' '''' '

llpR: '

M&zMamh MwM
JUIMSwffiflL JIllP^

m- > / 
' 

/ •
/i polêmica criada na partida contra o Volta Redonda, segunda-jeira, pode apressar a saída ao goleiro

Orosto pintado do zagueiro Boli,autor do

Ricardo Pinto 
pretende 

deixar Fluminense

gc-Goleiro não suporta mais as críticas dos torcedores e acha que seu ciclo pjJSMLaranjeiras 
termina no final do campeonato

conuti- i 1111 mu i Trr-I ,: !-¦• • ••'•-•< ¦^¦•¦¦¦v«.t!.'U.^--o;.v«.|Ca?-
A decisão de continuar em campo segun

da-feira contra o Volta Redonda, quando
dores no pé não lhe permitiam chutar a bola,
esté>custando caro ao goleiro do Fluminense
Ricardo Pinto. 0 episódio expôs a total
iijçqmpatibilidade entre ele e a torcida. On-
teróí o goleiro admitiu que os últimos episó-
díos devem apressar a sua saida do Flumi-
nense,''.""Não sei porque, mas realmente o clima
nao está bom para mim. Talvez seja a hora
dâ sair no final do campeonato", disse on-
tem o goleiro. Mesmo com Ricardo admitin-
do„que sentia dores no pé, Edinho prefere
achar que a culpa da polêmica è da impren-
sãT Ricardo, o pivô, não concorda. "A im-
prensa não tem culpa. No turno, nos colo-
çou.lá em cima porque estávamos bem,
ganhando. Agora, está enfatizando uma si-
tüacão em que nós mesmos nos metemos."'"Ricardo Pinto joga amanhã contra o
América. "Estou 100% clinicamente e psico-
logicamente." O clima ruim no clube trouxe
Comentários irônicos de que alguns jogado-
res participarão de uma sessão de meditação
tfünscedental, hoje, às 19h30, no salão nobre
tfó.^òlube, para voltar à boa fase. O vice de
futebol Newton Graúna está em Porto Ale-
gre observando jogadores e confirmou que
üfii deles é o volante Júnior, emprestado
pelo Palmeiras ao Grêmio.

- Empresa — Dentro de 15 dias, o Con-
sèlho Deliberativo já deverá ter aprovado a
criação da empresa Fluminense S/A. A mi-
ríúta da sociedade comercial prevê, entre
outras coisas, que 51% das ações serão do
Fluminense e que a participação do clube na
sop.iedade será representada pelos passes dos
jogadores, pelo Vale das Laranjeiras (em
Xèrém), a marca Fluminense (apenas o que
se 

"refere ao futebol), além do direito à utili-
zaçào do Estádio das Laranjeiras.

Ruas da França viram salão de festas
Marselha. Fran"" 

Torcedores se unem fSIllll ^
Marsejha, França — AFP
iM§PÍ

na comemoração do

título do Olympique

Marselha, 
frança—Os tor-

cedores do Olympique transfor-
maram as ruas francesas em um grande
salão de festas e, devido aos excessos,
alguns acabaram presos. Enquanto em
Nice 15 pessoas foram detidas por vanda-
lismo; a polícia usou gás lacrimogêneo
para dispersar grupos de baderneiros em
Toulouse e em Valance um motorista
atirou diversas vezes para o ar para dis-
persar torcedores que não deixavam seu
carro andar, em Marselha pelo menos 20
mil pessoas foram às ruas para festejar
com paz e harmonia. "Hoje nos sentimos
um pouco marselheses", disse Jerome Bu-
.ççau, chefe de redação do L'Equipe, jor-

Inflai esportivo francês, expressando o sen-
,n timento que tomou conta do país com a

conquista do Olympique, a primeira do
.pais em competições interclubes. gol do título, traduz a euforia dos novos campeões

SÉRGIO

NORONHA

Diálogo difícil

Está 
ficando difícil a con-

vivência dos meios de
comunicação com os técnicos
de futebol. Agora é Edinho,
que junta sua voz à de Joel
Santana e acha que as críticas
desfavoráveis estão prejudi-
cando o time do Fluminense.

Duas coisas os técnicos de
Fluminense e Vasco devem
reconhecer. A primeira é o
direito de crítica, e a segunda
o fato de que seus times não
vêm atuando bem. O Vasco
ainda tem a seu favor a boa
atuação diante do Flamengo,
mas o time do Fluminense
está em franco declínio, fácil-
mente comprováve! pelas úl-
timas atuações e pelos últi-
mos resultados.

O ser humano é natural-
mente vaidoso, mas os técni-
cos de futebol estão com sua
vaidade extremamente sensí-
vel. Edinho parece se esque-
cer de que todos foram unâ-
nimes ao lhe dar o principal
crédito pela conquista do pri-
meiro turno, e a reconhecê-lo
como técnico de grande futu-
ro.

Quanto aos problemas do
time eles são exaustivamente
exibidos pela televisão, que
tem se esmerado em mostrar
um Fluminense inteiramente
desarticulado, ao contrário
do primeiro turno.

¦
Emitir opinião não é fácil

— e mudá-la mais difícil ain-
da. Meu amigo Luís Mendes
foi obrigado a fazê-lo, certa
vez, por absoluta gentileza e
espírito de classe.

Na época em que os clubes
faziam excursões caça-ní-
queis Brasil afora, Mendes
era comentarista da Rádio
Nacional e acompanhava o
Flamengo em uma viagem
pelo Norte, assistindo de per-
to inúmeras goleadas. Em
uma delas o Flamengo fez
quatro gols apenas no pri-

meiro tempo, graças à potên-
cia do seu time e às falhas
do goleiro adversário.

Á noite, no salão do hotel.
Mendes foi procurado por
um repórter local, que queria
suas impressões sobre o jogo."A 

partida seria um pouco,,,
mais difícil para o Flamengo
se o goleiro do adversário
fosse mais alto. Ele tomou
quatro gols porque era muito
baixinho", ia dizendo Men-
des, quando o repórter o in-
terrompeu: "O senhor pode.,
mudar o seu depoimento? O
goleiro do primeiro tempo .
era eu".

O sujeito era jogador e re-
pórter. Bigorna e martelo, ao,,,,
mesmo tempo.

B
Confesso que tomei um

susto na noite de quarta-fei- -
ra, com o início do time do
São Paulo em seu jogo decisi-'"
vo contra o Universidad Ca-
tólica. O São Paulo era um
time parado, acovardado até,
com alguns de seus principais
jogadores inteiramente
alheios ao jogo. Raí, de quem
tanto esperamos, jamais par-
ticipou decisivamente do jo-
go, tendo Müller a íhe fazer
companhia.

Pode ser o cansaço, mas
esta não é a primeira vez que
o São Paulo se ressente de
sua prima donna em jogos de-
cisivos.

¦
O Olympique de Marselha

mostrou porque o futebol é
um esporte cativante. Jogan-
do um futebol feio, de chu-
tòes e muitas correrias, ven-
ceu o Milan com justiça,
sagrando-se campeão euro-
peu de clubes.

. De quebra, apresentou o
zagueirão Boli, que anulou
primeiro Van Basten, depois
Papin, e ainda fez o gol da
vitória.

HOJE NA GAVEA
<• Páreo às 10 hora» -1.000(GRAM A). Cri 22M0O.OOO.OO-tXATAfDUPLA/TTUFETAQUADfltFETA—PflÉMK)BLACK BESS1972 —
i Flepha Voadora. J Pinto  57 l
/Uouiisant, l.Abreu Ap2  55 2Desbravado. M A Santos  57 3Mister Vitória. R Rodrigues  57 4

Dragão  57 56CcmmeCi, M Silva  57 67 òtsrno. J.Ricartío  57 7
ô Cor<2e Flete. R L Santos Ap4... 49 8
>¦ Pireo tf ISMOm-2.400(QB*M»)Cri 14.560000,00-EXAUiIXJPUTTOFETA/QUADffFEIA - PftttIOTUTSJ BONDON 1973 —

Trojan. J M Silva  56 1
Pieron.W A.Alves Apt  51 2Dandy Crccodrie. M A Santos  52 34JocfceyWay, JJarnes Apl  51 4

5 Jahú Boy, L.Abreu Ap2  50 5ütt-Lock.J Ricardo  56 6
3* P*rto àt 17 horo -1.8 00(GRAMA)4 Cri 43.200.000,00 —
„n < EXATA/DUWA/TWFETAQUADRIFETA - INlCIO 00 «010 0£VENCEDOR CO# PULE MILIONÁRIA -PRÊMIO NORME1974—
J.CypressHill, J.Malta..  55 1

Mac Jünmy, E D Roctia  55 2
CcJSftl ParK. M A Sarlos  55 3Clever BiC. J.F Re's  55 4

lM5PrKi3?r.:.LFtaK  55 5Sgejtr^Odds.MAImeida  55 8Lysifr^chus, J Ricardo  55 9Besotn. J Pinto  55 10
SlCtáMt Jack, C Lavor  55 1110 Revermont. R R Souza  55 12

HLoftar. G.Souza  55 5" Le Garcon D'0r, J.MSilva  56 74* Ptoo ès 17h30m - UOO (ARBA)" VARO* 21.600000,00-•jf> EXAT Ai Dlt PLA/TRtFET A.. QUAOWFETA—PfifcHK)5U POSTAR 1975lTrilhei'0.W A. Alves Apl  57 1
2>ieritor. E R Ferreira  55 23Free01Tai.N0 Silva Ap  50 3Nenecào. E M Silva Ap.4  50 4

RipplyOle.J. Ricardo  53 5Gel Rich  SU 6
; Ji^sot M Silva  Si 75' Pfcto *s 1B hora -1^00 (AREIA)• VAR.O$21.ft00000,00-EXATA/WJPLA/TWFTTA QUADWFETA -PRÊMIO HULA HOOP19781 C(! ata>n Gull. N D Silva Ap4 S 1
2fv8tfiOloL F Genes  54 23OganatfaJ Ricardo,...-  W 34MabWe. C A. Martins.™  bfl 4
VToqliío. J M Silva  56 56 Hcrach. G Souza  58 6«• Pirto às 18h30m ~ 1.100 (AREIA). ( VAR. Cri 28.080000,00 —
EXATAJOUPUmiimA QUADRIFETA- INICIO DO BOLO OE DUPLA COMWJl£ MILIONÁRIA —PRÊMIO

, SNOW PRETTY 19771 i-npeO íivc R Ferreira 57 1

Sfcinburn, J Ricardo  57 2
Faylakahn, E.M. Silva Apl  53 3Quiteno, E. R Ferreira  57 4
Ouro Del. MA Santos  55 5

6Farapfc».WA Alves Apl  56 6
Vovovelo. A Batista  57 7
Old Kansma  55 8

7' Péreo às 19 hora — 1J00 (AREIA)VAR, Cri 21.800000,00-EXATA/DUPUmUFETAQUAmFETA-FRtMIOElF01978MonticeHi, A Esteve» Ap SJ 1
Natation, C. Xavier 56 2Trepei Ralt.WA Alves Apl 57 3Atttuf Rei, R.R. Souza 56 4Rural Dreamer. E. Marinho 58 5Que Gatão, J Ricardo 58 6Cats Winner. R.L. Santos Ap 78' Pér*> às 19h30m -1.100 (AREIA)VAR. Cri 23.7COOOO.OO -EXATA/DUPIA/TWFFTAQUADRIFfTA-PRtMIOEARM 1979Gene-Frances, N D. Silva Ap4 W 1
Bela Rllaela, EM. Silva Apl 50 1Osprey Buli. J. Poletti Ap  51 3Blue Miss, C. Xavier  56 4

5ObedienteLark.J.Ricardo  54 56Vanadia.J. James Apl  53 67 Cintilante Star. A. Machado F'... 58 79- Páreo às 20 hora - UOO (AREIA)VAR. Cri 23.760000,00-EXATA/DUPLA/TRJFFTA0UA0R1FETA—PRÊMIO VAIUA1980IGuacoda Serra. A. EsievesAp4 54 12Goo<3ForBtood.GF. Silva  58 23 Juqcer.te. J. Poletti Ap 3  55 34aeelRoad,NO.SilvaAp4 4Bruaca da Luz. L. Gonçalves 56 5Pisco, ER. Ferreira...— 58 6LeFrançais.J. Ricardo  58 7SRussiarvlove. 56 810* Páreo às 20h30m —1.800 (AREIA)VAR. Cri 23.780000,00-EXATA/tH/PtA/TW FET A OU ADR I FITA-PRÈMIOHAUOHTYMARIETTA198156 t2345

Nupori L Abreu. Ap.Gran Paris, E.E. Rocha. ...Jeans-Oream, J. Ricardo.Computado. R L. Santos. Ap4Veered Babble. E. C. LavorVisfcek, M.AlmeidaVuitton. G. Souza8Faucon.Noir.J.Malta  W
11 • Pireo às 21 hora -1.300 (AREU)VAR Cri 34480000,00-EXATA/DU PIA/TO FITA/ QUADRIFETA- PRÊMIO MADA11KA 1962

w58W545855 78

iGreaiPallas.A. Batista2Donlcoit.nâocorreLeopardess.J.L. MarinsOdal.$ca Oalva. M. B Santos.5LaRocheleTour.C XavierôPaiianza.E.E.Pocha -7KenyRosse .— -BBallyclare.L F. Gomes9Prony,M.A Santos10FrauDta"a. A Machado F*11 Beta Amiga. M. Monteiro12 Apache Queen.R Rodrigues"Congrate.LS Saltos

Indicações PAULO GAMA
f°PÔreo. Ótimo ¦ Desbravado ¦ Flexa Voadora
2° Páreo Litt-LoCK B Troian ¦ Dandy Crocodilo
3b Fareo: Le Garçon D'Or a Revermonl B Clever Btd
4o Páreo: Ripply Ole B Trilheiro B Free of Tax
5°^àreo: Oganacho fl Mabble a Captain Gull

-6°:Páreo: Swinburn B Farapex B Old Karisma
7o Páreo: Que Gatáo B Rural Dreamer B Arthur Rei
0o Páreo: Gene Francês B ObedientLark B Cintilante Star

, 9" Páreo: Le Français B Pisco ¦ Juquente
10° Páreo: Jeans-Dream B Nuporã fl Faucon Noir
11o Páreo: Prony B Odalisca Dalva B Frau Diana
Acumulada: 2=6 (Litt Lock). 3"11 ILc Garçon D Of) e 10°3
IJeans Dream)

Uma nova opção

de aposta no turfe

56 156 256 357 456 556 655 856 956 1057 1216 1356 756 11

As novas modalidades de
apostas denominadas bolos mi-
lionàrios de vencedor e de dupla
começam hoje à noite nas corri-
das da Gávea. O turfista carioca
teve o primeiro contato com este
tipo de apostas ontem à noite,
no programa de Cidade Jardim,
com transmissão ao vivo para o
hipódromo carioca e agentes
credenciados.

O bolo de vencedor com cota-
çâo milionária consiste na indi-
cação prévia de uma só vez, pelo
apostador, dos animais vencedo-
res dos nove páreos escolhidos
pela Comissão de Corridas. São
duas modalidades distintas, o
Bolo de vencedor e a poule milio-
nària, que serão efetuadas simul-
taneamente, num mesmo bilhete
para motivar o turfista.

O bolo de vencedor só terá
ganhador se um ou mais aposta-
dores acertarem os animais ga-
nhadores dos nove páreos. Se

isto não acontecer ficará acumu-
lado para a reunião seguinte.

O ganhador ou ganhadores
da poule milionária serão os
apostadores que mais páreos
acertarem. Em caso de empate
de pontos será considerado
vencedor aquele que tiver acer-
tado o maior rateio. Do total
apostado, 50% serão destina-
dos ao bolo de vencedor e os
outros 50% à poule milionária.
O apostador pode colocar
quantos animais desejar em ca-
da páreo, com a combinação
custando Cr$ 30 mil.

Bolo de dupla — O regu-
lamento do bolo de dupla com
poule milionária é idêntico.
Muda o valor da combinação,
que é de Cr$ 10 mil e o número
de páreos. No bolo de dupla
são seis provas para o turfista
acertar. Isto acontece por que
acertar uma dupla é mais difícil
do que o vencedor.

jl ~ ~ ~ i®
Como é o bolo de vencedor

com pule milionária
1 - O bolo tem nove páreos
2 - O valor da combinação é de CrS 30 mil
3 • Apenas 50% do bolo acumula se ninguém fizer 9 pontos

• O resto será rateado por quem fizer mais pontos com o rateio maior

Como é o bolo de dupla
com pule milionária

i • O bolo de dupla tem seis páreos
2 • O valor da combinacáo ê de CrS 10 mil
3 • Apenas 50% do bolo acumula se ninguém acenar 6 duplas
4 - O resto sera rateado por quem fizer mais pontos com o rateio ma,cr

Supersonics

empatam

com Sinis
PHOENIX. EUA — O Seattle

Supersonics venceu o Phoenix
Suns por 103 a 99 e empatou em
laia final da conferência do
oeste da NBA, a liga profissio-
nal de basquete dos Estados
Unidos. A derrota em casa, an-
teontem, deixou os Suns em má
situação na melhor de sete. Os
próximos dois confrontos entre
as duas equipes serão em Seattle,
onde o Phoenix não conseguiu
vencer nesta temporada. O pri-
meiro jogo será hoje.

A vitória dos Sonics foi ga-
rantida a 10 segundos do final
da partida, numa cesta de três
pontos de Sam Perkins. Ele acer-
tou o arremesso, embora estives-
se muito marcado por Oliver
Miller. No último minuto, o
Phoenix não marcou nenhum
ponto. A reação dos Sonics co-
meçou no último quarto. Até en-
tão, o time da casa vinha man-
tendo sempre vantagem.

Q A seleção brasileira masculina
de basquete estréia hoje, às 21h, em
Guaratinguetà (SP), contra o Peru,
pelo Campeonato Sul-Americano.
Sob o comando do novo técnico,
Ennio Vecchi, o Brasil jogará com
Demétrius, Paulinho Villas Boas,
Fernando, Josuel e Fábio Pira. An-
tes, às 16h30, a Argentina joga com
o Equador, e a Venezuela (atual
campeã) com o Uruguai. Os quatro
primeiros colocados garantem vaga
na Copa América — classificatória
para o Mundial —, em agosto, em
Porto Rico.

Vôlei enfrenta a

Grécia 
pela 

Liga

ATENAS — Recuperado de
uma inflamação no joelho, o meio
de rede Paulão volta à seleção
brasileira de vôlei no jogo de hoje
com a Grécia, pela Liga Mundial,
às llh30 (horário de Brasília),
com transmissão pela TV Bandei-
rantes. Ele entrará no lugar de
Douglas, que está machucado.
Outra dúvida do técnico José Ro-
berto é o atacante Marcelo Ne-
grão, com dores no braço direito.
Se não tiver condições de jogar, a
opção será Max.

O Brasil, atuai campeão olím-
pico, não conseguiu bons resulta-
dos nesse início da Liga. Perdeu
para a Alemanha nas duas parti-
das (3 a 1 e 3 a 2) e espera se
recuperar contra a Grécia — hoje
e domingo. "Como os jogadores
vão se sair é uma incógnita. Mas,

o momento requer trabalho e p:i-
ciência", disse José Roberto. A
equipe começa com Maurício,
Negrão (Max), Paulão, Claudinéí,
Janelson e Kid.

Se depender do retrospecto en-
tre as duas equipes, os brasileiras
levam vantagem. Dos seis amisto-
sos, o Brasil sofreu apenas uma
derrota — em 89, quando, os gre-
gos venceram, em casa. por 3 a-k
"A expectativa é vencermos. Es-
tamos melhor que na semana pas-
sada e. aos poucos, os jogadores
mais novos estão se adaptando.
Mas, o fundamental foi que o1 IKt»
grupo manteve a união.

Feminino — A seleção ferít£
nina estréia amanhã no Io Graud
Prix, que começa hoje em Tóquio1,
enfrentando a Coréia do Sul. ^

Arte/J B

Liga Munçlial Masculina

1° Russia 2 4 2 6 2
2° Japao 4 2 - _6 2
3° Alemanha 2 4 3
4° Brasil 2 6
5° Estadosllnidos 2 2 6
6° Grfecia 2 - 2 2 6

1° Coreia do Sul 2 4 2 -
2°...Itelia 2 2
3° Cuba 2 3
4° China 2 5
5° Holanda 2 2 6
6° Finlandia 2 - 2 - 6

mCrm

p,yy

ikJ":

1 
41

J: jogos, P: pontos ganhos. V: vitórias, D: derrotas,
SG: sots ganhos. SP: sets perdidos.
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Alcyr Cavalcanti
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0 meia vascaino Dias ttao soube Jugir da boa marca$ao de Edenilson (encoberto) e jogou mat
Marcelo Regua
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O meia vascaino Dias não soube jugir da boa marcação de Êdentison (encoberto) e jogou mal

...  Marcelo Regua 

O zagueiro Cláudio teve boa atuação na goleada do Botafogo

Futebol carioca dá adeus à Copa do Brasil

M O Flamengo não resistiu ao Grêmio e perdeu de 1 a 0 em Porto Alegre. E o Vasco só empatou com o Cruzeiro no Maracanã
Nem Flamengo, nem Vasco. Os times do

Riò foram eliminados da Copa do Brasil,
ontem à noite. Os flamenguistas perderam
dfc! 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre. E
o^.vascaínos ficaram no 1 a 1 com o Cruzei-
ro, no Maracanã —. precisavam de uma
vitória de 2 a 0. O Projeto Tóquio fica na"^metade do caminho pela segunda vez, e o
Vasco se consola com a liderança da Taça
Rio. Grêmio e Cruzeiro começam a decidir a

"Copa do Brasil domingo, em Porto Alegre.
foruQ Vasco ainda animou a torcida. Valdir

fez 1 a 0 aos 8 minutos de jogo. Mas na
-etapa final o Cruzeiro, sob o comando do
1-Veterano Éder, estabeleceu o empate com'IM 

golaço de falta de Paulo Roberto, aos
21, segurou o resultado que lhe interessava,

¦o ainda se deu ao luxo de perder um pênalti-no fim, com o mesmo Paulo Roberto.
Vasco: Carlos Germano, Pimentel, Jorge

Luís, Torres e Cássio; Luisinho, Leandro
(Jardel), Dias (Hernande) e Geovani; Bis-

,,marck e Valdir. Técnico: Joel. Cruzeiro: Pau-
lo César, Paulo Roberto, Célio, Luisinho e
Zglão; Ademir, Ramon e Cleisson (Nival-

f.do); Roberto Gaúcho, Toto (Éder) e Edeníl-
¦son. Técnico: Pinheiro. Juiz: Renato Marsi-
•glia (RS). Amarelos: Leandro, Luisinho,

-'Ramon, Paulo Roberto, Ademir e Éder.
"Renda: CrS 1.126.000.000,00 Público:
22.135.

?i

Flamengo volta a

; dominar e perder
PORTO ALEGRE — Foi a reprise de um

Jjlipe quatro dias depois. Como no domingo,
,,quando sofreu o gol aos três minutos do

segundo tempo, pressionou e não soube em-
patar com o Vasco, o Flamengo foi nova-

..mente derrotado ontem à noite. Precisando
, pelo menos do empate com o Grêmio, o time
dominou no primeiro tempo, sofreu o gol de
Gilson aos cinco do segundo, atacou muito,
mas não teve competência para empatar.
Nos minutos final, Gilmar ainda salvou o
Flamengo com três grandes defesas.

_(m,0 Grêmio aproveitou uma falha da zaga
.íybro-negra _ Rogério, contundido, foi
substituído por Andrei no intervalo — para
decidir. Depois de perder a Libertadores e
ser eliminado da Copa do Brasil, o Flamen-
go. que sonhava ganhar três títulos no pri-
meiro semestre de 93, limita suas chances ao
Campeonato Carioca, competição em que só
terá chances se o Vasco tropeçar. Domingo,
o time rubro-negro enfrenta o motivado Bo-
tafogo, no Maracanã.

Times— Grêmio: Eduardo, Luís Carlos
Winck (Mabília), Paulão, Luciano e
Eduardo Souza; Júnior (Marco Aurélio),
Pelé. Juninho e Dener; Carlos Miguel e Gíl-
son. Técnico: Sérgio Cosme. Flamengo: Gil-
mar, Fabinho, Gotardo, Rogério (Andrei) e
Piá; Uidemar (Luís Antonio), Marquinhos,

Júnior e Djalma: Nilson e Nélio. Técnico:
"Jair Pereira. Local: Estádio Olímpico. Juiz:
Márcio Rezende de Freitas (MG). Gol: Gíl-
son aos 5 minutos do segundo tempo. Car-

"tões amarelos: Carlos Miguel, Gilson e An-
tirei. Renda: CrS 6 bilhões 344 milhões 950
mil. Público: 42 mil 036 pagantes.

Botafogo

dá a maior

goleada
O Botafogo confirmou sua

recuperação ao estabelecer a
maior goleada do Estadual, ven-
cendo o São Cristóvão por 7 a 2,
ontem à noite no Caio Martins.

O primeiro tempo foi absolu-
tamente monótono e o placar foi
todo construído na etapa final.
Toninho marcou aos 6 minutos;
Caruaru, aos 9; Toninho aos 15;
Eliel aos 20; China aos 25; Éd-
son aos 28 e Eliel aos 41. O São
Cristóvão diminuiu com Sinésio
aos 31 e Sandro aos 33.

Após o jogo o clima no ves-
tiário era de euforia. E o pensa-
mento de técnico, dirigentes e
jogadores era um só: acabar
com as chances do Flamengo.

Botafogo: Nino, China (Elio-
mar), Toninho, Cláudio e Ciei;
Moisés, Perivaldo, Édson e Eral-
do (Sandro); Caruaru e Eliel.
Técnico: Carlos Alberto Torres.
São Cristóvão: Paulo Sérgio,
Mauricio, Gérson Gottardo
(Rogério), Anderson e Edvaldo;
Cláudio, Nélson e Branco; Re-
natinho (Sandro), Paulo Dias e
Sinésio. Técnico: Alfredo Sam-
paio. Juiz: Válter Senra. Cartões
amarelos: Cláudio (São Cristo-
vão). Renda: CrS 39.300.000.00
Público: 393.
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Diálogo difícil

Está 
ficando difícil a con-

vivência dos meios de
comunicação com os técnicos
de futebol. Agora é Edinho,
que junta sua voz á de Joel
Santana e acha que as críticas
desfavoráveis estão prejudi-
cando o time do Fluminense.

Duas coisas os técnicos de
Fluminense e Vasco devem
reconhecer. A primeira é o
direito de crítica, e a segunda
o fato de que seus times não
vêm atuando bem. O Vasco
ainda tem a seu favor a boa
atuação diante do Flamengo,
mas o time do Fluminense
está em franco declínio, fácil-
mente comprovável pelas úl-
timas atuações e pelos últi-
mos resultados.

O ser humano é natural-
mente vaidoso, mas os técni-
cos de futebol estão com sua
vaidade extremamente sensí-
vel. Edinho parece se esque-
cer de que todos foram unâ-
nimes ao lhe dar o principal
crédito pela conquista do pri-
meiro turno, e a reconhecê-lo
como técnico de grande futu-
ro.

Quanto aos problemas do
time eles são exaustivamente
exibidos pela televisão, que
tem se esmerado em mostrar
um Fluminense inteiramente
desarticulado, ao contrário
do primeiro turno.

¦
Emitir opinião não é fácil

— e mudá-la mais difícil ain-
da. Meu amigo Luís Mendes
foi obrigado a fazê-lo, certa
vez, por absoluta gentileza e
espírito de classe.

Na época em que os clubes
faziam excursões caça-ni-
queis Brasil afora, Mendes
era comentarista da Rádio
Nacional e acompanhava o
Flamengo em uma viagem
pelo Norte, assistindo de per-
to inúmeras goleadas. Em
uma delas o Flamengo fez
quatro gols apenas no pri-

meiro tempo, graças à potên-
cia do seu time e às falhas
do goleiro adversário.

A noite, no salão do hotel;"
Mendes foi procurado poi:'
um repórter local, que queria"
suas impressões sobre o jogo."A 

partida seria um pouco
mais difícil para o Flamengo ,
se o goleiro do adversário
Tosse mais alto. Ele tomou
quatro gols porque era muito
baixinho", ia dizendo Men-
des, quando o repórter o in-
terrompeu: "O senhor pode
mudar o seu depoimento? O
goleiro do primeiro tempo
era eu".

O sujeito era jogador e re-
pórter. Bigorna e martelo, ao ,
mesmo tempo.

¦
Confesso que tomei um

susto na noite de quarta-fei-
ra, com o início do time do
São Paulo em seu jogo decisi-
vo contra o Universidad Ca-,
tólica. O São Paulo era um
time parado, acovardado até.
com alguns de seus principais
jogadores inteiramente
alheios ao jogo. Raí. de quem
tanto esperamos, jamais par-
ticipou decisivamente do jo-
go, tendo Müller a lhe fazer
companhia.

Pode ser o cansaço, mas
esta não é a primeira vez que
o São Paulo se ressente clé,,
sua prima donna em jogos de-
cisivos.

¦
O Olympique de Marselha

mostrou porque o futebol é.
um esporte cativante. Jogati-
do um futebol feio. de chu-
tões e muitas correrias. ven-
ceu o Milan com justiça,'
sagrando-se campeão euro-
peu de clubes.

De quebra, apresentou o.
zagueirão Boli, que anulou
primeiro Van Basten, depois
Papin, e ainda lez o gol da
vitória.
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Uma nova opção

de aposta no turfe

As novas modalidades de
apostas denominadas bolos mi-
lionários de vencedor e de dupla
começam hoje à noite nas corri-
das da Gávea. O turfista carioca
teve o primeiro contato com este
tipo de apostas ontem à noite,
no programa de Cidade Jardim,
com transmissão ao vivo para o
hipódromo carioca e agentes
credenciados.

O bolo de vencedor com cota-
ção milionária consiste na indi-
cação prévia de uma só vez, pelo
apostador, dos animais vencedo-
res dos nove páreos escolhidos
pela Comissão de Corridas. São
duas modalidades distintas, o
Bolo de vencedor e a poule milio-
nária, que serão efetuadas simul-
taneamente, num mesmo bilhete
para motivar o turfista.

O bolo de vencedor só terá
ganhador se um ou mais aposta-
dores acertarem os animais ga-
nhadores dos nove páreos. Se

isto não acontecer ficará acumu-
lado para a reunião seguinte.

O ganhador ou ganhadores
da poule milionária serão os
apostadores que mais páreos
acertarem. Em caso de empate
de pontos será considerado
vencedor aquele que tiver acer-
tado o maior rateio. Do total
apostado, 50% serão destina-
dos ao bolo de vencedor e os
outros 50% à poule milionária.
O apostador pode colocar
quantos animais desejar em ca-
da páreo, com a combinação
custando Cr$ 30 mil.

Bolo de dupla — O regu-
lamento do bolo de dupla com
poule milionária é idêntico.
Muda o valor da combinação,
que é de Cr$ 10 mil e o número
de páreos. No bolo de dupla
são seis provas para o turfista
acertar. Isto acontece por que
acertar uma dupla é mais difícil
do que o vencedor.

Como joga
Como é o bolo de vencedor

com pule milionária
- O bolo tem nove páreos
- 0 valor da combinação è de CrS 30 mil

3~~i • Apenas 50% do bolo acumula se ninguém fizer 9 pontos
J - O resto será rateado por quem fizer mais pontos com o rateio maior

Como é o bolo de dupla
com pule milionária

O bolo de dupla tem seis páreos
O valor da combinação è de CrS 10 mil

- Apenas 50% do bolo acumula se ninguém acertar 6 duplas
O resto será rateado por quem fizer mais pontos com o rateio maior

Ricardo 
já

quer 
sair do

Fluminense

A decisão de continuar em
campo segunda-feira, contra o
Volta Redonda, mesmo com
fortes dores no pé, está custando
caro ao goleiro do Fluminense,
Ricardo Pinto. Incompatibiliza-
do com a torcida, o goleiro ad-
mitiu ontem que o episódios de-
ve apressar sua saída do
Fluminense. "Não sei por que,
mas realmente o clima não está
bom para mim. Talvez seja a
hora de sair no final do campeo-
nato."

Embora Ricardo afirme que
sentia dores no pé, Edinho pre-
fere achar que a culpa da polè-
mica é da imprensa. Ricardo, o
pivô, não concorda. "A impren-
sa não tem culpa. No turno, nos
colocou lá em cima porque está-
vamos bem, ganhando. Agora,
está enfatizando uma situação
em que nós mesmos nos mete-
mos", explicou Ricardo.

O clima ruim no clube trouxe
comentários irônicos de que al-
guns jogadores participarão de
uma sessão de meditação trans-
cedental, hoje, às 19h30. no sa-
lão nobre do clube, para voltar à
boa fase. O vice de futebol New-
ton Graúna está em Porto Ale-
gre observando jogadores e con-
firmou que um deles é o volante
Júnior.

Empresa — Dentro de 15
dias. o Conselho Deliberativo já
deverá ter aprovado a criação da
empresa Fluminense S A. A mi-
nuta da sociedade comercial pre-
vê. entre outras coisas, que 51%
das ações serão do Fluminense.

Vôlei enfrenta a

Grécia 
pela 

Liga

ATENAS — Recuperado de
uma inflamação no joelho, o meio
de rede Paulão volta à seleção
brasileira de vôlei no jogo de hoje
com a Grécia, pela Liga Mundial,
às llh30 (horário de Brasília),
com transmissão pela TV Bandei-
rantes. Ele entrará no lugar de
Douglas, que está machucado.
Outra dúvida do técnico José Ro-
berto é o atacante Marcelo Ne-
grão, com dores no braço direito.
Se não tiver condições de jogar, a
opção será Max.

O Brasil, atual campeão olím-
pico, não conseguiu bons resulta-
dos nesse início da Liga. Perdeu
para a Alemanha nas duas parti-
das (3 a 1 e 3 a 2) e espera se
recuperar contra a Grécia — hoje
e domingo. "Como os jogadores
vão se sair é uma incógnita. Mas,

o momento requer trabalho e pa-
ciência", disse José Roberto. A
equipe começa com Maurício,
Negrão (Max), Paulão, Claudinei.
Janelson e Kid.

Se depender do retrospecto en-
tre as duas equipes, os brasileiras
levam vantagem. Dos seis amisto-
sos, o Brasil sofreu apenas uma
derrota — em 89, quando, os gre-
gos venceram, em casa, por 3 a* 1."A expectativa é vencermos. -És-
tamos melhor que na semana pas-
sada e. aos poucos, os jogadores
mais novos estão se adaptando.
Mas, o fundamental foi que o
grupo manteve a união.

Feminino — A seleção femi-
nina estréia amanhã no I" Grand
Prix, que começa hoje em Tóquio,
enfrentando a Coréia do Sul.-

Seattle vence no

fim e empata série

PHOENIX. EUA — O Seattle
Supersonics venceu o Phoenix
Suns por 103 a 99 e empatou em 1
a 1 a final da conferência do oeste
da NBA, a liga profissional de
basquete dos Estados Unidos.
Hoje, os dois times voltam a se
enfrentar em Seattle, mesmo local
da quarta partida. A vitória do
Seattle saiu a 10 segundos do final
da partida, numa cesta de três
pontos de Sam Perkins. No últi-
mo minuto, o Phoenix não mar-
cou ponto.

Em Guaratinguetá (SP), a sele-

ção brasileira masculina estréia
hoje, contra o Peru, no Campeo-
nato Sul-Americano. Sob o co-
mando do técnico Ennio Vecchi.
o Brasil jogará com Demétrius.
Paulinho Villas Boas. Fernando.
Josuel e Fábio Pira. Os outros
jogos de hoje são: Argentina \
Equador e Venezuela (atual cam-
peã) x Uruguai. Os quatro primei-
ros garantem vaga na Copa Amé-
rica — classificatória para o
Campeonato Mundial, que será
disputado em agosto em Porto
Rico.

¦



Seleção arranca 
para 

a Copa de 94

m Marquinhos e Boiadeiro são as novidades da lista inicial de Parreira para a US Cup. A relação será completada no dia 4

igllfT

OLDBMARIO TOUGUINHO
A sele-

ção brasi-
leira ini-
ciou
ontem a
sua prepa-
ração para as eliminatórias da Co-
pa do Mundo — que começam
dia 18 de julho, contra o Equador
—. com a primeira convocação pa-
ra a US Cup, feita à tarde na sede
da CBF, no Rio, pelo técnico Car-
los Alberto Parreira. Marco Anto-
nio Boiadeiro, do Cruzeiro, e Mar-
quinhos, do Flamengo, foram as
novidades.

A lista será completada no pró-
ximo dia 4, sexta-feira, quando o
treinador vai definir os outros seis
jogadores da relação dos 22 que
vão disputar o torneio em New Ha-
ven e Washington.

Segundo Parreira, as vagas de-
verão ser ocupadas por um zaguei-
ro de área, um lateral, um apoiador
e três atacantes de clubes que fi-
quem fora das decisões.

Na opinião do treinador, esta
tem sido a lista mais difícil de ser
elaborada desde que voltou a diri-
gir a seleção, em outubro de 91. E
ele garante que o maior problema
tem sido justamente o fato das da-
tas da US Cup — 6, 10 e 12 de
junho — estarem coincidindo com
as das finais dos torneios.

Mesmo assim, o técnico acredita
que possa disputar o título. "O fu-
tebol brasileiro continua entre os
melhores e está sempre entre os
favoritos, independente das cir-
cunstâncias", garantiu Parreira,
lembrando que todos os jogadores
convocados estão em condições de
brigar por um lugar ao sol. "Todos
terão sua oportunidade, e os que
mais se destacarem na US Cup não
serão mais tarde obrigados a ceder
a posição", disse.

Parreira explicou também que
todos os jogadores convocados on-
tem estão em boas condições, inclu-
sive o ponta João Paulo, que voltou
a atuar pelo Bari depois de ficar
praticamente um ano se recuperan-
do da fratura sofrida em setembro
de 1991. O apoiador Luís Henri-
que, do Mônaco, não foi chamado
porque telefonou para Parreira avi-
sando que sofreu uma torção.

06/06 — BJAx Brasil

09/06 — EUA x Inglaterra

10/06 — Brasil x Alemanha

12/06 — Inglaterra x Brasil

13/06 — EUA x Alemanha

19/06 — Alemanha x Inglaterra
 % - s
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Parreira garante que o Brasil vai disputar a US Cup como um dos favoritos, mesmo com todas as dificuldades que está tendo na convocação
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com parreira Os 1 6 homens de Parreira • • ; Avt^rffat
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ÊlmaxaíÊli
30/10/91
18/12/91
26/02/92
16/04/92
30/04/92
17/05/92
19/05/92
31/07/92
02/08/92
26/08/92
23/09/92
25/11/92
16/12/92
17/02/93

„, 17/03/93

Resumo:
Jogos: 15

Vitórias: 10
Empates: 3
Derrotas: 2

Gofs pró: 32
Gols contra: 13

Piacar/adversiiic^^ MhM^tocal. ISi
3x1 lugosl£via Varginha
2x1 T. Eslovdquia Goiania
3x0 EUA Fortaleza
3x1 FinlSndia Cuiaba
0x1 Uruguai Motevideu
1x1 Inglaterra Londres
1x0 Milan Milao
5x 0 Mexico Los Angeles
1x0 EUA Los Angeles
2x0 Franga Paris
4x2 Costa Rica Paranavai
1x2 Uruguai Campina Grande |
3x1 Alemanha Porto Alegre
1x1 Argentina Buenos Aires
2x2 Poldnia Ribeirao Preto .
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Marco Antônio Ribeiro (BOIA-
OEIRO), meia, paulista, 29
anos. ídolo e principal jogador
do Cruzeiro. Seria testado mais
cedo ou mais tarde.
Marcos Corrêa dos Santos
(MARQUINHOS), apoiador, ca-
rioca, 21 anos. Firmou-se agora
no Flamengo. Era sempre cha-
mado nas seleções de base.

Marquinhos

JÚLIO CÉSAR Silva, zagueiro, páulista, 30 anos.
13 jogos pela seleção. Voltou de contusão no
Juventus. Parreira sempre pretendeu testá-lo.
MÁRCIO Roberto dos SANTOS, zagueiro, pau-lista, 23 anos, 11 jogos pela selèção. A boa fase
no Bordeaux o levou a ser novamente lembrado.
VALDEIR Celso Moreira, atacante, goiano, 25
anos, 11 jogos pela seleção. Adaptado à França,
voltou a jogar bem. E a ser observado.
ELIVÉLTON Alves Rufino, ponta-esquerda, mi-
neiro, 21 anos, cinco jogos pela seleção. Em
forma e jogando no São Paulo, seria titular certo.
Sérgio Luís Donizeti (JOÃO PAULO), ponta-es-
querda, paulista, 27 anos, 37 jogos pela seleção.
Voltou bem ao Bari, após longa contusão.

Valdeir

Os gols do Brasil:
Raf(8), Bebeto(7), Luís Henrique(4),

Paulo Sérgio(2), Renato(2), Muller(2), Elivélton,
Antônio Carlos, Careca, Zinho, Edmundo,
Jorginho e Jakovski, da Polônia (contra)

CARLOS Roberto Gallo, goleiro, paulista, 37
anos, 68 jogos pela seleção. Estava esqueci-
do, mas Parreira sempre o elogia.
Vagno CÈLIO do Nascimento SILVA, zaguei-
ro, fluminense, 25 anos, três jogos pela sele-
ção. O técnico gosta de sua garra e de sua
seriedade.
Carlos Caetano Bledorn Verry (DUNOA),apoiador, gaúcho, 29 anos, 42 jogos pelaseleção. Tem sempre a valentia e a liderança
exaltadas.
Luís Carlos Quintanilha (LUISINHO), apoia-
dor, carioca, 28 anos, dois jogos pela sele-
ção. Um Dunga doméstico.
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Dunga

Cláudio André TAFPAREL Mergen, goleiro, gaú-cho, 27 anos. 62 jogos pela seleção. Mesmo
reserva do Parrría, é considerado absoluto porParreira.
Jorge de Campos Amorim (JORQINHO), lateral-
direito, carioca, 28 anos, 53 jogos pela seleção.
Titular e ídolo do Bayern de Munique.
LUÍS CARLOS Coelho WINCK, lateral-direito,
gaúcho, 30 anos, 31 jogos pela seleção. Mantém
no Grêmio o aguerrimento apreciado pelo técnico.
Cláudio Ibrahim Vaz Leal (BRANCO), lateral-es-
querdo, gaúcho, 29 anos, 55 jogos pela seleção.
Estando disponível, é titular certo.
Antônio de Oliveira Filho (CARECA), atacante,
paulista, 32 anos, 58 jogos pela seleção. Um dos
absolutos do time.
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São Paulo 
quer 

manter Raí 
para 

o Mundial

FKRNANDO BARBOSA
SÃO PAULO — Em meio ao evi-

dente cansaço apresentado pelos
jogadores, os dirigentes do São
Paulo trouxeram uma novidade pa-
ra os alegres torcedores que invadi-
ram o saguão do aeroporto de
Cumbica para festejar o bicampeo-
nato da Libertadores: tentarão
manter Raí — que deve se apresen-
tar em julho ao Paris Saint Ger-
main — para a disputa do título
mundial, dia I2 de dezembro, em
Tóquio contra o Olympique de
Marselha. Pelo regulamento, o jo-
gador precisa ter contrato de no
mínimo três meses para jogar. "Sa-
bemos que é difícil, mas como o
Raí também está interessado vamos
tentar, talvez fazendo um emprésti-
mo", comentou o diretor Fernando
Casal de Rey.

A derrote^ por 2 a 0 no Chile
abafou boa parte de alegria da con-
quista. Todos reconheceram que o
time esteve mal. "Não se pode que-
rer que em uma Libertadores o fu-
tebol seja sempre bonito. Ganha-
mos na primeira partida", analisou
o capitão Raí. Hoje a equipe, "ou

quem estiver vivo", como resumiu
o técnico Telê Santana, volta a
campo para enfrentar o Novori-

zontino, no Morumbi, precisando
da vitória para manter as chances
de ir à final paulista que vale um
inédito tricampeonato.

O time que joga é uma incógni-
ta. Certo apenas é que o lateral
Vítor, que voltou a sentir a contu-
são no músculo adutor da coxa di-
reita, está fora. Toninho Cerezo
pode começar como titular. Raí e
Palhinha são dúvidas.

Despedida — Jogadores, can-
sados e já pensando no jogo contra
o Novorizontino, amontoados na
classe econômica. Cartolas com to-
das as mordomias da primeira cias-
se. Esta cena, somada à irritação
com a série de jogos a que o clube
está sendo submetido — completa
hoje 52 jogos em 18 semanas —
levaram Telê Santana a voltar a
falar em deixar o São Paulo ao final
do contrato, 13 de junho."E claro que eu gostaria de dis-
putar o mundial em Tóquio, mas
existem problemas, alguns surgidos
até nessa viagem, que a persistir
prefiro sair", comentou Telê enig-
mático. Ele quer tratar o assunto
internamente, mas jornalistas e tor-
cedores que acompanharam a dele-
gação foram testemunhas dos inci-
dentes que irritaram o técnico.

Um mineiro atento no banco

m A experiência
de Cerezo valeu
o bi em Santiago

A 
experiência de Toninho
Cerezo, 38 anos, foi funda-

mental para o bicampeonato.
No primeiro tempo, quando o
time perdia as disputas no meio
e cedia à pressão do Universidad
Católica, um detalhe não esca-
pou da observação do mineiro."Assim 

que entramos no vestiá-
rio pedi para ver as chuteiras e
troquei as travas de uns três ou
quatro", contou.

Por descuido, os jogadores de
meio-campo usavam chuteiras
de trava de borracha e ponta
redonda, preferidas pelos mais
habilidosos, mas impróprias pa-
ra o campo fofo e úmido do
Estádio Nacional de Santiago."Vi 

que os jogadores chegavam
desequilibrados e perdendo as
bolas. Por isso falei para colocar
travas altas, de alumínio, que

São Paulo — Luiz Paulo Lima

Cerezo agora quer decidir contra
dão mais estabilidade e a coisa
melhorou no segundo tempo".

O volante também procurou
animar os companheiros abati-
dos com a derrota. "Senti o pes-
soai triste, mas eles têm que ver
o valor dessa conquista. Come-
çamos mal no jogo, mas fizemos
o suficiente para merecer esse

o Olympique em dezembro

título na partida do Morumbi e
em outras". Com contrato até
dezembro, Cerezo espera dispu-
tar o Mundial contra o Olympi-
que. 

"Eu achava melhor jogar
com o Olympique porque o fute-
boi francês tem um estilo mais
aberto. Mas eles mostraram que
também marcam duro". (F.B.)

H

O SANTOS DE PELÉ*

Campeonato Paulista -10

Taça Brasil-5

Torneio Rio-SP-3

Torneio Roberto Gomes Pedrosa WtlIMItMHIMIItMMIKHtIMIlllll
Libertadores da América - 2

Mundial de Ctubes-2

O FLAMENGO DE ZICO

Campeonato Carioca—5

Campeonato Brasileiro—4 }-•&
Libertadores da América— 1

Mundial de Clubes—1 Z »
'r-

O SAO PAULO DE RAÍ

Campeonato Paulista—4

Campeonato Brasileiro—1

Libertadores da América—2

Mundial de Clubes—1
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Roteiro turístico
pelos restaurantes

Mirson Murad
SOLDADO MEDEIROS — Assassinado brutalmente no cumprimento do dever emParada Modelo Pouco antes. Medeiros e seucolega Márcio (educadíssimos) nos deram assis-tência. pois estávamos enguiçados na descida deTeresõpolis. impecáveis no dever Medeiros deixa órfão uma criança de 2 aninnos

TE> F^.LEm cujos salõss desfilam cabeças coroadas, é onde se come muito bem sem sairesfolado. O preço é justo e acessível. Sob o comando de José Oreiro e Thomás Orge Pinho o restaurante mantém altoseu prestígio e qualidade a qualquer prova. Gosto muito de lá! Recomendo perdiz à caçadora (de inigualável sabor)carneiro assado ou carne assada com feijão branco Amanhã é dia de feijoada (com tudo o que tem direito) e domingotem concorrido cozido. A brigada de profissionais da casa é impecável. Manobreiros à porta e estacionameno fácil RuaDuvivier. 21. Copacabana, tel.: 541 -4097 e 541 -4147

STAMBUL CENTRO — Ponto alto da cozinha árabe na Cinelàndia, elegante, onde os políticostomam decisões ao sabor de chope corretíssimo com kibes e sfihas. Ambiente seleto (salão fechado), discreto eaconchegante. Servem delícias como frango a moda árabe (carneiro idem), folhas de uvas ou repolho recheado. Omesmo para abobrinhas e berinjelas. Sob o comando de César Noronha servem também cozinha internacional ebrasileira. Happy Huur de 2-' a 6". após 18 hs. (sem couvert ou consumação mínima) O Restaurante Stambul daCinelàndia fica na Álvaro Alvim, 37. tel 240-0275

RIO ORLA — Pitoresco, romântico, espaçoso, arejado e alegre, o restaurante das famílias do Recreio dos
Bandeirantes é ideal para as co 'raternizações ao som de música ao vivo de 2a a 6a após as 20 hs. e sábados e
domingos desde o almoço. Na harte térrea, MPB e no piso superior, teclado e voz. Servem a melhor muqueca
capixaba da cidade (preparada por cozinheiro do Espirito Santo), pae/la bem-feita e farta, parrillada. Preparam
gostoso camarão (com quiabo ou chuchu, fica ótimo), carne-seca com arroz e bróco/is, bohó de camarão,
caldeirada... O chope vem na temperatura correta. Estacionamento à porta. Sernambetiba, 16.696 Tel.: 985-9051
(exclusivo para reservas).
MO UNTA IN BIKE EM BÚZIOS — O 1 ° da internacional praia será amanhã, a partir das 8hs.
e vai varar madrugada. Reservas e inscrições: 511 -2035 (com Scotland Travei no Rio)... "BEM-VINDO AO CARMO.
CIDADE DE EGBERTO GISMONTI" Iniciativa do Rotary de Carmo, RJ. (presidenta Marcelo Farieira Duarte), foi
inaugurada belíssima placa (marco na entrada da cidade) homenageando seu ilustre filho. Fest.i surpresa para a
futura advogada. Anna Eliza Schettino Duarte (em sua mansão da Lagoa) que comemorou idade nova.
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Choque econômico não é esperado

¦ Relatórios de consultorias apostam no ajuste das contas públicas, mas admitem medidas de im^acto se a inflação disparar

SÔNIA ARARIPE E
NILTON HORITA

O ministro da Fazenda, Fer-
nando Henrique Cardoso, pode
administrar a economia sem a ado-
ção de um choque econômico até o
processo de discussão da revisão
constitucional. Segundo economis-
tas, a simples escolha de seu nome
para o ministério foi equivalente a
um choque de estabilização emo-
cional do país.

As principais consultorias eco-
nômicas e bancos que operam com
investidores internacionais acabam
de preparar relatórios sobre suas
previsões para os próximos meses.
A maioria aposta que o trabalho
deverá começar mesmo pelo ajuste
nas contas públicas. Com bom jo-
go de cintura, a equipe de tucanos
tentará fazer uma hábil negociação
política, para mudar no Congresso
a queda-de-braço pelos recursos
públicos. Choque, ortodoxo ou he-
terodoxo, não é esperado para
agora. Mas pressionados pelo im-
pacto negativo que um galope mais
acelerado da inflação possa causar
ao governo, medidas de impacto
não estão descartadas."Controle nas contas públicas
será o primeiro trabalho. Mas de-
pois podem vir mudanças mais
fortes, principalmente para conter
a grande expansão monetária",
aposta Marcelo Serfaty, economis-
ta e gerente da área internacional
do Banco Pactuai, administrador
de uma das maiores carteiras de
clientes estrangeiros. No relatório
em inglês enviado para 200 clientes
internacionais, estão descartadas
jogadas heterodoxas que já foram
tentadas, como congelamento de
preços. Mas não é improvável que
sejam tomadas medidas ortodoxas,
como redução nos gastos públicos,
controle monetário e mudança no
câmbio.

Congelamento — "É difícil
dizer o timing. Mas lá para acosto
ou setembro deverá ser a época
que a pressão por mudanças ficará
forte demais", prevê Luis César
Fernandes, principal sócio do Ban-
co Pactuai. Os clientes estrangeiros
do Banco Liberal também acabam
de receber uma análise sobre a no-
va equipe econômica. O documen-
to também aposta que o trabalho
começará pelo corte nas despesas,

mas é um pouco mais direto: deixa
aberta a porta para um possível
congelamento de alguns preços e
adoção de âncora cambial.

Mas a conclusão da carta envia-
da a 100 investidores é um voto de
confiança na troca do comando da
equipe econômica. "Estamos acre-
ditando que há ótimas oportunida-
des de investimentos não só no
mercado acionário como também
em renda fixa", explica Antônio
Carlos Lemgruber, diretor do ban-
co e autor das análises mensais.

O cientista político e consultor
Sérgio Abranches pode falar com
experiência sobre como funcionam
as cabeças dos novos integrantes
da equipe econômica. Conhece to-
dos aa PUC e não vê possibilidade
de choques imediatos. "Eles apren-
deram muito com os últimos pia-
nos. Sabem que a sociedade rejeita
medidas apenas de curto efeito."

Adriana Lorete —11/7/91. #<.V

Abranches: problemas fiscais
Murilo Menon —18/4/93

 wfi&s/mlH
Maílson descarta hiperinflação

Dá como certo que os economistas
vão traçar como prioridade o ata-
que aos problemas fiscais. "Todos
tem experiência de dentro do parti-
do para negociar , até mudanças
constitucionais."

Acordo — Realista, porém,
Abranches admite que se a infla-
ção mudar de patamar, os amigos
poderão até pensar em medidas
mais fortes. "Não 

quero falar em
choque. Mas não descarto o anún-
cio, dentro de alguns meses, de um
acordo combinando medidas na
área fiscal e de melhoria de ren-
da."

Gil Pace, diretor da GPC Con-
sultores, traçou um quadro bem
pessimista para seus clientes. "Te-
mos dúvidas se o perfil operacional
do senador Fernando Henrique
não ser compatível com as necessi-
dades impostas pelas diversidades
diárias pertinentes ao Ministério
da Fazenda." Espera um aprofun-
damento da crise institucional, po-
lítica e econômica e deixa claro que
os membros da equipe já falaram
anteriormente sobre mudanças he-
terodoxas.

O ex-ministro Maílson da Nó-
brega, sócio da MCM Consultores
Associados, por exemplo, diz que
não há risco concreto de haver
uma explosão inflacionária, embo-
ra as codições não permitam uma
redução das taxas. O economista
Carlos Geraldo Langoni, ex-presi-
dente do BC e diretor do Centro de
Economia Mundial da Fundação
Getúlio Vargas, concorda, mas es-
tá mais otimista em relação à infla-
ção.

Langoni afirma que se o minis-
tro Fernando Henrique se anteci-
par ao processo de revisão consti-
tucional, que começa em outubro,
e em trinta dias lançar suas pro-
postas sobre o assunto, estará sina-
lizando positivamente ao mercado.
Dessa forma, a inflação teria con-
dições de cair gradativamente. De-
pois de modificada a Constituição
de 88, de acordo Maílson da Nó-
brega — com o estabelecimento de
um novo grau de relacionamento
financeiro e administrativo entre
União, estados e municípios — aí
sim haveria uma situação que po-
deria abrir novo debate sobre a
conveniência ou não de um choque
para desindexar a economia.

Tarifa sobe acima da inflação

BRASÍLIA — Dentro de quatro
meses o brasileiro estará pagando
de 30% a 40% a mais pelos com-
bustíveis, energia elétrica e serviços
telefônicos. O reajuste acima da in-
fiação eqüivale a um tarifaço, mas
diluído até setembro e outubro pró-
ximos. O objetivo é colocar as tari-
Ias no nível de novembro do ano
passado, quando elas haviam atin-
gido valores considerados capazes
de recuperar financeiramente as
concessionárias.

O aumento real das tarifas pú-
blicas é uma conseqüência das in-
terferèncias do presidente Itamar
Franco nos aumentos de combustí-
veis e outros serviços logo depois
que assumiu o governo. O presi-
dente segurou os preços à espera de

que as empresas estatais lhe apre-
sentassem planilhas de custos que
justificassem os aumentos. As em-
presas encaminharam a argumenta-
ção ao Ministério do Planejamento,
que concluiu serem verídicas boa
parte das reivindicações.

Combustíveis — O ministro
da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, concordou com a recupe-
ração dos preços e já a partir da
semana que vem deve liberar vários
aumentos acima da inflação — o
primeiro aconteceu à zero hora de
ontem, quando os combustíveis so-
maram aumentos no mês de 40%,
contra uma inflação que deve ficar
em torno de 29%. Fernando Henri-
que questionou os aumentos, mas

concordou com os acertos feitos
por seu antecessor, Eliseu Resende.

A idéia é conceder aumentos de
preferência a cada duas ou três se-
manas, o que permite reajustes
sempre abaixo da inflação de um
mês completo, evitando-se dissemi-
nar a idéia de que as tarifas vêm
sendo corrigidas acima do custo de
vida. Essa estratégia, conforme in-
tegrantes da equipe econômica, não"contamina" as expectativas infla-
cionárias, principalmente do co-
mércio. A recuperação dos preços
dos serviços públicos e combustí-
veis faz também parte do programa
do governo de fortalecer financeira-
mente as estatais que devem entrar
na privatização.

Conheça o lado bom da vida.

Este. Ou este.

Mercedes-Benz 190E

Quase pelo preço de um nacional O km.

VEZES
SEM JUROS
Pagamento em US$

De 1985 a 1992

em diversas cores.

Korvette

Âv. Prado Júnior, 237 - TeL: (021) 295-6699
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"É 

preciso segurar a euforia.
Temos pouco tempo e muito tra-
balho pela frente." A economista
Elena Landau, que trabalhará
junto a Edmar Bacha na assesso-
ria ao ministro Fernando Henri-
que Cardoso, está preocupada
com o nível de expectativa e an-
siedade que se formou em tomo
da nova equipe. "Tem 

que baixar
a bola", disse ela ontem, ao sair
da aula de Microeconomia / na
PUC. Preocupada com o que con-
sidera "excitação demais no ar",
ela evitou falar sobre os rumos da
política econômica, a não ser para
descartar qualquer choque. E con-
cluiu: "Nosso 

plano é trabalho,
nossa âncora ê a credibilidade."

As previsões de cada consultoria
Banco Liberal — Alguns
dos economistas da equipe do mi-
nistro Fernando Henrique Cardo-
so já participaram de planos ante-
riores, como o Cruzado. O
insucesso do que já foi tentado
descarta a possibilidade de reprise
dos mesmos erros.

Mas podem vir algumas medi-
das de impacto, como congela-
mento de alguns preços e mudan-
ças na política cambial, com a
adoção até mesmo da âncora
cambial.

O anúncio das mudanças po-
derá sair em meados de junho.
Banco Pactuai — A equipe
do ministro FHC concentrará es-
forços primeiro no déficit do or-
çamento.

Depois virá um reforço no
programa de privatização, sem es-
quecer de importantes cortes nos
gastos públicos.

Medidas heterodoxas, como
congelamento de preços, estão
praticamente descartadas. Mas as
ortodoxas são esperadas, como
um controle mais rígido sobre a
emissão de dinheiro e de títulos
(controle monetário).

GPC Consultores — As es-
trelas da equipe econômica do
PSDB não aceitaram ir para Bra-
sília. Os que vão não têm grande
experiência no governo.

O ministro tem perfil mais de
pensador e político do que de em-
preendedor.

Haverá aprofundamento da
crise institucional, econômica e
política, sem queda da inflação.

A inflação tende a subir ainda
mais.

Podem vir medidas heterodo-
xas, como algum congelamento e
âncora cambial.
MBA Associados — Não
vai acontecer nenhuma surpresa
ou anúncio de novo plano em 60
dias. ...

A açao da equipe sera no sen-
tido do controle orçamentário e
do trabalho pelo ajuste fiscal.
M O quadro político não é fácil e
esta é uma das últimas chances de
estabilização.
N A dolarização nos moldes ar-
gentinos está descartada, mas se
houver algum plano de perfil he-
terodoxo, será pelo lado cambial.

A visão da consultoria é oti-
mista.

MCM Consultores — Per-
seguição de medidas de ajuste na
estrutura de relacionamento fi-
nanceiro entre União, estados e
municípios.

Inflação na faixa dos 30% e,
por isso mesmo, instável.
S Possibilidade de medidas mais
fortes depois da revisão constitu-
cional, pois a inflação, hoje, tem
profundo conteúdo inercial por
causa da indexação.
Brasilpar Serviços —
Vendas continuarão crescendo.

Fase atual não vai exigir cho-
que econômico.

Equipe vai tomar pé da situa-
ção nos próximos 60 dias e a ado-
ção de medidas virá depois.

Inflação alta mas estável até o
governo conseguir viabilizar o
melhor projeto de reforma na
Constituição.
H Como a inflação é inercial ha-
verá em algum momento uma a ti-
tude para interromper a indexa-
ção.

Erros de economistas da equi-
pe que participaram de planos an-
teriores não serão repetidos.

This announcement appears as a matter of record only

EXCEL BANCO S.A

US$ 50,000,000

10.50 per cent Notes due 1995

Banque Sndosuez

Union Bancaire Privée, London Banco do Brasil S.A.

Swiss Bank Corporation

Credit Lyonnais Euro-Securities Ltd.
Latinvest Securities Limited
Santander Investment Bank Ltd.

Deutsche Bank AG London
J.P. Morgan Securities Ltd.

West Merchant Bank Limited

Arranger: Indosuez America Latina

%

s

!#

1

ES

ei



2 * sexta-feira, 28/5/93 NEGOCIOS & FINANÇAS JORNAL DO BRASII

Iene tem valorização

recorde contra dólar

TÓQUIO — 0 vigoroso processo
do valorização pelo qual passa o
iene levou a moeda japonesa ontem
a ser negociada a 107,65 por dólar.
O fortalecimento pode ser ainda
maior, de 105 ou até 102 por dólar,
revelaram ontem fontes do merca-
do em Tóquio. Há mesmo correto-
res que apostam que a barreira psi-
cológica de 100 ienes poderá ser
superada caso o FED, o banco cen-
trai americano, não ajude o Banco
do Japão nas compras de dólares.

E nada indica que o FED toma-
rá qualquer medida neste sentido: a
desvalorização da moeda america-
na frente ao iene é fundamental
para o aumento da competitividade
dos produtos americanos e, conse-
qüentemente, para a redução do
gigantesco superávit comercial que
o Japão registra em relação aos
Estados Unidos.

O Banco do Japão foi ontem
pela manhã ao mercado para ad-
quirir dólares quando as cotações
ainda estavam em 108,35. A pres-
são continuou à tarde, mas o iene
resistia e continuava a se valorizar.
No final do dia, quando as cotações

chegaram a 108,05, o BC japonês
havia desembolsado algumas cente-
nas de milhões de dólares. Alguns
corretores chegam a dizer que a
intervenção consumiu USS 1 bi-
lhãov"É uma bola de neve, com as
vendas levando a mais vendas. Os
fundos de investimentos estrangei-
ros estão sendo os mais agressi-
vos", afirmou um gerente de banco
japonês, não identificado, à agência
Reuter. Toshihiko Masaki, vice-
presidente do Citibank no Japão,
disse que 

"o volume da intervenção
pode reduzir a velocidade da queda
do dólar, mas a tendência de queda
permanece".

Dentre os fundos estrangeiros
com maior participação no movi-
mento de venda de dólares, os de
Nova Iorque estão sendo os mais
ativos. A interpreteção do mercado
de Tóquio é que Wall Street não
acredita que o BC americano vai
ajudar o BC japonês. Esse movi-
mento de valorização do iene tem
se refletido na Bolsa de Tóquio,
onde o índice Nikkei fechou a
20.852,63.

Celular
Para quem acha incômodo

apertar botões de telefones célula-
res, a ATT criou um novo apare-
lho que permite relacionar a voz
ao número desejado. O novo apa-
relho, que também liga e desliga
com um simples comando verbal,
vai ser lançado no segundo semes-
tre deste ano.

Tarifa
A empresa aérea Zuliana de

Aviación, da Venezuela, foi mui-
tada com o equivalente a USS
30.700 pelas autoridades colom-
bianas por estar cobrando USS
295 na tarifa entre Bogotá e Mia-
mi, quando a tarifa autorizada
era de USS 637. A Zuliana foi
acusada de competição desleal.

Fujitsu
A retração no mercado de

computadores levou a japonesa
Fujifsu ao vermelho, enquanto
outros gigantes, como a Toshiba e
a Hitachi, tiveram seus lucros se-
veramente reduzidos, anunciou-se
ontem em Tóquio. Segundo
maior fabricante de computado-
res do mundo, a Fujitsu perdeu
USS 301 milhões.
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Francosul^o 1,436 1,463'
{ Ubw* *tV»S<M) 

'tJiiiBD* 
I

1.478 
1.488 

|
; Mjwcanad. 1,2634 1,2636

Rorim 1,808 1,828
Coroasueca 7,272 7,328
Esoudo ife'S'
..fjwrta i?Z"r ^
Cruzeiro n.d. n.d ¦;
Peso argentino 0,99 1,00
l^w^guajo 3,si 3,82

Fonte: Reuter o AP (Lonares);' uma libracompra USS 1,5450

petróleo (USe/barril)

Londres

Ontem Anterior

18,30 18,20
Fontei Reuter (óleo cru tipo Brentpare entrega em julho)

Juros sjSjp
Emi,««o| Fecha. oferto !(90 dias) mento I-J —-
Tesotiro W
..ff-P:

| C. Paper 3,14% n.d. (
Euroddlar 33/16% 3 5/16%
Libor 33/16% n.d.

iohua mmmmmommmummnmMmmmmmmmm m
Ouro ;US9/oti9a-troy)

Ontem Anteriorj

Nova lorque 376,30 374,75
(Handy and
Harman)
Londres 375,00 375,00jFii;

I 
"airiqiw' I

I 
"iioiyKori)' 'mSTlSGS 

f'
Fonte: UPI

Commodities

(libras por t) Ontam j Anteriorj

Cafe(maio) 923,00 956,00
Tri^Gunho) 139,00 138,75

'( Ajtor fluHw) 10,57 n.d.
$ Cacau (julho) 890,00 887,00
| Suco de laranja
(julho) n.d. n.d.

Fonto: EFE (Londres)

I I Pela primeira vez etn 14 meses,
o índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio,
ultrapassou a marca dos 21 mil pon-
tos durante a sessão, baixando no
fechamento. Com a alta histórica do
iene diante do dólar, especulou-se
com a queda dos juros, o que acabou
favorecendo as ações.

A COBRANÇA DOS BANCOS ESTADUAIS VAI DIRETO AO PONTO

QUE INTERESSA À SI A EMPRESA. SEJA QUAL 
JFÒ;RÍ^&vl!á

FALE COM O GERENTE DO SEU

BANCO ESTADUAL. 32EM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRADOS BANCOS ESTADUAIS

twjiii» CZEEU GMsm mm
wapiyiwi'» CWI4--ÍI4--»

CBB dia GgS» CSSE3 rrarr?» m n-E» «*:id.',::izMa
SISTEMA VERDE-AMAPELO)

=^== i

¦ : 
' 

HEBCAPO ;¦ ;; X Wj~~ F

EQBHHHH EEi2Sffl®9

I 13V IGPM/FGV % FIPE/IPC INPICAPOBES ,££ Ouu*o  27^49 
°%

Cornell p°,f Ouro P^\-0,96% Fevere"°  28,42 r-everoiro  25,10 BTN230S Crt 22 5K4645' Var mSs ate 27 C6 25626552 N°ven*ra  22.6821 Residencial
 rdralelo \ / Mara  seas Map  25t6 BTO2705 taa»4»r » A. 

,  2W44S ISN(Tato)rtPCA Abril MaioJ iMtlMII I III ll mammmamm —ij——It ^ B' ™dllx> W22-257.4750* Vaf.masat62806.... 27,144112 Janeiro  23,0599
(Em Cr$) (Fm /Cm At>nl  28.® Abnl  28,74 8TN26.05 Cr$22.0016961* Fevereiro 71 RAR7 Anuai* 13,8642 14.2C8441 164.75 ) 

jj 
(Em pontos) Acumuladonoano... 162S2 A "**»»  5685 UPC (2° trimestre). CrS 1S868993 """ ^ 24 2487 noZ!Twi) ° ^

39667.33 44.000.00 ' 
529000 500 119414 

E""2mses  Em12n-es«  ,280.96 UPf<M2a05 <*296138.43 010391 a280593 177 W5M99 Ma"o  S f6050 Sotw/D 
" 

3.9927 4.1C-WMUO° 528.900 ,,a4M 118.913 in,(0(6.- CrS 19506.52 mmm Mao  28.0364 28.3431 Ojaari^estral 2.602/ mu'.* 23 c6 CrS 2451457 nVBRHMHMM |de'u"Hj20;C9'S01
 DIEESE/ICV mir 31.05 os-id KiiubDOiuiuuisH laiLIaJuuSHH

/;ll V'' ''' " IWPC/IBGE TaxaAnbkJ nd Outubro  Cr\ 522.186,94 Derembrodia0112. 23.90W5-J Comeroial' 
1 If > fevo,™  M reTZ:::. II Sz: S eS **0*mnx.   L—L_>_  Marco  27 5a .,vco IBWCNBV Janeiro  0*1250700,(0 Fevero.txtiaOl 02 27,33380% M;"°

2505 2605 27 05 25 05 «¦« g.05 25.05 26.05 27.05 25.05 26.05 27.05 Abn,  ara AwJIZT s'tt 11!«K F^'°  MU50 700.M ^e<-ai "n-

krs 
J —: 

,a iS; £:::;.e1= E:: Ei S" i!
Bolsa de Mercadorias e Futuros

Volume Geral
<j\ Contratos % Niimero«de Contratos Volume Part,omabcrto neg6clos nogociados (Mil CrS) (%)

Ouro
índice
Café
Câmbio
Dl
Boi Gordo
Total

297:p22
21489

187 576
J 94.215

191 508
481*

892 291

1-1052 347
136 

*
221

J 70 0
13

4 60?'"

99.374 4.4^.^2.340
44,795  9.2M.622 750^

1.715
31.171

93 270
14

270 339

224.173.656
^8.033.028 325 '
69.729 954 990"
4.115.353^91 693.297 414

4,91
..,.10.04."

0.24"
8,76 

'
76.05*

Zml10í),00

Ouro /disponível
Vêtor úo contr»to?250o

Veto j Contr Negócios I
Cotaç&es «ai w# gr ema

Máximo | ÚH Q«c |
547 500 546.500 -3.5

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
V*k>* cf« ce«tr*!oi 250q

Veto Exerc Contrato Neg. J At»rl' | Mínimo [
enuelro* por grama

"inlmo | Máximo j| ÚKJmo j
JI01
JI05
JI06
JI08
JI09
JI26
JI30
JI34

. nP.9°.9. ?826  20  81 000 81 009'

...^P.99.9 ]0 719  149 17 000 16 000 '
8ôo;qoo

..920.000950.000

...710.000830.000
950.000

....3.306
.3.200IV 13 0

8.905
5.065

50
13
58
17
73
22

8.500
4.000

....2 000..
20011.000

69 500

8.000
3.700"
2-000.,
20Ò"

jís:64 350

85 000
..25 500
jiooT6.000
.4.000^

200 
"

J1.50Ó;"73 300

85.000
.25 500

16.000
....6,0003.800

2007.000
64.350

Contribuições 80 INSS - Competência de Maio
Autônomos, EmpresíSrioa o Facultativos

Mercado Futuro/Índice
v»k>f do contrvtoi Cri 5,00 p/ponto» Cotaçóee em númim de pontoe

44;795  2.347  4Í;.5°9 40.300 41.800 40.800

Mercado Futuro/Café Cambial
Valor de eont 100 kk»» de 60Kg llq. Cot«n CrJ/por UtI ar CC*g Oq.

Jul3
Set3

1.323
1.294

234
105 J0.5073.55

69.50
70.75

72,00
73.55 .69.7070.80

Mercado Futuro/Câmbio
0^4ar Vai^r do contrato» US$ 5.000 Coteçèee etn enuetro» dólar

Jun3
Jul3 .1.54027.631

12"207"' ..42.220.0055.700,00 ' 42.220,00
55.700.00

42.240.00 .55.830.00 " 42.237,00 _55.809.00
Mercado Futuro/Dl - Depósito Interfinanceiro de 1 diaVítor do contrato: Cr* 100,00 p/ponto P U. Coí»»í» em ponto» do P.U.

Jun3; juI3 .7.49185.719
19

759
Sô 167.00
72950.00

96 110.00
72 860.00

96 16 7 00
72 980.CO

96110.00
72 870.00

Mercado Futuro/Boi Gordo
Votof do Contrato* 330 arrpbjn Ikjukta». Cotações em ponto* por arreba

Jun3
Ago3

44
78 18.00

21.00
18,80
20.80 .18,8021.00 ' ...18:8020.81

| Numoro minimo do Meses de Salario fClosse PormanOncio Em cada Base Alfquotas A pagar
 ClaBse CrS CrG

A.'.l!.?. 330.330.00
.?. Ma'sde 12att2? 6.042.W6;30 10.00 604,294.83
?. 9.064.419.69 10.00 

906 
441,97

Ma.'sdo 36at6 48 12.085.892.76  
20.00 

2.4i'7.'l78,56

.?. 15.107 366.10 
20.00 3.021 

473,22
.?. Mais da 72 at6 108 18.128.839,50  

20.00 
3.625 

767.90
21.150.312,40 20.00 4.230.062.40

.r^.?.i.s.t?.®..!±,..a.,.l?.?.1 24.171.785.79 
 

20.00 
4.834'. 

357 ,"|0
.?. 27.193 ^8,8^ 20.00 5.438.651,70

1.9 30.214.732,09 
20 

oo' 6.042.946,40

..S^I.^VO.^.Cp^ribuIçaoJCrS) 
Aiiqürtasí*)'

até 9.064.419,69

10
a,è 15.107.166,10

de 15.107.366,11 até 30.214.732,09 
Obs: Percentuais incidentes de forma nào cumulativa.

....• ..Çíílíüíülí??.'í?..?.!ÜP.™Sador domfeto J2% do salário pago, respeitando o tolo acima.
sujeitas a llmtVe <^ i'n"cidèÍTcia.Prazos para pagamento:- Adquirente, Consignatârio ou Cooperativa (vendas ou consignação da produção), Empresas em geralB Tr^.lh/at,ores Avulsos: atè sem correção; até 08/06 converter em quantidades de Ufirdo dia 01/0o e multiplicà-las pela Utir do dia do pagamento; apés 08/06 acrescentar multa e iuros-Autônomos. Domésticos. Empresários o Facultativos: aplicar o mótodoacina, muda apenas a data de 08/06para ij/üo.

Rendimentos da Poupança
Maio17.0518.0519.0520.0521 0522.0523.0524.0525.0526.05

27.73017
29.2731530.834813U.6659730.49744«.32.0737830.32900—..28.6073330.1608631.73318

27.05.28.0Junho01.002.0603.0604.0605.0606.0607 0608 06

...31.58324-31,39348
..29,32340....30,9917..32.67005..32.77056..32.55950..30.69020..28.89125..28.90130

09 06.,10.06..11.06..1206..13.06..14.06..16.06..16.00..1706..18 06..19 06..

30.52940•— 32.17760
30.5193530,529428.97165

..27.4842527.67520-....29.3133530,9815531.1223531.23290

impostos, taxase índices

Dezombroj Janeiro | Foworoiroj Marco j Abril 
p 

Maio I
i<

yn(! 161.271,73 197.162,12 249.778,42 313.703,03 £03.418,84 509.211,85''Uferj
Ufinit 863.502r00269.536,00 334,090,00 4^.492,00 535.294,00 673.453,00

261.378,00 675!600,00'
.V.PF T83Í846.54  235.729J7Ufir
Úf

6.002.55
3.340.00 '

4.600,00 4.600.00 6.400,00 8.100.00 10.500,00

Caderno

X 
"! 

r 9

Mesas
livros

SÁBADO

"""u 
JB

Imposto de Renda
IR na Fonte (Maio)

Boso do cAlculo (Crft) Porcola a deduxir (Cr») ( j AHpuotasJ
isento 1'

....^..l?^.^?1A».aft(»7.714,00 iSi Vs"'
037.7,4 01 25 PI8 997,00 25"Dedu^des |

19 5C(16™mn1,00 POr dePendGnt8 Is0"1 "mite), b) Abatimento adicional de Cr$
com mafs do fi^L°S a^sen'ados' P«nsionistas e transferidos para reserva remunerada

sSn paga devido a acordo ou sen,enpa )udic,al-dl

Fonto: Sucrotaria de Receita Federal

Taxas Andima
Tmm Mediu dl fhwiehmwto í:
(por um di« Útil) f I "«"• I Rent. I Rent. I Proj.' "*". (%i.m.)' [ dia.(\) | 5em.(%) | mfi(%) | mt,|M~f ' 1 , 
-JSS8S8I6S31 ..39,28 _ 1J1 SJI 27,45 30JM

39,71 *1.32 5J  
"37,47 30.87

 39,63 _ 1/2 5,30 57,45 30^3
... l.FTE  39,55 1^2 5,32 27.59 31X13' ' . '11 '• ' '   

MERCADOFUTUB0
DE 01 (3)

DI0VERFUT.
junho/93
julho/93

P.U.erti
CrS

96.110
72.870

Tub over Rent
(%«.m.) dia.1%)

39,94 1,33
39^2 143

Proj.

30^7
31,89A pacf d? 17/10/91. a Crcu!* nc 2C63 do Bípco Centrai p«rmr:e a rçalBaçào tíe cptuçòes compromissadas cori (<csmòs làcâs e junoicêsnào financr.ras apenas com t'tu!os públicos de 30 d-as

Indicadores
TRD(2)
TR 24/05
TR 25/05
UFIRmilo/93 (2)03/05UFIR diária
UFIR dará 28/05

¦ Câmbio

Preço Cr$
/índice

19506,52
21.215,38
24 514,67

Preço Cris
/lndic«

V«r. V«r. Var. Pro).Dia{r.) $om|%) MM|%) Masl%)1,207993 4^2 25,63
30,55
30,501.18 1.18 1.18 28,M1.24 5,04 25,57 2B.S3

Var. Vur. Ver. Proj.
USÇ Comercial (2)26/05co^rpra 40.155,50

««!• 40.156.00
US8 Comercial (1)compra 41.164,13

. pi»(%). Scm(%) Me$j%) Mos(%)

1.23 3,72 24.45

...«^«  41.164,75 2,51 6,33 27,57I US6 Ffutuenle (7)compr* 45.450,00
wod» 45.500,00 3,13 3,41 24,45

¦ USS Paraleto-RJ (1)compn 44.200,00
 44.500,00 1.37 1,37 22.59

I USSParalelo SP(l)
compra
venda 44.200,00

44.500,00 1,37 1,37 22,25
I USSBMÍiF- Comercial (3)

junho/93
julho/93í OURO SPÒT

42.237,00
55.809,00 29,31

32,13

SINO-Fecti.(l)
BM&F • Fech.

I AÇÕES
ISENN (5)*IBVRJ (5)I80VESPA (6)

IBOVjESPAF trtwojunho/y |3j
OlnéoÓMdldoporlO.

Preço Cr$
/Indica

547.500,00
M7.5W,p0
Preço Crt

/índice11.202
118.913
34.574
40Ü»

Fenlm{1)MOIMAplBana)C&Ttral:l3/lUlêFJ4jB0Ffi)BMJfflBOV£SPA;(7}ANECC.

Var. V«r. Var. Proj.
DÍ6(%) Sem(\) Mes(%) Mes(%)3,52 3,13 30,70
3,52 3,13 30,70
Ver. Vir. Var. Proj.Dl«{%) Sem(%) Mes(%) Mes(%)-W5 3,69 45,18
A* 4,60 42.25-1,23 4,24 43,65

<7,15

Câmbio Turismo

Compra
(Cr#)

VMida
(CrS)

°ólar 45.220,00 45.720,00
Escudo 260,00 300,00
Franco Suíço 29.900,00 30.500,00
Franco Francês 7.275,00 8.000,00
Iene 370,00 410,00
Libra 62.800,00 08.600,00
Ura 26,00 30,00
Marco Alemão 24.990,00 27.200,00
Peseta  320,00 350,00

Fonte: Banco do BrasillANECC

Ouro U
(Cr*-Uneot*por grame»)

Compra Venda

Banco do
Brasil
<250g) 547.450,00 547.500,00
Cindam
(250g) 546.950,00 547.000,00
Ourinvest
(2S0g) nd nd
Safra
(1000g) 545.000,00 547.000,00
Boiano
Símonson
(1000g) 545.450,00 547.500,00

Fundidora: fornecedoras e cuüodiantss creden-ciadcz na Boísà Mercantil e de Futuros.

IS!
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Governo reedita MP

que meda regras da

compra cie imóveis

BRASÍLIA — 0 governo reeditou ontem o texto da
Medida Provisória 318, agora sob o número 323, que
trata do novo Plano de Equivalência Salarial (PES). A
MP publicada no Diário Oficial de ontem é idêntica à
primeira versão, que não agradou a ninguém, nem
mesmo ao próprio Executivo, e foi muito modificada
no Congresso Nacional. O presidente da Associação
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Pou-
pança (Abecip), João Batista Gatti, afirmou que o
texto reeditado certamente sofrerá modificações, como
ocorreu com o primeiro, e por isso os bancos privados
que operam no Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) permanecem inseguros para firmar novos con-
tratos. A posição do setor é a de continuar evitando a
assinatura de novos financiamentos até que sejam
aprovadas as regras definitivas.

O relator do projeto de conversão que modificou a
primeira MP enviada pelo governo, senador Wilson
Martins (PSDB-MS), afirma que esta paralisação nos
financiamentos também pode prejudicar mutuários."Um mutuário que tem renda familiar hoje para assi-
nar o contrato pode não ter no mês que vem, já que a
política salarial é bimestral", argumenta.

Com a reedição, haverá necessidade de constituir
uma nova comissão, que elegerá novo presidente e
relator. Segundo Wilson Martins, há possibilidade de
que as lideranças do Congresso indiquem exatamente
os mesmo parlamentares para a nova comissão.

Indústria naval faz

acordo com sindicato

e terá verba do FAT

BRASÍLIA — Após quase seis meses de negociação,
a indústria naval e os sindicatos conseguiram fechar
ontem com o governo o acordo de curto prazo para a
utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT). Pelo acordo, os estaleiros poderão se
habilitar a empréstimos em um total de US$ 212
milhões do FAT. Na parte trabalhista, o acordo per-
mitirá criação de sete mil empregos, garantirá a estabi-
lidade trabalhista pelos três anos que durar o acordo e
assegurará aos empregados reajustes mensais com base
na inflação. Ao final de três anos, os salários dos
empregados da indústria naval terão um ganho acima
da inflação de 30% (10% ao ano). O acordo trabalhis-
ta será renovado ao final de cada ano.

Com o dinheiro, será possível retomar a construção de
10 navios, dos quais dois em estaleiro em Angra dos Reis
(RJ), informou o presidente do Sindicato da Indústria
Naval, Hélio Paulo Ferraz. O Rio vai ser o maior
beneficiado com o acordo por ter 90% dos estaleiros do
país e ter maiores problemas com a indústria, disse o
ministro do Trabalho, Walter Barelli.

Ele qualificou de muito bom o modelo de negocia-
ção por câmaras setoriais, que pode ser estendido para
outros setores da economia, de acordo com as regras
de utilização do dinheiro do FAT. De US$ 1 bilhão de
recursos do FAT, foram destinados US$ 142 milhões
para a compra de caminhões e máquinas agrícolas,
além dos US$ 212 milhões da indústria naval.

MOtCAOOftES IMTERMACtOHAIS

Bolsas Fachamentot VariofSo I Recordodoj Recordodoj
 I altn em 931 boixn em 931* ¦ • ¦¦ ¦ " -—

; T6quio 2&852(63 -0,21% 21.054,71 16.287^45
(Nikkei)

if Nova torque * 3.539,88 +23,25 pts 3.539,88 3.24V95
(Dow Jones)

if Londres 2.855,3 +0,3% 2.957,3 2.737^6
• (FTSE-100)
! Frankfurt 1.634,47 +li47pt8 1.717,40 1.516^50
If (PAX-30)
i i Hong Kong 7.3*9,72 -18,46 pts 7.368,18 s!43Z80

(Htrng-Seng)
Fonte: aaôncioa: * n.d., fechamento de auarta-feira

Moedas
' Ontem | Anterior

5 iene 
"iciflo mini'

Marco 1,610 1,634
I 

M36 MP 
fFranco wjI^o 1,436 1,463

P^caaiwi.
% Fforim

Coroasuaca 7,272 7,328
| ..Ewaido

Peseta 127,5 127,1 ,
Cruzeiro n.d. n.d.
PWoimntlno 0,99 1,00

- Petouruguaio 3,81 3,82
Fonte: Reuter e AP (Londres): * lima libracompra US$ 1,5544

Petróleo (US*/barril)

Ontem Anterior

Londres 18,30 18,20
Pontoi Revter (óleo cru tipo Brentpara entrega em julho)

Juros\ ...... . •
iFacha. [|' ofertamento

Tesouro

C. Paper
Eurod6lar
Libor

2,98% 2,96%
Í'l's'% n.d!
3,14% n.d.

33/f^"35/Í6%'
33/16% n.d!

mm

Ouro <US»/on*»-troy)
Ontem Anteriorj

| Nova lorque 376,30 374,75
(Handy and
Harman)
Londres 375,00 375,00

ziirtqw 3nj»'""inw'l
HongKong 375,35 378,25

Commodities

(libras por t) Ontem Anterior

A^ucar (julho) 10,57 n.d. S:

§j Suco de laranja
; (julho) n.d. n.d.

Fonte: EFE (Londres)

[ | Pela primeira vez em 14 meses,
o indice Nikkei, da Bolsa de Tóquio,
ultrapassou a marca dos 21 mil pon-
tos durante a sessão, baixando no
fechamento. Com a alta histórica do
iene diante do dólar, especulou-se
com a queda dos juros, o que acabou
favorecendo as ações.

A COBRANÇA DOS BANCOS ESTADUAIS VAI DIRETO AO PONTO

QUE INTERESSA À SUA EMPRESA. SEJA QUAL FOR

FALE COM O GERENTE DO SEU

BANCO ESTADUAL. BEEssESKgsgKsss?

mm1» ema tirnuà cssua cí-ime M

craa «=j^ 1=1^* «=!=<:i»i^i rrera I=T^I
¦ i'HiJk-fil»fJWfJ i? [ ?! ¦ • SISTEMA VERDF-AMAHELO;

MERCADO

O DIA A DIA Infl a ca o FGTS Aluguel

2,51%^ ^ + 1,36%^ ^+3.52%^ IBV
Dolar "1 Dolar «nfiu mm
Comercial Paralelo OllfO

IGPM/FGV

(Em Cri) 41164 ?5
40.156,38

39.667,33

25.05 26.05 27.05

(Em Cr$)

44.000,00
44.500,00

25.05 26.05 27.05
Fonte: Andima/Casas de Câmbio

(Em Cr$)

529.000 547.500
520.900

25.05 26.05 27.05

(Em pontos)
120.065

Fevereiro
Março
Abril
Acumulado no ano...
Em 12 meses

FIPE/IPC %
28.42 Fevereiro 25,10
2625 Marpo 25.16
23,83 Abril 28.74
162.82 Acumulado/ano 156,85

1.356.48 Em 12 meses 1.280,96

INDICADORES
BTN 28.05  Cr$ 22.536,4615*
BTN 27.05  Cf$ 22.267,4750*
BTN 26.05  CrS 22.001,6861*

119.414 118913
DIEESE/ICV

INPC/IBGE
%

Fonte: BMSF
25.05 26.05 27.05

Fonte: BVfíJ

Fevereiro
Março
Abril
Acumulado no ano...
Em 12 meses

24.79
27,58
28,75

163,55
1.331.18

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Acumulado/ano..
Em 12 meses

32,90
26.62
29,70
27.12

177,16
1348.89

UPC (2o trimestre)....
UPF dia 28.05
Utir 0305
Ufir 28 05
Uíir 31.05
Taxa Anbid
N* indice IGPM Abril
IBA/CNBV
I-SENN
DER Acumulado do
15/08/91 a 01,06,93... 119.57*' atualizado pela TB acumulada

CrS 198.689,83
CrS 296138.43

CrS 19,506,52
CrS 24.514,67

CrSnd
nd

262.818
168,449.398

pontos11.202 pontos

TH
TRD.
Var.môs até 27.05....
Var.més até 28.05...
Var. no Ano até 2805
índice acumulado de
01.02.91 a 28.05.93,...

28,68%
1,207993

25,626552
27,144112

228,6215

177,6453699

Salário Mínimo
Outubro.» CrS 522.186.94
Novembro CrS 522.186,94Dezembro CrS 522.166,94Janeiro CrS l.2S0,700,00
Fevereiro Crt 1.250.7X,00
Março Cri 1.709.400,00
Abril CrS 1.700.400,00Maio CrS 3.303.300,00

3% 6%
Outubio 27,2149
Novembro 22,6821
Dezembro 25,2445
Janeiro 23,0599
Fevereiro 31,5467
Marco 23,9518 24.2487
Abril 25,2998 25.6000
Maio 28,0364 28,3431

Fator de Correção
Residencial
ISN(Teto|/IPCA Abril Maio
Anual" 13,8642 14.2084
('corrigido sobre o valor pagono mès em 1992)
Semestral 3,9927 4.1046Ouadrimestral 2.6027 2.6692
(de jul/89 a 20/09/90)

Dezembro dia 01.12.. 23,90645%
Janeiro dia 01.01.93.. 24,56975%
Fevereiro dia 01.02.. 27,39380%
Marpo dia 01.03 27,03200%
Abril dia 01.04 26,4391%
Maiodia01.05 28,86110%
Dia 28.05 31.39349%

Comercial
IGP IGPM

Maio Maio
Anual 14.8220 14,5648Semestral 4,1006 4,0576
Quadrimestral 2,6688 2,6282Trimestral 2,0731 2,0887Bimestral 1,8386 1,6265

Bolsa de Mercadorias e Futuros

Volume Oeral
S" Contratos Numeros de 0 Coniratos p Volume Part.
| emabcrto % negicios negociados (Mil CrS) (%) -—. .  »l.jiui.^1* .t.r-i: ;n r a:

ouro '* Z'ZZZZ
Indico 21.489  2 347 ^M.795 9.203.822.750 10.04
Cat6 187.576 136 1.715 224.173.656 0.24*^
Cambio 194.215 221. 31.171 80^0^.325 8.76
DI 191.508
BoiGordo 491 13 14 4.115.353 0.00
Toiai 892.291 4602

Ouro /disponiveS
Vater do c«MiUa<(OJ2&Oo

Veto I Contr Negócios (
Cotações am cnoalroa pw grama

Máximo | ÚH Osc

547 500 546 500 * 3 5

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
Vtóor de cefttrafo: SSOg

Veto I Cxerc I ' I ' *b«rt' 1 "Inlmo [
Cota^^ea em enaairoa pvt orat»a

Mínimo Máximo Último |
..JI01 7.19;9.9.9. .9.®?.® .?.9. ®.,.:99.9. 81000 85000 85.000
. J. 105 830 000 10 719 149 17.000 16 000 25.500 ?5.500
..J(06 860000 3.306 50  8.500 _ 8 000 16 000 16.000
..J(08. 920_000 3.200 13 4,000 3.700 6 000 6000
. J(09  950.000 11.130 58  2.000 ' ' " 2 000 4.000 3 800
..J (26 710.000 8.905 17 200 200 200 200
..J(30 830 000 5 065 73 !.!:999.  7 000 11.500 7 000
..J(34 .959.9.9.9 8.9/7. ??. 69.500 64 350 .T.^.-pOO 

64 350

SViercado Futuro/Índice
Valor do contrato: Crf 5,00 p/ponto» CoUçòaa «m nimotoí de poolo#

Jun3 44 795 2 347 41.500 40.300 41 800 40 800

Mercado Futuro/Café Cambial
Vntot dl eonfc 100 «km «« iOkg Uq. C«Um CrJ/fror m» Oc »Okg Sq.

70.50
73.55"

69.50 72.00 69.70
70.75 73.55 7080

Mercado Futuro/Câmbio
O^tar Valor do contrato: USt 5.000 Cot«íS»« «n ravMk»» (W <UKr

15J0 12 42.220.00 4 2 220.00  42 240 00 . 42.237.00
Ju'3 27.631 207 55-700.00  55 700.00 ^ 55.830.00 55 809.00

Mercado Futuro/DI - Deposito Interfinanceiro de 1 dia ;
V»Jor do cotttrrtoiCrt 100,CK> p.'ponto P.U. m, poM«i Oe |>.u.

: Jun3 7491 19 ?6 "0.00  96.1^67.00 .96.HO.CO
| ..Jul3  85 719  759 7 2 950.00.... 72 860.00 72.980.p0 ^870.00

Mercado Futuro/Boi Gordo jV»1of do Contralor 330 arrotraj llrnrWaa. Collie, em pontet pgr TOb,
--HIS 18,80 13 60  18.60 18 30

,;,a .4  21,00 20.80 21.00 jo'si

Caderno
F ©

Hems
L i V R O S

SABADO

noso,j 
JB

Contribuições ao INSS - Competência de Maio
Auidnomos. Empresarios e Facuttatiyos

Numoro minimo de Moses do Salario ...Ctasse Permanencia Em cada Base Aliquotas ^ A pagar
Clossc CrS %r CrS

A16.12 3.303.300,00 10.00 330.330,00
Mais de •12 ate 24 6.042.946,30 10.00 604.294,63

3 Mais de 24 at6 36 9.064.419.69 10.00 906.441,97
4 Mais de 36 a(6 48 12.085.892,76 20.00 2.417.178.56

5 Mais de 48 atS 72 15.107.366,10 20.00 3.021.473,22
6 Mais de 72 at6 108 I8.12e.839.50 20.00 3.625.767.90
7 Mais de 108 ate 144 21.150.312,40 20.00 4.230.062,40

Maisde 144 at6 204 24.171.785,79 20.00 4.834.357.10
9 Mais de 204 ate 264 27.193.258,86 20.00 5.438.651,70
10 Wais_ de, 2S4  30.214.732,09 20.00 6.042.946,40

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos
Salário do Contribuição (Cr8) Alíquotas (%)
até 9.064.419.69  
de 9.064.419,70 até 15.107.166,10
de 15.107.366,11 até 30.214.732,09 '10
Oba: Percentuais incidentes de forma nào cumulativa.

....i.SS!!lÍ!SÍí50 ernPro9a(^or doméstico: 12% do salário pago, respeitando o teto acima.

....*.incl"sive a rural, não estào sujeitas a limite de incidência.
Prazos para pagamento:Adquirente, Consignatário ou Cooperativa (vendas ou consignação da produção). Empresas em geral,Assalariados e Trabalhadores Avulsos: até 01/06, sem correção; até 08/06 converter em quantidades de Ufirdo dia 01/06 e multiplicá-las pela Ufir do dia do pagamento; após 08/06 acrescentar multa e juros.Autônomos, Domésticos, Empresários e Facultativos: aplicar o métodoacina, muda apenas a data de 08/06para 15/06.

Rendimentos da Poupança
Maio
"¦05 27.7301710 05  29.2731519 05  30.8343120 05  30.665972' 05 30.-I974422 05 32.0737823 05  30.329002405  28.6073325 05  30.1608626 05  31.73318

27.0 31.5632428 05  31.39349Junho01 06  29.3234002 06 30.991703 06  32.67005O*1 06  32.7705505 06  32.5595006.0 30.6902007.06 28.8912508 06  28.90130

09 06  30.5294010 06 32.1776011-06  30,6193512 06 30,529413.06 28,9716514 06 27,4842515.06 27.6752016.06 29.3133517.06 30.9815518.06  31.1223519 06 31.23290

Impostos, taxas e

Dozembro j Janeiro Feverelroj Margo Abril j Maio |
Unil 161.271.73 197.162.12 249.778,42 313.703.03 403.418.84 '....509 211.85]
Uferj 269.536,00 334.M0.00 423.492,00 ....535.294,00 673.453.00 

" 863.502,00!
Ullnlt 261..37,8,00 329.874,00 415.080,00 ...535.122,00 675.600.00'..'. 870.378,00
UPF 73.581.16  91.203,84 115.60*9,98 1^.i31;oi i83:846,M ' 

235.729,17
yiir 6.002..55  7.412.55 9.597,03 12.161,36 15,318.45^ 19.506,52
UT 3.340,00 4.600,00 4.600,00 6.400,00 e.iqO.QO 10.500,00

imposto de Renda
IR na Fonte (Maio)

Base do cálculo (Cr8) Parecia a dedualr (Cr») ( Allqmitas 
j

Até 19.506.520.00 ijentó
....D.?..l?..^®;?.?Ml^.\l?.8;.037.714.oÓ 

Í9.506.520,00 ""15"

.?.®; .9? J. J. ] .l'?.1 26.918.997,00 25"Deduções
a) CrS 780.261.00 por dependente (sem limite), b) Abatimento adicional de CrS19.506.520,00 para os aposentados, pensionistas e transferidos para reserva remuneradacom mais de 65 anos. c) Pensão alimentícia paga devido a acordo ou sentença judicial, d)Contribuições para Previdência Social.

Fonto: Secretaria de Receita Federal

Taxas Andima
Taxas Media*deFtnandamento Taxaover I Rent | Rent | Rent | Proj. I
(poruwdlaOtil) (%a.m.)1 | dia.(%) | mta(%) | mee(%) |

LBC/IFT/BBC/NTII 39JS 1J1 S.2t H.4S 30*1
HOT MONEY 38,71 1JJ  5.31 27,47 30J7
W-Ow . 39,53  1,32 5.360  27,45 30.S3 m

; _ IFTE   39,55 1J2 5J2 27.69 3lio8 .

MERCADOFUTUR0 P.U.em I Taxaover Rent I Proj. IPE 0113) CrS [ ftti.,1 dia.IV meilHI ['
01 OVER FUT.
junho/93 95.110 39,84 1,33 Xtf
julho/93 72.870 39,82 1J3 31JB
A partir d€ 17/10.31, j Circuiar ns 2063 do Banco Cer.tral. pefr-.'» a rcaii^cao de of«ra?6ss compiomriycas com iis-Ms e |uri'ws
neo fmanreifai apena? com f.tu»os purees dc 30 d^as

Pre^o Crf Var. Var. Ver. Proj.Indicadorex / Indice 0r»(%) Sem(%) Mes|%) Mei|%)
TR0(2) .. 1,207993 4,3! 25,63 " -
TR 24/05 •• .. .. .. 30,56TR 25/05 •• .. .. .. 30,80UFIR mnio/93 (2)03/05 19.506,52 1,18 1,18 1,18 28.00UFIR dttria 24.215,33 1,24 5.04 25,67 28,80

S ,UHBdaria2>/0S 24.514,67H Ciimbio Preco Cr$ Var. Var. Var. Proj.
ff /Indicc Dia(%) Sem(%) Mei(%J Mw(%)

¦ US9 Comercial (2) 26/05
compra 40.155,50

40.1S600 1.ZJ 3,72 2M5 :: ;
I US$ Comercial (1)compra 41.164,13

| ....vctKta 2,51 27.57 •• ^• I USS Rutuante (7)compra 45.450,00
S . JMWvfc  45.500,00 3,13  3.41 24^5 ,

I US8 Paralfllo-RJ (1)¦k compra 44.200,00
vends 44.500,00 1^37 1^37 22.59 ••

| | USiParalelo-SP(l)
$ compra 44200,00
| vends   _44.500,00 1,37 1.J7  22,25 ••  J
I ¦ US5BM8iF-Comercial (3)
I junho/93 42.237,00 •• •• •• 29,31
I julho/93 B.1.?.....
I I OURO SPOT

Pre<;oCrt Var. Var. V»r. Proj.
/Indicc Dia(%) Sem{%) Mcs{%) Mcs(\)

SINO • Fcch.(1) 547.500,00 3,52 3,13 30,70
| , BM&F.fsch. W.S0CM» 3,52 30.70 :: .;
IAQ6ES Pre^oCrt Var. Var. Var. Proj. r"

/Indice Dia{%) Sem{%) Mej(%) Mes(%)
| JSENN (5)' 11.202 -1,05 3,69 45,18
| I8VRJ (5) 118.913 -0* 4,60 42,25
$ IB0VESPA(6) 34.574 -1,23 424 43^6

40.600 •• .. .. 47^5
Dlndkt <fivkSdo por 10.

Fortr^)^WO/M4.?;BawoCenfrá<.!3/8M4f.í4/fl8F.f5i8WJ;(6iSOV'fSPA,f7}4,V£CC.

Câmbio Turismo

Compra
(CrS)

Vanda
(CrS)

Dolar 45.220,00 45.720,00
Escudo 260,00 300,00
Franco Sui^o 29.900,00 30.500,00
Franco Francis 7.275,00 8.000,00
lone 370,00 410,00 |J
Libra 82.800,0088.600,00
Lira 26,00 30,00 ~
Marco Alemao 24.990,00 27.200,00
Pesota  320,00 350.00 I

Ouro
(Crtllmpot» por pramaa)

Compra Venda

Fonte: Banco do BrasilIANECC Fundidoras fornecedoras e custodiantes creden•ciados na Bolsa Mercantil e de Futuros.

Banco do
Brasil

j (250g) 547.450,00 547.500,00
|| Cindam

(250g) 546.950,00 547.000^)0
|| Ourinvost
g (250g) nd nd
P S8fra
|| (1000g) 545.000,00 547.000,00

Bozano
Simonson

|....00?0g)  5*5.450,00 547.500,00

EI
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MÍRIAM LAGE, com sucursais

Córner

Uma 
entidade de peso perdeu assento no Conselho

Monetário Nacional. Por uma nova lei do Con-
gresso, datada de abril, a Comissão de Valores Mobiliá-
rios, autoridade máxima do mercado de capitais, foi
rifada dos encontros. É exatamente das reuniões do
CMN que saem as principais regras para o funciona-
mento das bolsas de valores e de todo o mercado..
Aliás, a CVM está sofrendo esvaziamento há algum
tempo. No governo Itamar, por exemplo, ficou seis
meses sem ter diretoria. Com isso, mais de 200 proces-
sos, inclusive o do caso Nahas, deixaram de ter solu-
ção. Como seu funcionamento é de autarquia e, por-
tanto, de colegiado, seu presidente, Luiz Carlos Piva,
não podia tomar decisões. Dos quatro cargos de dire-
toria, um ainda continua desocupado. E não há candi-
dato á vaga: o salário é considerado muito baixo. O
desprestígio é tão grande que, se duvidar, a CVM
sequer sabe que perdeu o voto nas decisões do CMN.

A proposta do
ministro do Traba-
lho, Walter Barelli
(à esquerda), de
transferir os encar-
gos sociais da folha
de pagamentos para
o faturamento das
empresas não é, nem
de longe, idéia nova.
Na verdade, existe
há mais de 20 anos e
vem a ser o tema do
livro Encargos so-
ciais c absorção de
mão-de-obra, publi-
cado em 1972 pelo
IPEA. Como auto-
res, os economistas
Edmar Bacha (foto)
e Rui Lírio Monde-
nesi. Em resumo, a
dupla dizia que a

Tal e qual

iif ' ¦

m
concentração de en-
cargos sociais sobre
a folha de pagamen-
tos era favorável às
grandes empresas
que podem usar má-
quinas e equipamen-
tos no lugar de
mão-de-obra. As
pequenas e médias
empresas, em vez de
serem premiadas pe-

A outra face

lo uso intensivo de
mão-de-obra, aca-
bavam penalizadas
com os encargos so-
ciais na folha de pa-
gamentos. É ou não
é a tese que o minis-
tro Barelli está usan-
do para propor a
mudança do sistema
de cobrança dos en-
cargos?

A reclassificação do PIB
brasileiro feita pelo FMI e
divulgada na revista The Eco-
noinist foi festejada no Brasil:
de uma hora para outra, o
PIB brasileiro saltou de US$
450 bilhões, pelo critério an-
tigo, para US$ 790 bilhões, e
a renda per capita aumentou
95%, de USS 2.525 para USS
4.940. Mas os 32 milhões de
pessoas na linha de pobreza— ou um quinto da popula-
ção — desmentem que os

brasileiros estejam se sentin-
do mais ricos, convém exami-
nar com reservas as mudan-
ças. Se a reclassificação for
aceita por outras organiza-
ções mundiais, o Brasil vai
perder os juros mais baixos,
do Banco Mundial e do BID
e o tratamento preferencial
no comércio exterior conferi-
dos aos países em desenvolvi-
mento, com renda per capita
na faixa de USS 2.500.

A agência Art-
plan acaba de con-
quistar uma conta
de publicidade que
tem tudo para ser
um de seus melho-
res negócios. Trata-
se da Radio Shack,
dona de três lojas
no Rio e de uma em
São Paulo, inaugu-
rada na noite de
ontem. A cadeia
Radio Shack é uma

Bom negócio
das maiores do
mundo, com 10 mil
pontos de venda em
60 países e dona de
70% do mercado
americano de pro-
dutos eletrônicos.
No ano passado,
teve o invejável fa-
turamento de USS
6,5 bilhões. O acer-
to entre a Artplan e
a Radio Shack vale,
no momento, USS

500 mil. Mas a
agência sabe que
pode ser uma mina.
Tanto que mandou
para os Estados
Unidos os executi-
vos encarregados
da conta para estu-
dar como funciona
a Radio Shack e, a
partir daí, montar a
estratégia de mar-
keting no Brasil.

Dor no bolso

Para uma inflação csti-
mada em 414% de outubro
do ano passado ao final de
maio — período Itamar
Franco —o pacote dc 200
gramas da manteiga CCPL
subiu 984%. Dados coleta*
dos em dez supermercados
do Rio mostram que seu
preço decolou de Cr$ 3.010
para CrS 32.635.

Mudança
O executivo Álvaro dos

Santos, segundo homem na
hierarquia do Citibank no Bra-
sil, assume no dia Io de junho o
cargo de diretor do Investment
Bank para a América Latina.
Será responsável pelas áreas de
mercado de capitais, tesoura-
ria, administração de risco, de-
rivativos e corporate finance
em todos os 22 países latino-a-
mericanos onde o Citi possui
filiais. É o primeiro brasileiro a
ocupar a função.

Carta parda
Circula entre os técnicos

do Ministério da Fazenda a
piadinha de que veio com
unia folha em anexo a carta
branca que o ministro Fer-
nando Henrique Cardoso re-

cebeu do presidente Itamar
Franco para a sua atuação na
área econômica. Na folha em
anexo, Itamar teria relacio-
nado os nomes do primeiro
escalão do ministério.

PELO MERCADO

9 A Seagram Co.
Ltd.. gigante da área
de bebidas controlada
pela canadense Bronf-
man, comprou ações
no valor de USS 800
milhões da Time War-
ner Inc., representan-
do 5.7% do capital. A
Seagram acredita que
o setor de comunica-
ção é um dos que tem
melhores chances de
crescimento.
® Será lançado hoje
pelo Sebrae o progra-

ma de apoio à terceiri-
/ação das empresas de
base tecnológica.
® Para comemorar os
de/ anos de trabalho
sem acidentes graves
entre seus 28 funcio-
nários. a fábrica de
aditivos da Texaco
promove, hoje. um
churrasco com a pre-
sença do presidente da
companhia. Eugene
Celentano.
9 A funcionária Maria
da Glória Rodrigues

Teixeira renovou por
mais quinze dias o seu
pedido de afastamento
para tratamento médi-
eo. Vale lembrar: foi
ela a responsarei pela
redação do parecer em
que o ex-secretário
executivo Wando Bor-
ges pediu para que fos-
se apressada a libera-
ção de empréstimo de
USS 115 milhões para
a Construtora Norber-
to Odebrecht.

Projeção do PIB sobe 
para 

3,1%

m Desempenho econômico leva Ipea a revisar análises que previam expansão de 1,7%
O Produto Interno Bruto (PIB)

deverá ter crescimento de 3,1 % este
ano. Este percentual representa
uma substancial revisão das proje-
ções feitas pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea), que
em' suas análises anteriores projeta-
va expansão de apenas 1,7%. A
agropecuária deve crescer 3%, a
indústria 4,3% e os serviços 2,2%.
Os melhores desempenhos estão
previstos para a indústria de trans-
formação e o comércio (5,8% e
5,7%, respectivamente).

Segundo o economista Cláudio
Considera, coordenador da Carta
de Conjuntura do Instituto, divulga-
da ontem, a revisão se deve ao me-
lhor desempenho da economia a
partir de outubro do ano passado,
com destaque para o excelente re-
sultado do mês de março. Na série
chamada de dessazonalizada (que
elimina as variações nos níveis de
produção e vendas tradicionais), o

PIB cresceu 5,8% no primeiro tri-
mestre do ano, comparado ao ter-
ceiro trimestre de 1992.

De acordo com dados do IBGE,
a produção industrial cresceu inin-
terruptamente de outubro a março,
com destaque para os bens de con-
sumo duráveis. Mas a produção de
bens de capital também teve cresci-
mento expressivo (30,1%). Os da-
dos do comércio varejista também
indicam recuperação acentuada. O
motivo, segundo o Ipea, não se res-
tringe à troca de ativos financeiros
por reais ocorrida entre os meses de
março e abril. Também a recompo-
sição salarial no trimestre deve ser
levada em conta. Apesar de abril
ter mantido a tendência de alta nas
vendas, o Ipea não espera que o
resultado se repita em maio, por
conta da erosão dos salários. Neste,
aspecto, estão mantidas as proje-
ções anteriores: elevação gradativa
da inflação, entre 1 e 2 pontos por
mês.

André Barcisnki —1/6/89

Declaração em atraso

usa formulário azul

BRASÍLIA — Ao determinar on-
tem a prorrogação para 14 de ju-
nho do prazo final de entrega sem
multa das declarações de renda des-
te ano, a Receita Federal decidiu
instituir um dispositivo que irá difi-
cultar a vida dos contribuintes re-
tardatários. Conforme portaria do
ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, quem entregar
declaração após o dia 14 só poderá
utilizar o formulário azul. Ou seja,
não vai poder deixar para a Receita"
os cálculos da declaração, ficando
obrigado a fazer todas as contas de
conversão de cruzeiro para Ufir.

Outra dificuldade a ser imposta
aos retardatários é em relação ao
prazo de vencimento do IR a pagar.
Os contribuintes que entregarem os

documentos dentro do prazo paga-
rão a primeira parcela do IR quan-
do receberem a notificação. Os que
deixarem a entrega do formulário
para depois terão que pagar a pri-
meira parcela até o último dia útil
do mês de junho. O saldo a pagar
poderá ser parcelado em até seis
prestações.

Não foi prorrogado ainda o pra-
zo para a apresentação da declara-
ção da pessoa jurídica que apura IR
com base no lucro real. A justifica-
tiva é que um atraso poderia impli-
car na redução da arrecadação no
mês. Uma das alternativas em estu-
do prevê o adiamento do prazo da
declaração, com a manutenção da
data de pagamento do imposto.

Receita descobre 26 mil

sonegadores no RJ e ES

Paulo

A Superintendência
da Receita Federal na
7a Região Fiscal (Rio
de Janeiro e Espírito
Santo) divulgou ontem
os dados relativos ao
Programa Caixa-Alta,
um trabalho de investi-
gação sobre pessoas fi-
sicas suspeitas de sone-
gação fiscal. Os
resultados surpreende-
ram até o superintendente regional,
Paulo Jobim: nada menos de 25%
dos 109 mil contribuintes que realiza-
ram importações ou transações de
imóveis, veículos e embarcações nos
anos de 1988,1989, 1990 e 1991 não
apresentaram declaração de renda no
ano em que a operação foi feita. Dos
26.792 contribuintes omissos, 16 mil
não haviam apresentado declaração
nos cinco anos anteriores.

O Programa Caixa-Alta foi inicia-
do há exatamente um ano, com o
objetivo de apurar os casos de decla-
rações de renda incompatíveis com
os sinais exteriores de riqueza dos
declarantes. Segundo Paulo Jobim, a
Receita Federal sempre cometeu um
erro ao concentrar a fiscalização nas
pessoas jurídicas. 

"Isso 
gerou uma

imagem de falta de controle sobre as
pessoas físicas. A máquina fiscal pre-
cisa mostrar os riscos a quem sone-
ga", afirmou Jobim, que no início do
Programa Caixa-Alta esperava de-
tectar apenas 2.000 contribuintes
omissos. "A 

quantidade que encon-
tramos permite imaginar que seja a

m,

ponta de um imenso ice-
berg", avalia.

Agora, os contri-
buintes omissos serão
intimados a compare-
cer à Receita Federal
para explicar seus es-
quecimentos, estando
sujeitos a pagar o im-
posto devido moneta-
riamente corrigido,
além de multa. Caso

fique comprovado dolo, a Receita
fará uma representação junto à
Procuradoria Geral da República
no Rio, solicitando uma denún-
cia direta. Isso permite que, sem
necessidade de inquérito policial, a
pessoa seja levada a depor perante
um juiz, com o risco de ser presa
por seis meses a dois anos.

Depois de analisar as importa-
ções, imóveis, veículos e embarca-
ções, o próximo passo da Receita
na caça aos sonegadores será uma
investigação a partir das transações
envolvendo 14 outros produtos.

f~l O presidente Itamar Franco
reeditou ontem a medida provisória
que determinou a redução das multas
para os contribuintes devedores da
Receita Federal. A redução será de
75% para quem pagar o débito à
vista e de 50% para pagamento par-
celado. O benefício só vaie para
quem apresentar declarações corre-
tas. Ou seja, a redução beneficiará o
devedor que informou que deve mas
não pagou o imposto.

Considera: melhor desempenho econômico a partir de outubro de 92

Despesa 
pessoal 

leva a

inflação da Fipe a 29,2%

SÃO PAULO — A inflação medi-
da pela Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe), da USP,
teve um salto de quase meio ponto
percentual esta semana e voltou a
bater novo recorde desde a edição
do Plano Collor, em março de
1990. De acordo com o instituto, a
taxa passou de 28,81% para
29,26%, o que revelou diferença de
0,46 ponto. Em março de 1990, a
Fipe apurou inflação de 79,11%. A
variação, de acordo com técnicos
da Fipe, não era esperada e pode
alterar o índice de fechamento de
maio. Antes se apostava numa in-
Ilação em torno de 29%. Essa mar-
ca subiu e deve situar-se acima de
29,5%, mas ainda abaixo dos 30%.

A elevação foi atribuída aos gru-
pos despesas pessoais, transportes e

vestuários. As roupas de inverno
apresentaram alta de 51,25%, com
destaque para as femininas, que ti-
veram aumento de 67,03% na ter-
ceira quadrissemana. Os calçados
também apresentaram aumento

' além da inflação média esperada.
Passaram de 34,16% para 35,59%.
O grupo alimentação não pressio-
nou na formação da taxa de infla-
ção, já que teve ligeira queda, de
27,83% para 27,04%.

Na primeira semana, a inflação
da Fipe estava em 29,07%, uma
alta pequena em relação aos
28,74% de abril. No segundo perio-
do, o mercado ficou animado com
a redução, que levou a taxa a
28,81%. Na terceira semana, con-
tudo, veio a alta de 0,46 ponto
percentual.

IMPOSTO

DE RENDA

Tire suas duvidas
Tenho 54 anos e recebo duas

aposentadorias: uma no valor
anual de 22.965,30 Ufir, e outra
no valor de 5.692,32 Ufir. Como
declarar no modelo completo?
(E.H., Rio/RJ).

Informe os valores acima,
bem como as fontes pagadoras,
no quadro 1 do formulário azul,
transportando o total para a pá-
gina 4, pois trata-se de rendi-
mento tributável. Devido a sua
idade (abaixo de 65 anos), não
há nenhum limite de isenção. O
total recebido servirá de base de
cálculo para apurar o imposto
na Declaração de Ajuste.

Recebo aluguéis de imóveis de
pessoas jurídicas, sendo que pago
à administradora 10% dos valo-
res recebidos. Não sei como in-
formar os valores na declaração,
pois recebi o comprovante dc ren-
dimentos pelo valor bruto^SJ.,
Rio/RJ).

Para tributação, na declara-
ção, dos rendimentos de alu-
guéis é permitido que se deduza
dos mesmos o valor despendido
para o recebimento. Desta for-
ma, você deverá indicar, como
rendimento tributável, o valor
recebido menos a comissão da

administradora, mesmo que o
comprovante de rendimentos
acuse valor superior. Informe no
quadro 6 nome, CGC ou CPF e
valor pago à administradora.

Devo anexar à declaração os
comprovantes dc rendimentos re-
cebidos de pessoas jurídicas, sem
retenção na fonte?

Caso não tenha recebido o
informe da fonte pagadora e
desde que disponha dos valores
recebidos para lançar na decla-
ração, não é necessário anexar
este documento.

Recolhi mensalmente, durante
o ano de 1992, o Carne Leão
relativo a rendimentos de alu-
guéis. No entanto, perdi os
DARFs recolhidos. Como devo
proceder?

Solicite cópias dos DARFs
na unidade local da Receita Fe-
deral de sua jurisdição fiscal.
BI As dúvidas sobre o IR devem
ser encaminhadas por escrito ao
JORNAL DO BRASIL, Cader-
no Negócios & Finanças, Aveni-
da Brasil, 500, CEP 20949-300.
As respostas estão a cargo dos
especialistas do IOB-Informa-
ções Objetivas.

\=
I .^0^
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Faça um acordo com a Localiza

e pague menos na hora de alugar um carra

A,
Varifa-Acortio Espessai para Empresas.

. Localiza criou uma tarifa exclusiva que

oferece doscotitoselaciliiladesdeuconlocom

as necessidadesdécada empresa. Rira

obter estas vantagens entre em contato c< mti

a agência da Localiza dc sua cidade ou ligue

para a ('entrai de Reservas.

Centra! de Reservas. Disque grátis.
(031) 800-2121.

MLocalIza
Solução em Aluguel de Carros.

RENTACAfí

D
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BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Resumo das Operações

Qtde Vol. em
(mil) (Cr$ mil)

Lote  10.360.469 1.022.518.081
Mercado a termo
Mercado de Opções do Indice-Senn 4.300 2.818.500
Mercado de Opções  2.187.160 110.738.433
Mercado à Vista  8.173.304 908.961.147
Das 50 ações compomentes do l-Senn, 13 subiram, 28 caíram, duas
permaneceram estáveis e sete não (oram negociadas.
Mínima Máxima Média Última Osclação Anterior

Títulos tipo DBS Qtd. Foch. Má*. Min. Mòd. Osc.%' I.LAno Títulos tipo DBS Qtd. Foch. Máx. Min. Mòd. Osc.% I.LAno Títulos tipo DBS
2955309.000

108.00030.000

11.165
Háum Há um

mês Ano
11.428 11.297 11.202 -1,0% 11.321 8.123 9.886

Ações do Senn
Maioros AltasTolepar Telobrás on 2,57%Copene an 2,54%Cofap 2,52%on 2,09%'

Maiores BaixasUcar Carbon ong 11,74%Belgo Mineira 8,47%Usiminas 5,82%Belgo Mineira on 5.80%Banco Nacional pn 5.03%

Aç$es Fora do Senn
Maiores AltasInvestoc pn 75,00%Montreal png 20,00%Belprato pn 17.65%Verolme pn 14,64%Vacchi png 13,16%Maiores BaixasCataguazes Leopoldina ong 48,72%Unibanco an 8,64%Sergen pn 7.87%Perdigão pn 7.75%Hering Brinquedos pn 7.69%

Mercado à vista ? lote
Títulos tipo DBS Qtd. Fech. Min. Mèd. Osc.% I.LAno
Preço om CrS Por Ação¦ AbcXtalAN AcesitaONAcesitaPN  51.000Acesita Int.Lei ON  1.423.000AconorteANAcos Villares PN -G-Adubos Trovo PNAgrocerosPN 

Amadeo Rossi PNAntarc.Nord PN Antarc.PolarONAquatecPN Aracruz AN ...Aracruz BNArtox PN Arthur LangoPNAvipalON Azevedo PN¦ B.America Sul ON -GB.Amcrica Sul PN -G-....B Brasil ON B.Brasil ON-RB.Brasil PNB Brasil PN-RB.Cred.Nacional PNB.EconomicoON B.Economico PNB.Mercantil Inv PN B Nordeste ONB.Nordeste PN B.ProgressoON  349000B Progresso PN  218060 000B.Real ONB.RealPN B.SudamerisONBahema PNBamerindusON E-Bamerindus Part ON E-.Bamerindus Seg PN E- .Banese ONBanespaONBanespa PN  14.276.000Bariestado ONBanestadoPNBanestes ONBanorteON  1.000Banrisul PN  200.000Barbara ON  42000Barbara PN  12.550000Barretto BN  4 000Belgo Mineira ON  8000Belgo Mineira PN  333 000Belprato PN  2.770.000BemgeON  9 088 000Bemge PN  10.087.000Bic.Caloi BN EE-  20.525.000Biobras ANBombrtl PNBorghotfPN BrndescoON-E  270.000Bradesco PN -E  4.270.000Brater PN  300.000BrahmaON  21.000Brahma PN  3.834.000BrasincaPN  1.000BrasmotorPN  741.000Brinq.MimoPNBrumadinhoPN-G-¦ Caomi Mineracao PN 1.000Cat.leopoldina AN -G-... 343381.000Cat.LeopoldinaON-G-... 5.112.000Cbv-Ind.Mecanic PN -G-.Cedro AN-G-  89.ÓÜÒ"Cedro BN-G-Cedro ON-G-  151.000Celesc ON  120.000Cemig ON -G-  47.299.000Comig PN -G-  1268.926.000

5000,00 5000.00 4900,00 4978.43 1,95-7050,00 7100,00 6990,00 7007.25 0.68- 242.85209,17

65.000 425.00 4X.OO 425.00 425,38 0,71 397,7310.000.000 31,00 31,00 31,00 31,00 3,12- 357,552.819 000 3960,00 4010,00 3920,00 3971,07 8,49 57640163000 11,50 11,50 10.50 11,48 488,51

22.000 62000,00 64500,01 62000,00 63795,46 4,61- 202901.000 000 55.00 55,00 55,00 55,00 EST 4901950 000 7.00 7.00 7,00 7,00 429441.552.000 117.00 117.00 117,00 117,00 417,65

100.000 18.05 18.05 18,05 10.05 0 28 338011.083000 494.00 496.00 485.00 492,45 1,19- 36042561 000 473,00 490,00 473.00 485 7811006 000 508.00 514.00 502.00 508,23 0.38- 36201968 000 496.00 505.00 490,00 498,68
2.000 750,00 750,00 750,00 750,00 51939490000 478,00 480,00 478,00 478,04 0,41- 514,92

Cerj ON CospONCespPN Cevai ON Cevai PN Chapoco Alirn.PNCibranPN CicaPN CimafONCofap PN  4.100.000Coldex Frigor PN Confab PNConst.Beler BN  200.000Cônsul PN  454.000Continental PNCopene AN  28.000Corrêa Riboiro PNCosigua PN  44.000Cresal PN D.F.Vasconcelos PN ..Dhb Ind.Com.PN  2.060.000Dijon PN  5.000.000Docas ON  20.000Docas PN ....Dova PN Duratex PN  160.000EbarloPN-G-Elebra PN  9.000Eletrobras AN EletrobrasBN  24.050.000Eletrobras ON  106.886.000Eluma PNEmilio Romani ANEmílio Romani ON Enxuta PN Ericsson PN  106.000Estrela PN-G-  1.883.000F.Guimaraes PNFerbasa PN  48.000Ferro Ligas PN -G-.. 15.731.000
Fortibras PN  4.900.000Fertisul PN  314.000Finam ClFinorCI Fiset Reflorest ClFnv-Velculos PNFosfertil PNFrlgobras PN 50.000.000Gradiente PN  5.000Gurgel Motores PN ........Gurgel Part.PN Hering Cia PN  200000Iguaçu Cafe AN Iguaçu Cale BN Iguaçu Cale ON Imbituba PNInbrac PN  60.000lnd3.Romi PN  20.000Inepar PN 26.147.000

2,20 2.38 2.20 2.28
21.000 20000.00 20100,00 20000.00 20042.86
60.000 250.00 260,00 250.00 259,25

100,00 100,00 100,00 100,005300,00 5300,00 5300,00 5300,00
610,00 615.00 610.00 613,05
150,00 150.00 150.00 150.0031000,00 31500.00 31000,00 31099,12

12100,00 12200,00 12100,00 12143,55
945,00 950,00 945,00 949.84

620,00 650.00 545,00 609.606.65 6,65 6.65 6,651300,00 1300,00 1200,00 1250,00

1.355.08

1770.01 1800,00 1770,01
29,00 29.00 28,00

1773,76
28,89

4640,00 4830,00 4590,00 4658,223149,99 3170,00 2850,01 2926,84

270,0062.00 275,0065,00 270,0061,00 272.4163.99

0.768,33

4,32-5,00

2,16-4.61-

1652,17
691,13
379,63
400,00284.13

241,93568,90
436,65
346,21

1356.17841,77397,95

592,77759,20

338,11474,00

Rheem PN 8.000 3300,00Rio Othon ONRiograndense PN 9.000 1600,00Ripasa PNSadeVigesa PN-G-Sadia Concordia PN 2.582.000 280,00SantanensePN 1.100.000 30,00Sorgon PN 500.000 16.40Sharp PN 4.689.000 55,00SibraCN-G-Sid Informatica PN Sid.Pains PN 150.000 320.00Sondotecnica AN 7.220.000 9.21Sondotecnica BN 2.110.000 9.50Supergasbras ON-G- 86.000 13.00Supergasbrao PN -G- 10.133.000 16,10
TaurusPN 4.200.000 10,30Tecei.S.Jose PN -G- 1.000 28000,00

Tecnosolo PNTokn Tecelagem PN 21.400.000 40,00Telebras ON  13.943.000 877,00Telebras PN  20.580.000 1070,00Telebras PN-R 4.504.000 420,00TelebrasiliaPN 3.000 2001,99Telemlg BN -E 20.000 555,00
Telemig DN-E 711.000 400,00Telemig ON -E 1.035.000 422,00
TeleparON-E 55.000 4200,00Telepar PN -E 146.000 7401,00
Telerj ON 107.00) 701,00Toleri PN 40.OOO 995,00Telesp ON -ETelesp PN -E 145.000 6000,00TrevIsaPN 30.000 145.00

3300,00 3300,00 3300,00
1600.00 1600,00 1600.00

289.9030,0016.4055.00

280.0030,0016.4050.00

280.2530,0016,4054,50

320,009,509.5013.0017,0010,6028000,00
40,30889,501097,00430,002001,99571,00500,00470.034250,007500,00730,001000,00

319.009,219.5013.0015.3010,3028000,00
40,00840.01991.00410,002001,99550,00400.00421,004200.007400,00701,00990,00

7900,00145.00

319,339.309,5013,0016,2810,5228000.00
40,12874,481084,10421,102001,99557,10400.96422.914241,827451,79728,10995,63

8059.30145.00

7.86-3,77

3.04-EST

5.262.570,47

2,62-6,97-0,24

3,43-0,49-
0,63EST

550.00,
377,11

369.51204,08391,40337,87

266,10995.711018.22351.35309,50420.46280,00
680,00811,78522,28
554,441479.48836,091069.491074,381193,45647.25643,54

Mòd. Osc.% F.LAno
Ucar Carbon ON -G. 2891.000 60,02Unibanco AN  1.000 2010,01Unibanco BN  29 000 1695,01Unibanco ON  10.OOO 1660.00Unipar AN -G-Unipar BN -G-  1340 984 000 2,78Unipar ON-G-  500.000 3,40Usiminas ON  255.603.000 30,00Usiminas PN  641.119 000 21,52Vacchi PN -G-  15.031.000 0,43Vale Rio Doce ON  201.000 1850,00Vale Rio Doce PN  69.701.000 2219,00VarigPN  11.000 7100.00Vilojack BN -G-Votec ON  200.000 3,00Volec PN  10.200 000 2.05VulcabrasPNWetzel Fundição PNWhite Martins ON-G-.... 478.637.000 9,00Preço om CrS Mil Por AçãoPetrobrasON  3.000 84,10Petrcbras PN  199.000 165.00Suzano PN  5.000 119.00Vid.S.MarinaON  1.000 139,00Empresas em situação especialC.Fabrini PN  4.000 630.00Celuloso Irani ON  100.000 12,00CobrasmaPN  ' .Hering Brinq.PN -E-  7.000.000 1,30Multitel ON  66 000 2.61MultitolPN  67.000 3 52VorolmaPN  7.000 50 00¦Total  8172.953 000 3409

•70,00
2010,011750,001800,00

2,853.4031,5423.100.431870,002260,007400.00
3,802,05

9,18
84.10170.00119,00139,00

630,0012,00
1,802.613,5250,00

20 tO,01 2010,011695,001660,00

68,34 11,73-8,63-1726,73 0,28-1730.00
2.753,4030,0021.520.411850,00

2.803,4031,5322,160,421853,272200.00 2242.417100,00 7154.55

'750.16
55607502.94578.04
408,16634.32509.28436.731615.38306.10309.44

3.001.96

8.80
84,10164,00118,00139,00

630,0012,00
1,002,603.4050,00

3,402,02

0.722.57-6.24-5.81-13.161,06-0,26--1,43 ' ¦"470.46
-' 1700.002,50- 1,101(7.00

9.00 3,22- 41938
84.10 4,43- 595.01166,16 4,07- 616,3ò1.65- 326,940.72 494,50118,42139,00

630,0012.00 210,00200.00
1,17 34,99- 39000,002,613.52 16,9450.00 13.64

303,48391,11378.78

410,00 410,00 410,00 410,00 5,13 156,48
Mercado de Operações

Prtçod* Prêmio

InvestecPNlochpePN lochpo-Maxion PNIpiranga Pet.ONIpiranga Pet.PN Ipiranga Rel.ONIpiranga Rol.PNItaubancoPN ItausaPNItautec PN I J.B.Duarte ON -G-

8.000

29,50 30,00 29,50 29.67 - 331.67 CM. Ttailoi TIpo DBS Siriu Eurc. Quant Oh. Mil. Min. MM. Valor Nm9.20 9,20 9,20 9.20 581,17 ^21.00 21,00 21.00 21,00 2,36- 382,86 6RHA Brahma PN CFM 8.400,00 2.000 475,00 475,00 475,00 475,00 950,000.00000 2CMIG Cemig PN -G- CFS 27.00 2.400 8,50 8,50 8,50 8,50 20.400.000 00 ICMIG Cemig PN -G- CFT 29,00 14.000 7,60 7.99 7,00 7,68 107.560.OOMO 8
I ' ELET Elelrobras 6N CF0 5.428.37 4.940 400,01 500,00 400,00 419,49 2.072.310.000,00 IBELET Elelrobras BN CFY 7.028,37 18.360 79.00 79.00 50,00 59,26 I.088.111.BOMO 62171,00 171.00 1 71,00 171.00 - 285,00 ELET Elelrobras ON CFH 3.600,00 5.000 80,00 80,00 80,00 80,00 400.000.000]00 2550.00 550.00 550.00 550.00 -. 2894,73 ELET Elelrobras ON CFJ 4.200,00 100 30.00 30.00 30,00 30,00 3.000 oooioo IISN Indice Senn CFA 12.000,00 400 1310,00 1360,00 1310,00 133500 534 00000000 2

240 00 240 00 24000 240M IB »,« 'SN lnlliCe Se"" CFB ,2'300'00 600 ,W0'00 ,ZW)'I)0 ""M® "'"3 680.000 000!00 4240,00 240,00 240,00 240,00 7.68- 621.34 |SN lndiceSenn CF0 12MOOO , 500 woo ,.,58.000.000.00 7!SN lndiceSenn CFF 14.100,00 1.800 200,00 265,00 200,00 248,05 446.500.000.00 9
VALE ValeRioDoce PN CFG 1.783,30 30 799,00 799,00 799,00 799,00 23.970.00oio0 1
VALE Vale Rio Ooce PN CFI 1.983.30 3.200 630,00 630,00 630.00 630,00 2.016.000 00000 4

1050 00 105000 gram ,,!! " ™!] VALE ValeRloDMe PN CFK «0,00 460.00 440,00 447,50 4.475.000.000,00 3
2549 25 50 2500 25m i~ VALE ValeRioDoC8 PN cfM 2M3'30 <«¦»» 260.00 300,00 250,00 285,25 12.634.077.000.00 59
3500 3500 3500 M 00 7500 1000 m VALE ValBRIoDoce PN CF0 "83.30 "5.840 130.00 155.00 125,00 140,57 19.095,800.000,00 238

VALE ValeRioDoce PN CFR 2.783,30 788.900 48,00 65,00 45,00 55,19 43.546.400.000,00 916
VALE Vale Rio Ooce PN CFS 2.983.30 899.900 16,50 30,00 16,00 23,69 21.326.600.000.00 928VALE Vale Rio Ooce PN CFT 3.183,30 248.200 7,00 15,00 7,00 11,82 2.934.105.000.00 211VALE ValeRioDoce PN CFU 3.383,30 10.000 4,51 4.51 4,51 4,51 45.100.000.00 1

III"'" 2.191.460 113.556.933.800,00 247733 000326.000 15700,00 15700,00 15000,00 15454,5531800,00 31800,00 31500,00 31707,98 438,00624,21 Posições em 28/05/93

4,502,50 4,502.55 4.502,45 4.502,48
2.000 11500.00 11500,00 11500,00 11500,00

394.0003.262.000838.000
1.003 000

779.90 780,00 770.00 770.43 0,63400.00 400,00 400.00 400,00 EST425.00 425.00 410.00 423.60 3.66
260,00271,20 260.00 255.00 255,01274.00 263.00 270.59 3,381,19

100000 31,50 31,50 31,50 31.50
9000.0064,8979,0065,0070,0013000.0010800.0112,0018.2118.00110,00

9000,0064,8979,0067,0070.0013000,0111799,9912.0018,3018,10110,00

9000.00 9000,0064,89 64,8979,00 79,0065.00 66,6770,00 70.0013000.00 13000.00 5,79-10800.01 11785.28 8,46-11.00 11,2118.21 18.2917.50 17,80105,00 105,11'

9.981,24-1.52-

17,651.174,652,21-

800,00 800,00837,00 845,0017100,00 17100.009050,00 9050,00.7100,00 7100.003650.00 3650.005450.00 5450,00

780.00 799,85824,00 828,8517100,00 17100.009050.00 9050.007050.00 7076.343650,00 3650,005350,00 5352,83

2,561,330,59EST0,71

229,59294,53

411,71249.12341,57
309.70302.50
390.52
361,64499,15464,70370,59972,22365,99342,90266,90463,15265,63586.84

448,54462,1884,36415,71358,27182,50569,63

J.B.Duarte PN-G-  83.000 36,00 36,00 36,00 36.00 2,69- 658,01Joao Fortes ON  -
Kalil Sehbe PN  90.000 30,00 30.00 30,00 30,00 EST 115384Kopler Weber PN-G-  5.160.000 240.00 240,00 239.99 240.00 533.33La bo Eletronica PN  .
Lam.Nac.Metais PN  6.000 66.00 66,00 65,00 65.17 325,85Lark Maquinas PN  .
Light ON  4.454.000 5320,00 5450,00 5200.00 5350.02 2.09 1021,85Loj.Amerlcanas ON  2.000 42500,00 42500,00 42000,00 42250,00 8,97 608,53Loj.Amerlcanas PN  .
MagnesitaAN  841.000 164,00 165.00 164.00 164,48 0,60- 35094ManahPN  1.500.000 255,00 255,00 255.00 255,00 37500Mangels PN-Q-  1.000 1020.00 1020,00 1020.00 1020.00 554,34Manguinhos PN  1000 9990,00 9950,00 9990,00 9990,00 418.65Mannesmann ON-G-  57.000 39200,00 39200.00 39000,00 39049,12 0,75- 278J2Mannesmann PN-G-  .
Marcopolo BN-G-  5000 6000,00 6000.00 6000,00 6000,00 262.75Marcopolo Part PN  1.230.000 320.00 320,00 300,00 318,37 JXJ962

Cód Títulos Preço daTipo DBSSérie Exercicio Quant. om AbertoTotai* Cobertas

Matec PN .Mendes Jr ANMendes Jr BN 
Metal Leve PN '.Mineracao Amapa PN ..Moddata PNMontreal PN -G-
Muller PN -G-
Multitextil PN Nacional ON Nacional PNOlvebra PN Orion PN -G-
OxitenoPN Papel Simao PN Paraibuna PN ...

12.000 720.00 720.00 720.00 720,00 2,71214.00015.00021.000120.0003.000
952.0006.481.0001.815.0001.000

70.000661.000

1960,00 1960.00 1960,00 1960,00140,00250,00144,00900,00

140,00260,00144,00900,00
1500,00 1550,001510,00 1540,0027,00 28,0022000,00 22000,00 22000,00 22000,00

140,00250,00143,90900,00
1500,001505,0025.50

140,00254,76143,96900,00
1523,531512,9027,04

Paranapanema PN  1.672.000
1020.00 1020,00190,00 194,50

Paulista F.Luz ONPerdigão PN Pérsico PN Petroflex ONPetroflex PNPetroquisa PNPettenati PN -G-
Pirelll Cabos ONPirelll Cabos PN Pirelll Pneus ON ,

194.00014.500.000
450,00795.0014.28

480.00800,0014.50

1000.00190,00450,00795.0013,50

1013,71190,42466.19797.5813,99

20,00EST
1.31-5.02-8.43

2.85-2,05-3.22-3,04-7,74-

529.40
369.81318,181213,14479,86252,80
577,90627.05450.66636.41
375,44549,88379,651535,8?585,35

ACES AcesitaBB B. BrasilCMIG CemigCMIG CemigCMIG CemigCMIG CemigCMIG CemigCMIG CemigELET EletrobrasELET EletrobrasELET EletrobrasELET EletrobrasELET EletrobrasELET EletrobrasINPR IneparINPR IneparINPR IneparINPR IneparISN índice SennISN índice Senníndice Senníndice Senníndice Senníndice Senníndice Senníndice SennIndico Senníndice Senníndice SennIndico Senníndice Senníndice Senníndice Senníndice SennLightLightLight

ISNISNISNISNISNISNISNISNISNISNISNISNISNISNLAITLAITLAIT
10.000 4150.00 4300,00 4100,00 4160,00 3,48- 157,51

2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 4,34- 268,42 Pirelli Pneus PN14,39 14,70 14,00 14,32 0,82- 1091,46 PolialdenPN10,00 10.00 9,99 10,00 48,71- 857,63 Pollproplleno PN. . - PortobelloON620,01J 620,01 620,01 620.01 514,53 PortobelloPNPrometalPN 1500,03 1500,03 1500,02 1500,02 551,47 PronorANE-6895,00 6895,00 6895,00 6895,00 940,22 ¦ Randon Part PN 18,36 19.20 18,00 18.49 2,80- 932,89' Recrusul PN 30.45 31,50 30,20 30.64 1,76- 1037,58 RefriparPN

2.0002.000

2.000.0003.000.000

1350,00 1350,00 1350,00 1350,001050,00 1050,00 1050,00 1050,00 EST4,54- 642,85500,00

12.00 12.00 11,90 11,95 796,664,30 4,30 4,30 4,30 581,66
150,00 150,00 150,00 150.00 3,45 882,3527.00 28,00 26,62 26.89 840,31

TESP TelespTESP TeiespTESP TelespUSIM UsiminasUSIM UsiminasVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio Doce

PN -- CFB 5.500.00 100PN — CFR 580.00 2.700PN -C- CFC 317,65 3.400PN -C- CFE 347.65 41.500PN -C- CFF 377.65 100.300PN -C- CFG 407,65 16.300PN -G- CFS 27,00 371.500PN -G- CFT 29,00 213.500BN — CFK 4.628.37 2.000BN — CFO 5.428,37 26.590BN — CFT 6.228.37 5.000BN — CFW 6.628,37 7.410BN — CFY 7.028,37 33,600BN — VFT 6.228,37 5.000PN — CFI 17,53 1.000PN — CFK 19.53 2 000PN — CFO 23,53 1.000PN — CFVV 29.53 18.000CFA 12.000,00 8.410CFB 12.300,00 5.800CFC 12.900.00 2.900CFF 14.100,00 3.600CFM 8.400,00 1.000CFN 8.700,00 1.000CFO 9.000,00 2.000CFP 9.300,00 2.000CFR 9.600,00 1.000CFS 9.900,00 3.500CFT 10.200.00 4.500CFU 10.500.00 4.000CFW 10.600.00 3.500CFX 11.100,00 5.000CFY 11400,00 6.9000FZ 11.700,00 10.200
ON - CFX 5.400,00 10ON — CFY 5.800.00 1.500ON — CFZ 6.200,00 500PN -E CFN 5.500.00 1.000PN -E CFU 8.500,00 100PN -E CFX 9.503.19 3.460PN — CFF 16,00 47.000PN — CFN 24.00 1.000PN -- CFG 1.783.30 64.510PN — CFI 1.983,30 186.340PN — CFK 2.183,30 99.760PN — CFM 2.383,30 332.380PN -- CFO 2.583,30 462.000PN — CFR 2.783,30 631.328PN — CFS 2.983,30 803.400PN — CFT 3.183,30 317.900PN — CFU 3.383,30 28.800

N° da posiçõesTitular Lançador Pró viaà Vista
1001.50030010.000100.3006.000149.30052.90003.1105.0005.20024.63301.0002.000018.00000 •0000000oooooooo1.5005001.0001003.46047.00005.78035.18219.840149.080241.924189.438101.68066.63026.700

3.897.198 1.269.1573.897.198 1.269.157

I1042510726201371II85111131084711121332355712111218137453011916024227510511
1.3591.359

11291521255531727225016573

1.5371.537

5009,09520,340,000,000,000,0031,6231,625023,315023.315023,315023,315023,315023,3125,6725,6725,6725,6711545.0011545.0011545.0011545,0011545,0011545,0011545,0011545,0011545,0011545,0011545,0011545,0011545.0011545.0011545.0011545.005274.355274,355274,357967,637967,637967,6323,4423,442237,682237,682237,682237,682237,682237,682237,682237,682237,68

Noticiário do SENN

Calendário de
privatizaçõesSào as seguintes as próximas etapas dos

processos de privatização em andamento:
Dia Evento
01 de junho Termino da prc-idcnlillcação pa-ra leilão de Cilpe /
02 de junho Anúncio do resultado da prò-i-dentificaçào e leilão de Cilpe
04 de junho Término da pré-identificaçào pa-ra Petroeoque
07 de junho Publicação do edital de Açomi-

nas Liquidação financeira deCilpe
de junho Anúncio do resultado da pré-i-dentificaçào, do preço mínimo

atualizado e leilão de Petroeoque
14 de junho Início da oferta ao público'deações da CSN «rm. »
22 de junho Término da pré-identillcação pa-ra IJItralértil • 4.
24 de junho Anúncio do preço niinimosüluu-

lizado. do resultado da pré-iden-lilicacão e leilão de Ullraférlil
30 de junho Liquidação do leilão de Ullraférlil
01 de julho Inicio da oferla aos empregados

de Ultrafértil
02 de julho Término da oferta ao público de

ações da CSN
09 de julho Liquidação financeira da oferta

ao público de ações da CSN
13 de julho Leilão da Cosipa
16 de julho Término da oferla aos emprega-

dos de Ultrafértil
19 de julho Inicio das negociações em bolsa

das ações da CSN
.!(> de julho Anúncio do rateio das sobras aos

empregados da Ultrafértil Leilão
de Açominas

28 de julho Liquidação financeira da oferta
aos empregados da Ultrafértil

II de agosto Liquidação financeira do «leilão
de Petroeoque

20 de agosto Leilão da Petroquímica União

Alterada forma de
negociação de ações

As ações das empresas abaixo relacioiíãdas
passam a ser negociadas da seguinte lornia, a
partir do pregão de hoje:
Cerj (CERJ) — último dia para negociar diícrtusde subscrição. •
Petróleo SP (SPP) — último dia para negociardireitos de subscrição.
Tel.B.Campo (TBC) — ações nominativa» éx/subscrição (ordinárias subscrevem 3,118503%no tipo ti 0,237212% em preferenciais e pre(e-renciais subscrevem 3,34y75% 110 tipo, ao preçode CrS 9.240,892284 por ação, a ser corrigido
pela UF1R até a data da efetiva integralização).Negociar direitos de subscrição até 21/06/93.'Telesp (TESP) — negociar direitos de subscriçãoaté 18/06/93.

BANERJ

PRESTÍGIO,

TRANQÜILIDADE;

SEGURANÇA.

SEGURO DE

VIDA GRÁTIS. >

Resumo das operações
Títulos

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULOQtd. Abt. Min. Mèd. Máx. Foch. Osc. Títulos —ãTj ..

Qtdo
(mil)Lote Padrão  20.545.154

Concordalárias 289.106
Direitos e Recibos 78.651
Fundos DL 1376 e Cerl.Privat 1.028
Opções de Compra 7.485.700
Opções de Venda 2.000
Fracionário 10.400
Total Geral  28.412.039índice Bovespa Médio 34.769
índice Bovespa Fechamento 34.574
índice Bovespa Máximo 35.113
índice Bovespa Mínimo 34.428
Das 48 ações do BOVESPA, 20 subiram, 21 caíram, cincoestáveis e duas não foram negociadas.

Vol. em
(Cr$ mil)

4.302.741.369
559.376

16.741.207
43.330

431.759.570
200.000

18.112.802
4.770.157.655

(-1,2%)

permaneceram

Oacilaçfas do Mercado Oscilantes cio Bovespa
0«¦ F«h' O.C. Fcch.
(1) (CrSmll (X) (Crtmll

acfet)Malorei Altai Milorei AltaiWetzel Fund pn 44.4 6.50 Sharppn 59 5400Montreal pn 23 ISO 00 Bombrilpn 4,6 1.24M0DHSPn 70000 Dutatexpn 39 1850.00Sllcupn 2,'a 1 '1000 Lighton 3.0 5450,00
Persicopn 20.3 13 00 Itaubancopn 25 15 900 00Malorei Baikal Maloroi BalxaiHering Brlnq pn 39,4 1.06 Usiminaspn 72 2160Fras-lepna 30 96,00 Paranapanoma pn 5,3 ' 440,00Met Barbara on 23 60.00 Elelrobras pnb 47 4 660 00Propasa pn 23 30,00 Cemig p„ 4', 30 49Toc.Blumenaupna 17,5 165,00 Pelrobraspn 4,0 I6.40o!oo

Mercado a vista
T,tul°:1 AbT Mh. iviiZ Fech. Osc.
AcesitaPN 20000 5,000.00 5 000.00Acesita ONSOF 33.000 7.250,00 7.000.00AcosVilIPN 710000 12.030,01 12.030.01Adubos Trovo PN 2.932.000 130.01 138,01AgrocerosPN 400 000 430,00 430,00Alpargatas ON 40 000 4 800,00 4 800,00Alpargatas PN 1630.000 3 95000 3.920.00Amadeo Rossi PN 5.000.000 11,60 11.60America Sul ON 7.900.000 21.00 20.00America Sul PN 45.400 000 17,50 17.50Antarct Nord PN 1000 18.500.00 18.500.00Antarctica ON 2.000 69DOÓCOOO 690000000AquatecPN 15000 51,00 51,00Aracruz PNB 101 000 65 000.00 65 000.00Ama PN 1000 4.6CO 000 00 4 600000 00Artex PN 7000000 55,00 51,00AvipalON 10900 000 116,50 115,00Bahia Sul PNA 7.000 23 300,00 23.299.00Bamerind Br ON ED 43 000 780,00 770,00Bamerind Par ON ED .... 500000 400.00 400.00Banespa ON 4 900 000 255,00 255.00Banespa PN 40 600 000 267.00 267.00Banrisul PN 200 000 60,00 60,00Baptista Sil PN J2000 9 000.00 9.000,00Belgo MineirON 20 000 13 400,00 13400,00Belgo Mineir PN 200000 11.300.00 11.200.00Bic Caloi PNB 26 500 000 110.00 103,99BombrilPN 12.400 000 1.180,00 1.180.00Bradesco ON ES 3 620 000 800.00 790,00Bradesco PN ES 96.520 000 820,00 820.00BrahmaON 210.000 9.050.00 9050.00Brahma PN 3 210000 7.050,00 7050,00Brasil ON 690000 490,00 482.00Brasil PN 63470000 510,00 505,00Brasilit ON 47 000 60 000.00 60000.00BrasincaPN 1000 3 650.00 3 650.00

5.000.00
7.083.03

12.100.42
145,39
430.00

4 800,00
3.956,20

11.60
20,76
18,27

18.500,00
6.900 000.00

51.00
65 267,334 500 000.00

53.57
116.47

23 299,57
770.23
400.00
256,43
269,80

60,00
9000.00

13625,00
11.250.00

106,63
1.245.04

804,09
830.90

9 050.00
7.064.49

488.00
507.25

61000 00
3650,00

5.000.00
7.250,00

12.150,00
148,00
430,00

4.800.00
4.000,00

11,60
21.00
1880

18.500,00
6900000.00

51.00
65.500,00
4 500 000,03

55.00
117,00

23.30000
780.00
400,00
260,00
272.00

60.00
9000.00

13 850.00
11 300,00

110.00
1.250.00

810.00
810,00

9.050,00
7.100.00

492,00
510.00

62.000.00
3.650,00

5.000.00 -
7.080,00 -0,2

12.100,00 =
148,00 + 8.0430.00 =

4.800,00 -2,8
3.925,00 -0,8

11,60 /
21.00 +5.0
18,80 +4.4

18.500.00 -*-8,8
6900000,00+ 10.4

51,00 +0,0
65.500,00 +1,3
4500 00000 + 7.1

51.00 -8.9
117,00 +1,7

23 299,00 -0.8
770.00 -0.6
400.00 -
260.00 -1.5
272,00 + 0.7

60,00
9000.00-12.5

13850,00 -1,0
11.200.00 -1.7

104 00 <5.7
1245.00

810.00
83500

9.050.00 -
7 100.00 - 0.7

482.00 -3.6
510.00 -0.9

62.000,00 - 3,3
J 650.00

-4.6
-3.8
-0.6

BrasmotorPN 1.100.000 5.400.00 5.400.00 5.459,09 5.550,00 5.500.00 +3.7Brumadinho PN 200.000 17.68 17,68 17,68 17.08 17,68 -17¦ Cacique PN 27.000 11.000.00 11.000,00 11.000.00 11.000.00 11.000,00 «Caemi Metal PN 190.000 2.200.00 2.150.00 2.192,11 2.200,00 2.150.00 +2,3Caetano Bran PN 51.000 270,00 270.00 270.00 270.00 270.00 -6^8CaiuaON 280.000 68.00 68,00 68,00 68.00 68.00CaíuaPNA 033.000 69.00 69.00 69.00 69.00 69,00 -Camacari PN 1.000 130.00 130,00 130.00 130,00 130.00 /Casa Anglo PN 51.000 57.000,00 56.800,00 56.996,08 57.000.00 57.000,00 +1.7Cbv Ind Mec PN 1.142.000 940.00 860.00 928,78 950,00 860.00 -2,2WcscPNB 213,000 7.320,00 7.320,00 7.485,45 7.650,00 7.420,00 +UC01"10N 1 000260.000,00260.000,00260.000.00260.000.00260.000.00 -13,3Cemig ON 500.000 19,00 19.00 19.00 19.00 19,00 +1.3Cemig PN 6.902.500.000 31.30 30.40 30.71 31.30 30.49 -4,1<*»|ON 132.000,000 2.34 2,20 2.31 2.35 2.30 -2!lCesPPN 30.000 20.000,00 20.000.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -2.4001,31 PN 7.400.000 262,00 262,00 265,05 270,00 207,00 +1,5Cia Hering PN 3.010.000 240,00 222,01 231,15 240,00 230,00 -6,1Cim Itau ON 10.000 7.800,01 7.800,01 7.800.01 7.800,01 7.800,01 +3,9Cim Itau PN 5.300.000 10.600.X 10.600,00 10.653.30 10.750,00 10.600,00 -2.7Cima,0N 3000 18.010.00 18.010.00 18.010.00 18.010.00 18.010,00 /Clquine Petr PNA 10.000 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 + 7,6CotiP PN 12.800.000 600,00 600.00 606.68 610,00 610,00 +1.6Const Beter PNB 8.028.000 141,00 141,00 149,76 150,00 150,00 + 2,7G003"1 PN 110.000 31.500,00 30.500,00 31.409,09 31.500,00 30.500.00 +1.6Continental PN 1.000.000 510,00 510,00 510,00 510.00 510,00 +0,9Copas PN 82.000 1.602.00 1.601.00 1.601,02 1.602,00 1.601,00 /Copeno PNA 840.000 12.200.00 12.200.00 12.288,33 12.350,00 12.300,01 +0,8Cotominas ON 50.000 5.000,00 5.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 =Credito NacPN 3.000.000 505,00 490,00 499,17 505.00 490.00 -4.8CremerON 70.000 1.501.00 1.500.00 1.500,07 1.501.00 1.500.00 -6.2CremerPN 3.000000 1.690.00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 -6.1DF Vasconc PN 12.000 340.00 340,00 340.00 340,00 340,00 +2.4DHBPN 1.735.000 590,00 590,00 635,65 700,00 700,00 + 22,8Doh,erPN •'••• 10.000 6.401,00 6.401,00 6.401,00 6.401,00 6.401,00 /Du,ato<PN 12.900.000 1.770,00 1.770,00 1.773.03 1.850.00 1.850.00 + 3.9Eberlo PN 1.000.000 14,00 14.00 14.00 14,00 14.00 -9.0EconomicoON 850.000 800.00 800.00 800.00 800,00 800,00 =Economico PN 2.550.000 480,00 478,00 479.68 480.00 478.00 -0.4Edisa PN 160.000 95,00 95,00 95,47 100.00 95.00 IElebra PN 2001.000 30,00 30.00 31,00 31.00 31,00 =Elekolr Nord PNA 2,000 2.500,00 2.500.00 2.500,1» 2.500.00 2.500,00 -166ElekoirozPN 2,000 5.000,00 5000.00 5.000,00 5.000.00 5.000.00 -Eletrobras ON 31.150.000 2.900.00 2.850,00 2.916,97 3.000,00 3 000.00 +1.6Eletrobras PNB 48.170.000 4.820.00 4.590,TO 4.654,23 4.820.00 4.660,00 -4,7Eluma PN 2.000 460.00 460,00 460,00 460.00 460,00 +2,2Embraco ON 3.000 47.000.00 47.000,00 47.000,00 47.000.00 47,00000 +10Engevix PN 5,000 2.300.00 2.300,00 2.300,00 2.300.00 2 300 00 IEricsson ON 18.600.000 330.00 330,00 330,00 330.00 330 00 -29Ericsson PN 31900.000 275.00 260.00 267.34 27500 26500 -39EslrIilaPN 37.190.000 64,00 62.00 62.96 64.00 6201 -37Be,nit0N 100000 11.200.00 11.200,00 11,200.00 11.200.00 11200 00 +18F Cataguazos PNA .... 152250000 14.70 14.00 14,28 14 70 1400 -47FNVPN 3200.000 57,00 55,50 50.98 58.00 57.00 =Ferbasa PN 2252.000 420.00 410.00 414.10 420,00 41500 +12FertibrasPN 500 000 8.60 8 80 8.31 8.61 881 -01Flcap/marvin PN exm 4.000.01 4 000.01 4.775.00 493000 490000 -Forja Tdurus PN 85700.000 10.52 10.00 10.62 11.00 10.10 -8.1Fras-le ON 200.000 140.00 140.00 140.00 140,00 140 00 /F"Sl0PNA 28900000 99.99 99.00 99.12 99.99 9900 -100Frigobras PN 600.000 174,99 172,00 173,50 174,99 172CO -04Gaiola PN I.OOO 20,00 20.00 20.00 20,00 20 00 /Grazziotln PN 300 000 3 300.00 3 300.00 3.300,00 3 300.00 3 300.00Gu,«elPN 20 000 2400.00 2.400.00 2.40000 2.400.00 2 400 00 -14 2M Habitasul PNA 1,0000 320.00 320.00 320.00 320.00 32000 + 66a Iguaçu Cafe PNA 7600000 49.50 49.50 49.85 50.00 50 00Iguaçu cale PNB 13 500 000 45,00 45,00 49,56 50.50 ÍO.iO -10Ind Villaros PN 120000 7.800.00 7800.00 7.800.00 7.600.00 7 60000 - 4.7IndsRom.PN 120000 970.00 970,00 1 001.67 1.050.00 1 050,00^166Inepar PN 109200 000 24.50 24,50 25.00 25.00 25^00 -1,9lochp-maxion PN 1 oto 3 400.00 3.400.00 3-WC.CO 3.400.00 3 400,00 -59Ipiranga Dls PN 4 OCO 185,00 165 00 185.00 185,00 IftoOIpiranga Pet PN 1400000 135.00 133.01 134.50 IJ50C 13400 -07Ipiranga Fiel PN 400000 205,00 205.00 212 ÍO 219.99 219.99 + 47Itaubanco ON 20000 14 000,00 14 000.00 14 000.00 14.000.00 14 000.00 -6.6ItaubancoPN 600000 15300.00 15200.00 15688.75 16000,00 1590000 -25Ha usa ON 20000 35.000,00 35.000,00 35.000.00 35 000.00 35000.00lUjs->pfJ 640000 31 740,00. 31.740.00 31.785.15 31.BOO.CO 31600.00KalilSahbe PN 1000.000 3O.C0» 30.00 30.00 30.00 30,00 -03

Qtd. Abt. Min. Mèd. Máx. Foch. Osc." Títulos
KlabinON 7.OGO 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 + 7,1Na"1" PN 33.000 51.000,00 50.000.00 50.333,33 51.000,00 50.000,00 -1,9La Fonte FecPN 1.000 3.000,01 3.000,01 3.000.01 3.000,01 3.000,01 /Ucesa PN 1.000 900.TO 900,00 900,00 900,00 900,00Lam Nacional PN 2,000 71,01 71,01 71.01 71,01 71.01 +1,4Leco PN 10000 860,00 860.00 660,00 860,00 860.00+14.6Ughl ON 2.360.000 5.200,00 5.200,00 5.375,00 5.450,00 5.450.00 +3.0Lix Da Cunha PN 500.000 175,00 175.00 178,96 1B0.00 180,00 =-Lojas Americ ON 336.000 42500,00 42.500.00 42.544,64 43.500.00 43.500,00 +1.1Lojas AmericPN 1.000 41.500,00 41.500.00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 -Magnesita PNA 300.000 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 -0,6Manah PN 2.000.000 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 + 2,1ManasaPN 130.500.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 -16,6Mangels Indl PN 1.117.000 1.050,00 1.050,00 1.060.62 1.070,00 1.060,00 + 4,9Marcop Part PN 30.CX» 295.00 295,00 295,00 295,00 295,00 ^Marco polo ON 5.000 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00Marcopolo PNB 114.000 6.060,00 6.050,00 6.05922 6.100,00 .6.051,00 +0.8Malec0N 37.000 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 /MorcS Paulo PN 2.000 1.400,00 1.400.00 1.400,00 1.400.00 1.400.X -3,4MesblaPN 400.000 12.500,02 12.300.00 12.498,49 12.511,00 12.505,00 -0.7Met Barbara ON 4.000.000 80,00 80,00 80,00 80,00 80.00 -23,8Met Barbara PN 14.000.000 65,60 65,00 65,82 66,50 65,00 -2.9Met Gerdau PN 300.000 2.360,00 2.350,00 2.356,67 2.360,00 2.350,00Met Wiest PN 100.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5.00 =Motal Leve PN 2.760.000 1.960,00 1.960,00 1.961,28 1.970,00 1.962,00 + 0,3Minupar PN 42.054.000 10,30 9,50 9,52 10,30 10.00Moinho FlumON 70.000 50.000,00 50.000,00 50.857,14 51.000,00 51.000,00 + 2,0Moinho RecilON 2.000 65.500,00 65.500,00 65.500.00 65.500,00 65.500,00 +0.4Mont Aranha ON ED 1.000 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 /Montreal PN 803.000 145,00 145,00 145,02 150,00 150,00 + 23,9Multitel PN 580.000 4,90 4,90 4,98 5.00 5,00 +2,0B Nacionol ON 200.000 1.560.00 1.560.00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 + 2,6Nacional PN 7.313.000 1.509.00 1.485,00 1.509,24 1.515,00 1.485,00 -1,6Nakata PN 282.000 5.750.00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 =Nord Brasil ON 6.000 76,00 76,00 76,00 76.00 76,00 /Noroeste PN 31,000 7.500.00- 7.500,00 7.580,65 7,600,00 7.600,00 + 5.5R Olvebra PN 85.900,000 26,00 26,00 27.04 27,80 26,50 + 0,3°rionON 5.000 63.000,00 63.000.00 63000,00 63.000,00 63.000.00 +1,605511PN 175.000 240.00 240,00 240.00 240,00 240,00 + 20,0Oxiteno ON 1.000.000 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 /Papel Simao PN 600.000 1.020,00 1.020,00 1.053.33 1.060,00 1.060.00 -1,3Para Dominas PN 2.000 170.00 170,00 170,00 170,00 170.00 -15,0Paraibuna PN 4.800.000 190.00 190,00 191,58 193,00 192,90 + 0,9Paranapanema PN 21.800.000 465,00 440,00 465.20 474,99 440,00 -5,3Paul F Luz ON 22.400.000 800,00 789,99 796,26 800,00 790,00 -1,2Pordlgao PN 91.600.000 14,70 13,50 14,16 15,00 13,99 -5,4Petrobras PN 1.064.000170.000,00164.000.00166.273,03170.000,00164.000,00 -4,0Petrollex ON 16.000 4.750,00 4.750.00 4.750,00 4.750,00 4.750.00 -1,0Petrollox PN 2.000 4.300.00 4.300.00 4.300,00 4.300.00 4.300,00Petroquisa PN 50.000 820,00 820,00 844.00 850,00 850.00 + 6,1Pettenati PN 300.000 165,00 155,00 162,00 166,00 155,00 -7,7Po,arON 4.000 61.500,00 60.000.00 60.750,00 61.500,00 60.000,00 + 7,1Po,arPN 6.000 60.000,00 60.000,00 60.000.00 60.000,00 60.000,00Polialden PN 130.000 910,00 900,00 904.46 910.00 900,00Polipropilen PN 60.000 180.00 180.00 180,00 180,00 180.00 + 20,0Progresso PN 142.900.000 2,40 2,40 2.50 2.5) 2,54 -0,3PropasaPN 20.000 30,00 30.00 30,00 30,00 30,00 -23,0Quimic Geral PN 12.000 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 -6,6Real ON 20 000 32.000.05 32.000,05 32.077,58 32.155,10 32.155,10 + 0.4Rea,PN 230.000 11.000.00 11.000,00 11.465.22 11.900,00 11.900,00 + 13,0Real Cia Inv PN 30.000 12.400.00 12.400.00 12.400.00 12.400,00 12.400,00 =Real Cons PND I.OOO 10.000,01 10.000.01 10.000.01 10.000,01 10.000,01 /Retripar PN INT 200700 000 27,50 26.SJ 27,10 28,00 27.00 -2.5Ren Hermann PN 159 000 56.000,00 56.000,00 56.006,30 57.000.00 57.000,00 + 4.7Rheem PN 2.000 3.001,00 3.001,00 3.001,00 3.001,00 3.001.00 -6,5Ripasa PN 380 000 6210.00 6.100,00 6.190,68 6.210,00 6.100,00 -1.6B Sadia Concor PN 20.800 000 292.00 281,00 267,73 292.CO 281.00 -3.7Salgema PNB 400 000 130.00 130.00 130.00 130,00 13000 «SamitriON 20 000 40000.00 40 000,00 40 000.00 40 000.00 40.000,00 =SansuyPN 100 000 20,00 20.00 20,00 20,00 20,00+17,6Sansuy Nord PNA 362.000 200,00 200,00 200,00 200 00 200 CO 00Sch,ossorPN 105 000 8,10 8,10 6.10 8 10 810 - 0 6Sergen PN 2 MO OOO w.x 17,00 17.00 1700 1700 /S"irp™ 14 200 000 5100 51.00 52.57 55,00 M01 -59-:'!p'iC 1.600.000 3300 3300 3300 33 00 33 00 -SdlnlormatPN 1200000 45.00 36.11 4276 45,00 38.11 -113Std Aconcrte PNA IÕOOO 1350CO 1350.00 1.350,00 1 350.00 1.350,00 - 38SidGuairaPN 61 000 1 699.99 1 699.99 1.700.00 1.700.00 1 700 00 + 00Sid.Parns PN 1.787 000 310.00 300,00 310.45* 31*01 31501 /

Qtd. Abt. Min. Mêd. Móx. Fech. Osc.
Sld.Rlogrand PN 2.500.000 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00.+0,5Silco PN INT 350.000 1.110.00 1.110.00 1.110.00 1.110,00 1.110,00 + 21,3Simesc PN 17.000 3,50 3,50 3.50 3.50 3,50 ' -
Sondotecnica PNB 487.000 9,00 9,00 9,00 9.00 9,00 ISouza Cruz ON 41 000312.000.00312000.00316,01378320000.00315000.00 0,9Springer PN 5.000 1.300,00 1.300,00 1.300.00 1.300.00 1 300.00 /Sudameris ON 180 000 1.400,00 1.350.00 1 391.67 1.400,00 1 350.00 -2,6
Sudameri3 PN 10.000 2.200,00 2.200,00 2,200,00 2.200,00 2.200,W -
Sultepa PN 10.000 580,00 580,00 580.00 580,00 580^)0.+ 1.7Supergasbras PN  1.400.000 16.00 15,60 15,80 16,10 16.10 +7,3Suzano PN 2.000130.000,00120 000,00125,000.00130.000.00120.000.00 -4.0Teo Blumenau PNA... 2.064.000 170.00 165.00 169.87 170,00 165,00 -17.5Tec Blumenau PNC 92.000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 /Tecnosolo PN 3.000 20.00 20.00 20.00 20,00 2000 Ps,2TekaPN" 47.100.000 40,50 40,00 40,20 40,50 40.00 ^.2TelB Campo ON 14.000 3.000,00 2.950.00 2 989.29 3.000.00 2.950,00 -3.2Tol B Campo PN 8.000 3.050,00 3.050,00 3.056,25 3.060,00 3.060.CO -4.3Telebras ON 31.300.000 875.00 870.00 876,53 891.99 875.00 -0.3Telebras PN 2.458.500.000 1.090.00 1.076.00 1.087,23 1.100,00 1.082,00 -0.0Telepar ON ES SO.OOO 4.250.00 4.250.00 4.257,97 4 300.00 4 251.00 1 0.0Telepar PN ES 293.000 7.450,00 7.450.00 7.523,98 7.531,00 7.530.Ò0 +d.4Telerj PN 192 30.000 990.00 990.00 996,67 1.000.00 1.000.00 . -3.8Telesp ON ES 210.000 5.000,00 5.COO.OO 5.151,91 5.200.00 5.100^1. .j 0.0Telesp PN ES 3.670.000 7.980,00 7.900,00 8.001.96 8.100,00 8.050,00 +1.2Tlbras PNA 2.000 43.000.00 43.000,00 43.000,00 43.000.00 43.000.00 +2,3Tibras PNB 8.000 40.000,00 40.000.00 41.625,00 45.000,00 45.000.00-H2,5
TransbrasilPN 20.000 100,00 100,00 100,00 100,00 lOtf.OÕ-Trevisa PN 2.399.000 150,00 147.00 149,50 150.00 147M t-13TromblniPN 2.700.000 54,00 51,00 51.78 54,00 51,09 -3.7TupypN 1.600 000 165,00 157.00 162.44 165.00 165.00. -2.9Ucar Corbon ON 16.500.000 70,00 68,00 69.17 70.00 69.00 -1,4Unibanco PNA 90.000 2200,00 2,200.00 2.200,00 2.200.00 2300.00' *4.3unibanco PNB 200.000 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750.00 1 75000 0,2Unipar PNB 823.000.000 2,80 2,74 2.81 2,85 2.85 ' • 1,7Usiminas PN 5.444.500.000 22.50 21,50 22,00 22,50 21,60-- >7.2Vacchi PN 262.900.000 0,41 0,36 0,38 0,41 0,40 r 1Vale R Doce ON 200.000 1.900,00 1,880.00 1.890.00 1.900.00 1.680.00 , 0.5Valo R Doce PN 44.800.000 2.230.00 2.210.00 2.235,65 2.260,00 2 225,oi) -1.1Varga Freios PN 8.000.000 2.100,00 2.100,00 2.153,13 2.200,00 2.150,00 + 4.8VarlgPN 30 000 7.050,00 7.050.00 7.050.00 7 050,00 7.050.00'-07VidrSmarinaON 271.000140.000,00139.999,00139.999.82140 000.00140.000.00, i ..Vigor PN 1,000 1.500,00 1.500,00 1.500.00 1.5CO.OO 1.500,00 -16,6VotecPN 7.600 000 2.01 2.00 2.01 2,01 2,01 +0,5VulcabrasPN 1,000 351,01 351,01 351.01 351.01 351.01 IWetzel Fund PN 22.131.000 4,50 4,50 5.06 6.50 6.50 + 44.4Whit Martins ON  2.511.100.000 9,15 8,70 8,95 9,16 9,00 ' -1.6I Zanini PNA 10.000 300.00 300.00 300.00 300,00 300,00-20.0
*»ipN 4 665.000 14,00 14,00 14,14 15.00 15,00

Concordatárias
Allporti PN 2.000 1.250,00 1 250.00 1.250.00 1.250.00 1.250.00C Fabrlnl ON 2.000 895.00 695.00 895,00 895,00 895.00 ICelul Irani ON 1300.000 12,40 12,40 12.40 12.40 12.40 -0,8Curt PN 31.000 40,00 40,00 40.00 40,110 40.00 IFaroi PN 375.000 19,00 19,00 1900 19,00 19,00+11.7
Herlng Brinq PN EB 270.850.000 1,91 1.00 1.37 1,91 v06 -39,4Lojas Horing PN 1.936.000 5,50 5.50 5 50 5.50 5,50-1MLums™ 3 600.CC0 12.CO 12.00 13,12 14.20 13,15-195NogamPNB 6.000.000 2.55 2,55 2,55 2.55 2,55"-15
PersicoPN 5000 000 13.00 13.00 13,00 13,00 13.00 + 203UsinC Pinto PN 10000 2.000,00 2 000.00 2 00100 2.000,00 2 000.00 -7.4

Opções de compra

Título P. Exerc. Qtde. Abe. Min. Mí i. Mòd. últ. Oic.
Ele PNBTeiPNTel PSTeiPNTelPNTel PNTelPNTelPNTel PNUSlPNUSiPNUSIPN

AgoJunJun

JunJunJunJun

eooooo94000660,001.100 001190,001260.001500.00131000uso,oo2300
M 1600è 2100

2000 00010000020000003100 a»145100000559000000'-6300000
3102UXH)íétíooa»29000COO29000000IKOCOOQO

5990036A.CO420 0023000176001150015.006759SOO6,119.50

569.0036500420 00216,00152.00106 0010.0057.0027.00570390260

9C9.00365,00420.002^00134 00126002U0D77,0042006.119593.50

969003650042000237 09173.69116.831473663035506089.312.95

9690036500120 00223 00163.00106 CO10.036!.®!^17531.00570 465e.%U4«*i2.60 -32.9

-368¦6.4"-£3,1
+3.6-10.4-111
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A/ow (E),ao laao de Nascimento Brito: posse dia IS de jiinlio

Gasoduto 
para 

o Estado do Mio

m Humberto iMota luta por economia fluminense ao assumir Associação Comerciai
Eleito por unanimidade, on-

tem, para a presidência da Asso-
.cíaçào Comercial do Rio (biênio
.93/95), o empresário Humberto
¦Mota, vice-presidente da Bras-
can, já começou a brigar pela eco-
nomia fluminense. Ele defende
que o gasoduto que vai ligar a
Bolívia ao Brasil (até São Paulo)
seja estendido também ao Estado
do Rio, através do Vale do Paraí-
ba, chegando à Baixada Flumi-
nense. "Com o gasoduto, o custo
da energia, que é o gás natural,

¦vai ser barateado. Isso atrairia
mais indústrias para o Estado,
que teria maiores condições de
competição com São Paulo e Mi-
nas Gerais", afirmou. Ontem
mesmo, Humberto Mota levou a
reivindicação ao presidente da
Petrobrás, Joel Rennó, que fará
parte do conselho diretor da enti-
dade.

O presidente eieito da Associa-
ção Comercial do Rio quer conti-
nuar a lutar ainda para estender
ao Norte Fluminense o mesmo
sistema de incentivos fiscais do
Espírito Santo, o que facilitaria
também a instalação de novas in-
dústrias na região.

Outros projetos — Além
dá economia do Estado do Rio,
outros projetos vão ser desenvol-
vidos pela nova diretoria da As-
sociação Comercial do Rio. Um
deles é o engajamento no proces-
so de revisão constitucional e, pa-
ra isso, vai ser elaborado um do-
cumento com as sugestões do
empresariado fluminense a serem

Alcyr Cavalcanti

Mota (E), ao lado de Nascimento Brito: posse dia 18 de junho

levadas ao Congresso. Outra
preocupação do empresário
Humberto Mota refere-se à ne-
cessidade de se encontrar um pro-
grama de estabilização econômi-
ca. "Nos últimos doze anos, o
país não foi capaz de implantar
um plano de estabilização, o que
tem levado a uma situação de
deterioração", afirmou.

O presidente eleito da Associa-
ção Comercial do Rio participa
desde 1986 da diretoria da entida-
de e, até agora, era o segundo
vice-presidente e responsável pela
área de eventos e promoções. Ele
entra no lugar do empresário
Paulo Protasio, que dirigiu a As-
sociação durante quatro anos e
por dois mandatos sucessivos.
Durante a gestão de Protasio, o
empresário Humberto Mota foi
também o articulador político en-
tre a entidade e os governos fede-
ral, estadual e municipal. A elei-
ção, muito concorrida, teve a
participação de vários empresá-
rios, como o presidente do Conse-
lho do JORNAL DO BRASIL,
M.F.do Nascimento Brito, bene-
mérito e membro do Conselho
Superior da Associação Comer-
ciai do Rio.

A posse da nova diretoria está
marcada para o dia 18 de junho,
juntamente com o novo conse-
lho- diretor composto por 100
empresários a serem eleitos nes-
ta segunda-feira, dos quais 25
serão escolhidos vice-presiden-
tes da entidade.

sexta-feira. 28/5/93 a 5JORNAL DO BRASII NEGÓCIOS & FINANÇAS

Justiça muda contratos de ouro

VICENTE NUNES
O Ministério Público conse-

guiu liminar ontem obrigando to-
das as empresas que operam com
a venda de ouro a prazo a refor-
nuilar seus contratos de venda, de
forma a não lesar mais os consu-
midores. A sentença, depois de
seis meses de espera, foi dada pela
juíza da 39a Vara Cível, Teresa de
Andrade Castro Neves. O proces-
so 17.189 teve como réu principal
a Gold Invest Indústria e Comér-
cio de Ouro.

Mas a juíza resolveu estender a
decisão a todas as empresas do
sôíor — Mult Gold. Araguaia
Metais, Invest D'or e Thousand
Gòld, entre outras —, pois era
grande o número de reclamações
sobre elas feitas pelo consumido-
res junto á Coordenadoria de De-
fesa do Consumidor do Ministé-
rio Público, segundo informou o
Procurador Hélio Gama. As com-
panhias serão notificadas da limi-
nar em cinco dias úteis. E, caso
não cumpram a determinação da
Justiça, terão que pagar multa
diária de CrS 20 milhões, quantia

Onde o ouro tem garantia

Banco Bozano.Simonsen Casa da Moeda do Brasil
Banco Cref^ul Cia. Bras, de Minera<?ao (CBM)
Banco Credima| Com. Refinadora Metais (CRM)
Banco do Brasil Degussa S/A
Banco Frances e Brasileiro Goldbraz Metais Preciosos
Banco Meridional Goldenbank Metais
Banco Real KDG da Amaz6nia
Banco Safra Marsan Metais
Banco Sudamerls Mineraqao Morro Velho
Brinks Transp. de Valores Ourinvest S/A
Casa da Moeda do Brasil Purimil Metais

..Citibank Riame Com. IndCistira (Goldmine)
Purificagao de Metais Carol

Fonte: Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F)

que uma vez paga será revertida
ao Fundo criado pela Lei 7.347/
90. incluído no autal Código de
Defesa do Consumidor.

Segundo o Procurador Hélio
Gama, a sentença da juíza Teresa

Neves deve ser comemorada pois
certamente porá fim a "uma in-
dústria de charlatães que se espe-
cializou em dar golpes em pessoas
que desconhecem o funcionamen-
to do mercado do ouro. Só em

abril, mais de 50 denúncias chega-
ram á Procuraroria". Além disso,
disse ele, acabará com o jogo de
empurra do Banco Central e da
Receita Federal, que não estavam
fiscalizando as empresas, deixan-
do os consumidores totalmente
desprotegidos. O Banco Central
alega que as empresas não são
instituições financeiras e, por isso,
não estão sob sua alçada. A Re-
ceita afirma que não tem como
acompanhar os negócios das
companhias, por elas serem consi-
deradas instituições financeiras.

Entre as maiores queixas dos
consumidores, sobretudo os clien-
tes da Gold iífvest, estavam as
seguintes: a empresa é que deter-
mina o percentual de ouro que
será entregue, de acordo com um
índice próprio; cobrança de taxa
de administração e custo opera-
cional de 28%, aplicável mesmo
em caso de rescisão de contrato,
na sua totalidade, cobrando por
serviços não prestados, o que ca-
racateriza enriquecimento ilíci-
to; renovação automática do
contrato caso as partes não se
manifestem.

Argentina vende YPF

pela 
bolsa brasileira

Congresso aprova os

novos critérios da TR
são paulo — Os bancos Ga-

rantia. Pactuai e Itaú serão res-
ponsáveis pela primeira opera-
ção de venda de ações de uma
empresa estrangeira no Brasil. A
previsão das instituições é de
uma colocação entre US$ 50 mi-
Ihões e USS 100 milhões da
YPF, a companhia de petróleo
da Argentina. A venda no Brasil
faz parte de operação mundial
que pretende colocar entre USS
2 bilhões e USS 2.5 bilhões de
ações da companhia no mundo
todo, ou 30% do valor estima-
do: E o início do processo de
privatização da YPF.

Segundo Marcelo Serfaty, ge-
rente da área internacional do
Banco Pactuai, as ações vendi-
das no Brasil ficarão custodia-
das em Buenos Aires. O ltaú,
por sua vez, vai emitir certifica-
dos de depósitos em ações, pa-
péis equivalentes ao papel. Os
certificados deverão ser negocia-
dos e cotados nas bolsas brasi-
leiras. "O 

preço deve ser defini-
do até o final de junho e a
operação completada em ju-
lho", afirmou Serfaty. Os líderes
responsáveis pela operação
mundial são o Crédit Suisse
First Boston e a Merril Lynch.

BRASÍLIA — O Congresso Na-
cional aprovou ontem o texto da
Medida Provisória 319, que criou
novos critérios para a fixação da
Taxa Referencial e extinguiu a
Taxa Referencial Diária (TRD).
Os parlamentares fizeram apenas
pequenas alterações, destinadas a
garantir mais clareza e objetivida-
de às normas. Não há qualquer
mudança no mérito das regras de-
fluidas pelo governo.

Com isso, não haverá sequer
necessidade de modificações na
regulamentação já expedida pelo
Banco Central, que definiu as re-
gras de atualização diária para
contratos financeiros cujo prazo

não é múltiplo de 30. A atualiza-
ção, feita com base na taxa pró-
rata da TR relativa à data-base do
contrato, não muda. O critério da
atualização das cadernetas de
poupança também continua o
mesmo estabelecido pelo governo
na sua MP.

Um exemplo de mudança foi a
inserida no artigo oitavo do pro-
jeto de conversão aprovado on-
tem. O dispositivo autoriza o
Banco Central a criar novos tipos
de cadernetas de poupança. Os
parlamentares incluíram a expres-
são "para financiar programas
habitacionais".

CEF vende imóveis
Cinco terrenos e duas lojas de

propriedade da Caixa Econômica
Federal no Rio de Janeiro serão
colocados à venda no pr óximo dia
2 em regime de licitação. Um dos
imóveis é a loja na Rua Domingos
Ferreira, em Copacabana, de 365
m2, avaliada em CrS 16,3 bilhões
(USS 370,4 mil). Além do Rio, há
ofertas em Caxias, Itaboraí e Vol-
ta Redonda. Para habilitar-se á
concorrência, o interessado deve-
rá depositar, até Io de junho, o
valor de 10% do preço minimo do
imóvel.

Crédito às exportações
.0 relator do projeto que define lente a 10% do orçamento do

as novas regras para a concessão programa de Apoio às Exporta-
de créditos as exportaçoes, sena- .
dor Espiridião Àmin (PPR-SC), ÇÇ>es (Proex). Se for aprovado, m-
propôs limite anual de desembol- viabilizará financiamento cujos
so, para cada operação, equiva» recursos não foram liberados.

Banespa capta em Londres

O Banco do Estado de São
Paulo (Banespa) anunciou ontem
sua primeira emissão de euro-
bonds no mercado financeiro de
Londres, em operação de capta-
ção de USS 130 milhões. Os pa-

péis terão prazo de três anos, com
taxa de juros de 11% ao ano.
Inicialmente o banco imaginava
emitir USS 100 milhões, mas a
dcmandapermitiu levou ao au-
mento para USS 130 milhões.

BB cobra dívidas
O Banco do Brasil está cobran-

do na Justiça dívidas pendentes de
56 usinas de açúcar e álcool no
valor total de USS 602 milhões,
segundo anunciou o presidente da
instituição, Alcir Calliari, durante
debate na Comissão de Agricul-
tura da Câmara. Metade do dé-
bito está concentrado era empre-
sas do Nordeste. O banco optou
por fazer a cobrança judicial
porque concluiu que essas usinas
não tinham qualquer capacidade
administrativa nem possibilida-
de de recuperação.

Andrade Vieira admite

especulação com o café
BRASÍLIA — O ministro da In-

dústria. Comércio e Turismo, José
Eduardo Andrade Vieira, negou
ontem que tenha ocorrido vaza-
mento de informações privilegiadassobre a portaria que regulamenta as
exportações de café do Brasil, pu-
blicada hoje no Diário Oficial. Ele
admitiu que o mercado de commo-
ilitics começou a especu-
lar desde que foi anun-
ciado que as regras de
exportação seriam altera-
das. Ressaltou que as
manobras dos especula-
dores se restringiram ao
aumento de pedidos de
exportação, o que não
afetou o mercado, pois os
exportadores devem tra-
balhar com as cotações
atuais, estabelecidas dia-
riamente.

A denúncia de vaza-
mento de informações privilegiadas
sobre a suspensão de exportações
de café, que teriam beneficiado
amigos da ex-ministra Zélia Cardo-
so de Mello, foi o primeiro escân-
dalo do governo Collor. Mas, de
acordo com o secretário-adjunto de
Comércio Exterior, Maurício Assis,
mesmo a hipótese de especulação
está afastada. Para ele, não houve
sequer aumento dos pedidos de re-
gistro de exportação. A medida
também não influiu nas operações
dos especuladores porque foi ado-
tada em conformidade com os de-
mais países produtores.

Ele negou ainda que o governo
tenha cogitado estabelecer a prática

Andrade Vieira

de warrant. o que obriga o exporta-
dor a apresentar um certificado dos
armazéns nos quais o produto está
estocado para confirmar a existén-
cia do café. Essa seria uma das
medidas que poderia dar margem a
especulações. Maurício Assis
adiantou que, para provar que não
houve vazamento de informações,

o Ministério da Indús-
tria, Comércio e Turismo
poderá apresentar dados
sobre a variação das ex-
portação de café.

Wash-out — A
principal modificação da
portaria, que visa au-
mentar o preço do café
no exterior, é o fim do
wash-out — que permitia
aos exportadores fechar
contratos de venda do
produto com direito a re-
compra em um ano. A

medida impede que os exportadores
especulem com os preços e cancelem
a venda já contratada. Para aumen-
tar a cotação do produto, ficou defí-
nido que o café vendido ao exterior
deverá ser embarcado cm, no máxi-
mo, três meses, o que liquida a hipó-
tese do wash-out. A portaria também
estabelece que os exportadores deve-
rão informar ao governo o preço, a
quantidade e a data de embarque do
café negociado.

O presidente da Federação Bra-
sileira dos Exportadores de Cale
(Febec), Oswaldo Aranha Neto.
disse que durante todo o dia de
ontem os exportadores ficaram reu-
nidos para discutir a mudança.

Sócio da Cadillac 
pode

ser 
julgado 

à revelia

O chefe da Equipe de Defesa do
Consumidor da Procuradoria Ge-
ral de Justiça do Rio, promotor
Hélio Gama, está analisando o pro-
cesso instaurado pelo Ministério
Público contra os sócios da reven-
dedora Cadillac, para estudar a
possibilidades deles serem julgados
e condenados à revelia.

Dos sete acusados por esteliona-
to e formação de quadrilha, dois se
apresentaram e estão presos na Po-
linter (Fernando Luiz Paulsen Fer-
reira e Francisco Baracho Pitom-

bo). Os outros cinco estão com
prisão preventiva decretada.

Há no Rio mais de 200 lesados
pelo grupo, que além da Cadillac
era dono da Autoworld, revende-
dora de carros importados. Os lesa-
dos negociaram no início do ano o
pagamento em oito parcelas (corri-
gidas pela TRD) da dívida, supe-
rior a USS 900 mil. Mas, segundo o
grupo, só foi paga no dia 5 de
fevereiro a primeira parcela, equi-
valente a 10% do montante da divi-
da com cada um.
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
PALÁCIO DA ALFORRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° Cl 001/93 PMIRfPUBI ICA FEOFRATIVA DO BRASILMINISTÉRIO DC) BEM fSMR SOCIAL MBtSSFC.RCTARIA Df SANEAMENTO — SSPROGRAMA Cl AÇÃO SOO/U IV. SAMAMIMO MtoMCIESTADO DO CEARÁMUNICÍPIO DE ICOACFMTt PROMOTOR: PKIIEITURA MUNICIPAL OI l( O PM!A Prefeitura Municipal de Icó • - PMI tom.» publico que as 14:00 bor.is do di.i U de julho de luyj. n.i Si-criM.inj di-Administração e Obr.is d.i Prefeitura Munit ip.il de Icò, utu.ídd na Av. Ilídio S.impaio, 2*31 - lu Andar Ico ( I. opivsidento d.i Comissão de liçiução receberá os documentos de habilitação v propost.i pjra execução de obrai, doSistomj de Esgotamento Sanitário no Município d" Icó, descritos no f dit.il.Poderão participar deste certame licitatório, empresas brasileiras e estranp,eifds que ori^tn.iuas dospaíses membros do Banco Interamericano de Oesenvolvimento — BID.As obras objeto deste Edital correrão à conta dos recurso*, do Programa de Ac,áo Social em SaneamentoPROSEGTr, do Ministério do Bem Estar Social — MBfS, o qual é parcialmente financiado com recurso* d'jcontrato de empréstimo b22'OC-BR. celebrado entre o BID e o Governo do Brasil, recursos do O?<tamenioG^ral da União e contrapartida financeira correspondente da PrefHtura Municipal de leu. conforme lei orçamentaria nü219 de 10/11i'02, suplementada pela lei n° 207, de 05:05/03.A documentação completa do Edital poderá ser adquirida no Departamento de finanças da Prefeitura Municipal deIcò, á Av. Ilídio Sampaio. 2131 • Icó — CE, a partir da primeira publicação deste aviso, no horário comercia', ate IO!de/> dijs anteriores ao da apresentação dos documentos e propostas, mediante o pagamento de Cr* 20 000000.00ívinte milhões de cru/eitos1'. Eernando lui/ Melo da LscossiaPresidente da Comissão de LicitaçãoPrefeitura Municipal de Icó - PMI

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
CONSTITUIÇÃO DE NOVA INSTITUIÇÃO
FM CORRETORA DE CÂMBIO E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Os abaixo subscritos, na condição do quotistas, por intermédio do presente;instrumento, DECLARAM sua intenção de constituir uma Instituição com asseguintes características: Denominação Social: FM CORRETORA DE CÀMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.; Natureza: corretora de câmbio evalores mobiliários; Sede: Travessa Frederico Schneippe. n" 249. bairroTelegrafo. Belém. Pará: Agências: Av. Rio Branco n° 45, sala 1004, Centro.Rio de Janeiro, R.J. e Av Paulista n° 2001, sala 1.614, bairro Cerqueira Cuzai.São Paulo, S.P.; Capital Inicial: Cr$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros). Que, para tanto, proverão recursos das seguintesfontes: AMADEU ALMEIDA BORDA, brasileiro, industrial, domiciliado nacapital do estado do Rio de Janeiro, CPF/MF n° 003.593.867-68, compercentual de participação de 95% (noventa e cinco por cento): RENATOALMEIDA BORDA, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado no capital doestado do Rio de Janeiro, CPF/MF n° 713.572.387-20, com percentual de
participação de 5% (cinco por cento). Que a Instituição será administradainicialmente por AMADEU ALMEIDA BORDA, supra qualificado, o qual temexperiência no gerenciamento do fluxo de caixa, aplicações no mercado decapitais e financiamentos imobiliários junto à CEF, na função de ex-sòcio-ge-rente de concessionária FORD (RJ) e sócio-presidente da empresa BordaEmpreendimentos Imobiliários Ltda (RJ). Que o valor dos seus patrimôniosconstitui lastro suficiente para a instalação da sociedade. Que não possuemquaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda quenão foram nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processoadministrativo junto ao Poder Público, capaz de impedi-los de dar curso aopresente empreendimento. ESCLARECEM que. nos termos da regulamenta-ção em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte dequaisquer interessados deverão ser encaminhadas diretamente ao BancoCentral do Brasil, no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamentecom toda a documentação comprobatória. no prazo dr 30 (trinta) dias apósesta publicação, esclarecido que os postulantes terão, na forma da legislaçãovigente, direito de vistas ao respectivo processo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento Regional de Belém
Av. Boulavard Castillo Franca n" 708. Centro.Protocolo n° 93.001 94086.
Rio de Janeiro. 1 8 de maio de 1 993
AMADEU ALMEIDA BORDA
RENATO ALMEIDA BORDA
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Gasocluto 
para 

o Estado do Rio

¦ Humberto Mota luta por economia fluminense ao

Eleito por unanimidade, on-
tem, para a presidência da Asso-
eiação Comercial do Rio (biênio
93/95), o empresário Humberto
Mota, vice-presidente da Brás-
can, já começou a brigar pela eco-
nomia fluminense. Ele defende
que o gasoduto que vai ligar a
Bolívia ao Brasil (até São Paulo)
seja estendido também ao Estado
do Rio. através do Vale do Paraí-
ba. chegando à Baixada Flumi-
nense. "Com o gasoduto, o custo
da energia, que é o gás natural,
vai ser barateado. Isso atrairia
mais indústrias nara o Estado,
que teria maiores condições de
competição com São Paulo e Mi-
nas Gerais", afirmou. Ontem
mesmo, Humberto Mota levou a
reivindicação ao presidente da
Petrobrás, Joel Rennó, que fará
parte do conselho diretor da enti-
dade.

O presidente eleito da Associa-
ção Comercial do Rio quer conti-
nuar a lutar ainda para estender
ao Norte Fluminense o mesmo
sistema de incentivos fiscais do
Espirito Santo, o que facilitaria
também a instalação de novas in-
dústrias na região.

Outros projetos — Além
da economia do Estado do Rio.
outros projetos vão ser desenvol-
vidos pela nova diretoria da As-
sociação Comercial do Rio. Um
deles é o engajamento no proces-
so de revisão constitucional e, pa-
ra isso, vai ser elaborado um do-
cumento com as sugestões do
empresariado fluminense a serem

Alcyr Cavalcanti
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Mota (Ê),ao lado de Nascimento Brito: posse dia 18 de junho

assumir Associação Comercial
levadas ao Congresso. Outra
preocupação do empresário
Humberto Mota refere-se à ne-
cessidade de se encontrar um pro-
grama de estabilização ecònômi-
ca. "Nos últimos doze anos, o
país não foi capaz de implantar
um piano de estabilização, o que
tem levado a uma situação de
deterioração", afirmou.

O presidente eleito da Associa-
ção Comercial do Rio participa
desde 1986 da diretoria da entida-
de e, até agora, era o segundo
vice-presidente e responsável pela
área de eventos e promoções. Ele
entra no lugar do empresário
Paulo Protasio, que dirigiu a As-
sociação durante quatro anos e
por dois mandatos sucessivos.
Durante a gestão de Protasio, o
empresário Humberto Mota foi
também o articulador político en-
tre a entidade e os governos fede-
ral, estadual e municipal. A elei-
ção, muito concorrida, teve a
participação de vários empresá-
rios, como o presidente do Conse-
lho do JORNAL DO BRASIL,
M.F.do Nascimento Brito, bene-
mérito e membro do Conselho
Superior da Associação Comer-
ciai do Rio.

A posse da nova diretoria está
marcada para o dia 18 de junho,
juntamente com o novo conse-
lho- diretor composto por 100
empresários a serem eleitos nes-
ta segunda-feira, dos quais 25
serão escolhidos vice-presiden-
tes da entidade.

Justiça muda contratos de ouro

VICHNTH NUM S

O Ministério Público conse-
guiu liminar ontem obrigando to-
das as empresas que operam com
a venda de ouro a prazo a refor-
mular seus contratos de venda, de
forma a não lesar mais os consu-
midores. A sentença, depois de
seis meses de espera, loi dada pela
juíza da 39a Vara Cível. Teresa de
Andrade Castro Neves. O proces-
so 17.189 teve como réu principal
a Gold Invest Indústria e Comér-
cio de Ouro.

Mas a juíza resolveu estender a
decisão a todas as empresas do
setor — Mult Gold, Araguaia
Metais, Invest D'or e Thousand
Gold. entre outras —, pois era
grande o número de reclamações
sobre elas feitas pelo consumido-
res junto à Coordenadoria de De-
lesa do Consumidor do Ministé-
rio Público, segundo informou o
Procurador Hélio Gama. As com-
panhias serão notificadas da limi-
nar em cinco dias úteis. E, caso
não cumpram a determinação da
Justiça, terão que pagar multa
diária de CrS 20 milhões, quantia

Onde o ouro tem garantia

Banco Bozano.Simonsen Casa da Moeda do Brasil

Banco Crefisul Cia. Bras, de Mineraqao (CBM)
Banco Credireal Com. Refinadora Metais (CRM)
Banco do Brasil DegussaS/A
Banco Frances e Brasileiro Goldbraz Metais Preciosos

Banco Meridional Goldenbank Metais
Banco Real KDG da Amazonia
Banco Safra Marsan Metais
Banco Sudameris Minerapao Morro Velho

Brinks Transp. de Valores OurinvestS/A
Casa da Moeda do Brasil Purimil Metais
Citibank Riame Com. Industira (Goldmine)

Purificapao de Metais Carol

Fonte: Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F)

que uma vez paga será revertida
ao Fundo criado pela Lei 7.347/
90, incluído no aulal Código de
Defesa do Consumidor.

Segundo o Procurador Hélio
Gama, a sentença da juíza Teresa

Neves deve ser comemorada pois
certamente porá fim a "uma in-
dústria de charlatães que se espe-
cializou em dar golpes em pessoas
que desconhecem o funcionamen-
to do mercado do ouro. Só em

abril, mais de 50 denúncias chega-
ram à Procuraroria". Além disso,
disse ele, acabará com o jogo de
empurra do Banco Central e da
Receita Federal, que não estavam
fiscalizando as empresas, detxan-
do os consumidores totalmente
desprotegidos. O Banco Central
alega que as empresas não são
instituições financeiras e, por isso,
não estão sob sua alçada. A Re-
ceita afirma que não tem coma
acompanhar os negócios das
companhias, por elas serem consi-
deradas instituições financeiras.

Entre as maiores queixas dos
consumidores, sobretudo os clien-
tes da Gold Invest, estavam as
seguintes: a empresa é que deter-
mina o percentual de ouro que
será entregue, de acordo com um
índice próprio; cobrança de taxa
de administração e custo opera-
cional de 28%, aplicável mesmo
em caso de rescisão de contrato,
na sua totalidade, cobrando por
serviços não prestados, o que ca-
racateriza enriquecimento ilíci-
to; renovação automática do
contrato caso as partes não se
manifestem.

Argentina vende YPF

pela 
bolsa brasileira

Dólar fecha a Cr$ 44.400

e o CDB 
já 

atinge 2.140%

são paulo — Os bancos Ga-
rantia. Pactuai e ltaú serão res-
ponsáveis pela primeira opera-
çào 

'de venda de ações de uma
empresa estrangeira no Brasil. A
previsão das instituições é de
uma colocação entre USS 50 mi-
Ihões e USS 100 milhões da
YPF, a companhia de petróleo
da Argentina. A venda no Brasil
faz parte de operação mundial
que pretende colocar entre USS
2 bilhões e USS 2,5 bilhões de
ações da companhia no mundo
todo. ou 30% do valor estima-
do. É o início do processo de
privatização da YPF.

Segundo Marcelo Serfaty, ge-
rente da área internacional do
Banco Pactuai, as ações vendi-
das no Brasil ficarão custodia-
das em Buenos Aires. O ltaú,
por sua vez, vai emitir certifica-
dos de depósitos em ações, pa-
péis equivalentes ao papel. Os
certificados deverão ser negocia-
dos e cotados nas bolsas brasi-
leiras. "O 

preço deve ser defini-
do até o final de junho e a
operação completada em ju-
lho", afirmou Serfaty. Os líderes
responsáveis pela operação
mundial são o Crédit Suisse
First Boston e a Merril Lynch.

O dólar negociado no paralelo
subiu apenas 0,9%, fechando o
dia a CrS 43.500 para compra e a
CrS 44.400 para venda. Essa valo-
rização foi sustentada pelo ouro.
Os preços do mertal apresentaram
elevação de 3,5% na Bolsa de
Mercadorias e de Futuros
(BM&F). com o grama cotado a
CrS 547.500, e alta de 1,63% na
Comex da Nova Iorque, com a
onça-troy fechando a CrS 381,40.

Esse comportamento foi uma
forma de fazer com que as cota-
ções do metal acompanhassem o
custo do dinheiro, já que na se-
gunda será feriado nos EUA.

As taxas de juros registraram

novo ajuste, para se adaptarem à
expectativa de inflação de 30,5%
para junho. Os CDBs foram ne-
gociados a juros de 2.140% ao
ano, garantindo rendimento efeti-
vo de 31,84% no mês.

O mercado está esperando pa-
ra hoje o leilão de Notas do Te-
souro Nacional (NTNs). O IBV,
da Bolsa do Rio, fechou nos
118.913 pontos, com baixa de
0,9%, e o movimento somou CrS
885,3 trilhões. Em São Paulo, o
índice Bovespa acusou desvalori-
zação de 1,2%, nos 34.574 pon-
tos, e as operações totalizaram
CrS 4,7 trilhões.

CEF vende imóveis
Cinco terrenos e duas lojas de

propriedade da Caixa Econômica
Federal no Rio de Janeiro serão
colocados à venda no próximo dia
2 em regime de licitação. Um dos
imóveis é a loja na Rua Domingos
Ferreira, em Copacabana, de 365
m:. avaliada em CrS 16.3 bilhões
(USS 370,4 mil). Além do Rio. há
ofertas em Caxias, Itaboraí e Vol-
tá Redonda. Para habilitar-se à
concorrência, o interessado, deve-
rá depositar, até Io de junho, o
valor de 10% do preço minimo do
imóvel.

Crédito às exportações
O relator do projeto que define lente a 10% do orçamento do

as novas regras para a concessão programa de Apoio às Exporta-
de créditos às e.Kportaç^s sena- (Proex). Se for aprovado, in-
dor Espmdiao Amin (PPR-SC), \ . •
propôs limite anual de desembol- viabilizara financiamento cujos
so, para cada operação, equiva- recursos não foram liberados.

TR é aprovada
O Congresso Nacional apro-

vou ontem o texto da Medida
Provisória 319, que criou novos
critérios para a fixação da Taxa
Referencial (TR) e extinguiu a
Taxa Referencial Diária (TRD).

Os parlamentares fizeram ape-
nas pequenas alterações, desti-
nadas a garantir mais clareza e
objetividade às normas. Dessa
forma, não haverá qualquer mu-
dança no mérito das regras.

Andrade Vieira admite

especulação com o café

mm

BRASÍLIA — O ministro da In-
dústria, Comércio e Turismo, José
Eduardo Andrade Vieira, negou
ontem que tenha ocorrido vaza-
mento de informações privilegiadas
sobre a portaria que regulamenta as
exportações de café do Brasil, pu-
blicada hoje no Diário Oficial. Ele
admitiu que o mercado de commo-
dities começou a especu-
lar desde que foi anun-
ciado que as regras de
exportação seriam altera-
das. Ressaltou que as
manobras dos especula-
dores se restringiram ao
aumento de pedidos de
exportação, o que não
afetou o mercado, pois os
exportadores devem tra-
balhar com as cotações
atuais, estabelecidas dia-
riamente.

A denúncia de vaza-
mento de informações privilegiadas
sobre a suspensão de exportações
de café, que teriam beneficiado
amigos da ex-ministra Zélia Cardo-
so de Mello, foi o primeiro escân-
dalo do governo Collor. Mas, de
acordo com o secretário-adjunto de
Comércio Exterior, Maurício Assis,
mesmo a hipótese de especulação
está afastada. Para ele, não houve
sequer aumento dos pedidos de re-
gistro de exportação. A medida
também não influiu nas operações
dos especuladores porque foi ado-
tada em conformidade com os de-
mais países produtores.

Ele negou ainda que o governo
tenha cogitado estabelecer a prática

Andrade Vieira

de warrant, o que obriga o exporta-
dor a apresentar um certificado dos
armazéns nos quais o produto está
estocado para confirmar a existèn-
cia do café. Essa seria uma das
medidas que poderia dar margem a
especulações. Maurício Assis
adiantou que. para provar que não
houve vazamento de informações,

o Ministério da Indús-
tria. Comércio e Turismo
poderá apresentar dados
sobre a variação das ex-
portação de café.

Wash-out — A
principal modificação da
portaria, que visa au-
mentar o preço do café
no exterior, é o fim do
wash-out — que permitia
aos exportadores fechar
contratos de venda do
produto com direito a re-
compra em um ano. A

medida impede que os exportadores
especulem com os preços e cancelem
a venda já contratada. Para aumen-
tar a cotação do produto, ficou defi-
nido que o rafe vendido ao exterior
deverá ser embarcado em. no máxi-
mo, três meses, o que liquida a hipó-
tese do wash-out. A portaria também
estabelece que os exportadores deve-
rão informar ao governo o preço, a
quantidade e a data de embarque cio
café negociado.

O presidente da Federação Bra-
sileira dos Exportadores de Café
(Febec), Oswaldo Aranha Neto,
disse que durante todo o dia de
ontem os exportadores ficaram reu-
nidos para discutir a mudança.

Sócio da Cadillac 
pode

ser 
julgado 

à revelia

O chefe da Equipe de Defesa do
Consumidor da Procuradoria Ge-
ral de Justiça do Rio, promotor
Hélio Gama, está analisando o pro-
cesso instaurado pelo Ministério
Público contra os sócios da reven-
dedora Cadillac, para estudar a
possibilidades deles serem julgados
e condenados à revelia.

Dos sete acusados por esteliona-
to e formação de quadrilha, dois se
apresentaram e estão presos na Po-
linter (Fernando Luiz Paulsen Fer-
reira e Francisco Baracho Pitom-

bo). Os outros cinco estão com
prisão preventiva decretada.

Há no Rio mais de 200 lesados
pelo grupo, que além da Cadillac
era dono da Autoworld, revende-
dora de carros importados. Os lesa-
dos negociaram no inicio do ano o
pagamento em oito parcelas (corri-
gidas pela TRD) da dívida, supe-
rior a USS 900 mil. Mas. segundo o
grupo, só foi paga no dia 5 de
fevereiro a primeira parcela, equi-
valente a 10% do montante da divi-
da com cada um.
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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
PALÁCIO DA ALFORRIA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° Cl 001/93 — PMI
RfPÚBllCA FCOERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO OO tJFM ESIAR SOCIAl - MMS
SfcCRFTARIA Dl SANLAMENTO - SS
FKOCRAMA Dl AÇÀO SOCIAL IV. SANEAMENTO PKOSECt
ESTADO OO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICÓACfSTI IKOMOTO* PREFEITURA MUNICIPAI Dl ICO PMI
A Prefeitura Municipal A; Icó ~ PMI toma público que js 14:00 horas do dia 1) de julho
Administração e Obras d.i Prefeitura Municipal de Icó, situada na Av. Ilidio Sampaio. 2131
presidente da Comissão de licitarão receberá os documentos de habilitaçao e proposta p
Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de icõ, descritos nc» Edital.
Poderão participar desti? certame licitatório, empresas brasileiras v estrangeiras qu
paises membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID
As obtas objeto deste Edital correrão á conta dos recursos do Programa de Ação Social i,rn Saneamento
PROStCl. do Ministério do liem Est.ir Social - MBES. o qual »• parcialmente tinanciado com recursos do
conti.üo do empréstimo 6j:'OC-BR, refebrado o Bt!l .¦ r> t.uv.ino ii... liw.il n-.iidi, ¦ -n. i - - - ,
Oral da União e contrapartida financeira correspondente da Prefeitura Municipal de Icò, conforme lei orçamentária r.
2V) de 10/11/92. suplementada pela lei n° 2S7. d»» 05'05/0í.
A documentação completa do Edital poderá ser adquirida no Departamento de Einancas da Prefeitura Municipal de
Icó. ã Av Ilidio Sampaio, 21 — Icó - CE. a partir da primeira publicação deste aviso, no horário comercial, ate 10
(de?) dias anteriores ao da apresentação dos documentos e propostas, mediante o pagamento de Cri 20.000.000,00
(vinte milhões de cruzeiros). Eernando lui? Melo da f scossia

Presidente da Comissão d<- licitação
Prefeitura Municipal de leo PMI

na Secretaria de•Andar ko Cl. o
i execução de obras do
sejam originárias dos

BB cobra dívidas
O Banco do Brasil está cobran-

do na Justiça dívidas pendentes de
56 usinas de açúcar e álcool no
valor total de USS 602 milhões,
segundo anunciou o presidente da
instituição, Alcir Calliari, durante
debate na Comissão de Agricul-
tura da Câmara. Metade do dè-
bito está concentrado em empre-
sas do Nordeste. O banco optou
por fazer a cobrança judicial
porque concluiu que essas usinas
não tinham qualquer capacidade
administrativa nem possibilida-
de de recuperação.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
CONSTITUIÇÃO DE NOVA INSTITUIÇÃO

FM CORRETORA DE CÂMBIO E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Os abaixo subscritos, na condição de quotistas, por intermédio do presente
instrumento, DECLARAM sua intenção de constituir uma Instituição com as
seguintes características: Denominação Social: FM CORRETORA DE CAM
BIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.; Natureza: corretora de câmbio e
valores mobiliários: Sede: Travessa Frederico Schneippe. n° 249. bairro
Telegrafo, Belém, Pará; Agências: Av. Rio Branco n° 45. sala 1004, Centro,
Rio de Janeiro. R.J. e Av Paulista n° 2001. sala 1.614. bairro Cerqueira Cezar,
São Paulo, S.P.; Capital Inicial: CrS 3.800.000.000.00 (três bilhões e oitocen-
tos milhões de cruzeiros). Que. para tanto, provarão recursos das seguintes
fontes: AMADEU ALMEIDA BORDA, brasileiro, industrial, domiciliado na
capitai cio estado do Rio d6 Janeiro, CPF/MF n° 003.593.867-68. com
percentual de participação de 95% (noventa e cinco por cento); RENATO
ALMEIDA BORDA, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na capital do
estado do Rio de Janeiro, CPF/MF n° 713.572.387-20. com percentual de
participação de 5% (cinco por cento). Que a Instituição será administrada
inicialmente por AMADEU ALMEIDA BORDA, supra qualificado, o qual tem
experiência no gerenciamento do fluxo de caixa, aplicações no mercado do
capitais e financiamentos imobiliários junto à CEF. na função de ex-sócio-ge-
rente de concessionária FORD (RJ) e sõcio-presidente da empresa Borda
Empreendimentos Imobiliários Ltda (RJ). Que o valor dos seus patrimônios
constitui lastro suficiente para a instalação da sociedade. Que não possuem
quaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda que
não foram nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo
administrativo junto ao Poder Público, capaz de impedi-los de dar curso ao
presente empreendimento. ESCLARECEM que, nos termos da regulamenta-
ção em vigor, as eventuais objeções à presente declaração por parte de
Quaisquer interessados deverão ser encaminhadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, no endereço abaixo, devidamente identificadas, juntamente
com toda a documentação comprobatória. no prazo de 30 (trinta) dias após
esta publicação, esclarecido que os postulantes terão, na forma cia legislação
vigente, direito de vistas ao respectivo processo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento Regional de Belém
Av. Boulevard Castillo Franca n" 708. Centro.
Protocolo n° 93.001 94086.
Rio de Janeiro. 18 de maio de 1 993
AMADEU ALMEIDA BORDA
RENATO ALMEIDA BORDA

PORCELANAS • ARTEFATOS • MÓVEIS
Rua do Catete, 72 Rua Farine de Amoéflp,

Tel.: 205-3818 
Tel.: 

2.67-7540

GDI
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Varig se associa ao Amadeus

m Sistema internacional de reservas torna companhia mais ágil

MARLISE ILHESCA
Correspondente

GENEBRA — "Em um mundo
globalizado, um sistema de reservas
e complementação de tráfico dinâ-
mico e fundamental. Quem não fi-
zer esforços neste sentido está perdi-
do." Para o presidente da Varig,
Rubel Thomas, este é o argumento
que impulsionou a companhia a dar
um passo que considera um marco
na história da aviação comercial no
Brasil: a assinatura, ontem, da asso-
ciação com o Sistema Amadeus de
Distribuição, um dos maiores e
mais completos sistemas internado-
nais de reservas por computador.

A partir do dia Io de agosto, os
passageiros da Varig vão contar
com um sistema de reservas mais
ágil e que abrange no mínimo 60%
das agencias de viagens da Europa,
tornando mais dinâmica e completa

a escolha de conexões, hotéis, loca-
doras de automóveis e diversos ou-
tros serviços turísticos.

Ao se tornar parceiro do sistema
Amadeus, a Varig oferece também
aos passageiros a possibilidade de
contar com mais 80 mil pontos-de-
venda nos grandes mercados. No
Brasil, são 2.500 agências de viagem
e, no mundo, quatro mil escritórios
da companhia com acesso ao banco
de dados do sistema.

Plataforma — Segundo o pre-
sidente da companhia, a escolha do
Amadeus decorreu do fato deste sis-
tema contar com uma avançada e
flexível plataforma técnica, que ga-
rante uma distribuição neutra.
Além disso, o Amadeus tem a van-
tagem de estar interligado com o
sistema americano Worldspan e o
asiático Abacus, permitindo o inter-
câmbio dos agentes brasileiros com
os usuários desses sistemas.

Os presidentes da Ibéria, Air
France e Lufthansa, proprietários
do sistema Amadeus, lembraram
num comunicado que a associação
com a companhia brasileira não po-
deria ter sido realizada sem que a
Varig tivesse alcançado seu atual
nível de tecnologia. O sistema de
automação da Varig começou a ser
implantado no final dos anos 70, no
qual foram investidos US$ 120 mi-
lnões. Cerca de 300 dos 26 mil fun-
cionários da Varig trabalham dire-
tamente na análise e processamento
do sistema de reserva.

Depois da adoção do novo siste-
ma, a Varig parte para um novo
objetivo: implementar o mais rápi-
do possível uma joint venture com a
Lufthansa para que, a partir de Io
de novembro, as duas companhias,
passem a operar em bases recípro-
cas, aumentando o número de vôos
entre Brasil e Alemanha.

Novas tarifas normais

Ponte Rio-SP-Rio 10.420.600 10.420.600 10.420.600

Rio-B. Horizonte-Rio 10.001.800 10.007.600 10.000.600

Rio-Brasilia-Rio 17.576.300 17.587.900 17.574.300

Rio-Porto Alegre-Rio 20.794.600 20.806.900 20.792.400

Rio-Recife-Rio 27.553.700 27.569.500 27.550.900
Ofos: preços não-oficiais e aproximados/sem taxa de embarque,
calculados com base nos aumentos pretendidos

Passagem aérea vai subir 29%
As passagens aéreas para vôos domésticos deverão

estar 29,6% mais caras, em média, a partir da próxima
terça-feira. As companhias aéreas já enviaram seus
pedidos ao Departamento de Aviação Civil (DAC).
Com este reajuste, o acumulado no ano passará para
283%.

Os aumentos pretendidos são: Transbrasil, 29,8%,
Vasp, 29,7% e Varig, 29,5%. A Ponte Aérea Rio-São
Paulo quer mais 29,67%. O aumento depende de auto-
rização do DAC.

As empresas aéreas oferecem, entretanto, tarifas
promocionais com descontos que variam entre 30% e
50% das tarifas normais, conforme o destino.

:abrasca

S.A. Mineração da Trindade

Empresa Belgo-Mineira

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL PRIVADO NACIONAL C.G.C. n» 17.179.391/0001 -56

NOS IAS AÇÔCSSÁO NEGOCIADASNAS MXSAS D€ VAI CM ES

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
lavrada na forma de sumário (Lei n9 6.404/76, art 130)

DATA, HORÁRIO E LOCAL* 14 de abril de 1993, âs15:G0 horas, na SedeSocial, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. CONVO-CAÇÃO: Anúncios publicados no "Minas Gerais", "Estado de Minas?, "O
Globo", "Jornal do Brasil" e "Gazeta Mercantir dos dias 24. 25 e 26 demarço de 1993, em 1' convocação. PRESENÇA: Acionistas constantes <!o"Livro de Presença" devidamente registrados, titulares de 75.866.270ações ordinárias e 96.820.421 açfles preferenciais, conforme se verificoudo roforido Livro de Presença, encerrado às 15:15 horas, observado ainda
o disposto no artigo 135 da Lei 6.404, de 15 de Dezembro de 1976. Pre-sentes os Administradores da Companhia o o representante da Prlce Wate-
rhouso - Auditores independentes. MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:Presidente: Dr. Mário de Assis Ribeiro de Oliveira. Secretário: Dr. Paulo
Cozar Castello Branco Chaves de AragSo. DELIBERAÇÕES: AssembléiaGeral Ordinária: (1) Colocados em discussão e votaçfio, foram aprovados,
sem reserva, o Relatório da Administração e as contas dos Administrado
tos. relativos ao exercício Ikido em 31 de dezembro de 1992. Abstiveram-se do votar os Administradores presentes. Os documentos aprovados lo-ram publicados no "Minas Gerais", "Estado de Minas". "O Globo". "Jornal
do Brasil" o "Gazeta Mercantil" do dia 09 de Março de 1993, atendendo as
previsões dos §§ 3» o 5" do artigo 133 da Lei 6.404. de 15 de Dezembro
do 1976. Aprovada, ainda, sem voto discordante, proposta para o paga-monto de um dividendo total de Cr$ 30.968.750.000,00, que representa
29,1% do lucro líquido ajustado, apurado na forma da lei, correspondendoa Cr$ 111,97 (cento e onze cruzeiros e noventa e sete centavos) por ação,na lorma da letra (b) Item 3 do artigo 30 do Estatuto Social, a ser pago a
partlr de 26 de abril de 1993, atualizado pela varlaçáo da TRD, entre 02
de janeiro de 1993 e a data de infclo do sou pagamento. (2) A AssembléiaGeral aprovou o aumento do Capital Social de Cr$ 108.569.056.493,75
para Cr$ 1.334.706.950.282,38, pela incorporação da reserva resultante
da correção monetária do capital, no valor do CrS 1.226.137.893.788,63.
som omissão de açOes novas, ficando diferida a nova redação do "caput"
do artigo 5V do Estatuto Social às deliberações tomadas na AGE. (3) O
Conselho de Administração, nos termos do art. 7e do Estatuto Social,
propôs quo, no biônio 1993/1995, o novo Conselho a ser eleito fosse com-
posto de 3 (trôs) membros, sondo aprovada a proposta. (4) Apôs haver o
Senhor Presidente anunciado ter sido formulado podido do oleiçáo doConselho do Administração polo método de voto múltiplo, e Informado a
presoriça do 75.866.270 ações ordinárias, o ropresentanto da acionistaFundação Telobrás de SegurldadoSocial - SISTEL formulou Indagaçôo so-t>ro atonderem os acionistas requerentes o percentual mínimo legal, se-
gundo os registros de açOes nominativas da Companhia, sendo-lhe infor-mado quo apenas osta acionista so achava devldamonto registrada, com
percentual inferior ao mínimo legal, pelo quo ficava prejudicado o pedidodo adoçáo de voto múltiplo. Foram eleitos para o Conselho do Adminls-traçào, para o biônio 1993/1995, os sonhores Mário do Assis Ribeiro do
Olivoirn, brasilolro, casado, ongonheiro, CPF 002.940.126-72, carteira
do identidade M-1.654.709-SSP/MG, residente à rua Ajax Corrôa Rabelo,195, BH; François Moyon, luxemburguôs, casado, economista, CPF
001.902.506-82, carteira de identidade RNE W-427.149-S, rosidonte àAlamoda das Falcalas, 922, BH; e Cyro Cunha Melo, brasileiro, casado,
ongenholro. CPF 004.232.116-68, carlolra de identidade 4595/0 CREA/MG
rosidonte na rua Bianca, 180. Abstiveram-so do votar os Administradores
presontos. (5) Para o Conselho Consultivo, foram rooleitos, para o biônio
1993/1995, os senhores Norbert Von Kurtftzkl, luxemburguôs, casado, ad-ministrador do empresas, residente na avenida do Ia Faiencorie, 56, em
Luxemburgo; Paul Lodewyk Matthys, belga, casado, administrador de em-
presas, residento na ruaCoupuro, 1, Gont-Bélgica; Mário de Assis Ribeiro
do Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 002.940.126-72, cariei-
ra do identidade M-1.654.709-SSP/MG, residente na rua Ajax Corrôa Ra-
belo, 195, BH; François Moyen, luxemburguôs, casado, economista, CPF
rfi 001.902.506-82, carteira de identidade RNE W-427.149-S, residento à
Alameda das Falcatas, 922, BH; e Cyro Cunha Melo, brasileiro, casado,
ongonhoiro, CPF nv 004.232.116-68, carteira de identidade 4595/D
CREA/MG, residente na rua Bianca, 180. Abstiveram-se de votar os Con-
solhoiros presontos. (6) A Assomblôia Geral fixou a dotaçáo global mensal
atô o limito do CrS 3.000.000.000,00 (trÔ6 bilhões de cruzeiros) para re-
munoraçào dos membros do Conselho do Administração, Diretoria e do
Consolho Consultivo, que serão atualizados em idônticas condições ao
roajustnmento dos salários praticados pela Empresa em relaçflo a seus
emprogados. Abstiveram-se de votar os Administradores presentes. (7) Pe-
los acionistas Fundação Petrobrás de Seguridade Social, Fundação Tele-
brás de Seguridade Social - SISTEL, Fundação Redo Ferroviária de Segu-
ridade Social, Real Grandeza - Fundação de Prevldôncia e Assistôncia
Social, Fundação CHESF do Assistôncia e Seguridade Social e POSTAÜS- Instituto Seguridade Social Correios. Telôgrafos, titulares de 18.291.081
ações proleronciais, foi requerida a instalação do Conselho Fiscal. Proco-
dida a eleição do ropresentanto dos titulares do ações preferenciais no
Consolho Fiscal, foram eleitos, como titular Eduardo Luiz D'Aguiar, brasi-
loiro, casado, ongonheiro civil, CPF ne024.779.557-72, C.l. n901824153-9
SSP/RJ, residente na A. Delfim Moreira, 770 - cob. 2 o Francisco Antunes
Maciel Mussnich, brasileiro, casado, advogado, CPF np 531.915.447-04,
OAB/RJ 30.637, residente a Av. Epitácio Pessoa, 1.600, apt9 402 - Lagoa
Rio de Janeiro-RJ, como suplente, contra 18.291.081 votos dados aos Srs.
José Joáo Caiafa Torres e Gustavo Antonk) Honorato, pelos acionistas re-
qoorentes do Conselho Fiscal, abstendo-se a acionista Cia. Siderúrgica
Belgo-Minelra. Em seguida, foram eleitos: Domingos Xavier Teixeira, bra-
sileiro, casado, auditor, Cl n*4G-730.956-AM.Ex.,CPF rfi049.250.506-30.
residente a rua Daniel de Carvalho, 1040, apt9 101 - Gutierrez- B.Hte., e
Josô Carlos de Freitas Martins, brasileiro, casado, auditor, Cl n9 M-95.223
SSP/MG, CPF n9 009.442.976-68, residente a rua Nhanduti, 414 - Adelah
de - Belo Horizonte, como membros titulares eFrancis deCamaret, brasi-
loiro, casado, advogado, OAB/RJ 29785, CPF 298.213.637-68, residente
na rua Murtlnho Nobre, 55, apt9 101, Santa Teresa, Rio de Janeiro e
Francisco do Almeida e Silva, brasileiro, casado, advogado OAB/RJ 54652,
CPF 697.330.407-97, residente na rua Cosário Atvim, 74, Botafogo, Rio
de Janeiro-RJ como membros suplentes do Consolho Fiscal, sendo fixada
a remuneração do 10°o da remunoraçáo môdia da Diretoria para cada con-
selheiro fiscal em efetivo exercício. Assembléia Geral Extraordinária. Co-
locadas em discussão e votação foram integralmente aprovadas as seguin-
tes propostas do Consolho de Administração. (1) Aumento do capital social
de CrS 1.334.706.950.282,38 para CtS 1.468.177.649.940,42. mediante
a incorporação de CrS 133.470.699.658,04 provenientes das Reservas
para futuro aumento de capital - CrS 103.242.699.658,04 e parte da Re-
sorva de Retenção de Lucros - CrS 30.228.000.000,00 com a distribuição
de uma bonificação de 27.657.588 ações, sendo 11.800.571 ações cr-
dinárlas e 15.857.017 açõos preferenciais no proporçáo de 1 (uma) ação

ordinária ou preferencial, para cada grupo de 10 (dez) ações da mesma
ciasse da possuída pelo acionista. Em decorrência dessa aprovação, pas-
sará o "caput" do art 5. do Estatuto Social a vigorar com a seguinte re-
daçSo: "Art 5. - O Capital Social é deCr$ 1.468.177.649.940,42 (Hum tri-
Ihão, quatrocentos e sessenta e oito bilhões, cento e setenta e sete mi-
Ihões, seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta cruzeiros
e quarenta e dois centavos) dividido em 304.233.471 (trezentos e quatro
milhões, duzentos e trinta e trôs mil, quatrocentos e setenta e um) ações
sem valor nominal, sendo 129.806.281 (cento e vinte e nove milhões, oito-
centos e seis mil, duzentos e oitenta e um) ações ordinárias e 174.427.190
(cento e setenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e
noventa) ações preferenciais sem direito a voto, com prioridade no roem-
bolso do capital, sem prêmio, e com direito a participação em igualdade
de condições em quaisquer dividendos ou bonificações distribuídos às
ações ordinárias". (2) Nova proposta apresentada pelo Conselho de Admi-
nistraçdo em substituição àquela constante do segundo item do Edital do
Convocação da Assembléia Geral Extraordinária. Pela aprovação de tal
proposta permanece inalterada a redação do artigo 11 do Estatuto Social,
não se efetivando o aumento para atô 5 (cinco) do número de Diretores da
Companhia. Encontrando-se esgotadas as Ordens do Dia das Assembléias
Gerais Ordinária e Extraordinária, o Senhor Presidente Informou que, a
partir do prõximo dia 26 de abril, através das agências do Banco Itaú S.A.,
autorizadas a atendimento aos acionistas será dado o início do pagamen-
to/habllitaçôo dos dividendos e da bonificação ora aprovados. O Sr. Pre-
sidente declarou franca a palavra. Ninguém mais desejando fazer uso da
palavra, o Senhor Presidente, em seguida, Informou que a ata das As-
semblôlas Gerais seria lavrada em lorma de sumário e que os documentos
submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas, apôs numerados se-
guidamonte e autenticados pela mesa, permaneceriam arquivados na sede
da Companhia, conforme autoriza o art. 130, parágrafo 1. e alínea "a" da
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Em seguida suspendeu os traba-
Hios da Assembléia para lavratura da ata. Reiniciados os trabalhos, foi a
ata lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e acionistas pro-
sontes. Belo Horizonte, 14 de abril de 1993, com encerramento das As-
sembléias âs 16:15 horas minutos, aa) Mário do Assis Ribeiro do Oliveira,
Presidente, Paulo Cezar Castello Branco Chaves de Aragáo, Secrotário,
Tarcísio Luiz Silva Fontonelo - por Fundação Telebrás de Seguridade So-
ciai e outros, Josô Elias da Silva • por Fundação Petrobrás de Seguridade
Social, Paulo Alves Ferreira - por Associação Beneficente dos Emprega-
dos da Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira - ABEB, Jorge R. Manoel - por Pri-
ce Waterhouse Auditores Independentes, Eduardo Luiz D'Agular, Francis-
co Abreu o Silva, Riuiti Kanadani - por Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira,
Paul Marle Mayor, Cyro Cunha Melo, Josô Augusto de Mello Cançado,
José Geraldo Vasconcelos Alvos, Clober Santiago, Sebastião Carlos Alva-
renga - por Bradesco Fundo Mútuo de Investimento e Açõos, Brasdesco
Providôncla e Seguros S.A., Bradesco Capitalização S.A., Alllanz Ultra-
mar Cia. Brasilolra de Seguros, Atlântica Seguros S.A., Baloiso Atlântica
Cia. Brasileira de Seguros, Bradesco Seguros S.A., Fortaleza Cia. Nacio-
nal oe Seguros, Mundial Seguradora S.A., Pátria Cia. Brasileira de Segu-
ros Gerais, Prudential Atlântica Cia. Brasileira de Seguros e Skandia -
Bradesco Cia. Brasileira de Seguros. ESTA É CÓPIA FIEL DA ATA QUE
SE ACHA TRANSCRITA As FOLHAS 28. 29,30,31 E31VD0 4«UVRO DE
ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DA S/A MINERAÇÃO DA TRINDADE DA
ÚUAL FORAM EXTRAÍDAS 5 (CINCO) CÓPIAS DATILOGRAFADAS PARA
FINS DE DIREITO, (a) Mário de Assis Ribeiro de Oliveira - Presidente.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - SEC. NAC. DE MINAS E METALÚR-Gl A - DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL - APROVADO
nos termos do art. 97 do Decreto rfi 62.934 de 02/07/68, tendo em vista
constante no processo n9 DNPM 3.438/39. Em29/04/93. (a) Maria Sllene do
Moneses Macedo - Assistente Jurídico - O.A.B. 2.347-D.F. - Chefe da SEMP.
17.05.93 - JUCEMG - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
Certifico o registro sob o número 1.202.417. (a) Côlio Cota Pacheco -
Secretário Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO OE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE ABRIL OE 1993

Aos 14 dias do môs de abril de 1993, às 17:00 horas, na sedo social da
S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE - SAMITRI, reuniram-se os membros do
Conselho de Administração da Sociedade, recém eleitos para o biônio
1993/1995, pela Assembléia Geral Ordinária realizada às 15:00 horas do
dia 14 de abril de 1993, Srs. Mário de Assis Ribeiro de Oliveira, François
Moyen e Cyro Cunha Melo. No exercício de suas atribuições, tomou o Con-
selho as seguintes decisões: 1) Eleição do Presidente, Vice-Presidente e
Secretário do Conselho de Administração. De acordo com os termos do
art 8, do Estatuto Social da Empresa, foram reeleitos para Presidente o
Sr. Mário de Assis Ribeiro de Oliveira e para Vlce-Presidente, o Sr. Fran-
çois Moyen, sendo eleito para Secretário o Sr. Cyro Cunha Melo. 2) O
Conselho de Administração deliberou, ainda, designar nomes para compor
a Diretoria no biônio 1993/1995. De acordo com o disposto no item 2 do
art. 10 do Estatuto Social, foram reeleitos para o biônio 1993/1995 os Srs.
Cyro Cunha Meto, brasileiro, casado, engenheiro, CPF n9 004.232.116-68,
carteira de identidade 4.595/-CREA- 4® Região, residente na Rua Bianca,
180, Belo Horizonte; Marcos Afonso Mala, brasileiro, casado, economista,
CPF n« 653.242.858-20, carteira de Identidade n« 6.182.516-SSP/SP re-
sidente na Av. Dom Josô Gaspar, 459/502 e Rachid Saliba, brasileiro, ca-
sado, engenheiro geólogo, CPF rfi 089.236.476-91, carteira de identida-
de n9 M-257.375-SSP/MG, residente na Av. Álvares Cabral, 1.155/1.501.
3) Em seguida, em atendimento ao artigo 14 do Estaíuto Social, foram es-
tabelecidas as seguintes denominações: Sr. Cyro Cunha Melo, Presidente;
Sr. Marcos Afonso Mala, Diretor de Administração, Finanças e de Re-
lações com o Mercado e Sr. Rachid Saliba, Diretor de Operação. Dotermi*
nou, ainda, o Conselho que fossem expedidas, oportunamente, a cada Dt-
retor, as respectivas guias funcionais. Em cumprimento ao parágrafo 2, ar-
tigo 9 do Estatuto Social, determinou que fosse esta ata arquivada na Jun-
ta Comercial e publicada nos órgãos da imprensa local "Minas Gerais","Estado de Minas", "Jornal do Brasil", "O Globo" e "Gazeta Mercantir. Na-
da mais havendo a tratar, o Conselho de Administração encerrou os traba-
lhos mandando lavrar a presente ata que, lida e aprovada vai por todos
assinada. ESTA É CÓPIA FIEL DA ATA QUE SE ACHA TRANSCRITA À FO-
LHA 63 DO 3* LIVRO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO S/A
MINERAÇÃO DA TRINDADE DA QUAL FORAM EXTRAÍDAS 5 (CINCO) CÓ-
PIAS DATILOGRAFADAS PARA FINS DE DIREITO, (a) Mário de Assis Rh
beiro de Oliveira - Presidento.
17.05.93 - JUCEMG - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
Certifico o registro sob o número 1.201.867. (a) Côlio Cota Pacheco - Se-
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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° CI01/93 — PMM
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO BEM ESTAR SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO
PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO — PROSEGE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÊ
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ — PMM torna público que ás 10:00 horas do dia
20 de julho de 1993 na sede da Secretaria Municipal de Administração situada na Rua
Governador Roberto da Silveira n° 20, Centro, o presidente da Comissão de Licitação
receberá os documentos de habilitação e proposta para execução de obras de implantação
de redes coletoras de esgoto sanitário, ligações domiciliares, uma estação elevatória e
estação de tratamento de esgotos no Bairro Malvinas descritos no Edital.
Poderão participar deste certame licitatório, empresas brasileiras e estrangeiras que sejam
originárias dos países membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID
As obras objeto deste Edital correrão à conta dos recursos do Programa de Ação Social em
Saneamento — PROSEGE, do Ministério de Ação Social — MAS, o qual é parcialmentefinanciado com recursos do contrato de empréstimo 622/OC-BR, celebrado entre o BID e o
Governo do Brasil, recursos do Orçamento Geral da União e contrapartida financeira
correspondente da Prefeitura Municipal de Macaé, conforme lei orçamentária n° 1380 de
28/12/1992.
A documentação completa do Edital poderá ser adquirida na Secretaria Municipal de
Administração situada na Rua Governador Roberto da Silveira n° 20 — Centro — Macaé, a
partir da primeira publicação deste aviso, no horário comercial, até 10 (dez) dias anteriores
ao da apresentação dos documentos e propostas mediante o pagamento de CrS
1 2.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros).

EMYLSON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Lada vende mais

Chegaram ontem 2.000 novos
veículos da marca russa Lada,
trazidos pelo navio Isabela ao
porto de Santos. Outros dois lo-
tes de 2.000 unidades chegarão
em junho e julho, totalizando
6.000 carros no prazo de três
meses. No primeiro quadrimestre
de 1993, a Lada vendeu 1.800
automóveis, com crescimento de
64% em relação a igual período
do ano passado.

Olivetti lança

A Olivetti
prepara-se pa-
ra colocar no
mercado até o
final deste ano
33 novos pro-
dutos, de cal-
culadoras sola-
res e de mesas
até um apare-
lho de faxque
trabalha com

papel comum e
não térmico,
como todos os
demais equipa-
mentos do gê-
nero hoje dis-
poníveis. Este
é o primeiro
fax a utilizar
papel conven-
cional.

Novos produtos
A Duratex S/A, que atua no

setor de chapas de fibra, ma-
deira, metais e louças com fa-
turamento de US$ 329,9 mi-
Ihões em 1992, investiu USS 3
milhões no lançamento da no-
va linha de produtos para ba-
nheiro e cozinha Deca. Os pro-
dutos, voltados ao consumidor
de alto poder aquisitivo, eus-
tam de US$ 50 a US$ 200.

Bradesco investe

O Brades-
co, a Telesp e a
IBM assina-
ram ontem
contrato de
implantação
de canal de in-
terligação por
cabo ótico a
laser dos
CPDs da Cida-
de de Deus,

matriz da ins-
tituição, com
Alphaville. O
investimento
do banco foi
de USS 14 mi-
lhões e resulta-
rá em atendi-
mento mais
seguro e rápi-
do da cliente-
la.

Armani e V.R.

A renovação do contrato da
grife italiana Giorgio Armani
com a V.R. de André Brett está
alimentando especulações de
que o.empresário italiano estaria
preparando uma retirada das
operações licenciadas no país, as
quais seriam substituídas pela
importação direta. Mas essa in-
formação foi desmentida ontem
por Helena Montanarini, geren-
te geral da grife no Brasil.

Montadoras

Diante da possibilidade do go-
verno "abrir as portas aos veícu-
los importados sem a fixação de
cotas para proteger as fábricas
aqui instaladas", o presidente da
Ford, Lido Kruse, alertou ontem,
que 

"se isso ocorrer, também po-
deremos importar todos os modo-
los fabricados no exterior".

Cofap tem lucro
A crise sucessória na Co-

fap, envolvendo os controla-
dores, a família Kasinsky, não
prejudicou o desempenho eco-
nômico do grupo. Maior fa-
bricante nacional de autope-
ças, a Cofap registrou receita
bruta de USS 90 milhões no
primeiro trimestre deste ano,
USS 25 milhões apenas com
exportações. O lucro líquido
ficou em USS 4,5 milhões.

Telefonia movei

Dois dias
depois do ser-
viço de telefo-
nia móvel ter
sido inaugura-
do em São
Paulo, o Tri-
bunal Regio-
nal Federal da
3a Região alte-
rou decisão do
órgão, que ha-
via suspendido

a execução da
sentença que
determinava a
anulação do
contrato entre
a Telesp e a
NEC para a
implantação
do serviço no
estado. O Tri-
bunal acolheu
argumentação
da Ericsson.

Koala csta a cspera dc urn padrinho disposto

Andr6 Arruda
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nas, que come
diariamente. É a
elefanta Koala,
que há anos espe-
ra uma adoção e é
hoje principal me-
ta do novo proje-
to. Mas Koala
não é a única que
faz parte de uma
galeria dos rejeitados — animais
que nunca foram procurados
para adoção. Também figuram
na lista a anta, a capivara e até o
Urubu-Rei — bem que uma tor-
cida do Flamengo chegou a pro-
curar a fundação para adotá-lo,
mas ficou só na promessa.

Em contrapartida, há os que
estão muito bem cotados. Caso
do macaco Tião que depois de
ser adotado até por um motel,
acabou virando cliente vip do
Sheraton. O hotel o adotou ano
passado e este ano renovou o
contrato. A últi-
ma mensalidade
de Tião custou
CrS 7 milhões ao
Sheraton. "É um
investimento de
alto retorno, por-
que além de con-
tribuirmos para o
sustento de uma
espécie animal
dentro de nossa
campanha ecoló-
gica, ainda nos
valemos de um
símbolo que, afi-
nal, é famosíssi-
mo. Estuda-se a
produção de ca-
misas com o traço

a gastar Cr$ 8 milhões por mês
do Tião", diz Fiorella Calvo, do
Sheraton, que parte esta semana
para Nova Iorque onde se di-
plomará como chefe de cozinha.

Igualmente disputado na
adoção é o macaco Paulinho,
que há quatro anos não fica
órfão. Também o mico-de-chei-
ro disputa o título de mais cota-
do. Por orientação da professora
Eleanora Perlin, da Escola
Americana, 57 alunos da 3asérie
adotaram o animal.

A gralha foi adotada pelaCaixa Econômica Federal e o
macaco Rhesus pela Clínica São
Vicente.

A cota^ao na bolsa de animais

Elefante 7.000.000
Macaco Tiao 7.000.000
Orangotangos 6.500.000

"Urso Himalaio 5.000.000
"Girafa 4.500.000

Felinos 3.000.000
Cobra Sucuri 1.800.000
Urubu-Rei I206.660
Faisao do Nepal 900.000
Pomba portuguesa 600.000

' Pret/os corrigidos pe/a Unit e vdlidos para ma/o

Opção de marketing

Si Adoção
de animais

Elefanta é 
prioridade

Ela tem 30

ajuda Zôo

LEILA
MAGALHÃES

Na 
hora de

declarar o
Imposto de Renda
tem empresa que,
se quiser, pode
abater alguns mi-
lhões com uma
boa justificativa:
já sustentar um
verdadeiro leão. É
o caso da Mate
Leão, que mensal-'
mente desembolsa
CrS 3.500.000 pe- milhões que gasta por mês com o leão
lo leão da Fundação Rio-Zôo, ter. O pai adotivo, em contrapar-
adotado pela empresa, dentro do
projeto Adote um animal.

Cinco anos depois de criado,
o projeto de adoção da Rio-Zôo
foi reformulado e este mês está
sendo relançado de olho no em-
presariado nacional. "É uma
parceria que temos de buscar pa-
ra tornar a fundação auto-sus-
tentável", diz Maurício Lobo,
seu presidente.

Alimentação — Com uma
arrecadação mensal de CrS 22
milhões, correspondentes à ado-
ção de 20 animais, o projeto está
sendo reformulada exatamente
para quintuplicar esta cifra: "So-
mente com a alimentação dos
animais temos um gasto mensal
de CrS 800 milhões, para uma
receita total de CrS 184 bilhões.
E um custo que precisamos aba-

tida, pode abater os gastos no
Imposto de Renda, colocar uma
placa com seu merchandismg na
jaula e até usar a imagem do
animal, como fez o Cimento
Tupy com o rinoceronte e a Te-
xaco com o Urso em sua linha de
óleos Ursa", explica.

O novo projeto mantém as
adoções para empresas, só que
com valores corrigidos em Unif,
e abre mais três opções: para
pessoas físicas, por prazos meno-
res, com preços mais acessíveis e
com direito a um passoporte de
entrada no Zôo; por classes de
animais (pode-se adotar todas as
aves ou mamíferos de uma só
vez) e adoção completa. É neste
último que o presidente da Fun-
dação aposta suas maiores carta-
das.

anos, é solteira e
até que não dá
muita despesa —
só uns CrS 8 mi-
lhões por mês,
que vão todos pa-
ra seu voraz ape-
tite: 30 kg de fru-
tas e legumes,
fora as 60 bana-
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Como filmar
Virgínia WoolfT

Sally Potter
dirigiu 'Orlando1
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O público não tem acesso
ao conteúdo dos cadernos
que estão expostos no
Centro Cultural Banco
do Brasil. Neles, estão
revelados os estudos
de Ivan Serpa e toda a
transformação pela qual sua
obra passou. Se os cadernos
fossem desmembrados,
o preço total dos desenhos
alcançaria U$ 25 mil

Rascunho 
genial

Cadernos revelam

transformações na

obra de Ivan Serpa
MARÍLIA MARTINS

Á um pequeno tesouro que
quase passa despercebido a
quem freqüenta a retrospectiva

de Ivan Serpa (1923-1973) no Centro
Cultural Banco do Brasil. São dois ca-
demos de desenhos, emoldurados com
capas de couro, de um colecionador
particular não-identificado. São os dois
únicos cadernos de desenhos que fica-
ram intactos, dos quatro produzidos pe-
lo artista em seus 50 anos de vida. Os
cadernos estão abertos, dentro de uma
vitrine fechada. O JORNAL DO BRA-
SIL mostra, em primeira mão, alguns
dos desenhos escondidos de Serpa, que
o público não pode ver nessa espetacu-
lar retrospectiva.

Por que tanto interesse por dois ca-
dernos de estudos? Porque neles se pode
acompanhar, em detalhes, a transfor-
mação da obra deste artista excepcio-
nal, do abstracionismo geométrico dos
primeiros anos, ao informalismo e ao
figurativismo expressionista da Fase
Negra de 1964. "Trata-se de uma das
mais impressionantes reviravoltas esté-
ticas da arte brasileira, que sinalizou
rumos que influenciaram todas as gera-
ções seguintes", diz o crítico Reynaldo

Roels, curador da mostra em parceria
com Fábio Settimi.

Ivan compôs apenas quatro cader-
nos de estudos em sua carreira. Dois
deles foram desmembrados, a fim de
que os desenhos fossem vendidos a cole-
cionadores separadamente. Os outros
dois foram rastreados pelos curadores,
ao longo da pesquisa de quase um ano
que envolveu a preparação da mostra.
"O colecionador que detém esses dois
tesouros não quis se identificar, por
conta da insegurança dos tempos de
hoje", explica Roels. Não é para menos.
Um dos cadernos contém 54 desenhos,
feitos com guache e nanquin, compos-
tos entre 1961 e 1962. O outro tem 52
desenhos, também feitos com guache e
nanquim, de 1962. Para que se tenha
uma idéia do valor comercial, basta di-
zer que um desenho de Serpa nãt> sai
por menos de USS 500, o que dá um
total de cerca de USS 25.000 para cada
caderno.

Os cadernos se compõem de estudos
para telas. A grande maioria, porém,
não chegou a se tranformar em telas.
"Nesses cadernos, Serpa produziu, na
verdade, obras autônomas, tão valiosas
do ponto de vista artístico quanto suas
telas, que se assemelham remotamente
aos desenhos", avalia Roels. É assim
que se vai surpreendendo os modos pe-
los quais Serpa foi retrabalhando seu
repertório de artista geométrico rumo
ao informalismo (exemplificado na série
Anóbios, de 1962, de desenhos sobre

cartões comidos por cupins, aproveitan-
do o traçado dos insetos).

Os primeiros desenhos partem de um
grafismo geométrico: são estudos de
fundo e forma que trabalham linhas
retangulares e simulam volumes. Em
seguida, as linhas se tornam irregulares,
viram manchas de cores sóbrias em
combinações que tomam por base o
preto e branco. A atenção dada às man-
chas vai, aos poucos, mudando de foco,
até que deixam entrever uma clara ten-
dência figurativa. As formas humanas e
animalescas que transitaram pelas séries
Bichos, de 1963, e Mulher com bichos, de
1965, parecem encontrar nesses estudos
seus primeiros modos de aparição no
imaginário de Serpa.

O mais notável desta fase de experi-
mentação bulímica, porém, se encontra
no estudo de cores. Guaches e nanquin
reduzem drasticamente o espectro cro-
mático: são poucas as cores — verme-
lhos, amarelos, ocres, terras, cinzas,
pretos e brancos — trabalhadas no sen-
tido de aumentar os pólos de contraste,
com um resultado dramático. É como
se, entre 1961 e 1962, Serpa afinasse os
recursos que lhe permitiriam, no horror
de 1964, compor as figuras sufocantes
de sua Série negra, a mais dramática
série de telas da história das artes plásti-
cas brasileiras. Esses despretenciosos es-
tudos de Serpa se revelam, assim, o
grande laboratório onde, por misteriosa
alquimia, se desenham os traços da vi-
sualidade moderna brasileira.
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OS COPACABANAS
Dias 28 e 29 de Maio às 22:30h

ARAI3ELLA Eitrada da Barra da Tijuca, 1636 - Itanhangá Conter - Tel. 493-3460

RESTAURANTE BICHO PAPÃO
Especializado em fruto do mar

tranqüilo — aconchegante — seguro
pescado de alto mar — parque infantil

JURUJUBA NITERÓI — Reservas: 711-00M/8444

I TAPETES ORIENTAIS
Grande Show-roomcom vendas

De 20 de maio a 6 de junho de 1993. De seg. a sáb. das tOh às 22h.
Tapetes com Certif. de Origem. Ac. cartão de crédito oufmanc. em até 6 vezes.

{Eaurtèano SntiguibabesAry Paulo Resende e Çleusa Taurisano
Shopping Cassino Atlântico - 2? piso - loja 206 - Av. Atlântica, 4240 - Copacabana

Tel.: 227-2169/247-1715 (Estacionamento pela Av. H.S. Copacabana, 1417)

ALVORADA
FM - 95.7

5 ANOS

SILVIO CÉSAR 
JsRDe 4» a Sábado 23 " **

4' A SÁB - /.(W/i • Beatrii Boechst e Raimundo Nicciolii
Tel.: 294-0547

RARE
SCOTCH WHISKY

BETH CARVALHO
DIA 01/06 • 3' feira - 23h

S/tf» kKfitie* /tn KOSINHH DE VtílNÇA
CAMPANHA VIVA ROSINHA

(MCA AFRESPTTAÇÃQ Ingressos a Venda.

DESTAQUES: Pancelti - Fukushlmn - Castagneto - Malogoll - Hianco - Nlvolies de
Plerreforl - VLscontl - Sylvlo Pinto (dcc. 50 rep. no livro) - Virgílio 1. Rodrigues -
Manoel Santiago - Eomanelll - Fukuda - Aurélio lTAllncourt - Kuminagal - Riipoport

Inimú - Sérgio Telles - Gastão Formenli - Quaglla - Sulyro Marques.
Móveis Franceses, Ingleses e outros - Porcelanas de Sevres, l.lmoges, VLsta Alegre e
outras procedências - Cristais Bucciirnt e Saint IxíuÍs - Esculturas de Picault,
Mourenu, Le Bouchon, Bruno Glorglo e outras - Pratas Francesas - Tapetes Orientais

Peças Raras - Pratas Inglesas e Portuguesas - Ari Noveau e Ari l)eco.

Galeria Doas artes

Rua Olegário Maciel, 162
Barra da Tijuca

Tel: 494-2766
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RIO DESIGN CENTER

POR DIFERENTES

MOTIVOS.

Exposição"Imagens do
Comércio no
Rio de Janeiro
(1900-1930)"
No showroom -
3? piso

Tík c\

Exposição"Estilos
Anos 90"

Nos 4 andares
do shopping

10 anos de compromisso com o estilo.

^ jHni -

Av. Ataulfo de Paiva, 270 - Leblon - RJ.

1/1 tí»***'
I* IW Rua Vinicias de Morai

c/ FÁTIMA REGINA
Hoje, às 20,30h, Neide Gama

Rua Vinícius de Moraes, 39 - Ipanema - Tels.: 267-5757 e 287-1497I
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RETALHOS

LONITA 1

LONA í

CHINTZ

JACQUARD
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preço por metro:

3
metro a partir de:

ponta de estoque p/mefío.

GORGORAO -t^wr

Preços maravilhosos, padronagens
mais ainda.

RIO DESIGN CENTER Av. Ataulfo de Paiva, 270 -1.116. Tel.: 259 1 344

^^11 'sfceic'i

jP?5'

Aceitamos todos
os cartões de crédito.

Material artesanal
da melhor qualidade
por preço de
cerâmica comum.

V

APKOVEITE
hTAM1ÉMASUPER

PROMOÇAODE

ACESSORIOS

DE BANHEIRO E

BLOCOS DE VIDRO

Classificados Disque (021)580-5522 JB

GEA cerâmica. 40 anos de experiência.

CA B&SHOP^ÍWG. AV. ALVORADA, 2 150 - BLOCO B - LOJAS Q/H. TEL.: 325 5966
RIO DESIQN CENTER. AV. ATAULFO DE PAIVA, 270 - LOJA 116. TEL.: 269 1344
FÁBRICA. RUA UNO TEIXEIRA, 300. JACARÉ. TEL.: 581 1746. FAX.: (021 ) 581 1337
S.PAULO. AV. BRASIL, 2.127. TEL.: (011) 853 7167. FAX. (011) 852 8568
SALVADOR. AV. PRESIDENTE VARGAS, 74. BARRA. TEL: (071) 235 7186

D

E
4

3



2 o sexta-lcira, 28/5/93 B JORNAL DO BRASIL.

1 uri nu gruvu novo LP em julho

! Marina com Alvin

; e Cícero
Em fase de seleção de músicas para o

próximo disco, a cantora Marina Lima já
definiu algumas parcerias, com Alvin L. (o
autor da impactante Eu não sei dançar) e o
mano Antonio Cícero. Marina começa a
gravar em julho e o disco sai em outubro.

. O Brasil é Legiãop
Empolgado com o desempenho;

de Renato Russo em Gente hunti
no prêmio Sharp, Almir CheÜ
convidou-o para cantar a müs
no songbook com a obra de V:
cius de Moraes . Por coincidênci
novo disco do Legião Urb
gundo Renato, deve chamar-s .
Descoberta do Brasil, Mas o cantor
contesta um bye bye ao BRock..
"Nós somos MPB", detona!fl§

SUPERSÔNICAS/,'A RIR DF. SOUZA

Guns ameaçado
O guitarrista do Guns 'N' Roses, Gilby

Clarke, quebrou o braço num acidente de
moto, quando praticava para uma corrida
beneficente. O desastre provocou o
cancelamento de quatro shows da
excursão americana do grupo,
anteriormente adiados por problemas de
mau tempo. "Eles vão me matar, sou um
homem morto", gemeu o guitarra. A
notícia coincide com o lançamento do EP
The civil war (3 faixas mais uma entrevista
com Slash) e o primeiro vídeo single do
Guns, Garden of Eden.

Pisando em brasa
Canhoto da Paraíba deixa o semi-anonima-

to dos bares de Recife e ganha as lojas com o
CD Pisando em brasa, da Caju Music, no
próximo dia 15, com participações especiais de
Paulinho da Viola (na faixa homenagem Reen-
contro com Paulinho) e Raphael Rabelo.

Milton a 4 Natalie
Última chance

para assistir ao
show Brasil de A a
Z do MPB-4, que
já correu o país:
duas semanas no
Seis e meia do João
Caetano, a partir
do próximo dia 7.
O conjunto prepa-
ra novo disco/s-
how, centrado no
repertório de Mil-
ton Nascimento.

Cinco milhões
de cópias vendidas e
sete Grammys de-
pois, Natalie Cole
volta em julho, após
o milionário dueto
póstumo com pappi
Nat King em Un-
forgettable. Para
testar se continua
inesquecível, ela fez
outra regravação,
Take a look, de Cly-
de Otis.

Curiós
Multu,
instrumen
tal 110 Rio
Juzz Club

/
aBIIPr?
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Antimarketing do U2 Seattle daqui
O novo disco do U2, a sair entre

junho e julho, pode levar o estranho
título de Zoorope e deve inovar em maté-
ria de lançamento de megapopstar. O
disco simplesmente chegará às lojas, sem
qualquer divulgação especial, confiando
apenas no drive dançante do repertório,
definido por Bono como "o U2 na lua".

Curitiba quer tomar o país conv seu
rock de garagem maturado num íno jeal-
tleano. Os grupos Os Cervejas, Magog,
Woyzeck, Skijktl e Shades BeforeDawn
saem das tumbas para as lojas na priifieira
quinzena de junho na coletânea de lança-
mento do selo local One Hit. A pré-estréia
da fornada rola de hoje a domingo no
Aeroanta curitibano e a gravação (duas
faixas por banda) teve os custos divididos
entre músicos e a empresa. A One Hit vai
investir pesado em divulgação e distribui-
ção, o telhado de vidro da mocidade indic.

IBffiBl Zeppelin étnico
O saxofonista Carlos Mal-

reúne, a partir de hoje
no Rio Jazz Club, Marcos
Suzano (percussão),
Leandro Braga (piano),
Guinga (violão) e Ge-
raldo Jorge (fagote).

? No próximo domingo
Paulinho Trompete ins-

tala com sua banda a Domin-
gueira Instrumental na quadra do

Império Serrano.
1 Adoniram Barbosa é o personagem
musical Barbosinha Futebó Crubi, de

César Vieira, no Gláucio Gil, a partir do" 
.4.

? Charlie Parker, Louis Armstrong,
Count Basie, Oscar Peterson e Duke El-
lington tocam na caixa de 3 CDs First
lady of song, comemorativa dos 75 anos
de Ella Fitzgerald.

Howlin' Wolf, Fairport Convention,
rock de garagem dos 60 e a música da
índia e África do Norte misturam-se no
novo disco do ex-zeppelino Robert
Plant, Fale of nat ions. O disco foi grava-
do de um fôlego, tipo ao vivo no estúdio,
em co-produção de Plant e Chris Hughes
num estilo pós-tudo rotulado de rock-
blues-folk-étnico.

Rezende trilíhgüe
O pianista e compositor capixaba Mar-

cos Rezende, com 8 discos gravados (o
último uma releitura instrumental dcTcon-
terrâneo Roberto Carlos) c desempenhos
ao lado de Dexter Gordon, Don Byas,
Chico Buarque e Gilberto Gil, inicia novo
projeto — um CD com músicos pprtuguè-
ses, americanos e franceses. Uma têmpora-
da de 2 a 5 de junho no Jazzmania, com o
flautista português Rão Kyao abre os. tra-
balhos.

I HORÓSCOPO
Max Klim

Ames • de 21/3 a 20/4
Beneficiadas as suas
atividades profissio-nais desempenhadas
em grupo ou de forma associativa. Lucros novos.
Vivência afetiva que pode ser alterada com a
descoberta de novos interesses. Presença forte
de pessoa do sexo oposto.

TOURO • de 21/4 a 20/5
Sexta-feira que estará
dependente do seu es-
tado de ânimo. Não se
deixe dominar por pensamentos pessimistas ou
atividades negativas. Assim o fazendo, você fera
condições de levar avante todas as suas aspira-
ções mais imediatas.

7;

GÊMEOS • de 21/5 a 20/6
Você conta com Vênus
a influenciá-lo para ati-
tudes bem dirigidas.
Equilíbrio e sensatez em todo o correr de seu
dia. Superação de problemas materiais e acon-
tecimentos gratificantes completam esse quadro
que é benéfico.

CÂNCER «de 21/6 a 21/7
Mantendo distância de
estranhos e adotando
atitudes que mostrem
seus próprios conceitos, você terá boa disposi-
ção para levar avante sua rotina. Em família e no
amor, há um clima irregular que pode ser com-
pensado com mais carinho.

I

LEÃO • de 22/7 a 22/8
Você é beneficiado com
notável disposição ma-
terial um excelente
quadro afetivo. Apoio partido de pessoa da faml-
lia poderá alterar algumas decisões. Procure ser
mais dado a atitudes de carinho e ternura. Satis-
fação interior.

VIRGEM • de 23/8 a 22/9
A Lua transita por Vir-
gem e lhe dá uma ex-
celente disposição ma- _
terial, com possibilidade de lucros e ganhosinesperados e um bom entendimento em família.
Para completá-la, mostre-se mais pronto aoamor e à ternura. Paixão.

LIBRA • de 23/9 a 22/10„
Dia tranqüilo no qual
você terá destacada
atuação junto a ami-
gos. Entendimento fácil na rotina de trabalho e
nos assuntos que interessem, materialmente, á
familia. Sua vida afetiva terá positividade em
todos os sentidos.

ESCORPIÃO • de 23/10 a 21/11
Evitando isolar-se e
combatendo a timidez,
você terá a seu favor,
no passar da sexta-feira, um excelente quadro
de influência sobre todas as casas de seu horós-
copo diário. Destaque para o amor. Compensa-
ções afetivas muito fortes.

IVITT —  I

£
SAGITÁRIO • de 22/11a 21/12
Recompensado por
bons acontecimentos,

, ,você terá uma sexta- ¦-^Xfeira benéfica em assuntos de negócios e finan-
.';S?as. Sorte acentuada na maior parte do dia.
í.-;Vivència afetiva que lhe reserva momentos muito
¦tranqüilizadores. Seja mais afável.

CAPRICÓRNIO • de 22/12 a 20/1
Beneficiado por quadro
que aconselha altera-
ções em sua rotina, vo-
cê terá um dia de positividade para tudo aquilo
que lhe exigir movimento e ação. Procure mos-
trar seus sentimentos de forma mais clara e
direta, evitando o isolamento.

pros

AQUÁRIO • de 21/1 a 19/2
Quadro favorável no
qual predominam os
seus sonhos e as aspi
rações. Vênus lhe dá hoje uma influência quemostra clara interferência em seu futuro. Você se
obrigará a uma decisão importante no amor.
Novas opções podem ser consideradas.

PEIXES • de 20/2 a 20/3
Regência que mostra
boa influência em as-
suntos materiais e um
quadro ligeiramente instável em relação aos
seus sentimentos. Tendência ao isolamento e à
insegurança na avaliação dos sentimentos dos
que lhe são mais próximos.

I QUADRINHOS
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HORIZONTAIS— 1 —- diz-se da pessoa ou do animal
que só tem um olho ou que só enxerga de um olho;
indivíduo de mau caráter; 6 — o dono do boi, o fazen-
deiro, no bumba-meu-boi (pl.); 10 — sal resvttente da
combinação do ácido oléico com uma base;-42 — rudi-
mento de um novo ser organizado, que è 6 primeiro
produto do concurso dos dois sexos e em que deve
desenvolver-se o (eto; 13 — aliviar, consolar; 15 —
correia, fita; 16 — italiana; 17 — agaste; 18 — fizer
enrugar, engelhar (tratando-so de frutos); ficar erüjSlha-
do como casca de avelã; 19 — encher demasiadarrwnte
(medida ou vasilha); encher além da borda (medida ou
vasilha); 21 — silencioso; 22 — estar no mesmo_plano;
25 — face inferior do pão, que fica assente s^Uíe a
superfície do forno; 27 — contribuição que se pagava à
Igreja e que correspondia à décima parte do^Trütos
recolhidos; a décima parte de qualquer salário ou ren-
dimento a qual se doa, voluntariamente, em várias
Igrejas protestantes; 30 — gigante menciohântíc.no
culto pelos rabinos israelitas; 31 — uma das .pupilastegumentárias, muitas vezes vivamente coloridas e ra-
mificadas, que servem de brànquias e ocorrem nos
dorsos de nudibrânquios e certos moluscos /.el^içjna-dos; medicamento para uso externo, composto princi-
palmente de cera e um óleo (pl.); 32 — metílcfa^ara
cereais, outrora usada pelos egípcios e hebreus; 33 —
cilindro de superfície lisa ou de superfície dentada, para
partir e aconhegar os torrões que a grade não esbo-
roou; porção considerável de água que revoli^e^q fman-do o mar faz ressaca e que depois se desdçbra es-
praiando-se perto do recife ou língua de terra
VERTICAIS — 1 — afecção caracterizada por contrata-
ções, dolorosas ou não, nos músculos de üm latfo do
pescoço e da nuca, produzindo um desvio mais- ou
menos acentuado da cabeça (pl.); torcicolos; 2 — cera-
mista; 3 — combater, pelejar; 4 — peso que sq abate do
peso bruto de uma mercadoria, equivalente ao do«reci-
piente, carro, caixa ou invólucro em que ela se acha ou
é transportada; estofo com que se envolvem a cabeça e
o pescoço as mulheres egipeias de categoríá;"7> —
indivíduo de uma tribo indígena da região compreendi-
da entre os Rios Paranapanema e Peixe; 7 — còrfjunto
de regras de conduta consideradas como válidáè^quer
de modo absoluto para qualquer tempo ou luga/^uer
para grupo ou pessoa determinada; relativo ao domínio
espiritual (em oposição a físico ou material) 8 ,— quetem forma oval; 9 — transformar em soro; 1.1,^ ura
formada pelo cruzamento de dois arcos iguais que se
cortam superiormente, formando um ângulo a^utíò, e
que ó típica das abóbadas góticas; figura formada pelocruzamento de dois arcos iguais que se cortam na partesuperior; 14 — tornar insensível; insensibilizar-pór meio
de éter; 18 — cada um dos vasos de barro coz$q,çom
forma de pera ou de garrafa, abertos em ambas as
extremidades de modo que o gargalo de um pode ser
encaixado no fundo de outro semelhante, formap^o uma
espécie de tubo. usado como condensador^em proçes-sos de sublimação; 20 — espécie de tambor babllônico
de percussão manual; 23 — qualquer cerimônia de
caráter sacro ou simbólico que segue preceitos estabe-
lecidos; conjunto de leis adjetivas reguladoras do exer-
cicio duma ação em juízo; 24 — certa maneira de cortar
a crina do eqüideo; 26 — instrumento de origem africa-
na, constituído por uma cabaça envolta per um t7ançado
de algodão com pequenos búzios presos às lintfas; 28seguir; 29 — quantidade de substância cuja fnassa,
medida em gramas, é igual à sua massa molecular; 31venha cá! ' * *u

CHARADA EM TERNO POR LETRAS
1. A REGRA não mais perdura.Na ÉPOCA, porém, dos meus pais, — -
SÓ ANDAVAM, os dois, de roupa escura 
Ao acompanhar os funerais.

ALTER-EQO — DESENFADOS — Jacarapaguá
CHARADA EM TERNO POR SÍLABAS

2. Cristo, nosso REDENTOR nos faz passar pela VACI-
NAÇÃO
contra nossos pecados; porque nossa consciência ago-
ra não
está mais adormecida na PEQUENA DORNA da ignoràn-
cia.

CELLY — PASSATEMPOS BÍBLICOS — Tijuca
CHARADA PARAGÓGICA (adição da silaba final)3. Aos sábados, ele tem um "hobby" muito COMUMCORTAR OS

RAMOS INÚTEIS das árvores.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR ~

HORIZONTAIS — ceco; cama; afamilhada tem; nai tot;
imolar; metonimia: prima-facie; lime; itaus; un; nacar;
ra; tramite; asco; reais.
VERTICAIS — catirr.plora; efemerinas; camotira) om;
clarificar; ah; matricaria; ado; inana; ato; lomento; mata-
me; aiu; estes; ar; ti.
CHARADAS SINCOPADAS: 1. bonita/bota; 2. general/
geral. CHARADAS METAMORFOSEADAS: 3. encolhe/
encalhe; 4. taipeiro/taipeira. V

Correspondência para: Rua das Palmeira^ 97
apto. 4 Botafogo — CEP 22.270.070 I—
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Tradição
É uma antiga tradição da carrière o fato de que os

embaixadores brasileiros nunca estão no posto quan-
do explode um golpe de estado — o que acontece com
razoável freqüência — em países da América Latina.

0 último caso a confirmá-la foi o recente golpe de
estado na Guatemala.1 ''*.'0 embaixador Mauro Mendes de Azevedo estava-providencialmente fora do país.

De férias.

Praga
....• O general Leônidas
'•¦Pires Gonçalves era
¦ ontem por volta de

uma e meia ãa tarde
iujini homem em estado

de total perplexidade.
• Excursionava pela
Sete de Setembro com
visível dificuldade
embaraçado pelo mar
¦de camelôs que-ocu-

, jpava a calçada.

Agenda
• Do ministro Walter
Barelli sobre a viagem
que fará na semana que
vem a Genebra para a
reunião da OIT:
— Não vou viajar com
nenhuma loura, não
gosto de manga e já te-
nho relógio. Pretendo,
portanto, assistir a to-
das às reuniões plená-
rias.

Boca livre

r'~* Não é só Rubens Barrichello, patrocinado na"Fórmula-1 
pela Arisco, que irá a Indianápolis

assistir à corrida de domingo de Fórmula-Indy
em que correrá Nélson Piquet, também banca-
do pela marca.

Outros 100 convidados da indústria estarão
„, geguindo hoje do Brasil para lá com passagem e

hospedagem pagas.
Vai ser a torcida mais cara do circo da Indy.

* * *
'"•'Haja ketchup!

Zerinho
•9-Pelé está levando

: a sério um tratamen-
to de rejuvenesci-
mento iniciado há
alguns meses em São
Paulo com o médico
geriatra Eduardo
Gomes.

-• O ex-craque ficou
_encantado com os re-
sultados obtidos pelo
médico com outro'cliente.

O empresário
Olacyr de Moraes.

* * *
O rei da soja está

um garoto.

De volta
Depois de quase cinco

anos de residência em
Nova Iorque, u casal de
jornalistas Dorrit Hara-
zim e Elio Gaspari de-
sembarcará na primeira
quinzena de junho em
São Paulo.

Ela deixa a chefia do
escritório da Editora
Abril nos EUA para ocu-
par-se das edições espe-
ciais da Veja.

Ele troca o cargo de
correspondente da revis-
ta em Nova Iorque pelo
de editor especial e colu-
nista da revista.

Gente fina
Cindy Crawford e Ricliard Gere são desde a semana

passada os mais novos moradores de Bel Air, LA.
Compraram uma mansão — não fossem eles quem

sBo — cinematográfica.
Por preço digno de grandes estrelas: 5 milhões de

—dólares

Zózimo

A cantora Simone doou
à Sociedade Viva Cazuza o
cheque que recebeu do
Prêmio Sharp pelo melhor
show do ano.

A Casa de Cultura Lau-
ra Alvim abre as portas
amanhã às 18h para um
belo espetáculo. Um con-
certo de jovens corais. A-
presentam-se o Voz e Cia.,
Panjéia e Madrigal In Ca-
sa.

Maria José Magalhães
Pinto reuniu ontem em
casa para almoço um gru-
po pequeno de amigas.

RODA-VIVA
O embaixador de Portu-

gal, Leonardo Mathias, re-
ceberá para um vin
d'honneur no próximo
dia 10 comemorando a da-
ta nacional de seu país.

Ileana Carneiro Jazz
Trio se apresentará este
fim de semana no Teatro
Guaíra, em Curitiba, com
a Orquestra Sinfônica do
teatro, regida pelo maes-
tro Bocchino. No progra-
ma, Claude Bolinger.

Depois de 20 anos de vi-
da em comum, Esteia e

Pedro Brito oficializam
seu casamento hoje cm
São Paulo.

Uma das grandes atra-
ções do Salão de Antiquá-
rios — Les Antiquaires —,
montado no Espaço Cultu-
ral dos Correios, é a sala
do pintor Luiz Áquila. O
salão, organizado pelo pre-
sidente da Associação dos
Antiquários, Antônio Cae-
tano, está uma beleza. Va-
le várias visitas.

Circulando no Rio, vin-
dos de Praga, o embaixa-
dor e Sra. Carlos Bucno. Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter

'Business9
Tititi

Os bancos Pactuai e Nacional
e o grupo argentino Cauciones
se reu7iiram e formaram uma se-
guradora de flanças bancárias.

Começará a operar já no pró-
xirno mês.

Tornou-se inútil, com a
crise, o tradicional R.S.V.P.
estampado nos convites.

Ninguém está mais recu-
sando boca livre qualquer
que seja ela.

Quem abre hoje os salões
pode ficar certo de que só
não irá quem já morreu.

¦ ¦ ¦

Perda
O Brasil vai perder uma

fonte de renda em sua ba-
lança de exportações.

Israel suspendeu a com-
pra de balas de borracha
made in Brazil que usava
para dissolver manifesta-
ções sem o perigo de vítimas
fatais.

Passará a atirar com ba-
Ias de sal grosso.

Importadas ãa Itália.

Bettina Haegler e Patrícia Mayrink Veiga no desfile de
lançamento da griffe de Leticia Monteiro de Carvalho

• O grande assunto do momento nos Estados Uni-
dos é o cabelo do presidente Bill Clinton, aparado
por 200 dólares em plena pista do aeroporto de Los
Angeles, cujo tráfego, por conta disso, ficou inter-
rompido durante uma hora.* * *

O desatino de Clinton valeu uma piadinha.
O avião presidencial americano, o Air Force

One, passou a ser conhecido como Hair Force One.* * *
Quem está deitando e rolando ô o candidato

independente derrotado por Clinton, Ross Perot.
Deu esta semana uma coletiva desancando o

presidente. '
Perot escolheu como décor da entrevista preei-'

samente uma barbearia onde apareceu cortando o ¦?
cabelo por 15 dólares.

Depressinha (

O deputado
Eduardo Mascare-
nhas antecipou o
desenlace.

Já desembarcou do
PDT e ontem mesmo
assinou a ficha de fi-
liação ao PSDB.

Vida cara
Está avaliado no 1110- '

monto em 110 mínimo 1
bilhão de dólares o preçode uma campanha à presi-dência da República no
ano que vem.

Quem se habilita?
Vários.

Marreta
Não é só a loja de importados Walgreens que

pratica o hábito pouco ortodoxo de cobrar dois
preços — um na prateleira e outro na caixa —
por um mesmo produto.

A Petrobrás também.
Responsável pelo abastecimento de aeronaves

do aeroporto Santos Dumont, a empresa lança
mão da manobra para faturar mais algum.

* * *
Um proprietário de avião guardado no aero-

porto tem em mãos os comprovantes de preços
diferentes cobrados por um mesmo serviço —
os comprovantes de entrega e as notas fiscais —
à disposição da empresa.

'Hobby' 
Cinqüentinha

O craque Marado-
na pirou de vez.

Fora de forma, sem
condições físicas nem
vontade de treinar
para apurá-las, Ma-
radona, hoje quase
um peso morto para o
seu time, o Valencia,
tem na cabeça um no-
vo projeto.

Montar uma escoli-
nha de f utebol.

Em Havana.
* * *

Deve estar muito ri-
co para permitir-se
trabalhar de graça.

Gilberto Gil decola
hoje para uma grande
tournée pela Europa.

Começa em Pado-
va, Itália, e termina
em Aix-en-Provenee,
França.

De quebra, unia
apresentação em Pa-
ris.

* * *
Durante a tempo-

rada, que só termina-
rá no dia 11 de agosto,
Gil festejará em pleno
Festival de Montreux
50 anos de idade.

Compra e venda

Crise

José Ronaldo

Glorinha e José Khalil
passaram adiante o títu-
lo Fiorucci.

Foi comprado pelo
banqueiro Luís César
Fernandes, dono do Ban-
co Pactuai.

* * *
• A estilista conservará,
contudo; as butiques, re-
batizadas com o nome de
JGK.

Decepção
A brasileirada que de-

sembarca em Nova Iorque e
corre de mala do aeroporto
direto para o cinema para
assistir ao novo filme de
Sharon Stone, Sliver, tem
saido arrasada.

Em matéria de cenas pi-
pantes, o filme, que trata de
voyeurismo, perde de 10 a 0
para Instinto Selvagem.

Temeroso de ser alcança-
do pela censura máxima —
menores de 17 anos — im-
posta pelas autoridades
americanas, o estúdio me-
teu a tesoura na versão ori-
ginal.

Virou filme de enfant de
Sion.
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'Concerto 
para o Planeta Terra'

Ecologia 10, música 1

s

No anúncio publicado por SÉRGIO
ZUARDI dia 26.05.93, onde se lê "PU-
RO LINHO MANGA CURTA" leia-se"PURO LINHO MANGA LONGA",
pelo preço de Cr$ 1.590.000,00.

MAURO TRINDADE

lUNCA tantos fizeram tanto
por tão pouco. O Concerto para o
planeja Terra, também conhecido
como o Concerto para a vicia, foi o
correspondente musical para a
Ric>92. Muito mídia e resultado
nenhum. Enquanto os poderosos
da Terra flanavam pelo azulado
inverno carioca, Plácido Domin-
go. Sara Chang, Wynton Marsa-
lis, Tom Jobim e outros artistas
menos votados realizaram um es-
petáculo de última hora no dia
sete.de junho. Agora a apresenta-
.ção" passa a ser distribuída pela
gravadora Sony Music em VHS.
Apesar dos nomes célebres envol-
vidos no concerto, ele terminou
sendo um fiasco. Plácido Domin-
go praticamente saltou do avião e
correu para o Estádio de Remo
da Lagoa, onde decorou as músi-
cas cjue iria cantar no mesmo dia.
Êiítè hoje Domingo deve estar
memorizando Aquarela do Brasil,
num portunhol esforçado.

Felizmente, nem tudo mergu-
lhoú sob as águas paradas da La-

goa Rodrigo de Freitas. O tenor
espanhol combinou-se à mezzo
americana Denyce Graves ém
duetos de Sansão e Dalila, de
Saint-Saéns, e de Carmen, de Bi-
zet. E também interpretou com
segurança e talento E lucevan le
stelle, de Puccini, numa prova
que, dos três grandes tenores de
nossa época, é ele o único que
mantém a saúde vocal em dia. Foi
uma tarde morna. Enquanto
Wynton Marsalis e banda trom-
bonavam algumas peças sem fim,
o dia bonito fugia depressa para
detrás do Morro Dois Irmãos.
Tom Jobim e Gal Costa, visivel-
mente desentrosados, levaram bu-
rocraticamente Dindi e Eu sei que
vou te amar. A participação de
Arthur Moreira Lima, que impro-
visou com superficialidade e má
vontade ao piano, foi inteiramen-
te podada do vídeo.

Sarah Chang salva a fita. Se
continuar a tocar o que tocou na-
quele concerto, a pequenina sino-
americana será a maior violinista
do século XXI. A técnica que ela
demonstra no Concerto n° /, de
Paganini, não tem rivais.

TAPETES
arraiolosGALERIA CINEMA
STAR COPACABANAKua Barata Ribeiro. 502 Ij. 1

Tcl.: 256-2035

Cotações: • ruim ? razoável ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente

INÉDITO

Homembala

DE 3a A 6a: 20:00 HORAS
SÁBADO: 15:00,17:30 E 20:00 HORAS

DOMINGO E FERIADO
10:00,15:00,17:30 E 20:00 HORAS.

BILHETERIA DESDE 9:00h
GRANDE ESTACIONAMENTO.

ÚLTIMOS DIAS

A MUSICA DE TODOS TEMPOS
¦Barroca, lírica, folclórica, MPB e Jazz —
Quinteto Brasileiro d« Metais. Riodi-
xieland Band e meio-soprano, Claudia
Parussolo às 17:00 hs, dia 30 no MAM.

DESIGNER DA
1 

MODA
Â GRIFE PELA METADE DO

PREÇO DA LOJA
Blaser gabardine 2 820
Camisa de tricoline 2 340
Terno de crepe (2 pçs) 2 2.600
Roíçe fV festas ótimo

SABADO ABERTO A PARTIR 10 H.. Roa Vise. Pirajá, 3S1 SL 519 lei: 287-5943
FÓRUM DE IPANEMA

IdéiasI I V K O S

SÁBADO
— JB

Preço por Pessoa:
Cr$ 305.000,00

I Al A Tr-nn/N _ HORÁRIOS!LOCAL: ATERRO DO FLAMENGO Qui/Sex: 20 30
Museu de Arte Moderna sab: 17:30 20:30

ESTACIONAMENTO NO LOCAL Dom: 15:30 17:30 20:30
Promoção:
BOAVISTA SntÍÔIÍRIVAIÍ @•/ —-I- untd&s írüuQ) GEiirv«i

Parque do Flamengo, s/n*
(Em Frente ao Morro da Viúva)

Tfci 551-1131 - Fax: (021)551-0398
Telex (21)22456

Estacionamento Livre

Não saia de casa sem ele.*

A dica final: dá para você se associar agora.
Ligue 0800 78-1010.

\7i Cl Porque, quando,
como e onde ir.

JORNAL DO BRASIL

imtcZ^IAI na MALABARISTASINTERNACIONAL , ,.#¦
TITTO GAONA MÉÉfS TRAPEZISTAS
O TRAPEZISTA PALHAÇOS

xuL mmmmnmm 

MAG,C0S

O PALHAÇO MAIS
prêbM£do (Direção CSeral: JORGE FERNANDO

Miguel Paiva

CARIOCA

BUFFET DE

SALADAS

Anexo ao
Rio's Restaurante

Diariamente,
Saladas Variadas, Frios,

4 Pratos Quentes
(Uma Sugestão do Cheff)

e Sobremesa
de Doces Caseiros.

Aos Domingos
Feijoada Completa

rio's restaurante

tWQ.Uk

SIM ?££ÍER
ia pose
SòAAK<>\

Dica especial da American Express
para você aproveitar saborosas vantagens.

Delícias que fazem você viajar.
a Superdelli tem uma promoção imperdível para os

Associados American Express. Até 31 de maio, as cinco
maiores compras de cada dia ganharão um cupom no valor

de CrS 1.000.000,00 para novas compras. Da sexta maior
compra até a décima, o presente é uma cesta de bombons

holandeses. E prepare as malas: a maior compra de todos os
dias ganhará uma passagem para um cruzeiro pelo Caribe em

cabine dupla. Claro: tudo isso é para quem pagar com o
American Express' Card. Confira as maravilhas gastronômicas

da Superdelli e boa viagem. Av. Bartolomeu Mitre, 705 -

Leblon - Tel.: 274-3329 - Aberta de segunda a sábado
até as 22:00h e domingo até as 20:00h.
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MACKSEN LUIZ

TEATR0/k0 baile'/*

Dança da

memória e

do tempo

I
iXidéia é tão simples que funciona co-
mo um grande truque teatral. O baile, que
está em temporada no Teatro Glauce Ro-
cha, é uma concepção original de Jean-
Claude Penchenat, que reúne num salão
de festas um grupo de dançarinos que
evolui por quatro décadas, tendo como
fundo as músicas da época e os fatos que
marcaram esse período de tempo. Não há
palavras, mas apenas movimentos, de
corpo e de dança, que estabelecem a lin-
guagem narrativa do espetáculo. O filme
de Ettore Scola talvez seja a melhor tra-
dução deste efeito teatral, com uma for-
ma de encenação tão envolvente que, no
cinema, o diretor italiano consegue criar
uma representação que o aproxima do
palco.

A versão de Dácio Lima segue a linha
básica do original de Penchenat, mas
usando o Brasil como cenário. A adapta-
ção nacional não está isenta de dificulda-
des, especialmente por uma certa inade-
quaçào da situação dramática básica (o
encontro dos personagens em um salão
de baile), excessivamente européia. A
adaptação não faz uma aproximação
mais direta com a realidade brasileira,
mas tão-somente ajusta os acontecimen-
tos nacionais a uma estrutura pré-estabe-
lecida. Com isso, enfraquece a presença
do plano social, sem conseguir individua-
iizar as características de cada um dos
bailarinos.

O baile tem, por força de seu caráter
de painel, a palidez de cenas que tentam
se explicar com traços muito marcados
(gestos, olhares, mímica explícita). A
montagem de Dácio Lima reforça esse
desenho gestual com dose acima do que
se consideraria um estilo, sublinhando
demais aquilo que, se não pode ser com-
preendido com sutileza, dificilmente o se-
rá com reiteração. A própria peça tem
seus momentos mal resolvidos — a mon-
tagem portuguesa de O baile, pelo grupo
A Barraca, apresentada há três anos no
Rio, já evidenciava essas dificuldades.
São cenas mortas, que se estendem na
repetição, especialmente aquelas que tra-
tam dos conflitos internos dos persona-
gens.

Na seqüência das décadas, a adapta-
ção brasileira se desequilibra entre cada
uma delas. Os anos 50 têm registros de
comportamento e de moda, enquanto os
70 do político e os 80, praticamente, são
vistos com um sobrevôo sem qualquer
sinal ou marca que os caracterize. As
melhores e mais sensíveis cenas são aque-
les em que Dácio Lima introduz as más-
caras, mas O baile nem sempre consegue
manter esse clima de envolvência.

Do elenco, ressalta Carolina Virgües
que, mesmo utilizando com muita ênfase
a máscara facial, atinge uma interpreta-
ção de patética emoção. Dill Costa, Ta-
tiana Toffol, Leninha Pires e Thelma
Nascimento alcançam alguns momentos
em que a carga dramática compensa a
exteriorização da maioria das suas inter-
venções. O elenco masculino — Arildo
Figueiredo, Evandro Melo (um bom bai-
larino), Caco Monteiro, Fideles Fraga,
Gulu Monteiro e Luis Igreja — se mostra
menos preparado para enfrentar esse tipo
de desafio.

O baile trata da passagem do tempo
buscando referências na memória social
do espetactor. Mesmo que a adaptação
brasileira não tenha conseguido aclima-
tar inteiramente a estrutura da peça à
nacionalidade, O baile sustenta alguns
momentos de comunicabilidade e de
poesia cênica.

Divulgação/Márcio RM

O baile' mostra a vida nacional
através de dança, gesto e olhar

¦ Cotações: • ruim * regular * * bom * ?
* ótimo excelente

O Brasil entra no ar

Era Getúlio e o modernismo

são temas de documentários

que estréiam na TV Manchete

M INALMENTE a Manchete parece recupe-
I rar o tempo perdido, produzindo ilhas de

ótima qualidade na programação diária.
Hoje, às 21h30, 1930 - Tempo de revolução, o
primeiro dos dois programas que o cineasta
Eduardo Escorei produziu para a TV. Na próxima
sexta, dia 4, no mesmo horário, é a vez de 1932 - A
guerra civil. Trata-se de dois documentários liistó-
ricos de produção impecável. O primeiro foi reali-
zado em co-produção pela secretaria de Cultura
do Estado de São Paulo e pela Videofilmes, no
final de 1990, com roteiro do jornalista Sérgio
Augusto. Mais do que um retrospecto dos aconte-
cimentos políticos e sociais que marcaram a ascen-
são de Getúlio Vargas e sepultaram a República
Velha, o programa se aventura pelas transforma-
ções sociais e culturais, desenhando um retrato de
época altamente critico das raízes do modernismo.
Há cenas históricas obtidas graças ao uso de iiiia-
gens inéditas, adquiridas em arquivos americanos.
Entre os personagens do programa estão políticos
opostos como Getúlio Vargas e Luís Carlos Pres-
tes, e figuras de proa do modernismo, como Os-
wald e Mário de Andrade, Anita Malfatti, Heitor
Villa-Lobos, entre outros. O programa tem asses-
soria de grandes historiadores brasileiros, como
Edgard De Decca, Bóris Fausto e Paulo Sérgio
Pinheiro.

O segundo programa, que vai ao ar na próxima

a# Silm§1 < '
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Villa-Lobos: imagens do modernismo

sexta-feira, é uma produção de Escorei e Cláudio
Kahns. Outra vez a mesma linguagem inovadora
na área de documentários vasculha um tema inex-
piorado pelo cinema. 1932 - A guerra civil trata de
modo refinadamente interpretativo um dos temas
mais polêmicos nos dias de hoje: o momento de
revolta dos militares paulistas diante dos rumos
ditatoriais do Estado Novo. Outra vez, a direção
de Escorei se vale de um impecável material de
pesquisa, com imagens e depoimentos inéditos. O
roteiro é de Sérgio Augusto, Paulo Sérgio Pinheiro
e Túlio Kahn e se revela de extrema oportunidade,
às vésperas da revisão constitucional de 1994, por
contar a história dessa revolta pela democracia
sem retóricas retumbantes. (Marília Martins)

O 
palco 

italiano na rua

Grupo Tascábile mostra em
Petrópolis seus espetáculos po-
pulares e de origem indiana

HUGO SUKMAN

PORNOGRAFIA, máfia e teatro de vanguar-
da. A verdadeira macarronada que é a Itália con-
temporânea consegue fazer conviver os seios da
Cicciolina, escândalos de corrupção e o Teatro
Tascábile di Bergamo (região próxima a Milão),
grupo que investiga formas de teatro de rua e faz
uma cuidadosa pesquisa prática sobre as artes
cênicas indianas. Esta porção, digamos mais no-
bre, da Itália poderá ser vista a partir de hoje em
Petrópolis, abrindo o Festival Teatro D'Outras
Terras — iniciativa da prefeitura local que até
novembro apresentará diversos grupos teatrais do
Brasil e do exterior.

"Nosso trabalho é centrado na figura do ator,
na exploração de suas potencialidades", afirma
Ricardo Carlos Gomes, um ator brasileiro que faz
parte do Tascábile desde 1989. A interação pro-
posta pelo grupo — trazer o público das ruas, que
em geral não vai ao teatro, para as experiências de
ponta da atividade teatral — cai, segundo ele,
como uma luva para o público de Terceiro Mun-
do. "O teatro de rua pega o público de surpresa e
dá a possibilidade de as pessoas simplesmente
pararem de assistir se o espetáculo estiver chato."

A participação do Tascábile no festival — o
grupo existe desde 1972 e já veio ao Brasil em 1987
e 1988 — terá relaxadas conotações didáticas. No
workshop, que aconteceu ontem no Museu Impe-
rial, e nos três espetáculos que serão apresentados
de hoje a domingo, o grupo demonstra todas as
faces de seu trabalho. Estas se resumem em duas
vertentes: o teatro de rua, que aproveita o espaço
urbano para atingir um público não especializado,
misturando cenas em que os atores utilizam pernas
de pau com convites à participação do público; e a
pesquisa em cima do teatro-dança clássico india-
no. O grupo merece desde a sua fundação uma
subvenção do governo italiano, que cobre cerca de
50% dos custos da companhia. O primeiro espeta-

culo, hoje no Museu Imperial, é uma espécie de
cartão de visita do grupo. Fogos de artificio reúne
as várias formas do teatro-dança clássico indiano,
desde o Kathakali, estilo masculino do sul da
índia, até o Orissi, forma feminina do nordeste do
país. Os outros espetáculos são o Albatroz e So-
nhos vagabundos, ambos do dirçtor do grupo,
Renzo Vescovi, e representados na rua.

Nesta primeira fase do festival, se apresentará
também o grupo gaúcho Oi Nóis Aqui Traveiz e
os workshops são coordenados pela dramaturg Beti
Rabetti. O festival continua toda última semana
de cada mês, até novembro, sempre trazendo gru-
pos com trabalhos cênicos de pesquisa. É a van-
guarda subindo a serra e concentrando-se na anti-
ga casa de campo do nada vanguardista D.Pedro
II.

Divulgação/Maurizio Buscarlno

TELEVISÃO

Educativa
Tel. (021) 292-0012
8h10 o Hino Nacional
8h15 O Telecurso 2o grau— Hoje: Língua portu¦guesa
8h30 OÊdemanhõ— Infor-motivo o entrevistas
9h30 o Glub glub — Dese-nhos internacionais
10h o Canta conto — In-fantil. Com Bia Be-dran
10h30 o Ré tim bum — In-fantil
11 h o Onda viva — FaseII
11H30 o In italiano — Cursode italiano'12h o Rede Brasil — tar-de
12h30 O Rio noticias
12H45 O Nações Unidas —Informativo da ONU
13h o Vestibulando/93
14h O Franco express —Atualidades sobre aFrança.
14h30 o Onda viva — FaseII
15h o Glub glub — Dese-nhos internacionais
15h30 O Canta conto — Jo-gcs educativos
16h O Sem censura — De-bates. Com Lúcia Le-me
18H30 o Seis e meia — infor-matlvo
19h15 O Um salto para o fu-turo — Pedagógico
20h o Minisséries Inter-nacionais
20H20 O Jornal visual — No-ticiârio para surdo-mudos
20h25 o Jornal do congres-so
20h30 O Curto circuito —Revista de varieda-des.
21h30 o Rede Brasil — noi-to

Manchete
Tel. (021) 285-0033
7h
7h30
8h
10h
12h

O Espaço rural
O Brasil 7h30
O Dudalegria — Inlan-til
O Almanaque
O Manchete esporti-

22h30 O Tensão total — Fil-me: Os visitantes danoito
0h30 O Circuito night anddoy

SBT
Tel. (021) 580-0313

12h30 o Jornal da Manche-te •— Edição da tardo
13h O Marquesa de San-tos — Novela. Repri-se
14h o Bate boca — Deba-tes
15h30 o Raio laser — Pro-

grama jovem
17h O Clube da criança
18h30 O Ana Raio e Zé Tro-vão — Novela rça-presentação
19h30 O Rio em Manchete
20h o Manchete esporti-va
20h20 o New York no ws —

Noticiário sobre NovaIorque
20h30 o Jornal da Manche-te— 1o edição
21h30 o 1930 — Tempo derevolução
22h30 O Copa América debasquete masculi-no
0h30 o Noite e dia — Noti-ciário e entrevistas
1h30 o Perfil

Bandeirantes
Tel. (021) 542-2132

7h30
8h45

O Agenda — Entrevis-tas com Leda Nagle
O Sessão desenho —

Apresentação de Elia-
10h15 O Show maravilha -

Infantil. Com.Mara
O Chapolin
O Chaves

12h15
12h45
13h20

22 h O Jornal de amanhã/Sem censura — De-
23h30 O 54 minutos — Entre-vistas com Josô Guei-ros
0h30 O Hino Nacional

Globo
Tel. (021) 529-2857
6h30 O Telecurso 2o Grau
7h O Bom dia Brasil
7h30 O Bom dia Rio
8h o Tv ColOsso — Infan-til
12h30 O Globo esporte
12h40 o RJ TV
13h oJomnlhoje
13h25 O Vale a pena ver denovo — Reprise deSinhâ Moça
14h20 o Sessão da tarde —

Filme: Apertem oscintos! O piloto su-miu...
16h15 O Vamp — Novela. Re-prise
17h o Radical Chie
17h30

5h30
7h
7h30
8h
10h30
10h56
11h

13h45
14h45
15h15
19h
19h05
19h30

O Igreja da graça
O Realidade rural
O Flipper — Seriado
O Dia a dia — Varieda-des
O Cozinha moravi-lhosa da Ofélia
O Vamos falar comDeus
O Liga mundial dovôlei masculino —Hoje: Grócia * Brasil— Ao vivo
O Gende do Rio
O Flipper — Seriado
O Programa SilviaPoppovic
O Agrojornal
O Jornal do Rio
O Jornal Bandeiran-

O Cinema em casa —
Filme

15h05 o Novelos da torde/Rosa Selvagem eCarrossel
16h15 o Geraldo — Entrevis-tas
17h15 o Programa livro —

Apresentação de Sór-
gio Groisman

18h10 o Chavos
18h40 O Aqui agora — Jor-nalistico
20h10 o TJ Brasil
20h55 O Garotas bonitas —

Novela mexicana
21h15 O Eu não acreditonos homens — No-vela mexicana
21h55 o Paixão e poder —

Novela mexicana
22h30 o A Praça é nossa
23h30 o Jornal do SBT —1a

edição
23h45 O Jô Soares onze omeia
1h o Jornal do SBT —2U

edição
1h30 O Top cine — Filme:Exorcista II — O horo-

go

TV Rio
Tel. (021) 502-4616

20h30 o Faixa nobre do es-
porte — Hoje: NBAaction

21h30 O Sexta sexy — Filme:Fantasmas não tran-saro
23h30 O Basquete NBA —

Play off
2h o Jornal da noite
2h20 o Autos negócios
3h O Flash — Entrevistas
3h50 O Vamos falar comDeus

CNT

O Escolinha do pro-fessor Raimundo
18h o Mulheres de areia— Novela de Ivani Ri-beiro
18h55 o O mapa da mina —Novela de CassianoGabus Mendes
19h45 o RJ TV
20h o Jornal Nacional
20h35 O Renascer — Novelade Benedito Ruy Bar-bosa
21h40 O Globo repórter
22h35 O A guerra das dro-gas — Cartel deMedellín — Minis-série.
23h25 O Jornal da Globo
23h55
2b

3h20
4h40

O Corujão I — Filme:Seqüestro sem pista
O Corujão II — Filme:Nadlne, um amor à

prova do balas
O Corujão III — Filme:Chutando milhões
O Primo Cruzado —

Hoje: Ac/eus vovô

Tel. (021) 589-0909
6h45 O Vinde a Cristo
7h15 o Tv Baixada
7h30 O Today — Entrevistas
8h o Igreja da graça
9h O Pontos do Rio —

Entrevistas
lOh o Rio mulher
11h30 o Sala de visitas —

Entrevistas
12h O CNT meio-dia —

Noticiário
12h25 o CNT esporte
12h40 O Mapa da ação —

Esportes de ação
13h o Patrulha policial
14h O Mulheres — Varie-dades
17h O Cidinha livre —

Apresentação de Ci-dinha Campos
18h15 o Manuela — Novela
19h15 o Era uma vez —Se-

riado
19h30 ò Guadalupe — Nove-Ia
20h30
20h40
21h30

6h30
8h
9h30
10h
10h30
11h
12h
13h
13h15
15h
15h30
16h
17h
17H30
18h30
19h
19h55
20h
21 h
21 h30

23h30
1h

O O despertar do fé
O Desenho show
O Os Jetsons
O Goggle tive, guer-reiros do espaço
O Machine man
O Tati bitati — Dose-nhos
O Rio em notícias
O Chef Lancellotti
O Diário da mulher —

Variedades
O Olha quem está fa-lando — Série
O Desenho show
O Kliptonito—Clips
O Supor Vicky — Só-rie
O Tempo quente
O Informe Rio
O Jornal do Rocord
O Questão de opi-nião
O Supor tiros — Joke8t McCobo — Série
O Brosilio ao vivo
O Copa Brasil de fu-tebol
O Record na jogoda— Esportivo
O 25'' horo — Debates
O Palavra do vida

MTV
Tel. (021) 221-2651
lOh
10h30

O Clássicos MTV
O Pé da lotra — Clipscom Thunderbird

i O Rádio vitrola MTV— Clips mais quentescom Edgar
| O Cine MTV — ComCristiane Couto

13h O CEP MTV
13h30

O CNT Rio
O CNT Jornal
O Clodovil abre o jo-go — Entrevistas

16h30
16h40
18h
19h15
22h
22h30
23h
1h

O PIX MTV — ComCuca
O Pé da letra
O Gás total >
O Disk MTV
O CEP MTV
O Semona rock
O Clássicos MTV
O Rockblocks
O Vídeos

Os Filmes da TV estão na revista Programa.

Uma voz

de lOOh

no ar

São Paulo — Luiz Paulo Lima
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Tascábile: cena para o Terceiro Mun

ÃO PAULO — Banana é um
apelido esquisito para quem quer
quebrar recordes. Pois é esta a
intenção do locutor Hamilton
Vessi Theodoro, 28 anos, vulgo
Banana, da FM paulistana Jovem
Pan 2. Desde quarta-feira, às 12h,
ele está instalado num estúdio im-
provisado no piso térreo do Shop-
ping Paulista com a determinação
de ficar 100h9 horas no ar. O
número quebrado é para associar
com o prefixo da rádio, 100,9. Até
o momento o título é de um italia-
no que permaneceu 90 horas no
ar. "Quero entrar para o Guin-
ness, ganhar dinheiro e ficar fa-
moso", proclama Banana.

O início da loucura de Banana
foi um pouco tumultuado. Os ou-
vintes donos de rádios em som
mono não conseguiam ouví-lo. Só
os que tinham aparelho em estéro.
Mas assim que os técnicos da Jo-
vem Pan sanaram o problema, o
locutor deslanchou sua falação e
diálogos com outros locutores e
até com fãs-ouvintes que foram
até o shopping. Como o estudante
Alexandre Lucas Franco da Silva,
17 anos, ouvinte diário da rádio:"Vim aqui dar uma força". A
idéia de quebrar o recorde de per-
manência no ar aconteceu numa"conversa de chope" com o dire-
tor da rádio, Ricardo Henrique."Ele me perguntou: você topa?",
lembra Banana. "Na hora topei."
O locutor só não contava com
várias dificuldades. Durante duas

Banana quer entrar no
Guiness como falastrão
semanas, ele fez um trabalho.de
condicionamento físico, que in-
cluiu a redução no tempo de sono.
Só dormiu cinco horas e nas três
restantes procurou se acostumar
ao cochilo. Sua única pausa en-
quanto estiver no ar será durante
a transmissão de A voz do Brasil,
das 19 ás 20h. "Nesse intervalo
vou dar um cochilo de 40 minutos
e guardo 20 para o banho." Re-
feições e outras necessidades ele
fará enquanto colocar seqüências
de músicas no ar.

Para manter o organismo equi-
librado, Banana seguirá o cardá-
pio feito por uma nutricionista se
alimentando a cada duas horas
com carnes brancas, cereais e fru-
tas. "Pode um arroz com frangui-
nho, dois pedaços de pizza de
queijo, uma bolachinha", descre-
ve. Os fiscais sádicos do desafio,
inédito no Brasil, serão os pró-
prios ouvintes e os freqüentadores
do Shopping Paulista. Como nu-
ma Noite dos desesperados, com
mais humor e menos miséria, eles
farão apostas. Quem mais se
aproximar do número de horas
que o locutor agüentar ganhará
um prêmio ainda não divulgado.

D
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Fuller: encontro marcado com índios
André Arruda
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Mika Kaurismaki traz Samuel Fuller em agosto para rodar filme na Floresta AmazônicaArquivo
HUGO SUKMAN

TT
H MA especie de Orson Welles dos filmes
I B, Samuel Fuller esteve no Brasil nos

anos 50 e pretendia rodar uma produ-
çào na Amazônia, protagonizada por John
Wayne e Katherine Hepburn, e coadjuvado por
autênticos índios brasileiros. As companhias
seguradoras — sem as quais não se faz filmes
em Hollywood — não toparam bancar a em-
preitada na densa floresta equatorial, prè-affair
Sting-Raoni. O filme gorou, mas procurando
locações, Fuller (diretor de, entre outros, Rene-
gando meu sangue e Ladrões do amanhecer)
registrou imagens preciosas de índios, com uma
modesta câmera 16mm. Este material ficou es-
condido por décadas até que o cineasta finlân-
des Mika Kaurismaki (de Helsinki-Napoli ali
night long, disponível em vídeo no Brasil) — há
um mês morando numa casa em Santa Teresa
— redescobriu este tesouro e decidiu retomar o
projeto. Tigreiro, que respeita o nome original
do filme de Fuller, será rodado a partir de
agosto, na Amazônia, e numa mistura de Cabra
marcado para morrer com Nem tudo è verdade

esta morando em Santa Teresa e diz que o Brasil é "cinematográfico'

pretende registrar o reencontro de Fuller (que
já garantiu sua vinda) com os índios que cònti-
nuaram esquecidos na mata.

"Nós vamos misturar cenas originaii.com
novas imagens de Fuller na Amazônia", adian-
tou Mika Kaurismaki ao JORNAL DO BRA-
SIL. O orçamento para as filmagens já está
garantido e foi obtido por Mika junto a produ-
tores internacionais. Esta é a segunda produção
do cineasta no Brasil e na Amazônia. O outro
filme, estrelado por Chico Diaz e José Dumont
e lançado aqui apenas em vídeo, chama-se jus-
tamente Amazônia e é uma aventura em plena
mata. Fuller, amigo de Mika, fez uma ponta em
Helsinki-Napoli.

O fato de Mika filmar na Amazônia, no
entanto, não causa nenhum espanto, já qlte a
maior floresta do mundo é a darling dos póliti-
camente corretos espalhados pelo planeta. Mas
vir morar no Brasil, abandonando a organizada
Finlândia, pode parecer uma sandice. "Na Fin-
lândia tudo é escuro e
fechado, já o Brasil è
claro, aberto. O Brasil
é um país cinemato-
gráfico", justifica-se
Mika, que não é pro-
priamente um conhe-
cedor de cinema bra-
sileiro: gosta de A
marvada carne e viu
alguns filmes de Glau-
ber Rocha ("data-
dos"), Ruy Guerra e
Nelson Pereira dos
Santos.

Apesar da aparên-
cia viking e de resquí-
cios de comportamento europeu ("eu não dou
entrevistas em casa, questão de princípios"), o
cineasta já está adaptado à realidade carioca:
bate na madeira ao ser perguntado se já tinha
sido assaltado e já elegeu um botequim de
Santa Teresa como seu "escritório".

Além da realização de Tigreiro, outros pro-
jetos prendem Mika ao Brasil. Ele acabou de se
associar ao fotógrafo Jaques Cheuiche e juntos
compraram uma moderna câmera Atom super-
16mm, que já está sendo alugada para comer-
ciais. No seu bangalô, no alto de Santa Teresa,
prepara dois roteiros ambientados no país. um
para ser realizado por atores brasileiros falando
português, previsto para 1994, outro destina'.' ¦
a uma produção internacional.

Antes de colocar a mão na massa no Brás,'.
Mika ainda irá cumprir alguns compromissos
internacionais. Na próxima semana ele volta à
Europa para lançar seu filme mais recente, The
last border e, até o fim do ano. iniciará as
filmagens de uma produção americana inde-
pendente, Beyond lhe law. Enquanto isso. ele
ficará sonhado com o "paraíso tropical" que o
encanta: o verde da paisagem, a música de
Naná Vasconcelos e Milton Nascimento e a luz
de um país ideal para ser filmado.

"A 
Finlândia

é um país
fechado,

tudoé :

escuro,

enquanto o
Brasil é

claro,

aberto"

'TR' 
na Bahia é mais

gostoso que 
no banco

s

H ELI ANA FRAZÃO

'ALVADOR — Não entender
um convite para dar uma TR ou
TRD logo mais, não chega a preo-
cupar. Nem quer dizer que você
está totalmente por fora do mundo
da economia. É apenas a compro-
vação da tese da sexóloga baiana
Ozana Barreto, de que existe uma
total falta de sintonia entre a lin-
guagem dos adolescentes e a dos
adultos. Para fazer com que os que
já passaram dos trinta entendam
que uma TR significa uma "transa
rápida", e TRD, "transa rápida de-
mais", ela freqüentou por quase
dois anos escolas, festas e rodas de
surfistas, anotando as expressões
mais utilizadas para editar o pri-
meiro dicionário de gírias utilizadas
pela galera baiana.

A primeira edição do dicionário
Adolescentes, aprenda a falar com
cies, possui cerca de mil verbetes
distribuídos em 104 páginas, e de-
verá chegar às livrarias no próximo
mês. A partir de agora, os jovens
que costumam visitar a Bahia po-
dem saber que um convite para ir à
fila significa uma proposta para vi-
sitar um motel. Que gente da Bahia
é garota que transa, Serra Pelada é
praia com meninas bonitas, federal
é pai, mãe ou namorada, Miguel
Calmon é cheque, viajar na batata é

estar totalmente por fora do assun-
to, e a madeira vai gemer é sinal
para cair fora porque vai rolar o
maior arerê (briga). Segundo Oza-
na, que desenvolve um trabalho de
orientação educacional para jovens
na secretaria de Saúde do estado,
seu interesse pelo assunto surgiu
pela dificuldade que sentia em se
comunicar com os adolescentes."Percebi 

que eles falavam uma ou-
tra linguagem, e quis saber da onde
vinha este dialeto", disse.

A coleta de dados começou com
bate-papos e reuniões de grupo
com adolescentes na faixa de 12 a
20 anos. "Não houve nenhum tipo
de censura nos termos informados
por eles. Fiz questão de me manter
fiel â significação de cada palavra",
disse Ozana. Como a maioria das
gírias são regionalizadas, ela se pre-
para agora para fazer novas edições
com expressões utilizadas pela
maioria dos jovens brasileiros."Vamos ampliar nosso trabalho
com auxílio de sexólogas de outros
estados", adianta ela. O dicionário
com as gírias utilizadas pelos jovens
baianos foi lançado dia 24 em Belo
Horizonte, durante o V Congresso
Brasileiro de Adolescência, da So-
ciedade Brasileira de Pediatria, e
será apresentado no dia Io de junho
no Hotel Glória, no Rio.

Aprovados incentivos

a 42 
projetos culturais

B'RASILIA — Um livro sobre o
Velho Guerreiro, um vídeo sobre os
desaparecidos políticos, a V Mostra
Banco Nacional de Cinema, a come-
moração do centenário de Graciliano
Ramos, uma peça sugestivamente in-
titulada Besame mucho e até a cons-
trução de um centro cultural no Piauí
estão entre os projetos beneficiados
com incentivos fiscais na reunião do
Conselho Nacional de Incentivos à
Cultura, realizada em Brasília na úl-
tima quarta-feira. A comissão apro-
vou 42 projetos, nas áreas de música,
vídeo, patrimônio cultural e artes cê-
nicas e plásticas.

Nas artes cênicas, além de Besame
mucho, do Teatro Art Cactus de Cu-
ritiba, foi aprovado o Projeto Vene-
no, da Associação Promotora da Ins-
trução do Rio de Janeiro. Os dois já
podem procurar patrocinadores. O
Projeto Veneno está orçado em Cr$
2.6 bilhões e Besame mucho precisa
de CrS 2,5 bilhões. Em troca, os
patrocinadores terão direito a um
abatimento no Imposto de Renda de
10% para pessoas físicas e 2% para
empresas.

O custo mais alto, entre os proje-
tos aprovados, é o da 5a Mostra
Banco Nacional de Cinema, do Esta-
çào Botafogo e do cineclube Pau
Brasil: CrS 20,95 bilhões. O segundo
projeto mais caro é a comemoração
do centenário do escritor Graciliano
Ramos, promovida pelo Fundação
Teotònio Vilela, de Maceió, que pre-
cisará de CrS 16,9 bilhões. Todos os
projetos têm até o último dia do ano
para captar os recursos. Se não con-
seguirem, poderão ser reapresentados
ao conselho, com nova data.

Foram aprovados ainda os vídeos
A lenda do guaraná, da Kino Produ-
ções (IU), e Cultura caiçara, da TV
Educativa do Rio e da TV Angra/Pa-
rati, entre outros. O vídeo Desapare-
cidos políticos — Eles não morrerão,
proposto por Orlando Bonfim Neto
(ES), também está na lista dos bene-
ficiados. Na área de patrimônio cul-
tural, foi aprovado o Roteiro cultural,
de Carlos Roquete (RJ), e a Arte de
marfim, da Associação dos Amigos
do Museu Histórico Nacional (RJ),
entre outros. Na área de literutura, a
CNIC beneficiou projetos como O
fenômeno Chacrinha, da Top Book
Editora (RJ), e Encontro com o escri-
tor, da Oficina de Livros de Belo
Horizonte (MG). A construção do
Espaço Cultural São Pedro do Piauí,
do Conselho Comunitário da cidade,
também ganhou incentivos.

A comissão decidiu aprovar ape-
nas projetos inferiores a mil Ufir (CrS
24 bilhões). Os nove projetos não
aprovados voltarão a ser analisados
no segundo semestre, quando o go-
vemo já terá definido o novo limite
da renúncia fiscal.

Para ampliar a participação do
setor cultural na CNIC, o ministro
da Cultura, Antônio Houaiss, vai as-
sinar portaria prorrogando por um
mês o prazo de inscrição de novos
representantes das instituições cultu-
rais. "O 

prazo de permanência dos
atuais integrantes termina no dia 3 de
junho, e o ministro quer uma maior
participação de outras modalidades
culturais", explica Marcus Accioly,
secretário-executivo do ministério.
Segundo ele, o ministro não se con-
formou com a decisão da área de
cinema de inscrever apenas um repre-
sentante para a nova gestão do con-
selho.
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Os CDs Paginas brasileiras com a Orquestra dc Blumenau e Motetos com a Camerata Àntiqua de Curitiba (acima j

Música erudita brasileira em CD

MAURO 

TRINDADE

mercado de música erudita continua co-
mendo pelas beiradas. No catastrófico ano pas-
sado, quando a indústria fonográfica encolheu
para menos que a metade de 1991, este setor
musical manteve-se estável a despeito de toda a
crise que o país viveu. Este ano, o campo volta
a crescer e quatro gravadoras apostam em pro-
dutos nacionais. A Comep lança o CD Páginas
brasileiras no castelo de Gottsaue, último suspi-
ro da falecida Orquestra de Câmara de Blume-
nau, e o Quarteto de Brasília, com música de
câmara. A recém-nascida gravadora Velas
criou o selo Concertos, que distribui nesta se-
mana os CDs Motetos, de Bach, com a Carne-
rata Antiqua de Curitiba e O alvorecer — A
arte de Amaral Vieira. A esquadrilha de discos
nacionais ganha o reforço de Marcelo Verzoni
que dispara, com os obuses da RioArte, seu O
piano carioca, com mais de 150 anos de música
para este instrumento. Para completar, a eti-
queta Camerati, de Santo André (São Paulo),
costura melodias de Camargo Guarnieri com a
voz de Celine Imbert, que deve sair no próximo
semestre.

"A 
gente está investindo em discos clássicos

desde 1986 e neste ano passamos ao CD. Os

discos com intérpretes nacionais têm boa acei-
tação e a tiragem de cada lançamento é de 2.000
cópias", conta Elisângela Almeida da Silva,
secretária de marketing da Comep. Além dos
dois discos acima, a gravadora traz discos ita-
lianos para o mercado nacional.

O pianista Marcelo Verzoni se anima com o
interesse das gravadoras. "Antes eles só que-
riam mostrar que participam deste setor", quei-
xa-se o músico, que acabou de lançar o CD O
piano carioca. "Tertuliano dos Passos, ex-presi-
dente da RioArte, me procurou para gravar um
retrato musical da cidade", lembra Verzoni,
que selecionou músicas para piano que vão
desde padre José Maurício até o compositor
contemporâneo Roberto Victório. "As músicas
de padre Maurício são miniaturas, que nào se
comparam ao que ele escreveu para a Igreja",
analisa. Todos os autores incluídos nasceram
no Rio e a seleção passeia entre o popular de
Donga e o erudito de Luciano Gallet.

O letrista e empresário Vitor Martins," da
gravadora Velas, criou o selo Concertos para
investir na música erudita feita por composito-
res e intérpretes brasileiros. "Eu 

percebi que
esta parte da música brasileira estava abando-
nada", explica Martins, que já tem dois CDs no
seu catálogo, um com os seis motetos de Bach e
outro com o concerto para piano e orquestra
do autor contemporâneo Amaral Vieira. ,a.
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Sally Potter, diretora de 
'Orlando', 

diz que

seu filme é oportuno em tempos de Aids
Fotos de divulgapao
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Twilda Swinton (D) é a protagonista de Orlando

CARLOS HELÍ DE
ALMEIDA

\
V\

r
M M tempos de ambigüida-
I I des sexuais, um certo fil-

JLÂ me anda provocando
sensação por onde passa. Orlan-
do — A mullwr imortal, que es-
tréia no Rio no próximo dia 6 de
junho, (pré-estréia amanhã, à
meia-noite, no Art Fashion Mall
2) tem cara de superprodução
mas é filme de berço indepen-
dente, rodado com meros US$
4 millhões e, mais instigante,
dono de estética e temática pa-
ra lá de andróginas. Foi dirigi-
do pela diretora inglesa Sally
Potter, cineasta dublê de com-
positora que penou por quatro
anos para verter para as telas o
romance Orlando, clássico de
Virgínia Woolf, até então con-
siderado intraduzível para ou-
tras mídias.

A demora valeu a pena. Sob a
batuta de Potter, Orlando, per-
sonagem que atravessa 400 anos

Caderno de

Esportes

2a feira no seu JB

TECIDOS
matro a parlir de

TAPETES

CORTINAS

REVESTI-

MENTOS

de história, muda de sexo e, nes-
se meio tempo, experimenta as
benesses e os prazeres dos dois
lados da moeda, ganhou roupa-
gem luxuosa e sexualmente dú-
bia. Para reforçar essa idéia, a
diretora escalou Tilda Swinton,
musa do cineasta e _________
ativista gay Derek
Jarman, para o pa-
pel-título; convo-
cou Quantin Cris-
p i n, notório
homossexual lon-
drino, para inter-
pretar a rainha Eli-
zabeth I, e
solicitou a voz de 
falsete do cantor
Jimmy Summerville, ex-Bronski
Beat. O resultado da combina-
ção impressionou as platéias de
três festivais americanos (New
York New Directors Festival,
San Francisco Festival e Sun-
dance Festival) e já faz gordas
bilheterias em grande parte da

"O 
ser

humano não

é masculino

ou feminino:

é humano"
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Europa. A diretora não se preo-
cupa com o sucesso repentino."Não sei em que gênero posso
classificar Orlando. Eu apenas
faço filmes. Deixo esse negócio
de categorias para os outros",
comenta Potter em entrevista
pelo telefone ao JORNAL DO
BRASIL, às vésperas de embar-
car para um tour de divulgação
na Austrália.

'Orlando' tem figurinos des-
lumbrantes, cenários iuxuosíssi-
mos e foi parcialmente rodado
fora da Inglaterra, na Rússia.
Como você conseguiu dar uma
aparência tão cara a uma produn.
ção independente?

O filme é uma produção in-
dependente porque foi realiza-
do por uma companhia peque-
na e com um orçamento
limitado. Mas, na verdade, Or-
lando só aparenta o que é, um
filme luxuoso, por causa da de-
dicação da equipe com a qual
trabalhei. Eles construíram ilu-
sões ricas usando meios muito
simples.

O filme foi financiado com
dinheiro russo, inglês, francês,
italiano e holandês. Foi uma pro-
dução difícil de se concluir?

Acho que foi mais difícil co-
meçar (risos). Nin-
guém imaginava
que ele pudesse ser
feito, porque o uni-
verso de Virgínia
Woolf não é tão
popular e os pro-
dutores receavam
que pessoas não
entenderiam muito

bem a história. Or-
lando parece uma

produção cara, mas eu passei
quatro anos procurando gente
interessada em colocar dinheiro
no projeto. Fora as 10 semanas
de filmagem e as 10 semanas de
edição. Rodamos na Rússia^as
seqüências de inverno), na Ásia
Central e na Inglaterra (as cenas
das casa de Orlando). Mas é um
trabalho interessante na"medida
em que foi um grande desafio.

O romance de Virgínia Woolf
é considerado intraduzível para
outros meios. Quais foram os
principais problemas que você,
como roteirista, teve para adap-
tá-lo para as telas?

Acho Orlando ~ ~

um clássico da lite-
ratura. É uma obra
que as pessoas
amam e por isso
exige de você mui-
ta habilidade e co-
ragem para mudar
o que achar neces-
sário e, ao mesmo 
tempo, manter-se
fiel ao espírito do livro. O livro,
por exemplo, termina em 1948,
depois de acompanhar a traves-
sia da protagonista por quatro
séculos. Tive que trazer esse fi-
nal para os dias de hoje, relacio-
ná-lo ao presente. E também
simplificar a história e mudar
alguns personagens, para que o
tema central ficasse mais claro.
Além disso, tive que condensá-lo

pois tem muitas meditações
sobre literatura, pouco relevan-
tes para o filme.

O que Orlando, escrito em
1948, tem para dizer à platéia dos
anos 90?

O livro discute três grandes
temas, bastante atuais. Primei-
ro, há a questão que diz que, a
despeito das diferenças físicas,
homens e mulheres são real-
mente muito parecidos, por-
que, no íntimo, são seres hu-
manos. O segundo ponto é a
revelação de que há a possibili-
dade da alma imortal nos dar a
sensação de perpetuação, o que
é muito importante em tempos
de medo da morte, seja pela
Aids ou pelo holocausto nu-
clear. Em terceiro, o filme di2
que a história pode ser muito
educativa, mas não determina
o nosso futuro. Em outras pa-
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Quantin Crispin (D), notório homossexual inglês, personifica a rainha Elizabeth

"O 
livro tem

meditações

pouco
relevantes

para o filme"

lavras, nós é que criamos nosso
futuro.
— Em seu filme, a rainha Eliza-
beth I é interpretada por Quen-
tin Crip, homossexual assumi-
do, e o (a) protagonista muda de

 sexo. A ambigüi-
dade sexual, muito
em moda, é uma
constante em Or-
lando. Até que
ponto essa aborda-
gem foi inevitável?
— A androginia
foi intencional por-
que, em seu livro.
Virgínia Woolf es-
tava querendo di-

zer que a vida é difícil para as
mulheres e para os homens tam-
bém. E a mais profunda verdade
sobre homens e mulheres é que,
no íntimo, o ser humano não é
masculino ou feminino. Oficial-

mente, a raça humana é dividida
em dois sexos, somente para fins
de reprodução — e é só.

Você também é co-autora da
trilha sonora. O que aconteceu
primeiro, a música ou o cinema?

O cinema veio primeiro, de-
pois a música. Por que? Na ver-
dade, não sei. Para mim, música
e filme são coisas indissociáveis.
Mesmo no cinema mudo, sem-
pre havia música tocando ao
fundo. Há uma importante liga-
ção entre os dois.

Como o público inglês, típica-
mente conservador, tem recebido
as ousadias de Orlando?

O filme tem feito sucesso na
Inglaterra, justamente por ser
um filme independente inco-
mum, que surpreendeu as pes-
soas. Também é sucesso comer-
ciai na Itália, Alemanha,
Holanda e Escandinávia.

Quando você volta a dirigir?
O mais rápido possível. Já

estou trabalhando num novo ro-
teiro.

E do que se trata?
Não posso dar detalhes...
Você é supersticiosa?
Sou, sim (risos). Não, na ver-

dade, é assunto particular.
Fala-se muito na crise do cine-

ma inglês. Até que ponto isso é
verdade?

Eles sempre falam em crise.
Talvez o cinema inglês até preci-
se ficar em crise. Estou sendo
um pouco irônica, claro. Por-
que, mesmo com todas as difi-
culdades, os cineastas ingleses
estão sobrevivendo.

Você conhece algo sobre o
cinema brasileiro?

Não tanto quanto eu gosta-
ria, porque não é fácil assistir
filmes brasileiros por aqui.

Para Sally Potter, música e cinema são elementos indissociáveis em sua criação

O METRO ESTA

CORRENDO SOLTO NA
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Caderno
Seu Bolso | DOMINGO no seu JB

Casei Fernondos
Finish
Gea
Ipanema DesiQ
Karícia
Tessuto
Velha Bahia

Segunda de 12h òs 22h
Terça a Sabado de lOh às 22h

(X\v' .1 \j\ IY \
VVjf \%imJy /cV

Domingo de 14h as ^

Av. Alvorada, 2150 • Barra.

YÁ DORMIR EM OUTRO

possa parecer.
Tapetes kilim, m2:

Quarto.

2aSS@mil

WKk

Papel de parede de um
lado, persiana do outro,
um tapetinho estratégico
e você passa a noite
num quarto novinho.
Num piscar de olhos as
arquitetas da Orlean fazem
isso pra você,
muito mais barato do que

Shopping dt Gávaa. 3*p. 294 1043 CassShopping. BIA. 325 7335 Rio Design.T. 259 7718
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Queria um sofá que combinasse com a estante,

que combinasse com o tapete,

que combinasse com a poltrona.

Serviço de projetos de interior by Celina.

Para o seu living combinar com você.

A Ceiina não tem apenas móveis bonitos, resistentes e com o melhor preço. Mas uma equipe
de arquitetos sempre pronta para projetar, sem cobrar nada, cada m2 do seu quarto de dormir, sala
ou escritório. Experimente uma combinação de bom gosto da Celina.

A qualidade Celina combina também com o seu orçamento:
Sofá em tecido listrado pérola e preta tecido liso ou napa sintética:
2 lugares: 9.900.000, à vista ou três parcelas fixas de 4.585.000,

IMAS LOJAS CEUNA
325-0855/325-9769
267-1642/287-8585
234-0124/228-9766

(021)269-7772

Projetando seu espaço interior

CASASHOPPING: Av. Alvorada, 2.150
IPANEMA: Rua Teixeira de Melo, 37
TIJUCA: Rua Haddock Lobo, 373-B
DEPARTAMENTO DE "FRANCHISE"
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focê 

está prestes a explodir? Já
não agüenta mais tanta pres-
são? Michael Douglas tam-
bém estava assim e, para rela-
xar, saiu pelas ruas de Los

Angeles com metralhadora
em punho e dedo no gatilho. As
cenas de catarse explícita movimen-
tam um dos filmes mais explosivos
do ano, Um dia de fúria, que chega
ao Rio depois de agitar os Estados
Unidos.

Se você não está a fim de sair por
aí matando sua raiva a tiros, pode
recorrer a uma opção bem mais re-
lax: jazz, de alto nível e de graça, à
beira da Lagoa, aos domingos, du-
rante quatro semanas. Um "elenco

de sumidades", segundo o crítico de
música do JB Tárik de Souza, vai
dar ao pôr-de-sol no Parque do Can-
tagalo uma trilha sonora refinada. É
o Diet Coke Jazz Brasil, animado

por duas atrações a cada fim de se-
mana. As feras deste domingo são
Serginho Trombone e o guitarrista
Ricardo Silveira, virtuoses disputa-
dos no Brasil e no exterior. A "tera-

pia" jazzy será embalada ainda por
Leo Gandelman, Boca Livre, Cama
de Gato, Victor Biglione, Nico As-
sumpção e Márcio Montarroyos.

Quem quiser assistir de camarote à
catarse alheia (muito mais cult que a
de Michael Douglas) pode correr pa-
ra o Teatro João Caetano, onde 40
atores e 26 cantores vão participar da

grande farra promovida pelo diretor
Márcio Vianna. São seis horas segui-
das de maratona teatral, regada a
risos, lágrimas, suor, exaustão e á

poesia de Fernando Pessoa, decla-

mada durante todo o tempo por um
Abujamra em cadeira-de-rodas. Com
tanta farra e tanto jazz, por que sair

por aí desperdiçando pólvora?
MARCEL SOUTO MAIOR

? Programa não se responsabiliza por
alterações de última hora nos preços,
horários e endereços fornecidos pelos
organizadores de eventos e pelas em-
presas citadas. E bom se certificar pelo
telefone antes de sair de casa.

UCHOA, o jazzista na Lagoa MIGUEL PAIVA

program"
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Em 'Um dia de fúria',

f^liehael Douglas não

leva desaforo para casa

MARCELLO MAIA

Um 
estrondoso engarrafamento pode

provocar as mais variadas reações e

até fazer um homem de maleta e grava-
ta largar o carro ali mesmo e sair an-

dando para o que der e vier. É assim, no

caos do trânsito de uma manhã em Los
Angeles, que começa Um dia de fúria, de

Joel Schumacher, polêmica estréia do

fim de semana em que Michael Douglas

encarna um cidadão aparentemente
normal até que a violência urbana pro-
va o contrário — com requintes de hu-

mor negro e drama familiar.
Controverso desde o lançamento e

acusado de xenófobo e preconceituoso,
Um dia de fúria traz para as telas o

pesadelo americano em forma de horror

psicológico com pitadelas de humor. O

filme causou um tremendo ti-ti-ti por
abordar um tema de que ninguém gosta
— até que ponto o estresse urbano pode
transtornar uma pessoa comum? — e

uma solução que todo mundo já teve

vontade de dar pelo menos uma vez na

vida — explodir, com tudo, todos e o

que passar pela frente.
Após abandonar o carro que tem na

placa seu próprio apelido, D-Fens

(Douglas) entra na mercearia de um

coreano e, revoltado com os preços e

com a má vontade do proprietário em

lhe trocar dinheiro, quebra tudo. Numa

autêntica manhã de Murphy — tudo dá

errado — ele senta para descansar do

episódio e uma gangue de latinos parte

para assaltá-lo — ganhando, obviamen-

te, o devido tratamento. A partir daí, e

agora armado até os dentes, D-Fens

passa a não aceitar qualquer coisa que
considere injusta.

Separado da mulher (Barbara Hers-

hey) a contragosto e desempregado,

D-Fens só queria visitar a filha que
estava fazendo aniversário. Azar do po-
licial Martin Pretendergast que, no últi-

mo dia de trabalho antes da aposenta-

doria, resolve encarar a fera.
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? CINEMA

Pingue-pongue

MICHAEL DOUGLAS

ais para Nick Noite do que para Al
Pacino, Michael Douglas nunca foi

considerado um ator de grande talento,
mas desde o início da carreira seu nome
sempre significou gordas bilheterias —

que o digam Atração fatal e Instinto
selvagem. De vez em quando, ele acerta
no tom, como em Wall Street, que lhe
rendeu o Oscar de melhor ator, e em Um
dia de fúria.
— D-Fens, seu personagem em Um dia de

fúria, é um maluco pronto para explodir
ou ele vai perdendo o controle aos pou-
cos?

— O personagem está nitidamente fora

de controle desde o início. Tenho ouvido
toda esta controvérsia sobre a responsa-
bilidade social do filme, mas nunca vi

ninguém na vida deixar o carro no meio

de um engarrafamento e sair andando

pela rua.

 É possível que os espectadores das

grandes cidades se identifiquem com o seu

personagem no filme?

O humor que o filme traz, especialmente
na primeira metade, é essencial para as

pessoas se sentirem mais confortáveis

com a história. É o, melhor papel que

tenho desde Wall
Street.

É verdade que
você buscava um

personagem como
esse há muito tem-

po?
Sim. Sempre

fiquei frustrado

porque meus personagens nunca pro-
vocavam a ação. Depois de Instinto

selvagem, disse para meu empresário

que queria um papel como o de Ro-

bert De Niro em Cabo do medo ou ia

ficar maluco.

Arte/JB

v y /HSIM
Pingue-pongue

JOELSCHUMACHER
s filmes do di-
retor Joèl

Schumacher têpi
muitas caras: exó-
tica (Os garotos
perdidos), adolés-
cente (O primeiro
ano do resto de
nossas vidas), bo-
ba (Tudo por
amor), mística (Li-
nha mortal), chi-

que (Um toque de infidelidade). Desta vez, no

entanto, o diretor misturou cada uma delas

em Um dia de fúria, polêmica produção que
causou falatório exagerado de minorias ame-

ricanas e pouco cuidado — e/ou atenção

de parte da crítica.
A Los Angeles decadente que aparece em

Um dia de fúria é o cenário perfeito para
alguém perder a cabeça ou o filme poderia ter

abordado qualquer outra grande cidade do

mundo?
Infelizmente, eu penso que Um dia de fúria

poderia ter sido feito em qualquer grande
cidade, mas funciona particularmente bem

em Los Angeles porque é aqui que vive o

roteirista Ebbe Roe Smith. Eu vejo assim,

esta imensidão de problemas existe em qual-

quer lugar, mas em L.A. acaba ficando mais

nítido porque tudo é muito dividido, separa-

do em guetos.
Um dia de fúria mostra que o "estilo de

vida" das grandes cidades está nos matando? E

esta a questão?
Eu acho que Michael Douglas encarna

uma espécie de dinossauro que não conse-

gue lidar com este tipo de regras, as injusti-

ças e os problemas do dia-a-dia de uma

grande cidade

28/5 a 3/6/1993

! Como foi seu dia de fúria?

Quem nunca teve um acesso de raiva por um motivo banal? O jogador de

basquete da Sérvia Slobodan Jankovic chegou ao extremo: depois que o juiz

marcou uma falta contra ele, arremessou a cabeça na pilastra de sustentação

da tabela e corre o risco de ficar paralítico. Menos radicais, o ator Guilherme

Karan, a atriz Lilia Cabral e o poeta e escritor Geraldinho Carneiro contam

como foi seu dia de fúria:

&
1
ííí

s

i

1

?;«>:K

? Guilherme Karan — "Estava en-

volvido em vários trabalhos ao mes-

mo tempo e cheguei no teatro total-
mente tenso, estafado. Briguei com o

Miguel (Falabella) e saí de lá aos

berros. Comecei a gritar muito alto e

descalça, no maior desrespeito. Para ||
completar, meu carro tinha sido bati- g|
do e acabei sendo assaltada. Fui p:
a um restaurante e tive que levantar ||
porque não consegui ser atendida, gg
Cheguei em casa irritada, com fome e ||Derros. ^uilictci a gmai muikvr unv ~ O" .

tive uma crise de choro em pleno só me restava berrar mmta Joguei g
Shopping da Gávea. Foi a minha vál- até o vaso de floresta parede 

;Nao
ií vula de escape, depois voltei bem pa-
j ra o teatro. Se hoje vejo alguém tendo

Ü um surto,'entendo, porque a vida está

I muito doida."
S ? Lilia Cabral — "Um dia fiquei
i! horas presa num engarrafamento e

tem como não estourar, a cidade está §|;
muito agressiva."
? Geraldinho Carneiro — "Meu caso
é de um ridículo atroz. Estava esta-

cionando quando um pipoqueiro deu

um leve tapa no meu carro. Desci
i noras uicaa num ^115anuiwuiv»^ r:i~v*

imeu carro quebrou quando cheguei disposto a correr atras do cara.

1 no final da rua. Larguei o carro, fui abandonou a carrocinha e

I para a dermatologista e levei o maior disparada, mas depois de 20 passo

I carão porque ela não tolera atraso. como era ridícula a situaçao, com

I noite, na minha peça, uma mulher na todo mundo me olhando as garga a-

| primeira fila tirou o sapato e ficou das. Desisti. Estava possesso.

y}yX-y^ /y y
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FILME EM QUESTÃO/ 
'Um dia de fúria'

Politicamente incorreto

e socialmente redentor

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

A 
postura politicamente correta, que
tem ditado regras no cinema deste

início de década, acaba de receber um

golpe furioso. Não há nada mais política-
mente incorreto — e, vale lembrar, social-
mente redentor — do que Um dia de fúria.
O filme de Joel Schumacker lava a alma da
cidadania americana (e, de vez em quando,
da nossa) enquanto acompanha a violenta

peregrinação de um certo William (Mi-
chael Douglas) pela conturbada Los Ange-
les. Desempregado, abandonado pela mu-
lher e oprimido pelo caos urbano, o sujeito
deixa a sanidade no engarrafamento e sai

pela cidade corrigindo preços abusivos,
bradando contra a imigração descontrola-
da, manifestações de neo-nazismo e a mal-
versação dos recursos públicos. Deixa um
rastro de violência no percurso. Tudo ci-
mentado por humor nigérrimo e um senti-
do de justiça social esmagadores.

¦*> -IIS

life...

Michael Douglas: rastro de violência

A publicidade engana e

o personagem lava a alma

HUGO SUKMAN
m publicidade de Um dia de fúria vende a

êK idéia de que o filme fala de um cidadão

pacato que num dia qualquer fica mais
louco do que o trânsito de Los Angeles.
Balela: o personagem do canastra Michael
Douglas tem todo o perfil de um demente
comum, daquele que a qualquer momento

pode rasgar preciosos dólares, o que dimi-
nui o impacto do filme. Mas nem esta coisa
feia que é enganar o público consegue reti-
rar, de todo, o interesse sobre o filme. Pelo
contrário: com poderosas armas na mão e
uma idéia fixa na cabeça — visitar a filha
no dia do seu aniversário —, o celerado faz
o que todo o cidadão com um mínimo de
sanidade já sonhou fazer, dando um trato
nos abundantes chatos do cotidiano. Dis-
tribuindo balas para todos os lados, o filme
é eficiente. Blefando, no entanto, os realiza-
dores merecem o mesmo destino das vi ti-
mas do filho de Kirk Douglas.

TüríTPROGRAMA
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??Um dia de fúria
(Joel Schumacher) ?? ?? ??? ??? ??

Proposta indecente
(Adryan Line) ? ? ?? ??

Para o resto de nossas vidas

(Kenneth Branagh) ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ???

A prova
(Jocelyn Moorhouse) ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??

O boi
(Sven Nykvist) ?? ?? ??

Herói por acidente
(Stephen Frears) ?? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ??

Traídos pelo desejo
(Neil Jordan) ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??

Romance de outono
(Beeban Kidron) ?? ??

Indochina
(Regis Wargnier) ??

Madame Bovary
(Claude Chabrol) ?? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ??

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom ? ? ? ótimo ? ? ? ? excelente
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SHOPPINGS
Art-Casashopping 1 (222 lugares) — Sommersby
— O retorno de um estranho: 16h40, 18h50, 21h. (12
anos).

Art-Casashopping 2 (667 lugares) — Linda, louca e
perigosa: 15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (14 anos).

Art-Casashopping 3 (470 lugares) — Bambi: sáb. e
dom., às 15h. (Livre). Herói por acidente: 16h30,
18h45,21h. (Livre).

Art-Fashion Mail 1 (164 lugares) — Perdas e danos:
I5h30, 17h40, 19h50, 22h: (18 anos).

Art-Fashion Mall 2 (356 lugares) — Bambi: sáb. e
dom., às 16h. (Livre). Para o resto de nossas vidas:
15h45, 17h50, 19h55, 22h. Sáb. e dom., a partir
de 17h50. (Livre).

Art-Fashion Mall 3 (325 lugares) — Perfume de
mulher: 16h20,19hl0, 22h. (LiVre)

Art-Fashion Mall 4 (192 lugares) — Herói por
acidente: 17h30, 18h45, 22h. (Livre)

Barra-1 (258 lugares) — Um dia de fúria: 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. Sáb. e dom., a partir de 13h30.
(12 anos).

Barra-2 (264 lugares) — A fortaleza: 14h50, 16h30,
18hl0,19h50, 21h30. (12 anos).

Barra-3 (415 lugares) — Proposta indecente: 15h,
17hl0, 19h20, 21h30. Sáb. e dom., às 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. (14 anos).

Ilha Plaza 1 (255 lugares) — Proposta indecente:
14h30, 16h40, 18h50, 21h. (Manos).

Ilha Plaza 2 (255 lugares) — A fortaleza: 14h50,
16h30,18hl0,19h50,21h30. (12 anos).

Norte Shopping 1 (240 lugares) — Proposta inde-
cente: 14h30,16h40,18h50,2lh. (14 anos).

Norte Shopping 2 (240 lugares) — A fortaleza:
14h50, 16h30,18hl0,19h50, 21h30. (12 anos).

Rio-Sul (450 lugares) — Linda, louca e perigosa:
14h40,16h30,18h20, 20hl0,22h. (14 anos).

COPACABANA
Art-Copacabana (836 lugares) — Linda, louca e
perigosa: 14h40,16h30,18h20, 20hl0, 22h. (14 anos).

Condor Copacabana (1.043 lugares) — Proposta
indecente: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).

Copacabana (712 lugares) — Romance de outono:
15h, 17hl0,19h20, 21h30. (Livre).

Estação Cinema-1 (403 lugares) — Para o resto de
nossas vidas: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (Livre).

Novo Jóia (95 lugares) — Herói'por acidente: 15h.
17hl0, 19h20, 21h30. (Livre).

Ricamar (600 lugares) — Bambi: sáb. e dom., às 15h.
(Livre). Perdas e danos: 16h30, 18h30, 20h30. (18
anos).

Roxy 1 (400 lugares) — Proposta indecente: 15h,
17hl0,19h20, 21h30. (14 anos).

Roxy 2 (400 lugares) — Um dia de fúria: 16h, 18h,
20h, 22h. Sáb. e dom., a partir de 14h. (12 anos).

Roxy 3 (300 lugares) — A fortaleza: 14h50, 16h30,
18hl0, 19h50, 21h30. Hoje, não será exibida a último
sessão. (12 anos).

Star-Copacabana (411 lugares) — Sommersby — O
retorno de um estranho: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (12
anos).

Studio Copacabana (402 lugares) — Fechado para
obras.

IPANEMA/LEBLON
Cândido Mendes (99 lugares) — Queridas amigas:

15h, 16h40, 18h20, 20h, 21h40. (12 anos). Confiança:
hoje e amanhã, à meia-noite. (14 anos).

PERTO DE V0CE

Cineclube Laura Alvim (77 lugares) — Traídos pelo
desejo: 17h, 19h, 21h. (14 anos).

Leblon-1 (714 lugares) — Proposta indecente: 15h,
17hl0,19h20, 21h30. (14 anos).

Leblon-2 (300 lugares) — Indochina: 15h30, 18hl5,
21h. (12 anos).

Star-lpanema (412 lugares) — Linda, louca eperigo-
sa: 14h40,16h30,18h20, 20hl0, 22h. (14 anos).

BOTAFOGO
Belas-Artes Veneza (500 lugares) — Indochina:

15h, 18h, 21h. (14 anos).
Botafogo (967 lugares) — Sexo anal e oral tesão total

e Triângulo do sexo: 14h30, 16h40, 18h50, 20h05 (18
anos).

Estação Botafogo/Sala 1 (304 lugares) — O boi:
15h. (10 anos). Madame Bovary: 16h30, 19h, 21h30.
Hoje, não será exibida a última sessão. (12 anos).

Estação Botafogo/Sala 2 (49 lugares) — A prova:
15h30, 17h20, 19hl0. (Livre). Absintho: 22h. (12
anos).

Estação Botafogo/Sala 3 (86 lugares) — Perdas e
danos: 16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

ôpera-1 (765 lugares) — Um dia de fúria: 17h, I9h,
21h. Sáb. e dom., a partir de 15h. (12 anos).

CATETE/FLAMENGO
Estação Paissandu (450 lugares) — Linda, louca e
perigosa: 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).
Largo do Machado 1 (835 lugares) — Proposta
indecente: 14h, I6h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).

Largo do Machado 2 (419 lugares) — Proposta
indecente: 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos).

São Luiz 1 (455 lugares) — A fortaleza: 14h50,
16h30,18hl0, 19h50, 21h30. (12 anos).

São Luiz 2 (499 lugares) — Um dia de fúria: 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. (12 anos).

CENTRO
Centro Cultural Banco do Brasil (99 lugares) —

Ver programação em extra
Cinemateca do MAM (180 lugares) — Ver progra-
mação em extra e mostra.
Metro Boavista (952 lugares) — Proposta indecente:
13h30,15h30,17h30, 19h30, 21h30. (14 anos).

Odeon (951 lugares) — A fortaleza: 14h, 15h40,
17h20,19h, 20h40. Sáb. e dom., a partir de 15h40. (12
anos).

Palácio-1 (1.001 lugares) — Um dia de fúria: 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sáb. e dom., a partir de
15h30. (12 anos).

Palácio-2 (304 lugares) — Romance de outono: 14h,
16hl0, 18h20,20h30. (Livre).

Pathé (671 lugares) — Linda, louca e perigosa: 12h40,
14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h. Sáb. e dom., a partir
de 14h20. (14 anos).

Rex (1.098 lugares) — Virgens atrás por enquanto e
Êxtase profundo: 13h, 15h35, 18hl0, 19h25. Sáb. e
dom., às 15h, 17h35,20hl0. (18 anos).

Vitória (1.231 lugares) — Um tesão de vizinha: 13h30,
15hl0, 16h50, 18h30, 20hl0, 21h50. Sáb. e dom., a
partir de 15hl0. (18 anos).

TIJUCA
América (956 lugares) — A fortaleza: 14h50, 16h30,

18hl0,19h50, 21h30. (12 anos).
Art-Tijuca (1.475 lugares) — Linda, louca e perigosa:

15h30,17h20,19hl0, 21h. (14 anos).
Bruni-Tijuca (459 lugares) — Para o resto de nossas
vidas: 15h30,17h20,19hl0, 21h. (Livre).

Carioca (1.119 lugares) — Proposta indecente: 14h30,
16h40,18h50, 21h. (14 anos).

Tijuca-1 (430 lugares) — Um dia de fúria: I5h30.
I7h30, I9h30, 2lh30. (12 anos).

Tijuca-2 (391 lugares) — Um dia de fúria: 15h, 17h,
19h, 21h. (12 anos).

MÉIER
Art-Méier (845 lugares)—Um dia de fúria: 15h, 17h,

19h, 21h. (12 anos).

Bruni-Méier (420 lugares) — Alucinadas pelo sexo:
15h, 17h30, ,20h. As despudoradas: 16h20, 18h50,
2ih20. (18 anos).

Paratodos (830 lugares) — Linda, louca e perigosa.
14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21 h. (14 anos).

OLARIA
Olaria (887 lugares) — A fortaleza: I5h30, 17h 10,

18h50, 20h30. (12 anos).

MADUREIRA/JACAREPAGUÁ
Art-Madureira 1 (l.025 lugares) — Linda, louca e
perigosa: I5h30, 17h20, 19h 10, 21h. (14 anos).

Art-Madureira 2 (288 lugares) — Vencer ou morrer:
15h30, 17h20,19hl0, 21h. (12 anos).

Madureira-1 (586 lugares) — A fortaleza: I4h20,
I6h, I7h40, I9h20, 2lh. (12 anos).

Madureira-2 (739 lugares) — Proposta indecente:
14h30,16h40, 18h50, 21h. (14 anos.

"Madureira-3 (480 lugares) — Um dia de fúria: 15h,
17h, 19h, 21 h. (12 anos).

Cisne (800 lugares) — Areias brancas: 16h. 19h30. (12
anos). Os imperdoáveis: 17h30, 21 h. (12 anos).

CAMPO GRANDE
Campo Grande (1.300 lugares) — A fortaleza:

15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (12 anos).

NITERÓI
Arte-UFF (528 lugares)— Ver programação em mos-
tra.

Art-Plaza 1 (260 lugares) — Bambi: sáb. e dom., às
15h50, I7h20. (Livre). Sommersby — O retorno de um
estranho: 16h30, I8h50, 2lhl0. Sáb. e dom., a partir
de 18h50. (12 anos).

Art-Plaza 2 (270 lugares) — Linda, louca e perigosa:
15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (14 anos).

Center (315 lugares) — Um dia de fúria: 15h, 17h,
19h, 21 h. (12 anos).

Central (807 lugares) — Proposta indecente: 14h30,
16h40, 18h50, 21h. (14 anos).

Club Cinema-1 (201 lugares) — Madame Bovary:
16h, 18h30, 21 h. (12 anos).

Icaraí (852 lugares) — Proposta indecente: 15h,
17h 10, 19h20, 21h30. (14 anos).

Niterói (1.398 lugares) — A fortaleza: 14h20, 16h,
17h40,19h20, 21h. (12 anos).

Niterói Shopping 1 (100 lugares) — Perfume de
mulher: 15h20, 18h, 20h40. (Livre).

Niterói Shopping 2 (132 lugares) — Perdas e danos:
15h, 17h, 19h, 21 h. (18 anos).

Windsor (501 lugares) — Linda, louca e perigosa:
15h30, 17h20, 19hl0, 21 h. (Livre).

SÃO GONÇALO
Star-São Cionçalo (325 lugares) — Linda, louca e
perigosa: lih30, I7h20, 19hl0, 21 h. (Livre).
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Claudia Mireu atua em 1 Absintho', m6dia-metragem de Eduardo Mihich

Uma opção

nacional

em cartaz

| nspirado nos filmes
¦ da saudosa sessão
coruja dos anos 70,
em Edgar Allan Poe e
em outras coisinhas

que sempre recheram
a imaginação do dire-
tor Eduardo Mihich,
Absiního, média na-
cional (45 minutos)
estrelado por Cláudia
Abreu e Giuseppe
Oristânio, entra em
cartaz esta sexta co-
mo uma das melhores
opções do fim de se-
mana — ainda mais

porque o filme faz

programa duplo com
o curta Bilhete pre-
miado, de Maurício
Farias. Além deste, a
lista de estréias do fim

de semana só inclui a

bobagem Linda, louca
e perigosa, comédia Z
americana.

Com belas partici-
pações de Claúdio
Mamberti e Jacqueli-
ne Laurence, entre ou-
tros, Absintho conta a
história de amor entre
Roger e Vera, isto de-

pois da morte dela e
em ritmo de lembran-

ças e delírios. Absintho
é uma adaptação do
conto Vera, de Viller-
Adams, e do poema
dramático O corvo, de
Edgar Allan Poe.

Quem costuma fa-
zer cara feia para o
cinema nacional an-

de provar vai es-
barrar em Linda, lou-
ca e perigosa,
produção em que
uma mulher fatal —

daquelas que o cine-
mão americana des-
fila aos montes —,

arranca do tédio um
recepcionista de hotel

com mil e um efeitos
especiais e corporais
— há gosto para tu-
do.

ISABELLE HUPPERT

HfLASHSTAP 
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JEAN-FRANÇOIS BAI.MF.K"CHRISTOPHE MALAVOY

CLAUDE CHABROL ,rAN YANNF
CONSÓRCIO SEVEniANO RIBEIRO 4 MARCONDES lijJ

ESTAÇAO
BOTAFOG01

16:30 h
19:00 h
21:30 h

CINEMA 1
I NITERÓI

16:00 h
18:30 h
21:00 h

Indicado ao 0»car Filtne Estrangeiro

$ OBOI
MAX VON SYDOH LZV ULLMANN

PlaWrke direção svm bykvxst
"Duro realismo em imagens GLOBOffl
de beleza impar" (OGiobo)

HOJE
ESTAÇAO

BOTAFOG01 15:00 h

Johnny

Stecchino
uma comédia com

Roberto Benigni

PRÉ-ESTRÉIA
Cinemateca MAM
DOMINGO 20:30
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'COM CERTEZA VAI FAZER VOCÊ RIR 0 TEMPO TOOa"
IKATE MOLLOY • SUNDAY PEOPLE)
MAG9ÉÍPHXM OBJETIVO, TERNO E

DEVASTADORAMENTE ENGRAÇADO
(GUY FIATIEY • COSMOPOLITAN)

KENNETH BRANAGH
EMMA THOMPSON

B PARA O RESTO

DE NOSSAS

VIDAS*PETER'S FRIENDS"
ÜM FILME DE KENNETH BRANAGH

KENNETH BRANAGH"HENRIQUE V E VOLTAR A MORRER"
EMMA THOMPSON "retorno a howards eno"
VENCEDORA DO OSCAR DE MELHOR ATRIZ V *a
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ESTREIA

? ?
Um dia de fúria — (Falling downj, de Joel Schuma-
cher. Com Michael Douglas, Robert Duvall e Barba-
ra Hershey. Roxy-2 (Av. Copacabana, 945 — 236-
6245): 16h, 18h, 20h, 22h. Sáb. e dom., a partir das
14h. Palácio 1 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541):
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sáb. e dom., a
partir de 15h30. São Luiz 2 (Rua do Catete, 307 —
285-2296), Tijuca 1 (Rua Conde de Bonfim, 422 —
264-5246): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Ópera 1
(Praia de Botafogo, 340 — 552-4945): 17h, 19h, 21h.
Sáb. e dom., a partir de 15h. Barra-1 (Av. das Améri-
cas, 4.666 — 325-6487): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.
Sáb. e dom., a partir de 13h30. Tijuca 2 (Rua Conde
de Bonfim, 422 — 264-5246), Madureira 3 (Rua João
Vicente, 15 — 593-2146), Art-Mèier (Rua Silva Rabe-
lo, 20 — 249-4544), Center (Rua Coronel Moreira
César, 265 — 711-6909): 15h, 17h, 19h, 21h. (12
anos).

Um homem comum cuja dificuldade de lidar com
a sua própria ira o leva à violência e a uma total
auto-destruição. EUA/1992.

Linda, louca e perigosa (Hexed), de Alan Spen-
cer. Com Arye Gross, Cláudia Christian, Adrienne
Shelly e Norman Fell. Art-Copacabana (Av. Copaca-
bana, 759 — 235-4895), Rio-Sul (Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 274-4532), Star-Ipanema (Rua
Visconde de Pirajá, 371 — 521-4690): 14h40, 16h30,
18h20, 20hl0, 22h. Estação Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653): 16h, 18h, 20h, 22h. Àrt-
Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 —
325-0746), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 —
254-9578), Art-Madureira 1 (Shopping Center de Ma-
dureira — 390-1827), Art-Plaza 2 (Rua XV de No-
vembro, 8 — 718-6769), Windsor (Rua Coronel Mo-
reira César, 26 — 717-6289), Star São Gonçalo (Rua
Dr. Nilo Peçanha, 56/70 — 713-4048): 15h30, 17h20,
19h 10, 21 h. Pathê (Praça Floriano, 45 — 220-3135):
12h40, 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h. Sáb. e dom., a
partir de 14h20. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro,
350 — 281-3628): 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h.
(Livre).

Simpático recepcionista de hotel vive uma rotina
tranqüila até conhecer Hexina, uma desmiolada e
encantadora top model.

Absintho — De Eduardo Mihich. Com Giuseppe
Oristânio e Cláudia Abreu. Curta: O bilhete premia-
do. Estação BotafogojSala-2 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 537-1112): 22h. (12 anos).

A paixão de Roger e Vera, vivida, depois da morte
de Vera, num mundo de lembranças, delírios e aluei-
nações. Brasil/1992.

C0NTINUAÇA0

? ? ? ?
Queridas amigas (Édes Emma, drága Bobe), de
István Szabó. Com Johanna ter Steege, Enikó Borc-
sok, 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
russo, mas perdem seus empregos quando o ensino da
língua deixa de ser obrigatório e precisam descobrir
outras maneiras para sobreviver. Hungria/1991.

? ? ?
A prova (ProofJ, de Jocelyn Moorhouse. Com Hugo
Weaving, Genevieve Picot, Russel Crowe e Heather
Mitchell. Estação Botafogo/Sala-2 (Rua Voluntários
da Pátria, 88 — 537-1112): 15h30, 17h20, 19hl0.
(Livre).

Martin é um fotógrafo cego e profundamente
desconfiado das pessoas que o cercam. Mas-depende
delas para que lhe revelem o conteúdo de suas fotos.
Austrália/1991.

As aventuras
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CONTINUAÇÃO

Herói por acidente (Acddental hero), de Stephen
Frears. Com Dustin Hoffman, Greena Davis, Andy
Garcia e Joan Cusack. Novo Jóia (Av. Copacabana,
680): 15h, 17h 10, 19h20. 21h30. Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 17h30, 18h45,
22h. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150
— 325-0746): 16h30, 18h45, 21h. (Livre)

Depois de salvar, involuntariamente, 54 passagei-
ros de um avião que aterriza de emergência, trapacei-
ro desaparece. O fato é aproveitado pela TV para
criação de um novo herói.

Traídos pelo desejo (The crving game), de Neil
Jordan. Com Stephen Rea, Forest Whitaker, Miran-
da Richardson e Jaye Davidson. Cineclube Latira
Alvim (Av. Vieira Souto, 176 — 267-1647): 17h, 19h,
21 h. (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. Ingla-
terra/1992

Para o resto de nossas vidas (Peter's friends),
Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Emma
Thompson, Stephen Fly e Alphonsia Emmanuel. Es-
tação Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 541-2189):
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Art-Fashion Mall 2 (Es-
trada da Gávea, 899 — 322-1258): 15h45, 17h50,
19h55, 22h. Sáb. e dom., a partir de 17h50. Bruni-Ti-

juca (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-8975): 15h30,
17h20, 19hl0, 21 h. (Livre)

O encontro de um grupo de amigos, dez anos após
a formatura, dá início a um embaralhado jogo de
ofensas e reconciliações. Inglaterra/1992.

? ?
Proposta indecente (Indecent proposal), de
Adrian Lyne. Com Robert Redford, Demi Moore,
Woody Harrelson e Seymour Cassei. Roxy-1 (Av.
Copacabana, 945 —- 236-6245): 15h, 17hl0, 19h20,
21h30. Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-
5048), Icaraí (Praia de Icaraí, 161 — 717-0120): 15h,

. 17h 10, 19h20, 21h30. Barra-3 (Av. das Américas,
4.666 — 325-6487): 15h, 17hl0, 19h20, 21h30. Sáb. e
dom., a partir de 13h30. Metro Boavista (Rua do
Passeio, 62 — 240-1291): 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. Largo do Machado 1 (Largo do Ma-
chado, 29 — 205-6842), Condor Copacabana (Rua
Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Largo do Machado 2 (Largo do Ma-
chado, 29 — 205-6842): 15h, 17h, 19h, 21h. Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178), Madurei-
ra-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-1338),
Central (Rua Visconde do Rio Branco, 455 — 717-
0367), Ilha Plaza 1 (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/158), Norte Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 —
592-9430): 14h30, 16h40, 18h50, 21h. (14 anos)

O casamento de David e Diana e ameaçado pelo
milionário John Gage, que oferece ao casal um mi-
Ihão de dólares para passar uma noite com Diana.
EUA/1992.

Romance de outono (Used people), de Beeban
Kidron. Com Shirley MacLaine, Bob Dishy, Emma
Tammi e Asia Vieira. Copacabana (Av. Copacabana,
801 -255-0953): 15h, 17hl0, 19h20, 21h30. Palácio 2
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541): 14h, 16hl0, 18h20,
20h30. (Livre).

Para Pearl Berman 1969 é o pior de todos os anos.
Porém, Pearl recebe uma cantada no dia do enterro
do próprio marido. A resposta dela surpreende toda a
família. EUA/1992.

Indochina (Indochina), de Regis Wargnier. Com
Catherine Deneuve, Vincent Perez, Linh Dan Pham e
Jean Yanne. Belas-Artes Veneza (Av. Pasteur, 184 —
295-8349): 15h, 18h, 21h. Leblon-2 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048): 15h30, 18hl5, 21h. (14
anos).

Eliane, indochinesa de origem francesa, dirige um
seringal e educa a filha adotiva de sangue nobre, nos
anos 30. Nos anos 40, além dos conflitos nacionalis-
tas, um oficial francês desperta a paixão em Eliane e
em sua filha. França/1992.

Madame Bovary — De Claude Chabrol. Com Isa-
belle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe
Malavoy e Jean Yanne. Estação Botafogo!Sala-1
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 16h30,
19h, 21h30. Club Cinema-1 (Rua Coronel Moreira
César, 211/153): 16h, 18h30, 21h. (12 anos).

Adaptação fiel do clássico de Gustave Flaubert. A
sonhadora Emma Bovary, infeliz no casamento e
oprimida pela vida provinciana, busca a felicidade
com amantes e naufraga em dívidas. França/1992.

Vencer ou morrer (Nowhere to rim), de Roberl
Harmon. Com Jean-Claude Van Damme, Rosanna
Arquette e Kieran Culkin. Art-Madureira 2 (Shop-
ping Center de Madureira — 390-1827): 15h30,
17h20, 19hl0, 22h. (12 anos).

Sam foge de ônibus da prisão e precisa se escon-
der, conhece Clydie que necessita de apóio na luta
contra corruptos corretores de terra. Ele se esconde
em sua fazenda e juntos combatem as táticas imobi-
liárias. EUA/1992.

Perdas e danos (Damage), de Louis Malle. Com
Jeremy Irons, Juliette Binoche, Miranda Richardson.
Rupert Graves e Leslie Caron. Ricamar (Av. Copaca-
bana, 360-255-4491): 16h30,18h30,20h30. Estação
BotafogojSala-3 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
537-1112): 16h, 18h, 20h, 22h. Art-Fashion Mall 1
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 15h30, 17h40,
19h50, 22h. Niterói Shopping 2 (Rua da Conceição,
188/324-717-9655): 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).

Político bem casado se envolve numa paixão
enlouquecida pela noiva de seu filho. Franco/Inglesa/
1992.

Perfume de mulher (Scent of a woman), de Martin-
Brest. Com Al Pacino, Chris 0'Donnell, James Reb-
horn e Gabrielle Anwar. Art-Fashion Mall 3 (Estrada
da Gávea, 899 — 322-1258): 16h20, 19hIQ, 22h.
Niterói Shopping 1 (Rua da Conceição, 188/324
717-9655): 15h20, 18h, 20h40. (Livre).

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.

O boi (Oxen), de Sven Nykvist. Com Max Von
Sydow, Liv Ullman e Erland Josephson. Estação
BotafogoISala-1 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
537-1112): 15h. (12 anos).

Um camponês, desesperado com a miséria de sua
família, mata um dos bois do patrão e é preso por
isso. Baseado em fatos reais ocorrido numa aldeia
sueca em 1868.

Sommersby — O retorno de um estranho
(Sommersby), de Jon Amiel. Com Richard Gere,
Jodie Foster e Bill Pullman. Star-Copaçabana (Rua
Barata Ribeiro, 502/C — 256-4588): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 — 325-0746): 16h40, 18h50, 21h. An-Plaza 1
(Rua XV de Novembro, 8 — 718-6769): 16h30,
18h50, 21 hlO. Sáb. e dom., a partir de 18h50. (12
anos).

Quando Jack Sommersby surge da floresta para
resgatar 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.

Mais selvagem que qualquer instinto.
Mais Fatal que qualquer Atração.

itilats Ação que em qualquer Filme.
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CINEMA

CONTINUAÇAO

A fortaleza (Fortress), de Stuart Gordon. Com
Christopher Lambert, Kurtwood Smith, Loryn
Locklin e Lincolm Kilpatrick. Roxy-3 (Av. Copaca-
bana, 945 — 236-6245), São Luiz 1 (Rua do Catete,
307 — 285-2296), Barra-2 (Av. das Américas, 4.666
— 325-6487), América (Rua Conde de Bonfim, 334 —
264-4246), Ilha Plaza 2 (Av. Maestro Paulo e Silva,
400/158), Norte Shopping-2 (Av. Suburbana, 5.474 —
592-9430): 14h50, 16h30,18hl0,19h50, 21h30. Odeon
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835): 14h, 15h40,
17h20, 19h, 20h40. Sáb. e dom., a partir de 15h40.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-
1338), Niterói (Rua Visconde do Rio Branco, 375 —
719-9322): 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h. Olaria
(Rua.Uranos, 1.474 — 230-2666): 15h30, 17hl0,
18h50, 20h30. Campo Grande (Rua Campo Grande,
880 — 394-4452): 15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (14
anos).

Num futuro não muito distante, devido ao aumen-
to da população, só é permitido a cada casal ter um
filho. John e Karen infringem esta lei e ele é levado a
uma sofisticada prisão de segurança máxima jamais
construída. EUA/1992.

REAPRESENTAÇÃO

? ? ? ?
Bambi — De David D. Hand. Produção de Walt
Disney. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 255-4491),
Art-Casashopping 3: sáb. e dom., às 15h. Art-Plaza 1:
sáb. e dom., às 15h50, 17h20. Art-Fashion Mall 2:
sáb. e dom., às 16h. (Livre).

Fábula sobre a vida na floresta que retrata o ciclo
natural da vida de um jovem cervo desde o seu
nascimento. EUA/1942.

? ? ?
Os imperdoáveis (Unforgiven), de Clint Eastwood.
Com Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Free-
man e Richard Harris. Cisne (Av. Geremário Dantas,
1.207-392-2860): 17h30, 21h. (12 anos).

Fora-da-lei abandona o crime para viver numa
fazenda mas, precisando de dinheiro, não resiste ao
convite para matar dois cowboys e receber a recom-
pensa. EUA/1992.

Areias brancas (White sands), de Roger Donald-
son. Com Willem Dafoe, Mickey Rourke, Mary Eli-
zabeth Mastrantonio e Mimi Rogers. Cisne (Av.
Geremário Dantas, 1.207 — 392-2860): 16h, 19h30.
(12 anos).

Homem é encontrado morto, no deserto, ao lado
de uma pasta cheia de dinheiro, e o policial destacado
para a investigação assume a identidade do morto
para tentar elucidar o caso. EUA/1992.

PRE-ESTREIA

A assassina (The assassin), de John Badham. Com
Bridget Fonda, Anne Bancroft, Harvey Keitel e Der-
mot Mulroney. Roxy-3 (Av. Copacabana, 945 —
236-6245): 6a, às 22h. (14 anos).

A desajustada Maggie passa por um processo de
transformação e adquire a capacidade de se apaixo-
nar. É quando começa a sofrer pelos atos de violência
que seu emprego exige. EUA/1992.

Cães de aluguel — (Reservoir Dogs), Quentin Ta-
rantino. Com Harvey Keitel, Tim Roth, Quentin
Tarantino e Chris Penn. Art-Fashion Mall 1 (Estrada
da Gávea, 899 — 322-1258): sáb., à meia-noite. (14
anos).

A violência e os conflitos que surgem entre um
grupo de assaltantes cujo meticuloso roubo de joalhe-
ria se torna um fracasso. EUA/1992.

28/5 a 3/6/1993
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.CINEMA

PRÉ-ESTRÉIA

Orlando, a mulher imortal (Orlando), de Sally
Potler. Com Tilda Swinton, Billy Zane, Lothaire
Bluteau e Charlotte Valandrey. Art-Fashion Mall 2
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): sáb., à meia-
noite. (Livre).

Orlando é uma viagem através do tempo de al-
guém que viveu por 400 anos, primeiro como homem
e, depois, como mulher. Baseado na obra de Virgínia
Woolf.

Escorpião escarlate (Brasileiro), de Ivan Cardoso.
Com Herson Capri, Andréa Beltrão, Nuno Leal
Maia e Monique Evans. Estação Botafogo/Sala-1
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112): 6a, às
22h. Star-Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
521-4690): sáb., à meia-noite. Niterói-Shopping 2
(Rua da Conceição, 188/324 — 717-9655): sáb., às
21 h. (14 anos).

As aventuras do detetive O Anjo, sucesso radiofô-
nico na década de 50. História baseada no conto
policial de R.F. Luchetti. Produção de 1989.

Johnny Stecchino — De Roberto Benigni. Com
Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Paola Bonacelli e
Ignazio Pappalardo. Cinemateca do MAM (Av. In-
fante D. Henrique, 85 (210-2188): dom., às 20h30.

>¦ Motorista de ônibus escolar é desprezado pelas
mulheres até o dia em que é atropelado por uma
mulher rica e misteriosa, que o socorre e o apresenta
ao mundo do crime. Itália/1991.

MOSTRA

Mostra 1968 — Às I7h40, 19h20, 2lh: A chinesa
(La chinoise), de Jean-Luc Godard. Com Annie Wia-
zemsky, Jean-Pierre Léaud e Juliette Berto. Nesta
sexta, no Cine Arte-UFF, Rua Miguel de Frias, 9
(717-8080). (12 anos).

Em pleno verão parisiense de 1967, grupo de
jovens planeja atentados terroristas, em meio a dis-
cussões sobre a Revolução Cultural Chinesa. França/
1967.

Mostra 1968 — Às 17h, I9h, 21h: Loucuras de
uma primavera (Milou en Mai), de Louis Malle. Com
Michel Piccoli, Miou-Miou, Michel Duchaussoy e
Dominique Blanc. Sáb., no Cine Arte-UFF, Rua Mi-
guel de Frias, 9 (717-8080). (10 anos).

Os acontecimentos de maio de 68, em Paris,
chegam até uma pequena cidade do Sul da França,
enquanto uma família se reúne para o funeral da
matriarca. França/1990.

Mostra 1968 — Às I7h20, 19hl0, 21h: O estranho
caminho de São Tiago (La Voie Lactée), de Luis
Bunuel. Com Pierre Clementi, Laurent TerziefF, Del-
phine Seyrig e Alain Cuny. Dom., no Cine Arte-UFF,
Rua Miguel de Frias, 9 (717-8080). (12 anos).

Dois homens dirigem-se a Santiago de Camposte-
Ia, na Espanha, e encontram pelo caminho uma
galeria de personagens bizarros. França/Itália/1968.

Mostra surrealista de cinema (VII) — Às 18h30:
Zaroff, o caçador de vidas (The most dangerous ga-
me), de Ernest B. Schoedsack e Irving Pichei. Sáb.,
na Cinemateca do MAM, Av. Infante D. Henrique,
85 (210-2188).

Mostra surrealista de cinema (VIII) — Às
18h30: Bailet mecânico (Le ballet mècanique), de
Fernand Léger e Dudley Murphy; A sorridente mada-
me Beaudet (La souriante madame Beaudet), de Ger-
maine Dulac; Cinco minutos de cinema puro (Cine
minutes de cinema pur), de Henri Chomette; Faits
divers, de Claude Autant-Lara; De volta à razão, de
Man Ray, e Reflexões de uma moça no banho, de
autor não identificado. Dom., na Cinemateca do
MAM, Av. Infante D. Henrique, 85 (210-2188).

'Orlando — A mulher Imortal'

EXTRA

O processo do desejo (La condanna), de Marco
Bellocchio. Com Vittorio Mezzogiorno, Claire Ne-
bout e Andrzej Seweryn. 6a, no Centro Cultural Banco
do Brasil (Rua Io de Março, 66 — 216-0237): Nesta 6a
e sáb., às 16h30, 18h30, 20h30; dom., às 16h30,
18h30. (14 anos).

? Mulher fica trancada num museu ao lado de um
estranho que a seduz mas, ao descobrir que ele
possuía as chaves, sente-se traída e o denuncia por
estupro. Urso de prata no Festival de Berlim. Itália/
1990.

Confiança (Trust), de Hal Hartley. Com Adrienne
Shelly, Martin Donovan, Merrit Nelson e John Mac-
Kay. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63 —
267-7295): 6a e sáb., à meia-noite. (14 anos).

Na primeira fila

A tribo dos apressadinhos pode se

deliciar na madrugada de sábado para
domingo com a exibição antecipada dos

dois melhores filmes que estréiam sema-

na que vem: Orlando — A mulher imor-

tal, de Sally Potter, e Cães de aluguel, de

Quentin Tarantino, atrações programa-
das pelos Art-Fashion Mall 1 e 2.

Adolescente grávida e sem nenhum apoio da
família encontra ajuda apenas de um jovem desajus-
tado que lhe propõe formarem juntos uma família.
EUA/1991.

Cinema na universidade — Às 12h: O escorpião
escarlate (Brasileiro), de Ivan Cardoso. Com Herson
Capri, Andréa Beltrão, Nuno Leal Maia e Monique
Evans. 6a, no Auditório da Rio Data Centro/PUC,
Rua Marquês de São Vicente, .225.

As aventuras do detetive O Anjo, sucesso radiofô-
nico na década de 50. História baseada no conto
policial de R.F. Luchetti. Produção de 1989.

Socorro! (Help!), de Richard Lester. Com Paul
McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Har-
rison e Eleanor Bron. Cinemateca do MAM (Av.
Infante D. Henrique, 85 — 210-2188): sáb., às 16h30.
(Livre).

Os Beatles são perseguidos pelos seguidores de
uma seita oriental, que pretendem recuperar um anel
que está em poder de Ringo Starr. Inglaterra/1965.

Monterey Pop (Monterey Pop), documentário de
D. A. Pennebaker. Com Janis Joplin, Jimi Hendrix e
Ravi Shankar. Cinemateca do MAM (Av. Infante D.
Henrique, 85 — 210-2188): dom., às 16h30. (10
anos).

Longa-metragem sobre o festival de música reali-
zado em Monterey, Califórnia, com entrevistas dos
espectadores e apresentação dos shows. EUA/1969.

PRÉ ESTRÉIA HOJE as 22h no ESTAÇÃO BOTAFOGO 1

AMANHÃ às 24h no STAR IPANEMA e 21 h no NITERÓI SHOPPING 2

^^¦COMEDIA, SEXO E TERROR EM DOSES EXATAS I
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HERSON CAPRI * ANDRÉA BELTRÃO * NUNO LEAL MAIA

MONIQUE EVANS * LEO JAIME * ISADORA RIBEIRO * ROBERTA CLOSE
UMA DISTRIBUIÇÃO

CIDADEMARAVILHOSA
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IVAN CARDOSO,
STRE DO TERRIR^¦ATACAR!
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Negócio

da China

no museu

Neste 
sábado, a China

vai estar mais perto do
Rio. A partir das lOh, vá-
rias atividades vão come-
morar a Festa do Dragão,
tradicional festa chinesa,
realizada pela primeira vez
no Brasil. O evento, pro-
movido pela escola Honan
Shao Lin Norte de Kung
Fu, com o apoio do con-
sulado da República Po-

pular da China, da Varig e
da Riotur, será realizado
no parque do Museu da
República.

A festa começa às lOh,
com brincadeiras, sorteios e

poesia. Às 10h30, haverá
um workshop de tai-chi-
chuan, com o professor
Braz Soares, seguido da

abertura oficial do evento
— em que o professor Mar-
ceio Antunes contará a his-
tória da Festa do Dragão.
A partir de meio-dia, é a vez
da Dança do Dragão (com

o grupo de dança da Acade-
mia Sino Brasileira de Kung
Fu), a Dança das Fitas, com

grupos infantis da colônia
chinesa, e a apresentação da
Escola Honan de Kung Fu.

A parte da tarde abre espa-

ço para uma apresentação
de poesias performáticas.
mais workshop de tai-chi-
chuan, uma palestra da filo-
sofia Shao Lin, entre outras
atividades. No encerramen-
to da festa, às 16h50, é hora
de uma meditação shao lin.

Na área de lazer, o res-
taurante chinês Wan Hua
terá um mini cardápio tipi-
co: rolinho primavera, zon-
zi (bolinhos de arroz enro-
lados em folha de bambu e
amarrados com barbante
colorido) e banana carame-
lada, além de artesanato
chinês para venda. Apesar
de aberto ao público, os or-

ganizadores solicitam uma
contribuição em material
escolar, que será doado ao
Educandário Romão Duar-
te, em Laranjeiras.

? Festa do Dragão — Sáb., a partir
das lOh. Museu cia República. Rua do
Catete, 153, Catete.

K! Cuidado

Os Sábados no Arpoador, promovi-
dos pela Rio-Esportes, são quase per-
feitos: a programação é ótima, diver-
tida, e todo mundo gosta. O problema
está no Parque Garota de Ipanema —
antes considerado um dos lugares
mais bonitos da orla do Rio. Atual-
mente, o lugar está imundo, repleto
de mendigos e abarrotado de barra-
quinhas vendendo comida.

SEXTA
Conhecendo o Rio a pé — O projeto da Riotur
traz como atrações neste fim de semana passeios ao
Parque da Cidade/Horto (sáb., às 9h), ao Parque do
Flamengo — incluindo Marina da Glória — (sáb., às
14h) e travessia Plataforma/Canoas (dom., às 9h).
Inscrições nesta sexta, das lOh às 16h, na Gerência de
Estudos Turísticos da Riotur (Rua da Assembléia, 10,
sala 815, tel.: 297-7117).

Cinema na universidade — O escorpião escarlate,
de Ivan Cardoso, será exibido em pré-estréia no
auditório do Rio DataCentro, na PUC, às 12h. Após
a sessão, debate com o diretor.

SABADO
Bodyboarding amador — Neste fim de semana se
realiza, no Posto 11, a partir das 7h30, a terceira
etapa do circuito aberto de Bodyboarding Amador,

promovido pelo McDonald's Ipanema e pela Asso-
ciação de Bodyboarding de Ipanema (ABBI). São
cerca de 100 participantes de todo o país.

Sábados no Arpoador — Aulas de tai-chi-chuan,
às 8h, abrem as atividades no Parque Garota de
Ipanema. A seguir, gingado e berimbau na aula de
capoeira de Mestre Camisa, das 9h às 1 lh. À tarde, o
teatro infantil, com a peça A galinha cantora, começa
às 16h. Encerrando, a Academia de Dança de Salão
Maria Antonieta dá aulas para os pés-de-valsa.

Sábados na Penha — A partir das 16h, no Parque
Ary Barroso, A bruxinha que era boa, um clássico do
teatro infantil. Antes disso, aulas de tai-chi-chuan (às
8h) e capoeira, com Mestre Hulk (às 9h). Logo após a
peça, aula de dança com os professores da Academia
Aérea de Dança.

Roda de leitura — Em dois horários (10h30 e 13h),
o CCBB (Rua Io de Março, 66, Centro) promove a
roda de leitura, tendo escritores como leitores-guias.
Neste sábado, a leitura será comandada por Victor
Giudice (às 10h30) e por Rosa Kapila (às 13h). É
necessário retirar a senha meia hora antes.

Campeonato de RPG — A primeira etapa do I
Campeonato de Role Playing Games (RPG) acontece
neste sábado, a partir das lOh, no segundo piso do
McDonaWs da Rua São José, no Centro. No local,
uma exposição de miniaturas, livros e jogos de RPG.

Torneio de streetball no BarraShopping —
Streetball é uma mania americana que tem sua pri-
meira edição brasileira neste sábado e domingo. É um
jogo de basquete disputado por dois trios, em uma só
tabela, num set de 10 minutos ou 20 pontos. As
inscrições podem ser feitas no estande montado pró-
ximo à portaria B do shopping, das 14h às 22h. O
torneio acontece sábado e domingo, das 8h às 18h.

Lançamento — O cantor Errol lança, neste sábado,
a partir das 21h, no Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno, no Campo de São Bento, em Niterói, seu
primeiro disco pelo selo Niterói, As vezes é assim.

DOMINGO
IV Grande Enduro de Niterói — Válido para a
quarta etapa do campeonato carioca, o enduro está
marcado para sair às lOh da Praia de Charitas. em
Niterói, com chegada prevista para as 15h30.

Happy-hour — A cantora Felicidade faz o show na
Praça de Alimentação do Madureira Shopping Rio
(Estrada do Portela, 222, Madureira), às 19h.

Marionetes — Último dia para ver TV Tupã — Um
programa de índio, com a Companhia Ossos do Ofi-
cio, às lOh, no Teatro de Marionetes do Parque do
Flamengo, na altura do n° 300 da praia.

Bicicleta — A loja Bike Rogers promove passeio
com encontro às 8h em frente à loja (Av. das Améri-
cas, 3.939, bloco I, lj T, próximo ao BarraShopping.
tel.: 431-1297). Quem tiver sua bicicleta pode ir peda-
lando para lá e seguir até a Represa do Camorim, em
Jacarepaguá, percurso deste fim de semana.

Música na praça — Show da banda Refazenda.
com covers de músicas de Gilberto Gil. às 19h. na
Praça de Alimentação do Plaza Shopping (Rua 15 de
Novembro, 8, Centro, Niterói).

Pro :

cardíaco

PRONTO SOCORRO • CTI
MÉTODOS DIASNÓSTICOS
CORONARIOGRAFIA CIRÚRGIA CARDÍACA

CIRURGIA VASCULAR

246-6060 286-4242
Rua Dona Mariana, 219 Botafogo
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Dinho ('£ direita'), o lider do Capital: versoes mais pesadas para antigos sucessos

22h30. Couvert a CrS 200 mil (4a e 5a) e CrS 250 mil
(6a e sáb.). Consumação a CrS 120 mil. Até 29 de
maio.

Chiclete com Banana — Canecão, Av. Venceslau
Braz, 215 (295-3044). 5a, às 21h30; 6a e sáb., às 22h30;
dom., às 21 h. CrS 350 mil (pisla e arquibancada); CrS
380 mil (mesa lateral e mezaninos) e CrS 450 mil
(mesa central e frisas). Até 29 de maio. Leia mais no
Atenção.

Lecy Brandão/Um ombro amigo — Casa Bran-
ca, Av. Mem de Sá, 17 (252-4428). A cantora se
apresenta com a banda Máfia. 5a. às 22h; 6a, sáb. e
véspera de feriado, às 23h; dom., às 21 h30. CrS 180
mil (5a e dom.) e CrS 200 mil (6a e sáb.). Até 6 de
junho.

Sílvio César/Aos mestres com carinho — Peo-
pie, Av. Bartolomeu Mitre, 370 (294-0547). De 4a a
sáb., ás 23h. Couvert a CrS 160 mil (4a e 5a) e CrS 220
mil (6a e sáb.); consumação a CrS 100 mil. Até
sábado.

uinno ( a direita ), o líder do Capital: versões mais pesadas para antigos sucessos

'Os 
garotos têm sempre razão'

PATRÍCIA PALADINO

Uma 
década, cinco

discos e muitas me-
nininhas depois que dese-
barcaram — vindos de
Brasilia — no Rock Bra-
sil, os rapazes do Capital
Inicial abandonam o pop
e distorcem as guitarras.
O grupo faz uma única
apresentação nesta sexta,
às 22h, no Circo Voador.
Foi no palco do Circo
que o Capital pisou pela
primeira vez em solo ca-
rioca, em junho de 1983,
abrindo um show de Lo-

bão. "Há uns dois anos a
gente viu que tinha se tor-
nado apenas uma vitrine
pras meninas. Hoje, nos
nossos shows têm mosh
(,gente se jogando do palco
para a platéia), camisinha
voando", frisa o vocalista
Dinho.

Renegando os discos
anteriores ("com exceção
do primeiro e do últi-
mo"), Dinho e o Capital
incluíram no roteiro Psi-
copata, Música urbana,
Fátima e Veraneio vascaí-
na, músicas que permitem

uma versão mais pesada.
Há ainda uma sessão
acústica, clássicos do Sex
Pistols e dos Ramones e
inéditas do disco que co-
meçam a gravar no se-
gundo semestre. "Os 

ga-
rotos queriam rock,
vamos tocar rock. Como
dizia David Bowie, os ga-
rotos sempre têm razão",
observa Dinho.

? Capital Inicial— Circo Voa-
dor, Arcos da Lapa, s/n° (252-
8231). 6a, às 22h. A banda Dan-
geon abre o show. Sáb., às 22h,
Dorsal Atlântica, The Mist e
Corrosion. CrS 150 mil.

ESTREIA

Capital Inicial — Leia texto acima.
Carlos Malta/Toque — Leia texto na página ao
lado.

Cover girls — Trigonometrya Dance, Rua Leopoldi-
na Rego. 52 e 52-A, Ramos (260-9125). Sáb., à lh, e
dom., às 16h. CrS 200 mil.

? O trio de cantoras americanas que estourou com o
sucesso Wishing on a star (tema da personagem Yas-
min na novela De corpo e alma) se apresenta na mais
nova casa noturna da cidade.
Dorsal Atlântica — Circo Voador, Arcos da Lapa,
s/n° (221-0405). Sáb., às 22h. Abertura com The Mist
e Corrosion. CrS 150 mil.

Cama de Gato/Dança da lua — Mistura Fina, Av.
Borges de Medeiros, 3.207 (266-5844). Show come-
morativo dos 10 anos do grupo. De 4a a sáb., às

Pery Ribeiro/Tambores da paz — Cafè-Concerto
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (532-4192). De 4a
a sáb., às 18h30. CrS 150 mil (4a e 5a) e CrS 180 mil (6a
e sáb.). Consumação a CrS 40 mil. Ingressos a domi-
cílio (221-0515 e 222-4860). A casa abre às 17U30 com
serviço de bar e música ambiente. Até 5 de junho.

Moraes Moreira — Cafè-Concerto Teatro Rival,
Rua Álvaro Alvim, 33 (532-4192). 6a e sáb., às 22h.
CrS 180 mil e consumação a CrS 60 mil. Ingressos a
domicílio (221-0515 e 222-4860). Até sábado.

Fábio Júnior e banda — Tijuca Tênis Clube, Rua
Conde de Bonfim, 451, Tijuca (268-1012). Dom., às
22h. CrS 200 mil (sócios), CrS .250 mil (não sócios);
CrS 400 mil (cadeiras numeradas, sócios), CrS 500 mil
(cadeira numerada, não sócios).

Nacho Mena/Embriagados na noite — Jazzma-
nia, Av. Rainha Elizabeth, 769, Ipanema (227-2447).
6a e sáb., às 23h; dom., às 22h. CrS 150 mil (couvert) e
CrS 75 mil (consumação).

FESTIVAL
Diet Coke Jazz Brasil — Parque do Cantagalo, na
Lagoa. Com Ricardo Silveira e Serginho Trombone.
Dom., às 17h. Leia mais na matéria de capa, a partir
da página 28.

DE GRAÇA
Diz Isso Cantando — Teatro Gonzaguinha, Rua
Benedito Hipólito, 125, Praça 11 (232-1087). 6a (
sáb., às 19h. Leia mais no Atenção.

Projeto Arrastão Cultural — Palácio da Cultura,
Rua da Imprensa. 16/sl. Capoeira e Maculelê. 6a, às
18h. Grupo de dança afro Abis-si Aiyê. 6a, às 19h.
Grupo Olhar Colírico. 6a. às 20h.

Orquestra Rio Camerata — Leme Tênis Clube,
Rua Gustavo Sampaio. 74. Regência de Israel Mene-
zes. No programa, obras de Haendel, Bach e Mozart.
Dom., às 17h.
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MPB
Os Copacabanas/The rest of -— Arabella. Itanha-
gá Center, Estrada da Barra, 1.636. bloco C/loja A
(493-3460). De 5a a sáb., às 22h. Couvert a CrS 150
mil e consumação a CrS 60 mil. Até 29 de maio.

Reppolho — Torre de Babel, Rua Visconde de Pira-
já, 128 (287-4532). De 5a a sáb., às 22h30. Couvert a
CrS 150 mil e consumação a CrS 80 mil. Até 29 de
maio. Leia mais no Atenção.

Subversões ll/Vestidos de noiva — Torre de
Babel, Rua Visconde de Pirajá. 128, Ipanema (287-
4532). 5a e 6a, às 22h30; sáb., ás 24h. CrS 150 mil
(<couvert) e CrS 80 mil (consumação). Leia mais no
Atenção.

Flávio Guimarães e Otávio Rocha — Café La-
ranjeiras, Rua das Laranjeiras, 402 (205-0994). De 5a
a sáb., às 22h. Couvert a CrS 120 mil. Até 29 de
maio.

João Nogueira/5Passo — Teatro João Caetano,
Praça Tiradentes, s/n° (221-0305). De 2a a 6a, às
18h30. CrS 80 mil. Até 4 de junho.

Marisa Gata Mansa/Um tributo a Doiores
Duran — Calígola Night Club, Rua Prudente de
Moraes, 129 (287-1369). De 4a a sáb., às 22h30.
Couvert a CrS 200 mil e consumação a CrS 100 mil.
Até 5 de junho.
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Série Erudita com
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Aline (voz) Raimundo Nicioli (piano)
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Banda Cheiro de Amor — Imperator, Rua Dias da
Cruz, 170 (592-7733). 6a e sáb., às 22h: dom., às 21h.
CrS 300 mil (camarote) e CrS 200 mil (pista). Até
domingo.

Rosa Passo/Amorosa — Vinícius, Av. Vinícius de
Moraes, 39 (287-1497). De 4a a sáb., às 23h. Couvert a
CrS 150 mil (4a e 5a) e CrS 180 mil (6a e sáb.). Até 29
de maio.
Gonzaguinha na voz de Telma Tavares — Au
Bar, Av. Epitácio Pessoa, 864 (259-1041). Participa-
ção de Paulo César Feital. 4a e 5a, às 22h30; 6a e sáb.,
às 23h. Após o show, apresentação do cantor Silvi-
nho. Couvert a CrS 150 mil (4a e 5a) e CrS 180 mil (6a e
sáb.). Até sábado.

Itamara Koorax e banda — Teatro João Theotô-
nio, Rua da Assembléia. 10/subsolo (224-8622 r.236).
6a, às 12h30 e 18h30; sáb., às 21 h e dom., às 20h. CrS
100 mil. Até 13 de junho. Leia mais no Atenção.

Quinteto Tomás Improta — Antonino, Av. Epitá-
cio Pessoa, 1.244 (267-6791). Todos os domingos, a
partir de 20h. Antes do show, às 18h, apresentação
do projeto Gente Nova com a banda In Concert.
Couvert a CrS 100 mil e consumação a CrS 50 mil.
Até 6 de junho. %

Cláudio Nucci — Teatro de Arena da UFRJ, Av.
Pasteur, 250. 6a, às 22h. CrS 80 mil.

Grupo Tocanairá — Espaço Cultural Tocando em
Você, Rua General Roca, 518 (248-2769). Sáb., às
18h30. CrS 250 mil.

O homem do sax

tamanho família

Um 
timaço sobe ao palco do Rio Jazz

Club a partir desta sexta. Para o
show Toque, o saxofonista Carlos Malta
— que toca, entre outros instrumentos,
um sax-barítono de mais de um metro —
convocou um escrete de primeira: o per-
cussionista Marcos Suzano, o violonista
Guinga, o fagotista Geraldo Jorge e o
pianista Leandro Braga. "Não é uma ja/h.
Temos um fio condutor, que vai da Ba-
chiana n° 6, de Villa-Lobos, a composições
minhas, de Hermeto Paschoal e Guinga",
explica Malta. O show tem ainda no re-
pertório Catavento, de Milton Nascimen-
to, Estrovão dourado, de Hermeto Pas-
choal (com quem tocou por 12 anos), e
um improviso de Malta e Suzano em cima
da música que dá nome ao show. Eles vão
bater um bolão.
O Toque Rio Jazz Club, Rua Gustavo Sampaio,
s/n°, Leme (541-9046). 6a e sáb., às 23h. CrS 180 mil
{couvert)-, CrS 90 mil (consumação).

REGGAE
Ton Ton Reggae — Associação Civil, Rua Lauro
Müller, 2 (295-0243). Com o cantor McDonnis e as
bandas The Medusa Dreads e Água de Coco. Todos
os domingos, ás I9h. CrS 100 mil.

CLÁSSICO
Classics by the pool — Copacabana Palace, à beira
da piscina. Av. Atlântica, 1.702 (255-7070). Apresen-
tação do Quadro Cervantes. De 5a a dom., às 20h.
Sem couvert. Todos os itens do menu são acompa-
nhados de uma taça de champagne M.Chandon, sem
custo adicional. Se chover, o programa será transferi-
do para o restaurante Pérgula. Até domingo.

JAZZ
Jazz night/Quartier Latin — Café de la Paix, do

Hotel Meridien. Av. Atlântica, 1.020 (275-9922). 6a, a
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partir das 20h. CrS 215 mil (as entradas), CrS 395 mil
(prato principal) e CrS 550 mil (menu completo). Até
esta sexta.

Rio Jazz Orchestra/The king of swing/Benny
Goodman — Gula Bar, Av. Delfim Moreira, 630.
Reservas pelo tel. 259-5212. De 5a a sáb., às 23h e
dom., às 21h. Couvert a CrS 130 mil (5a e dom.) e CrS
160 mil (6a e sáb). Consumação a CrS 70 mil. Até
domingo.

HEAVY
Garage Art Cult — Garage Art Cult, Rua Ceará,

154. As bandas Nuvem Ácida, Xad Caramelo e Dead
Easy. 6a, às 21h. As bandas Serial Killers, Cabeça, Go
Ahead e Headache. Sáb., às 2lh. CrS 70 mil (6a) e CrS
80 mil (sáb.).

Carlos Malta: de Villa-Lobos a Hermeto

faMl GO NZA GtllNHA
na voz cle

IMM TELMA TAVARES
fpwsgjplj S£rie Erudita com
Slip MARCUS LLERENA
mmm cristina braga

Aline (voz) Raimundo Nicioli (piano)^
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Itamara Koorax — Uma
das melhores cantoras da
nova safra da MPB faz o
lançamento de seu novo
disco no Teatro João
Theotônio. Amadrinhada
pela divina Elizeth Cardo-
so, ela canta um repertó-
rio selecionado: Gilberto
Gil, Tom Jobim, João
Bosco e Baden Powell,
entre outras feras.

Chiclete com Banana —

Quem resiste ao refrão
Kara karamba kara ka-
raôl A banda baiana, li-
derada pelo vocalista e
baixista Bell Marques, é
uma das precursoras da
axé-music. Ela está no
Canecão. Mas só até sá-
bado.
Diz isso cantando — O

grupo homenageia Ciro
Monteiro, com um reper-
tório baseado em grava-
ções e depoimentos do
cantor. No show, além de
suas histórias, as parce-
rias mais famosas (com
Vinícius, Baden etc).
Reppolho — O percussio-
nista lança uma grife de
instrumentos musicais no
Torre de Babel. Mesclan-

do linguagens como o
funk, o reggae, o jazz e o
soul, Reppolho faz o que
chama de "música tribal
tecnológica".
Subversões II — Eles es-
tão de volta. Agora, em
horário nobre. Luiz Sa-
lem, Aloísio de Abreu e
Márcia Cabrita estão no
Torre de Babel, de quinta
a sábado.

CLÁSSICO

Projetos Domingos Musicais — Sala Cecília
Meireles, Largo da Lapa, 47 (232-9714). Recital do
violinista Daniel Guedes e da pianista Sônia Goulart.
No programa, obras de Mozart, Mignone e César
Frank. Dom., às 17h. CrS 50 mil.

Cristina Braga e Marcos Llerena — Au Bar, Av.
Epitácio Pessoa, 864. Reservas pelo tel. 259-1941.
Recital de harpa e violão. No programa, obras de
Vivaldi, Paganini e Debussy. Dom., às 19h. Couvert a
CrS 180 mil.

Concertos Sul América/Orquestra Sinfônica
Brasileira — Teatro Municipal, Praça Floriano, s/n°
(297-4411 r. 121). Regência de Hubert Soudant. No
programa, obras de Mendelsson e Dvorak. Sáb., às
16h. CrS 300 mil (platéia e balcão nobre); CrS 170 mil
(balcão simples) e CrS 100 mil (galeria).

Inori à prostituta sagrada — Teatro I do Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março, 66
(216-0237). Ópera ritual de Jocy de Oliveira. Com
Sara Goulart, Susana Ribeiro, Cláudio Guimarães e
outros. 4a, 6a e dom., às 19h; sáb., às 21 h. CrS 100
rfiil. Até 13 de junho.

EM BAR
Mu ri Costa — Havana Café Concerto, no São Con-
rado Fashion Mall. Estrada da Gávea, 899/Lj. 207
(322-0159). De 5a a sáb., às 22h30; dom., às 21h30. .
Consumação a CrS 200 mil. Até domingo.

Cristiane Britto — Skylab Bar, no Rio Othon. Av.
Atlântica, 3.264/30° (521-5522 ramal 2714). De 5a a
sáb., às 22h. Consumação a CrS 170 mil. Manobreiro
na porta.

Áurea Martins — Antonino, Av. Epitácio Pessoa,
1.244 (267-6791). A cantora se apresenta com o pia-
nista Zé Maria. De 5a a sáb., às 22h. Couvert a CrS
100 mil.

Alexandre Rocha/Muito mais que azul — Pur-
pie Rain, Rua Paulo Barreto, 94 (295-7607). 6a, às
21h. Couvert a CrS 80 mil.

Bar One Twenty One — Sheraton Rio Hotel, Av.
Niemeyer, 121 (274-1122 ramal 1233). 2a a sáb., a
partir de 21h, música para ouvir e dançar. 5a a sáb., a
partir de 21h, show com c saxofonista Hélcio Brenha.
Consumação a CrS 138 mil (2a a 4a) e CrS 230 mil (5a
a sáb.).

Calígola — Piano-bar Calígola, Rua Prudente de
Moraaes, 129 (287-1369). Jazz com Idriss Boudrioua,
Doris Galante e Jorge Helder. 4a a sáb., a partir das
24h. Couvert a CrS 200 mil e consumação a CrS 100
mil.

Beco da Bohemia — Rua Góis Monteiro, 34 (541-
7348). Com Mário Dutra. 3a a 6a, às 18h. Sem
couvert. Show de José Alexandre. 6a e sáb., às 22h30.
Couvert a CrS 60 mil e CrS 70 mil (6a e sáb.).

Terra molhada — Piggly Viggly, Av. Quintino Bo-
caiúva, 217 (714-3424). 6a, às 23h. Couvert a CrS 130
mil. Até esta sexta.

Pery Ribeiro — Duerê, Estrada Caetano Monteiro,
1.882 (616-1126). 6a e sáb., às 23h. Couvert CrS 150
mil.

Serguei — Sallon & Cia, Estrada Caetano Monteiro,
915 (571-2437). 6a e sáb., às 23h. Couvert a CrS 100
mil.

Aline e Raimundo Niciolli — AuBar,A\. Epitácio
Pessoa, 864 (259-1041). 2a a sáb., a partir das 19h.
Couvert a CrS 30 mil.

Vagabanda — Lugar Comum Arte e Cultura, Rua
Álvaro Ramos, 408 (541-4344). 6a, às 21h. Couvert a
CrS 75 mil e consumação a CrS 60 mil.

Itamara: cantando feras
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CarIos MaIta

O grande saxofonista (ex-Hermeto) em carreira solo

Convidados especiais:

CiiNqA, LeaniJro Braça, Gemido JoRqe e Marcos Suzano

hoje e amanhã às 23 h

RIO
JAZZ
CLUB

Tambor Reservas 541-9046
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EM BAR
Lá Cave de Paris — La Cave de Paris, Rua do
Oriente, 437 (252-5534). Noites de jazz com Paulo
Russo, Idriss Boudrioua e Dario Galante. 6a e sáb., às
21 h30. Couvert a CrS 100 mil.

Cabaret de La Paix — Hotel Meridien. Av. Atlânti-
ca, 1.020 (275-9922). Com Gigi e seu conjunto. Sáb.,
a partir de 20h30. CrS 215 mil (entradas), CrS 395 mil
(prato principal) e CrS 550 mil (com direito ao menu
completo e uma caneca de chope). Sem couvert.

Perestroika — Rua Conde D'Eu, 113 (493-9073).
Banda Silent. 6a, às 22h. Banda Paranóia. Sáb., às
22h. Couvert a CrS 60 mil (6a) e CrS 50 mil (sáb.) e
consumação a CrS 60 mil.

A Banda — Botanic, Rua Pacheco Leão, 70 (274-
0742). Dom., às 21h. Couvert e consumação a CrS
100 mil. Até 13 de junho.

Zeppelin — Estrada do Vidigal, 471 (274-1549). Com
Alonso. 5a e 6a, a partir de 22h. Com Gladstone. Sáb.,
às 22h. Com Victor Lopes. Dom., às 21h30. Couvert a
CrS 45 mil (5a e dom.) e CrS 65 mil (6a, sáb. e véspera
de feriado). Consumação a CrS 42 mil (só 6a, sábado
e véspera de feriado).

Lô abre a porta — Mistura Fina, Av. Borges de
Medeiros, 3.207 (266-5844). Texto de Heloísa Perissé.
Direção de Cirano Rosalen. Com Heloísa Perissé,
Luiza Thiré, Maria Clara Gueiros e Fábio Andreolli.
Todos os domingos, às 20h. Couvert a CrS 120 mil e
consumação a CrS 80 mil.

Chico's Bar — Av. Epitácio Pessoa, 1.560 (287-
3514). O pianista Luiz Carlos Vinhas e a cantora Rita
fazem revezamento com o maestro Eli Arcoverde e
Bibba Ribeiro. Diariamente, a partir de 22h. Consu-
mação a CrS 200 mil.

Semana baiana — Moenda, Av. Atlântica, 2.064
(257-1834). Show com o violonista José Paulo e a
cantora Sumitra. De 2a a dom., a partir de 19h. CrS
300 mil (com direito a bufê especial de comida baiana
e uma taça de vinho). Crianças até sete anos não
pagam. Até domingo.

HUMOR
Divirta-se com Berta Loran — La Place, Rua
Visconde de Pirajá, 66 (267-4015 ramal 67). 6a e sáb..
às 21h; dom., às 20h. CrS 100 mil.

Nádia Maria — Espaço Cultural Café Nice, Av. Rio
Branco, 277/subsolo 2 (262-8376). 3a a 6a, às 18h30.
CrS 140 mil (3a e 4a) e CrS 170 mil (5a e 6a).

Tom Cavalcante/É cana e brava — Teatro da
Lagoa, Av. Borges de Medeiros, 1.426 (274-7999). 5a
a sáb., às 21h30; dom., às 20h30. CrS 130 mil (5a e
dom) e CrS 150 mil (6a e sáb.). Estacionamento pró-
prio.
Bemvindo Sequeira/Pelo humor de Deus!
(Axé humor) — Teatro América, Rua Campos
Salles, 118. Telefone para reservas: 567-2027. 6a e
sáb., às 21h30, e dom., às 20h30. CrS 130 mil (6a) e
CrS 180 mil (sáb., dom., feriado e véspera de feriado).
Estudantes têm desconto de 50%.
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CENTRO CULTURAL

AUDINQ

apresenta

REVTVAL

ANOS 60

Happy Hour and Conversation Club
acompanhado de show musical.

Apresentação especial
do grupo de teatro "Even If It Rains

com um esquete da época.
Dia 28 de Maio

das 18:00 às 21:00h

CENTRO CULTURAL AUDING
Rua Padre Elias Gorayeb, 40

Tijuca • 208-4949

APOIO: CERVEJARIA KAISER LTDA.
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VSEXTA

A DOMINGO

ZIGGY MARLEY & THE MELODY MAKERS - DIAS 4E5 - 22H00 informações 5927733

CONFISSÕES DE ADOLESCENTE - DIA 5 - 17H00

COMPRE SEU INGRESSO COM LUGAR MARCADO NAS AGÊNCIAS DO BANCO ECONOMICO.
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A 'Grande de promovida por

LUCIANA HIDALGO

Seis 
horas de lágrimas, gargalhadas e

estranhas emoções chacoalhadas à
exaustão. O diretor Márcio Vianna rege a
Grande farra de atores neste sábado no
Teatro João Caetano. Nada menos que
uma maratona teatral marcada para co-
meçar às 15h30 e acabar às 21h30. "Isso

se os atores conseguirem chegar até lá,

porque muita gente deve desistir no
meio", acredita Márcio. É de se esperar. O
teatro concebido pelo diretor põe 40 ato-
res e 26 cantores num mesmo palco a
desfiar textos num pique ensandecido, in-
terrompendo apenas para corridas ligeiras
nas ruas em torno do João Caetano. En-

quanto isso, no centro da confusão, o ator
Antonio Abujamra lê a poesia de Fernan-
do Pessoa acomodado numa cadeira de
rodas. É a fina flor do experimentalismo.

Carla Marins e Claudia Mele lideram o
elenco metido nessa farra. André Protasio
rege os corais Aequale e Vozes Contem-

porâneas com uma trilha sonora que mixa
música sacra, Jorge Ben Jor e Metallica.
Tem Shakespeare e textos criados pelos

Afores levaram o público
às lágrimas há dois anos

A 
idéia da Grande farra de atores
não é nova na praça. O próprio

diretor Márcio Vianna promoveu há
dois anos, na Casa França-Brasil, uma
Farra de atores que fez gente debulhar-
se em lágrimas no palco e na platéia.
Eram 40 atores e cantores engajados
em uma montagem totalmente aleató-
ria de textos com o único compromis-
so da experimentação. O impacto foi
imediato. Enquanto o cast da farra
esmerava-se em personagens distintos
e corridas em volta do prédio da Can-
delária, o público delirava. Resultado:
aplausos durante quase meia hora.

Seis horas de

marafona cênica

TEATRO
Rogério Faissal

próprios atores em homenagem a vetera-
nos do teatro nacional. Carla Marins, por
exemplo, encarna Rubens Corrêa. "Cada

participante entrevistou alguns de seus
atores prediletos e daí surgiram as falas.
Mas o mais importante disso tudo é ver o
que acontece com as cenas à medida que
os atores chegam a seu limite físico e
emocional", experimenta Márcio.

Tem até espaço para a tradição. Às
18h, há uma cerimônia de casamento
agendada. "Com noiva de verdade e tu-

do mais", antecipa o diretor, que deve
repetir o sucesso da Farra de atores, en-
cenada na Casa França-Brasil há dois
anos (leia texto abaixo). Dessa vez, Dina
Sfat e mais 59 atores e atrizes serão
homenageados, e o epílogo promete
6.000 cópias de fotos dos artistas cho-
vendo sobre a platéia. O teatro estará
com as portas abertas todo o tempo. Sem
roleta, de graça.
? Grande farra de atores — Teatro João Caetano, Praça
Tiradentes, s/n°. Sáb., às 15h30. Entrada franca.

Arte/JB

iÉS Duração: 6 horas

Cenas: 21

Personagens em cena: 60

Atores: 40

Cantores: 26

Atores homenageados: 60

Textos: 20

Trilha sonora: 23 temas

Percurso dos atores em volta do teatro: 30 km

Cópias de fotos das atrizes homenageadas

Shell
APRESENTA

Contos de Amor e Sedução

TEATRO DE ARENA

de quinta
a domingo

te!.: 235-5348

A 'Grande farra de atores', promovida por Márcio Vianna, movimenta o João Caetano
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Boas risadas em trama policial

ESTRÉIA
Grande farra de atores — leia texto à esquerda.

0 legítimo inspetor perdigueiro — leia texto à
direita.

Cora Coralina — Roteiro e direção de Carlos Frederi-
co. Com Isabella Cerqueira Campos. Teatro Posto Seis,
Rua Francisco Sá, 51 (287-7496). De 5a a dom., às
21h30.0 preço não foi divulgado. Duração: lh.

O santo e a porca — De Ariano Suassuna. Direção
de Nancy Hoft. Com Cláudia Caê, Valéria Gasparel-
lo e outros. Teatro RioArte Tijuca, Rua Desembarga-
dor Isidro, 10 (238-7360). 6a e sáb., às 21 h; dom., às
20h. Cr$ 120.000. Até 28 de junho.

A gente não tem cara de babaca — Texto e
direção de José Carlos Moreno. Com Natalia Grim-
berg, Vitor Hugo e outros. Teatro de Lona da Barra,
Av. Alvorada, 1.791 (325-8508). 5a e dom., às 20h.
CrS 100.000. Duração: lhl 5. Até 27 de junho.

ÚLTIMOS DIAS
A entrevista — De Bruno Levinson e Daniel Herz.
Direção de Daniel Herz e Suzanna Kruger. Com os
Jovens Atores da Laura Alvim. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Moraes, 824 (247-9794). 3a e 4a, às 21 h.
CrS 100.000. Duração: lh. O espetáculo começa rigo-
rosamente no horário. Até domingo.

Círculo de quatro pontas — De Roberto Gotts.
Direção de João Gomes. Com Carla Daniel, Hugo
Gross e outros. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88
(267-7749). De 5a a sáb., às 21h; dom., às 21h; 20h. CrS
130.000 (5a, 6a e dom.) e CrS 150.000 (sáb.). Ingressos a
domicílio pelo tel.: 222-4860. Até domingo.

Banheiro feminino — Texto e direção de Regiana
Antonini. Com Cibele Santa Cruz, Flávia Werguer e
outros. Café Bar Hipôdromo, Praça Santos Dumont,
108 (274-9720). De 5a a sáb., às 22h. CrS 80.000. Até
sábado.

Solteira, casada, viúva, divorciada — De Noemi
Marinho, Luiz Arthur Nunes, Maria Adelaide Ama-
ral e Regiana Antonini. Direção de Marcelo Saback.
Com Lilia Cabral. Teatro Abel, Rua Mário Alves, 2
(719-5711). De 5a a sáb., às 21h; dom., às 20h. CrS,
150.000 (5a), CrS 180.000 (6a) e CrS 200.000 (sáb. e
dom.). Duração: lh50. Até domingo.

As viúvas do Azevedo — Uma consulta e Amor por
Anexins. De Arthur Azevedo. Direção de Juracy
Alarcón. Com Christiane Monteiro e Antônio Cha-
marelli Jr. Teatro Crismaran, Rua Ferreira Pontes,
285/sobrado. Sáb., às 20h30, e dom., às 19h30. CrS
50.000. Até domingo.

Além da vida — Direção de Augusto César Vanucci.
Com Felipe Carone, Renato Prieto e outros. Teatro
Suam, Praça das Nações, 88 (270-7082). 6a e sáb., às
21hl5; dom., às 17h. CrS 100.000. Até domingo.

O linguajar do professor — Comédia picante de
Jorge Murad e Silveirinha. Com Silverinha, Eliene
Narducci e Rosane Proença. Teatro Sesc do Engenho
de Dentro, Av. Amaro Cavalcanti, 1.661 (269-9395).
6a e sáb., às 21h, e dom., às 20h. CrS 100.000 e CrSr
50.000 (sócios). Até domingo.

l^^^^^^ta^Antonl^CailonR^^egftim^nSpStorperdifluSroSdeSloppard

Boas risadas em trama policial

m saga de dois críticos teatrais que
se levantam da cômoda cadeira

da platéia para subir no palco e

participar da trama rende boas risa-

das na comédia inglesa O legítimo

inspetor perdigueiro. O texto do dra-

maturgo tcheco radicado em Lon-

dres, Tom Stoppard, estréia nesta

sexta no Teatro Nelson Rodrigues,

importando a estética policial ingle-

sa, pela primeira vez no Rio (a tem-

porada paulista teve 20 mil especta-

dores em 100 apresentações).

Coincidência ou não, Tom Stop-

pard, um dos mais festejados teatro-

logos da Inglaterra, começou a vida

como crítico de teatro. Depois pas-
sou para o outro lado, e essa peça
escrita em 1968 não passa de uma

brincadeira em cima da relação críti-

ca-teatro. 
"É um grande game thea-

ter, uma espécie de metateatro, di-

vertido sem ser arrogante", resume o

ator Ney Piacentini.

Ney faz o papel do crítico Lunar-,

do nessa comédia dirigida por Elia--.

na Fonseca (que recebeu dois prê-
mios de diretora-revelaoão por este

trabalho). Mas é Antonio Calloni,

personificando Sentapua, que dá iní-

cio ao jogo. É ele quem sobe no

palco logo no início da peça para
atender ao telefone que não pára de

tocar. E dali não sai mais. Tem iní-

cio uma movimentação intensa, que
mistura atores e espectadores ao

som de uma trilha sonora pontuada

por referências de filmes policiais —

André Abujamra compôs os temas

especialmente para a montagem. A

trama gira em torno de três. assassi-

natos numa mansão instalada em

pleno pântano: Tudo com um tem-

pero especial — a sátira rasgada dos

velhos chavões do gênero policial in-

glês.
? O legítimo inspetor perdigueiro — De
Tom Stoppard. Direção de Eliana Fonse-
ca. Com Antonio Calloni, Yara Jamra e
outros. Teatro Nelson Rodrigues, Av. Chi-
le, 230 (262-0942). 5a e sáb., às 21h; 6a, às
19h e 21h, e dom., às 20h. CrS 150 mil (5a e
6a) e CrS 200 mil (sáb. e dom.). Estaciona-
mento grátis.
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ÚLTIMOS DIAS
Capitão Tornado — Baseado no filme A viagem do
Capitão Tornado. Direção e adaptação de André Paes
Leme. Com Wendell Passos, Tárlia Laranjeira e ou-
tros. Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete, 338
(265-9933). De 4a a sáb., âs 21h, e dom., às 20h. Cr$
80.000 (4a, 5a e dom.) e CrS 100.000 (6a e sáb.).
Desconto de 50% para classe e estudantes. Duração:
lh30. Até domingo.

O cemitério dos vivos — Texto de João Batista
baseado na obra de Lima Barreto. Direção de Luiz
Fernando Lobo. Com a Cia. Ensaio Aberto. Palácio
da Praia Vermelha, no Fórum de Ciência e Cultura da
UFRJ. Av. Pasteur, 250 (512-6370). Sáb., às 21h30;
dom., às 18h e 21h30. CrS 150.000 e CrS 100.000
(classe). Duração: lh05. Espetáculo para 65 pessoas.
Até domingo.
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'Vau da sarapalha' se despede neste fim de semana depois de emocionar cariocas

11 ATENÇAO

Vau da Sarapalha — Úl-
tima semana para confe-
rir as artimanhas do gru-
po Piollin, que desceu da
Paraíba para encantar o
Rio. A peça inspirada no
conto Sarapalha, de Gui-
marães Rosa, é um su-
cesso. A história é sim-

pies: dois primos fazem a
retrospectiva de suas vi-
das enquanto esperam a

.morte.
O fantasma de Josefine
— A turma do Terror na

praia ataca de terrir no-
vãmente. Dessa vez, O
fantasma de Josefine
conta a história de dois

jovens revolucionários

que querem degradar a
Igreja Católica na Paris
do século 16. Anselmo
Vasconcellos encabeça o
elenco. A tribo da meia-
noite está comemorando
100 apresentações e pro-
mete bolo, bolas e sor-
teios para o espetáculo
de sábado.

Como encher um biquíni
selvagem — Claudia Ji-
menez enche um biquini
selvagem com seu corpi-
nho pleno e absoluto
dando vida a nove per-
sonagens bastante dispa-
res. Num pique supera-
celerado, a atriz encarna
uma psicanalista em cri-
se com a filha rebelde,
uma dona-de-casa que
deita frustrações no divã
e uma adolescente aeró-
bica em busca da fama.

Viagem a Forli — O per-
sonagem Juliano (Paulo
Betti) viaja no passado
em busca do tempo per-
dido. O cenário é econô-
mico: um DKW, que ru-
ma à cidade italiana de
Forli. Com essa, Mauro
Rasi completa a trilogia

que inclui A cerimônia do
adens e A estrela do lar.

A partilha — A história
das quatro irmãs que se

encontram no velório da
mãe rende boas garga-

lhadas. Comédia sutil do
autor e diretor Miguel
Falabella, que acabou le-
vando um Molière para
casa. São mulheres libe-
radas e provincianas,
personificadas por Suza-
na Vieira, Natália do
Vale, Aríete Salles e The-
reza Piffer.
Solteira, casada, viúva,
divorciada — A atriz Li-
lia Cabral desdobra-se
em mulheres bem dife-
rentes para compor um
monólogo a quatro. A
peça reestreou em Nite-
rói com novos cenários e
figurinos.
O cemitério dos vivos —

Baseada no diário do es-
critor Lima- Barreto, a

peça revive o cotidiano

do hospício que funcio-
nava no prédio do atual
Fórum de Ciência e Cul-
tura da UFRJ — o mes-
mo local, aliás, que
atualmente abriga esta

produção.

MIGUEL FALABELLA direção JOSE WILKER;
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Cuidado

Recado aos tímidos e constrangi-
dos em geral: evitem as filas próximas
ao palco em peças como M30 — Con-
fissões das mulheres de trinta e Como
encher um biquíni selvagem. Na peça
confessional, uma atriz pára o espetá-
culo, pega alguém da platéia e teima
em dizer que ele é o namorado sumi-
do. Só falta sentar no colo da vítima.
Já Claudia Jimenez começa o espetá-
culo mexendo com o público. Desce
uma rampa até escolher um especta-
dor a dedo e o faz abraçá-la à exaus-
tão. São contra-indicações para quem
discorda da idéia de platéia participa-
tiva e acha que as estrelas devem se
restringir ao palco para evitar cenas
de constrangimento explícito.

ÚLTIMOS DIAS
A comédia dos erros — De Shakespeare. Direção
de Cláudio Torres Gonzaga. Com Fábio Junqueira,
Gláucia Rodrigues e outros. Teatro da UFF, Rua
Miguel de Frias, 9 (717-8080 r. 441). De 5a a sáb.. às
21h30; dom., às 19h30. CrS 200.000. Até domingo.

Ed Mort, um detetive brasileiro — Adaptação e
direção de Fernando Lyra Reis. Com Tony Ferreira,
Maria Lúcia Dahl e outros. Teatro Sesc de Niterói,
Rua Padre Anchieta, 58 (719-9119). De 6a a dom., às
20h. CrS 100.000 e CrS 50.000 (sócios do SESC).
Duração: Ih. Até domingo.

500 anos/Um fax de Denise Stoklos para Cristó-i
vão Colombo — Texto, direção e interpretação de
Denise Stoklos. Casa de Cultura Laura Alrún, Av. Vieira
Souto, 176 (247-6946). De 5a a sáb., às 21h. e dom., às
19h. CrS 200.000 (5a e dom.) e CrS 250.000 (6a e sáb.). 6a,
após o espetáculo, coletiva para imprensa e público. Ingres-
sos a domicilio pelo tel.: 221-0515. Duração: lhl5. Até
domingo.

A noite das mal dormidas — De Petersen. Direção
de Renato Prieto. Com Marco Aurélio Hamellin,
Paulo Cristal e Jeff Báffica. Teatro Óperon, Rua
Sargento João Lopes, 315 (393-9454). 6a e sáb., às
21h; dom., às 20h. CrS 60.000 (6a) e CrS 80.000 (sáb. e
dom.). Durante a peça sorteio de um jantar no restau-
rante Luisinhoss, da Ilha. Até domingo.

Coração adolescente — Concepção e direção de
Limacnem Cherem e Eduardo Maia. Com o grupo
Tapume. Teatro Alaska, Av. N. Sra. Copacabana,
1.241 (247-9842). 6a e sáb., às 21 h, e dom., às 19h.CrS
80.000. Duração: IhlO. Até 30 de maio.

M30 — Confissões das mulheres de trinta —
Direção de Domingos de Oliveira. Texto e interpreta-
ção de Clarice Niskier, Priscilla Rozenbaum, Cacá
Mourthé e Dedina Bernadelli. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Moraes, 824 (247-9794). De 5a a sáb., às
21h30; dom., às 20h30. CrS 180.000 (5a e 6a) e CrS
200.000 (sáb. e dom). Ingressos a domicilio pelo tel.:
221-0515. Duração: Íh30. Até domingo.

Para se ver com olhos livres — Roteiro de Dou-
glas Dwight, reunindo textos de Oswald de Andrade e
poemas de Manoel Bandeira. Direção de Alice de
Carvalho. Com Carmen Lucena, Cristiane Mattos e
outros. Museu da República, Rua do Catete, 153
(225-4302). Sáb., às llh. Entrada franca. Se chover
não haverá espetáculo. Até 29 de maio.

Anatol/Contos de amor e sedução — De Arthur
Schnitzler. Direção de Luiz Armando Queiroz. Com
José de Abreu, Eduardo Tomaghi e outros. Teatro de
Arena, Rua Siqueira Campos, 143/sl. 40 (235-5348).
Vesperal 5a, às 17h. De 5a a sáb., às 21h; dom., às 19h.
CrS 150.000 (vesperal); CrS 200.000 (5a, 6a e dom.) e
CrS 250.000 (sáb.). Desconto de 50% para estudantes,
classe, professores e moradores de Copacabana. Ingressos
a domicilio pelo tel.: 221-0515 ou 222-4860. Duração:
lh40. Estacionamento no subsolo. Até domingo.

Vau da Sarapalha — Adaptação do conto Sarapa-
lha, de Guimarães Rosa. Texto e direção de Luiz
Carlos Vasconcelos. Com o grupo de Teatro Piollin.
Teatro Gláucio Gil. Praça Cardeal Arcoverde, s/n°
(237-7003). 4a, às 21h30; 5a, às 17h e 21h30; 6a, às
21h30; sáb., às 20h e 22h; dom., às 20h30 e 22h. CrS
150.000 (4a a 6a e dom.) e CrS 180.000 (sáb.). Estu-
dantes pagam CrS 80.000 na vesperal. Duração: 50
minutos. Até domingo.

Mostra Novos Talentos — A inconveniência de ler
coragem. De Ariano Suassuna. Direção de Luiz Men-
donça. Teatro Arthur Azevedo, Rua Victor Alves, 454
(394-1622). 6a e sáb., às 21h; dom., às 20h. CrS
50.000. Até domingo.

Mostra Novos Talentos — Rolimã. Texto e dire-
ção de Claudete Faria e Mônica Clemente. Teatro
Armando Gonzaga,- Av. Gal. Oswaldo Cordeiro de
Farias, s/n° (350-6733). 6a e sáb., às 21 h; dom., às
20h. CrS 50.000. Até domingo.

Quando os porcos chafurdam — Com o grupo
Circo. Mercado São José Das Artes, Rua das Laran-
jeiras, 90 (205-0216). De 6a a dom., às 20h. CrS
60.000. Até domingo.

INGRESSOS A DOMICÍLIO

Detalhes tão pequenos de nós dois — Texto e
direção de Felipe Pinheiro. Com Tânia Alves e Cecil
Thiré. Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa Isabel,
186 (275-3346). 5a e 6a, às 21h; sáb., às 20h e 22hl5;
dom., às 18h e 20hl5. CrS 200.000 (5a e dom.) e CrS
250.000 (6a e sáb.). Ingressos a domicilio pelo tel.:
221-0515. Duração: lh20. Desconto de 50% no esta-
cionamento RioPark pago na bilheteria do teatro. O-
espetáculo começa rigorosamente no horário.

CLAUDIA JIMENEZ MIGUEL FALABELLA

TEXTO E DIREÇÃO

Wtâ TEATRO, A DIVERSÃO É MA»R UM

Tania Alves

Cecil Thiré

deIALHes
TÀO PEQUENOS

JDE

TEXTO E DIREÇÃO
Felipe Pinheiro

ÚLTIMOS DIAS

TEATRO :
PRINCESA ISABEL

AV. PRINCESA ISABEL, 186
TEL.: 275-3346

A DOMINGO

PROMOÇÃO:
JORNAL DO BRASIL

Palrriõlivê

a™2Sta

legítimo

Inspetor

Perdigueiro
Uma autêntica comédia policial inglesa

de Tom Stoppwd Ttaáj: Rrinaldo Mona
tfireção:Eliana Fonseca

PRÊMIOS APETESP E APCA-REVELAÇÀO DE DIREÇÃO
com: ANTONIO CALLONÍ

nei piacentini, ura jamra,
MARCELO MANSFIELD,ANGELA DIP,

deni bloch, ariel moshe,
PAULO GANDOLFI, ANTONIO AMERICANO

DE QUINTA A DOMINGO

TEATRO NELSON RODRIGUES
CON|UNTO CULTURAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AV. CHILE, 230 TEL 262-0942
ESTACIONAMENTO

SEGURO E GRATUITO
PATROCÍNIO

CULTURAL
APOIO

fàlmolité
OPTÍMS

™ Parparellle «NK

INGLESA
The British Council :::::: /ousoj,:::::: yvirdcV »* HOTEL# '

r>

/V\|M(Oun<ig *
*

28/5 a 3/6/1993 PROGRAMA 21

DEI



-«ir-

TEATRO

INGRESSOS A DOMICÍLIO
O tiro que mudou a história De Carlos Eduardo
Novaes e Aderbal Freire-Filho. Direção de Aderbal
Freire-Filho. Com Rogério Fróes, Aderbal Freire-Fi-
lho e atores do Centro de Demolição do Espetáculo.
Museu da República. Rua do Catete, 153 (225-4302).
Reservas pelo tel.: 205-2650. 2a, às 19h e 21h. CrS
250.000. Ingressos a domicílio pelo tel.: 221-0515.

A partilha — Texto e direção de Miguel Falabella.
Com Aríete Salles. Natália do Valle. Suzana Vieira.
Teatro Vanucci. Rua Marquês de São Vicente. 52/3°
(274-7246). De 5a a sáb.. às 21 h: dom., às 19h30. CrS
250.000 (5a), CrS 300.000 (6a e dom.) e CrS 320.000
(sáb., feriado e véspera de feriado). Ingressos a domi-
cilio pelos tels.: 221-0515 e 222-4860. Duração: ih30.

Como encher um biquíni selvagem — Texto e
direção de Miguel Falabella. Com Cláudia Gimenez.
Teatro Casa Grande. Av. Afrânio de Melo Franco.
290 (239-4046). 5a e 6a, às 2Ih30; sáb.. às 22h e dom.,
ás 19h. CrS 250.000 (5a), CrS 300.000 (6a e dom.) e
CrS 320.000 (sáb., feriado e véspera de feriado).
Ingressos a domicilio pelo tel.: 221-0515. O espetáculo
começa rigorosamente no horário e não será permitida
a entrada após o seu inicio. Duração: lh30.

Namoro — De líder Miranda Costa. Direção de
Franncis Mayer. Com Natália Lage, Fernanda Ro-
drigues e outras. Teatro Casa Grande, Av. Afrânio de
Melo Franco. 290 (239-4046). 4a e 5a, ás 17h; 6a e sáb..
às 19h e dom., às 21h30. CrS 150.000 ( 4a e 5a), CrS
180.000 (6a e dom.) e CrS 200.000 (sáb. e feriados).
Duração: lhI5. Ingressos a domicilio pelos tels.7 221-
0515 e 222-4860.

A morte e a donzela —- De Ariel Dorfman. Direção
de José Wilker. Com Tony Ramos. Xuxa Lopes e
Otávio Augusto. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês
de São Vicente, 52/370 (274-9696). De 5a a sáb., às
21 h; dom., às 19h. CrS 180.000 (5a), CrS 200.000 (6a).
CrS 250.000 (sáb., feriado e véspera de feriado) e CrS
220.000 (dom). 5a, desconto de 50% para estudantes
com carteirinha da UNE ou Ubes. Duração: Ih50.
Ingressos a domicilio pelos tels.: 221-0515 e 222-4860.

PROMOÇÃO
Álbum de família — De Nelson Rodrigues. Direção
de Sérgio Barreto. Com André Gracindo, Carla
Faour e outros. Teatro Gláucio Gil, Praça Cardeal
Arco Verde. s/n° (237-7003). 2a e 3a. às 21h. CrS
60.000. Desconto de 50% para classe, estudantes e
moradores de Copacabana. Até 2 de junho.

O baile — Direção de Dácio Lima. Com Carolina
Virguez, Gulu Monteiro e Luís Igraja. Teatro Glau-
ce Rocha. Av. Rio Branco, 179 (220-0259). De 4a a
6a. às 18h30; sáb.. às 21 h e dom., às 20h. CrS
150.000 (4a a 6a) e CrS 200.000 (sáb. e dom.).
Estudantes, professores, classe, funcionários públi-cos e maiores de 60 anos têm 50% de desconto de 4" a
6a e 30%, sáb e dom.. Duração: 1 h30.

Mephisto — Adaptação de Ariane Mnouchkine pa-ra a peça de Klaus Mann. Direção de José Wilker.
Teatro dos Quatro. Rua Marquês de São Vicente.
52/2° (274-9895). De 4a a sáb., 21 h. e dom., às 19h
CrS 250.000 (4a e 5a): CrS 280.000 (6a e dom.) e CrS
300.000 (sáb.. feriado e véspera de feriado). 4a e 5a,
desconto de 50% para estudantes com carteirinha da
UNE ou Ubes. Duração: 2h30. O espetáculo começa
rigorosamente no horário.

Terror na praia/O pesadelo continua — O fan-tasma de Josefine. Direção de Gustavo Machado.
Com Anselmo Vasconcelos. Luca de Castro e outros.
Teatro da Praia. Rua Francisco Sá, S8 (267-7749). 6a

e sáb.. à meia-noite, e dom., às 22h30. CrS 150.000.
Promoção: 50% de deconto para classe e estudantes.
Antes da peça apresentação de filmes de terror dos
anos 30 e 40. Até 6 de junho.

Subterrâneo — Adaptação do romance Memórias
do subterrâneo, de Dostoievski. Direção de Ivana
Leblon. Com Oscar Marques e Vanessa de Godoi.
Sala Ane.xa do Teatro João Caetano, Praça Tiraden-
tes, s/n°. Reserva pelo tel.: 295-1612. 6a. às 20h: sáb. e
dom., às 19h. CrS 120.000. 6a, classe artística não
paga. Estudantes e professores têm 50% de desconto.

O fotógrafo e o vigia — De Carlos Alberto Rat-
ton. Direção de Luiz Alberto Conceição. Com Hilá-
rio Stanislaw, José Roberto Lages e Luiz. A. Concei-
ção. Teatro Villa-Lobos, Espaço II. Av. Princesa
Isabel, 440 (275-6695). De 5a a sáb., às 21 h; dom., às
19h. CrS 100.000 ( 6a e sáb.) e CrS 50.000 (5a e dom.).
6a e sáb., estudantes, aposentados, funcionários públi-
cos e classe pagam CrS 50.000. Duração: 1 h 15.

\li ao 1ê<Úro

MAS DEPOIS

MUDE

. O CENÁRIO.

A Marius é o ambiente perfeito para quem
gosta de cultua E de promoção. Apresente
dois canhotos de qualquer peça ou show em
cartaz eganhe um desconto de 20% sobre o
total da nota. Você pode pagar em dinheiro,
cheque ou cartão. EseforcomDiners, um
vinho Chandon vem como cortesia. Épara

aplaudir de pé, não é mesmo?

Diners Club
International' CHANDON

VINHOS FINOS

Os dois menecmos — De Plauto. Direção de André
Paes Leme. Com Fred Tolipan, Tárlia Laranjeiras.
Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete, 338 (265-9933).
De 4a a 6a, às 18h30. CrS 80.000. Desconto de 50% para
estudantes e moradores do bairro. Duração: lh.

Viagem a Forli — Texto e direção de Mauro Rasi.
Com Nathalia Timberg, Paulo Betti, Antônio Petrin.
Teatro Copacabana, Av.N.Sra. Copacabana, 313
(257-0881). 5a, vesperal às 17h; de 4a a 6a, às 21 h; sáb.,
ás 2Ih, e dom., às 19h. CrS 190.000 (4a a 6a); CrS
250.000 (sáb.) e CrS 230.000 (dom.). Na vesperal de 5a
desconto de 20% para maiores de 60 anos. Desconto de
50% para classe sáb., feriado e véspera de feriado.Reservas pelo tel.: 257-0881. Duração: 2h.

Bonitinhas... mas extraordinárias — De Bia
Montez e Fátima Valença. Direção de Cyrano Rosa-
lém. Com Bia Montez e Alice Borges. Antes da peça,
show de clown com as Marias da Graça. De 5a a sáb.,
às 22h: dom., às 20h. Café-Teatro Othon, Av. Atlânti-
ca, 3.264 (entrada pela Rua Xavier da Silveira). Re-
servas pelo tel.: 521-5522 (r. 827). CrS 120.000 (5a) e
CrS 150.000 (6a a dom.). Consumação a CrS 100.000.
Desconto de 50%> para classe e estudantes.

C0NTINUAÇA0
Ajuda-me a lembrar — De Jean Claude Carrière.
Direção de Gilberto Gawronski. Com Lucélia Santos
e Rogério Fabiano. Teatro Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica. 63 (267-7295). De 5a a sáb., às 21h30,
e dom., às 19h30. CrS 200.000 (5a e 6a) e CrS 250.000
(sáb. e dom.). Duração: 1 h 15.

O burguês fidalgo — De Moliére. Direção de
Marcos Vogel. Com Adriana Dutra, Andréa Bacelar
e outros. Espaço III. do Teatro Villa-Lobos, Av.
Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 5a a sáb., às 21 h e
dom., às 19h30. CrS 130.000 (5a e dom), CrS 150.000
(6a e sáb.) e CrS 90.000 (classe e estudantes). Dura-
ção: 2h. Até 6 de junho.

Narcyso de Bergerac — Livre adaptação de Cyrano
de Bergerac. Adaptação e direção de Celina Sodré.
Espaço Cultura! Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163 (266-
0896). Reserva obrigatória pelo tel.: 222-3112. De 2a a
dom., às 21h e 22h30. CrS 100.000. Duração: lh.

Startrac/A procura de Spotl — Direção de
Alexandre Régis e Luca de Castro. Com Antônio
Pedro, Andréa Veiga e outros. Teatro da Praia,
Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). 5a e 6a, às 19h.
CrS 80.000. Duração: lh.

O senhor é quemm? — Texto e direção de João
Bethencourt. Com Jorge Dória e Renato Dobal.
Teatro da Barra. Av. Sernambetiba, 3.800 (439-3415).
De 5a a sáb.. às 21h; dom., às 20h. CrS 180.000 (5a);
CrS 200.000 (6a e dom.) e CrS 250.000 (sáb.). Estado-
namento na entrada lateral.

Mirandolina/Jogos de sedução — Cario Goldo-
ni. Direção de José Renato. Com Ângela Valério,
Rubens de Falco e outros. Teatro Villa-Lobos, Av.
Princesa Isabel. 440 (275-6695). De 4a a sáb., às 21h;
dom., ás 20h. CrS 150.000 (4a e 5a) e CrS 200.000 (6a a
dom.). Duração: lh40. Até 6 de junho.

Esquina dos prazeres — De Alexandre Cammarat-
te. Direção de Luís Carlos Maciel. Com André Gon-
çalves, Roberto Battaglin e outros. Teatro Vanucci,
no Shoppping da Gávea. Rua Marquês de São Vicen-
te. 52/3° (274-7246). De 4a a 6a, às 17h30. CrS 160.000
e 80.000 (estudante). Duração: 1 h 15.

Noviças rebeldes — De Dan Goggin. Direção de
Wolf Maya. Com Suelv Franco, Dudu Moraes e
outras. Teatro Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mesqui-
ta, 535 (208-5332). De 5a a sáb., às 21h; dom., às
20h30. CrS 120.000 (5a) e CrS 150.000 (de 6a a dom.).
Duração: 2h.

Só eles o sabem — De Jean Tardieu. Direção de
Enrique Diaz. Com Drica Moraes, Bel Garcia e
outros. Teatro Delfim. Rua Humaitá, 275 (286-1497).De 2a a 4a, às 21 h. CrS 120.000 e CrS 60.000 (classe).

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). 2a, às 21 h.
CrS 70.000.

Fora de controle — Roteiro e direção <^e Rosane
Lima. Com Ernesto Piccollo, Cláudia Magno e ou-
tros. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,
63 (267-7295). Dom., às 22h; 2a e 3a, às 21h30. CrS
100.000.

Beijo de humor (teatro a domicílio) — Texto einterpretação de Raul de Orofino. Direção de Irene
Ravache. Telefone para contato: 286-8990. Duração-
lh. '
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Festa do Divino — Nesta sexta, sábado e domin-
go, se realizam as últimas atrações da Festa do
Divino Espírito Santo. Sexta, às 20h30, passeata do
Menino Imperador e seu séquito até o Largo do
Carmo, onde o Corpo Artístico da Universidade
Gama Filho se apresenta; no mesmo local, âs 22h,
shows com os grupos folclóricos Coquinhos, Jardi-
neiras e Lanceiros. Sábado, no Largo do Carmo, às
21h, grupo folclórico Manoel Laranjeiras e Coral
das Crianças de Paraty. Domingo, às 20h, apresen-
tação do grupo folclórico Almeida Garret e dos
Coquinhos, Jardineiras, Velhos, Lanceiros e Maru-
jos, na Casa da Vila da Feira. De graça.

Verônica Sabino — Neste sábado, às 22h, a cantora
se apresenta no Tom Maior. Rua Doutor Watanabe,
55, Parque das Palmeiras. CrS 150 mil (couvert artístico)
e CrS 50 mil (consumação mínima).

BÚZIOS

Mountain bike — Neste sábado, a partir das 8h,
se realiza o Io Passeio de Mountain Bike de Búzios.
A saída é na praça La Mandragora. Antes, há uma
aula de alongamento e de preparação das equipes
para o passeio. O percurso inclui passagens pelas
praias da Ferradura, Geribá, Tucuns, Zé Gonçal-
ves, Caravelas e Rasa. A duração prevista é de oito
horas. Inscrições no Hotel Pousada La Mandrago-
ra (Praça La Mandragora, s/n", tel.: 0246/23-1348)
e na Queen Lory Tours (Posto Shell, Estr. J.B.
Ribeiro Dantas, 5.587). CrS 400 mil.

Jazz — Nesta sexta e sábado, às 23h, e domingo, às
22h, Raul Mascarenhas (sax), Victor Biglione (gui-tarra), Bruce Henri (baixo) e André Tandeta (bateria)
se apresentam no bar da Pousada Estalagem. Rua
das Pedras, 156 (tel.: 0246/23-1243). CrS 180 mil
(couvert artístico), sem consumação mínima.

CABO FRIO

Ivon Cury — Nesta sexta e sábado, às 23h, Ivon faz
show no Argonautas. Rua Major Belegarde, 115 (tel.:
0246/43-3955). Couvert a CrS 200 mil (sexta) e CrS 250
mil (sábado). Consumação mínima a CrS 100 mil.
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FRIBURG0

Garganta — Nesta sextae sábado, às 21h, o grupovocal apresenta o show Garganta acústico, no tea-
tro do Nova Friburgo Country Clube. Parque São
Clemente, s/n° (tel.: 0245/22-9552). CrS 200 mil e
CrS 150 mil (sócios).

ITATIAIA

Festa da cidade — As comemoração pelos quatro
anos de emancipação de Itatiaia prosseguem neste
fim de semana. Nesta sexta, às 22h, tem baile-show
com a Orquestra Waldir Calmon; sábado, às 22h,
show com o cantor e compositor Tunai, e, às 23h,
show com o grupo Raça. Na Praça de Festas do
antigo Baneij. Entrada franca.

PARATI
Festa do Divino — Neste fim de semana, o encer-
ramento da festa. Sexta, às 21h30, show de calou-
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'Sonhos vagabundos', do Toatro dl Bérgamo, os atores usam pernas de pau

Na serra, o 
'teatro 

d'outras terras

©Teatro 
Tascábile di

Bérgamo, da Itália,
e o grupo gaúcho Ói
Nóis Aqui Traveiz são as
atrações de estréia do
Primeiro Festival de
Teatro d'Outras Terras,
neste fim de semana, em
Petrópolis. O festival vai
trazer, no último fim de
semana de cada mês, até
novembro, grupos de
outros estados e países,
para apresentações,
workshops e debates. O
projeto é do grupo Oiko-
veva!, de Petrópolis, e
tem apoio do Sesc e do
Museu Imperial. "O ob-
jetivo é mostrar o traba-
lho de grupos que fazem
o chamado teatro aber-
to, itinerante, e consoli-
dar Petrópolis como um

circuito alternativo de
teatro", explica Flávio
Kaktus, diretor do Oiko-
veva!. O grupo petropo-
litano acaba de instalar o
Território Aberto de
Teatro e um núcleo de
pesquisas teatrais no
Museu Imperial. "A

idéia é cada vez mais
promover intercâmbios
como esse", promete
Kaktus.

O Teatro Tascábile
tem 18 anos de vida. Já
se apresentou duas vezes
no Rio. Para esta nova
temporada brasileira, o
grupo trouxe as peças
Albatroz e Sonhos vaga-
bundos, que serão apre-
sentadas em Petrópolis e
em Londrina, no Para-
ná. Nesta sexta e sábado,

5

o grupo vai dar o works-
hop O ator que dança, às
9h30, no Museu Impe-
rial. O Ói Nóis Aqui
Traveiz vai mostrar A
dança da conquista e
Deus ajuda os bão. Neste
fim de semana, o festival
encerra domingo, com o
debate O teatro e seu
texto, às 18h30, no Mu-
seu Imperial.
? Primeiro Festival de Teatro
d'Outras Terras — Sáb., na Pra-
ça da Liberdade, Centro: 16h,
Albatroz, com o Teatro Tascá-
bile; 18h, A dança da conquista,
com o Ói Nóis Aqui Traveiz.
Dom., na Praça da Liberdade,
Centro: lOh, Deus ajuda os bão,
com o Ói Nóis; no Museu Impe-
rial, 16h, Sonhos vagabundos,
com Teatro Tascábile. Entrada
franca. Workshops na 6a e no
sábado, às 9h30 e 14h, no Mu-
seu Imperial, a CrS 300 mil.

ros, no palco do Largo da Matriz; sábado, às
20h30, apresentação do Coral da Escola Naval, na
Igreja da Matriz; às 21 h, apresentação de grupos de
Marrapaiá, Cateretê, Dança dos Velhos, Miota,
Boi, Peneirinha e Cavalinho, na quadra de espor-
tes; às 23h, show com cantores da comunidade, no
palco do Largo da Matriz. Domingo, no palco do
Largo da Matriz, às 16h, apresentação da Orques-
tra Petrobrás, e, às 20h30, show com o Coral
Marrearte, de Arraial do Cabo. De graça.

TERES0P0LIS
colônias — Nesta sexta, sábado e

a cidade faz festa em homenagem aos
Festa das
domingo  
colonizadores da região. Das lOh da manhã até a
noite, na Casa de Cultura, haverá barracas de
comidas e bebidas típicas de países como Japão,
Espanha, Itália, Portugal, Angola, Gana, Togo.Israel, Líbano e Panamá, além de shows com gru-pos folclóricos, exibição de vídeos, exposições deartesanato e palestras. Praça Juscelino KubitschekBairro de Fatima (tel.: 742-0208). Entrada franca. 

'
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Festival homenageia o Tablado

LÚCIA CERRONE

Começa 
neste final de

semana no Teatro
de Bolso Aurimar Rocha
o Festival Maria Clara
Machado. Programado
para comemorar os 41
anos do Teatro Tablado,
a mostra se estende até
29 de agosto com um re-
pertório de quatro peças
— O rapto das Ceboli-
nhas, A volta do Cama-
leão Alface, Camaleão e
as batatas mágicas e, fi-
nalmente, A bruxinha

que era boa.
Sob a direção de An-

dre Mattos, o festival
abre sua temporada sá-
bado com O rapto das
Cebolinhas, texto conce-
bido e dirigido em 1958

por Maria Clara. O
elenco original contava
com Jaqueline Lauren-
ce, Cláudio Corrêa e
Castro e Yan Michalski,
entre outros. Nesta no-

>eças de Maria Clara Machado nos 41 anos do Tablado

va
cena, além

versão, estarao em
do diretor,

Bel Lacerda, Claudia
Fonseca e Karla Ac-
cioly. Cenários e figuri-
nos ficam a cargo da
Fazenda da Arte, assim
como a trilha sonora.

? O rapto das Cebolinhas —
Direção de André Mattos. Tea-
tro de Bolso Aurimar Rocha, Av.
Ataulfo de Paiva, 289A (294-
1998). Sáb. e dom., às 16h. CrS
100 mil. Moradores do Leblon
com comprovante de residência
e estudantes em geral têm des-
conto de 50% no preço do in-
gresso. Estréia neste sábado.

TEATRO
ESTRÉIA
O rapto das Cebolinhas — Leia texto ao lado.

CONTINUAÇÃO
Alice também era um sonho, um musical — De
Giki Bongiorno. Teatro Tereza Rachel, R. Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Sáb. e dom., às 17h. CrS
70.000. Até domingo.

O amor das três laranjas — Teatro da UFF, R.
Miguel de Frias, 9, Icaraí (717-8080). Sáb., às 15h.
CrS 100.000. Única apresentação.

Arraiá, ou a verdadeira história da onça que
comia caqui — Direção de Luiz Salem. Teatro
Clara Nunes, R. Marquês de S. Vicente, 52 (274-
9696). Sáb. e dom., às 17h. CrS 100.000.

As aventuras do capitão Perna Bamba — Tea-
tro César Fabri, Av. Eng. Richard, 83, Tijuca (577-
2365). Sáb. e dom., às 18h30. CrS 50.000. Até dom.

Apenas um conto de fadas — De Eduardo Tolen-
tino. Teatro Vanucci, R. Marquês de S. Vicente, 52
(239-8545). Sáb., dom. e feriados, às 16h. CrS
100.000.

As alegres comadres — Musical de Paulo Afonso
de Lima. Teatro Vannucci, R. Marquês de S. Vicente,
52, Gávea (239-8545). Sáb., dom. e feriados, às
17h30. CrS 100.000.

Os apuros de vermelhinha — Texto e direção de
Marcello Caridad. Mercado São José das Artes, R.
das Laranjeiras, 90 (205-0216). Sáb. e dom., às 18h30.
CrS 60.000. Até domingo.

A bela adormecida — Texto e direção de Luca
Rodrigues. Teatro Sesc Tijuca, Rua Barão de Mes-
quita, 539 (208-5332). Sáb e dom., às 18h. CrS
100.000. Até domingo.

Branca de neve em: roubaram meu príncipe —
Direção de Ana Paula Prado e Gilberto Schweimer.
Teatro César Fabri, Av. Eng. Richard, 83 (577-2365).
Sáb. e dom., ás 17h. CrS 45.000.

A bruxinha que era boa — De Maria Clara Ma-
chado. Sesc de Madureira, R. Ewbanck da Câmara,
90 (350-9433). Dom., às 10h30. CrS 40.000. Até
domingo.

Canto do lobo — Direção de Beth Zalcman. Museu
da República/Teatro 115, R. do Catete, 153 (225-
7662). Sáb. e dom., às 16h30. CrS 80.000. Levando um
menino de rua para assistir à peça, um de seus meninos
não paga ingresso.

O casamento de dona Baratinha — De Frederico
DAmico. Teatro Galeria, R. Sen. Vergueiro, 93 (225-
8846). Sáb., dom. e feriados, às 16h. CrS 50.000.

O casamento de dona Baratinha — De Markus
Avaloni. Teatro Glàucio Gil, Praça Cardeal Arcover-
de, s/n° (237-7003). Sáb. e dom., às 17h. CrS 100.000.
Até domingo.

A cigarra e a formiga — De Frederico D'Amico.
Teatro Galeria, R. Sen. Vergueiro, 93 (225-8846).
Sáb., dom. e feriados, às 17h. CrS 50.000.

A cigarra Cinara e a formiga Ida, parentes
afastados de La Fontaine — Texto e direção de
Ewerton de Castro. Centro Cultural Banco do Brasil/
Teatro II, R. Primeiro de Março, 66 (216-0237). Sáb.,
às 16h30, e dom., às 1 lh e 16h30. CrS 70.000.

Cinderela/uma gata borralheira — Teatro Posto
6, Rua Francisco Sá, 51 (287-7496). Sáb. e dom., às
I6h30. CrS 45.000 (sáb) e CrS 50 (dom.).

O conquistador — Direção de André Monteiro.
Teatro Vil Ia Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-
3346). Sáb. e dom., às 17h. CrS 100.000. Recital de
música ao vivo, às I6H30.

A dama e o vagabundo em o amor é um osso
duro de roer — De Marcelo Saback. Teatro Abel,
R. Mário Alves, 2, Niterói (719-5711). Sáb. e dom., às
17h. CrS 100.000. Reestréia neste sábado.

O dia de Alan — Direção de Ewerton de Castro:
Teatro Deljin, R. Humaitá, 275 (286-1497). Sáb. e
dom., às 17h. CrS 80.000.

Draculinha, a vida acidentada de um vampiri-
nho — Direção de Cláudio Handrey. Teatro Ipane-
ma, R. Prudente de Moraes, 824 (247-9794). Sáb., às
16h30, e dom., às 16h. CrS 80.000.

O elixir do amor — Tradução e adaptação de
Mareia Frederico. Teatro Cândido Mendes, R. Joana
Angélica, 63 (267-7295). Sáb. e dom., às 17h. CrS
80.000. Sorteio de brindes. Cada ingresso dá direito a
um refrigerante no McDonald's de Ipanema.

Eros uma vez...a peça — Texto e direção de Evan-
dro Mesquita. Teatro Ipanema, R. Prudente de Mo-
raes, 824 (247-9794). Sáb., às 18h, .e dom., às I7h30.
CrS 150.000.

Flicts, o musical das cores — Adaptação de
Aderbal Freire-Filho para a obra de Ziraldo. Teatro
BarraShopping, Av. das Américas, 4666 (325-5844).
Sáb. e dom., às 16h. CrS 100.000.

Os gérmens da discórdia — De Rogério Blat.
Direção de Gilberto Gawronski. Sesc da Tijuca, R.
Barão de Mesquita, 539 (208-5332). Sáb. e dom., às
16h30. CrS 100.000. Até domingo.

Uma história de boto vermelho — De Roger
Mello. Teatro Ziembinski, R. Urbano Duarte, 30
(228-3071). Sáb. e dom., às 18h. CrS 100.000.

A história do rei — De Joaquim de Paula. Teatro da
Praia, R. Francisco Sá, 88, Copacabana (267-7749).
Sáb. e dom., às 17h. CrS 80.000. Até domingo.

A incrível viagem — De Doe Comparato. Teatro
BarraShopping, Av. das Américas, 4.666 (325-5844).
Sáb. e dom., às 17h30. CrS 90.000.

João e Maria na casa de chocolate — Texto e'
direção de Adriano Ramires. Teatro América, R.
Campos Sales, 118 (567-2027). Sáb. e dom., às 16h.
CrS 60.000 e CrS 80.000 (dom).

O mistério da afta essencial — Direção de Rena-
to Prieto. Teatro Tereza Raquel, R. Siqueira Campos,
143, Copacabana (235-1113). Sáb. e dom., às 16h.
CrS 80.000. O adulto acompanhado de duas crianças
não paga.

Missão supersecreta — De Thereza Falcão. Tea-
tro Clara Nunes, R. Marquês de S. Vicente, 52 (274-
9696). Sáb. e dom., às 16h. CrS 100.000. Sorteio de
bonés e camisetas.

O pastelão e a torta — Direção de Alex Casari e
Fátima Queiroz. Museu da República, R. do Catete,
29 (287-8923). Sáb. e dom., às 18h. CrS 85.000.

O patinho feio — De Frederico D'Amico. Teatro
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846). Sáb.,
dom. e feriados, às 18h. CrS 50.000.

Pianíssimo -— Musical infantil de Tim Rescala diri-
gido por Karen Acioly. Espaço III do Teatro Villa-
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-3346). Sáb. e
dom., às 17h. CrS 100.000.

Putz, a menina que buscava o sol — Direção de
Gilson Barcia. Teatro Arthur Azevedo, R. Victor
Alves, 454, Campo Grande (413-3622). Sáb. e dom.,
às 17h. CrS 50.000. Até domingo.

A rainha alérgica — De Tereza Frota. Casa de
Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 176 (247-
6946). Sáb. e dom., às 16h30. CrS 100.000. Até
domingo.

A revolta dos brinquedos — Direção de Waltinho
Antunes. Teatro Posto 6, R. Francisco Sá, 51, Copa-
cabana (287-7496). Sáb., dom e feriados às 18h. CrS
80.000 e CrS 100.000 (feriados).
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TEATRO
Os saltimbancos — Direção de Rogério Fabiano.

Teatro dos Quatro, R. Marquês de S. Vicente, 52/265
(274-9895). Sáb., dom. e feriados, às 16h. Cr$
100.000.

O soldadinho e a boneca em bruxa 2 — o
retorno — De João Soncini e Vera Macedo. Teatro
Monte Sinai, Rua São Francisco Xavier, 104 (284-
9812). Sáb. e dom., às 17h. CrS 50.000.

A tribo da floresta encantada — De Amaro
Manhães e Jorge Azevedo. Teatro da Associação
Médica Fluminense, Av. Roberto Silveira, 124, Icarai
(711-4766). Sáb. e dom., às 17h. CrS 60.000.

Viagem à montanha encantada — De Limachem
Cherem. Teatro de Lona da Barra, Av. Alvorada,
1-791 (325-8508). Sáb. e dom., às 16h30. CrS 70.000.
Ultima semana.

CIRCO "
Grande Circo Popular do Brasil — Direção geral
de Jorge Fernando com a participação de Marcos
Frota. Nos jardins do Museu de Arte Moderna, Av.
Infante Dom Henrique, 85 (210-2188 Ramal 58). 5a e
6a, às 20h30; sáb., às 17h30 e 20h30 ; dom. e feriados
às 15h30, 17h30 e 20h30. Preço único: CrS 150.000.
Camarotes para quatro pessoas a CrS 800.000.

Circo do México — Praça Onze, Centro (não tem
telefone). De 3a a 6a, às 20h; sáb., às 15h, 17h30 e 20h;
dom., às lOh, 15h, I7h30 e 20h. CrS 250.000 (adulto)e CrS 150.000 (criança).

EXTRA
Fim de semana feliz — Oficinas de arte e recreação
integradas à educação ambiental, além de caminha-
das. Museu do Açude, Estrada do Açude, 764, Alto da
Boa Vista (220-4781). Sáb., das 13h às 17h. CrS
130.000.

Ilha da criança — Festival de Circo. Dom., às 17h.
Ilha Plaza Shopping, Av. Maestro Paulo e Silva, 400
(226-7436). Até domingo.

Magique show — Matinê dançante. Dom., das 16h
às 21h. Magique Show, Estrada do Galeão, 466, Ilha
(396-9413). CrS 70.000.

Teatro infantil a domicílio — Bonecos, papéis que
se transformam, além de muita música. Informações
pelo tel.:230-1167.

Toboplay — Parque aquático composto de toboá-
guas gigantes em frente à praia. De 4a a dom., das 9h
às 18h. CrS 12.000 (preço médio da ficha). Descontos
para excursões e colégios. Praia de Piratininga —
Praião/Niterói (709-3488).

Playtoy Barra — Parque de diversões. De 6a a dom.
e feriados. 6a, das 14h às 20h; sáb., das 14h às 21h.
Dom. e feriados, das lOh às 22h. Passaporte: CrS
130.000. Pista de minibugre e walk-machine. Av.
Alvorada, 2.150(325-7510).

Planetário da Gávea — Programação para o fim de
semana: Robozinho Blitz e as estrelas, às 16h30. Às
18h, programação para adolescentes (Viagem ao sis-
tema solar)' As 19h30, Um passeio pelo céu. CrS
10.000 (crianças) e CrS 20.000 (adultos). Av. Padre
Leonel Franca, 240 (274-0096).

O Boticário
O CASAMENTO DE

apresenta
de Marícus Avaloni DONA

BARATINHA

curta temporada até 30/5

TEATRO GLÁUCIO GIL • SÁB/DOM 17 H

\jardim zoológico — 2.400 animais entre répteis,
aves e mamíferos. Parque da Quinta da Boa Vista, s/n°
(254-2024). De 3a a dom., das 9h às 16h30. CrS
60.000. 3a e 4a a entrada tem desconto de 50%.
Entrada franca para criança até um metro de altura e
para quem apresentar o vale-idoso.

Parque Shanghai — Parque de diversões. Sáb., das
14h às 22h; dom. e feriados, das 9h às 22h. Largo da
Penha, 19 (270-3566).

Play Norte — Parque de diversões. Diariamente, das
lOh às 22h. NorteShopping, Av. Suburbana, 5.474
(289-7094). Além dos 14 brinquedos, o parque agora
conta com o Voyage-viagem no espaço e simulador.

Tivoli parque — Parque de diversões. De 3a a 6a, das
14h às 20h. Sáb., das 14h às 22h; dom. e feriado, das
lOh às 20h. Av. Borges de Medeiros, s/n° (294-2045).
CrS 180.000 (preço único adulto/criança). Salão de
festas. Excursões têm 30% de desconto. O aniversa-
riante não paga ingresso e o acompanhante tem 20%
de desconto.

Fazenda alegria — Fazendinha, floresta encantada,
parque aquático, cachoeiras, piscinas naturais, cam-
pinho de futebol, pescaria. De 3a a 6a, das 8h às 17h.
Sáb., dom. e feriados, das lOh às 18h. CrS 140.000
por pessoa. Estrada Boca do Mato, s/n° — Vargem
Pequena. Outras informações pelo tel.: 442-1991.

Basta 
você nos dizer por telefo-

ne, fax ou carta os títulos e os
autores das obras que deseja e nós
lhe diremos se elas estão disponí-
veis e quais seus preços. Você po-
derá então fazer o seu pedido e re-
ceber os livros em poucos dias, sem

pagar mais do que nas livrarias.
Nosso serviço abrange 85.000 tí-

tulos, 40.000 autores, 2.200 edito-
ras e 1.200 assuntos, dos últimos lan-

çamentos a livros praticamente es-

gotados. Mantemos também um ser-
viço de orientação de leitura. Que
obras convém ler sobre pecuária?
economia? esoterismo? informáti-
ca etc. etc? Qual o melhor dicioná-
rio de termos técnicos? Teremos o

prazer de recomendar obras em ca-
da campo do conhecimento huma-
no. Consulte-nos sem nenhuma obri-

gação de comprar. Você verá como
funcionamos bem.

LIVRARIA POSTAL

C. H. Knapp Editora
Rua D. Germaine Burchard, 508

Telefone/fax: 263 8859
CEP 05002-062 - São Paulo

ATENÇÃO

'O conquistador': um bom musical

O conquistador — Concebido por An-
dré Monteiro a partir do diário pessoal
e de estudos do pintor Paul Klee, o
espetáculo se revela um bem cuidado
musical. Os cenários móveis de Doris
Rollenberg, a atuação de bailarinos
cantores e a performance dos atores
Luis Carlos Tourinho e Jose Mauro
Brant garantem a qualidade da ence-
nação.
Eros uma vez — Uma versão muito
particular da lenda de Eros e Psique
com um toque de genialidade do autor
e diretor Evandro Mesquita. Boa
oportunidade para que a novíssima ge-
ração tome conhecimento da irresistí
vel linguagem teatral lançada pelo As
drúbal Trouxe o Trombone e seguida
pelo Banduendes Por Acaso Estrelados
e Blitz.
A rainha alérgica — Movimentado
vaudeville que brinca com o tema eco-
lógico sem o habitual didatismo e com
um humor bem construído. Em desta-
que, a presença de Fabiana de Mello e
Souza como a princesa Obesa.
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Amor no JB

acpente

v 
se Entarrega 

f\

Mande sua

mensagem do Dia dos

Namorados pelo

Classicarinho ]B.

Além de declarar todo

o seu amor, a melhor

mensagem receberá

prêmios que vão fazer

Final Feliz.

os corações baterem

mais forte:
2 

passagens e

estadia em Aruba,

pelo período de 7

dias, com direito a um

cruzeiro no navio

Seawind Crown, da

Americatur.
1 

jóia e um relógio,

ambos no valor de 30

milhões de cruzeiros,

da Casa Masson.

Tudo isso para o

vencedor. A melhor

mensagem vai ser

escolhida por um júri
e publicada nos

Classificados do dia

15 de junho. Esta

promoção está

valendo para os

formatos especiais e

para o Classificado

Super Econômico JB -

até 15 palavras por

apenas 215 mil

cruzeiros.

A mensagem pode
ser feita pelo telefone

580-5522 ou nas

Agências de

Classificados.

Aproveite.

A declaração você

manda pelo Jornal do

Brasil. E o presente

pode ser melhor que
o esperado.

f/\A]
tftflASSONj

1871

li

Classificados americatur
Sempre o Melhor Argumento Para Você Viajar.



Uma aventura

das galáxias

O 
universo estelar está ao alcance do
usuários de PCs. Mas, se os inimi-

gos galácticos tentarem privá-lo de sua

jornada espacial, é bom se preparar para
uma espécie de Guerra nas estrelas na
tela. A Brasoft Games coloca no merca-
do a história de George Lufcas, um jogo
emocionante. X-Wing se adapta ao
IBM/PC-AT 386 ou qualquer modelo
superior. É para um jogador e vem em
seis disquetes de 3,5 polegadas, necessi-
tando de memória 1MB e monitor VGA
color. Mouse e joysticks são opcionais
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GAMES

'X-Wing': versão de 'Guerra nas estrelas'

(ele pode funcionar apenas com o tecla-
do). O game foi elaborado pela empresa
Lucas Films Eritertainment e se mantém
fiel ao longa-metragem. Até a música de
John Williams é a do filme original. A
história é a mesma, os personagens são
os mesmos... mas o fim depende de você.
Se a Aliança vencer, parabéns. Caso
contrário, tente de novo. O jogador dis-

põe de três naves, uma para cada tipo de

combate. E ainda pode criar suas pró-

prias missões. Curiosidade: a nave

X-Wing tem uma sala de recuperação só

para atender os guerreiros. O game pode
ser encontrado na loja Só Software, na

Praia de Botafogo, 228/sl 112, a USS 66.

DICAS

Game Gear

Shinobi — Há uma vida extra na se-
gunda parte da fase woodland. Siga
para o topo da torre e fique na ponta
direita do mastro. Virado para a es-
querda, pule e atire. Você ganhará uma
vida. (Eduardo Madma, 18 anos).

BICHO
Sonic 2, the hedgedog — Mega Drive, capacidade

8 mega, categoria ação, 1 ou 2 jogadores, 10 fases
Sonic deve revirar cada metro da ilha em busca das

sete esmeraldas. Se o doutor Robotnik as encontrar,
ele ficará muito poderoso. Além do que devia. Depois
de achar as pedras, a nova ordem é dizimar o cientis-
ta. Sonic 2 é supermoderno. Um de seus recursos
mais sofisticados divide a tela para dois jogadores,
permitindo que um jogador comande Sonic e o outro
oriente a raposa Tails, simultaneamente no video.

Lemmings — Master System, lançamento Tec Toy,
120 níveis, 2 mega e 1 jogador.

Os lemmings são pequenos roedores que moram
perto do Pólo Norte e que uma vez por ano saem á
procura de novos lugares para morar. Eles precisam
de sua ajuda, porque só andam em linha reta e
acabam caindo do alto do penhasco. Você poderá
ajudá-los cavando túneis e construindo escadas.

Taz-mania — Mega Drive, 17 fases, 1 jogador, para
crianças a partir de sete anos. Lançamento Tec Toy.

Taz é o apelido do demônio da Tasmânia, um
bicho que fica muito faminto após ouvir uma lenda
sobre pássaros gigantes e seus ovos enormes. Re-
solve ir em busca dos tais ovos. Para satisfazer seu
estômago, Taz precisa vencer uma geleira, a selva,
areia movediça, dezenas de armadilhas. Taz é esfo-
meado e durante esta caminhada vai sentir muita
fome. Ao longo do percurso você deve ajudar Taz a
fazer seus lanchinhos.

DESENHO ANIMADO

Land of illusion — Master Sistem, 4 mega, 1 joga-
dor e 14 fases. Lançamento Tec Toy.

? O corajoso e esperto Mickey vai entrar no reino
encantado da ilusão. Ele precisa recuperar um cris-
tal mágico — roubado por um gigante — e livrar o
povo da vila da magia negra. O gigante vive em um
castelo no meio das nuvens e a princesa do bem (a
adorável Minie) vai ensinar a Mickey o caminho do
castelo. Pato Donald, Pateta, Margarida e Horácio
aparecerão no meio da história.

POLICIAL

Streets of rage — Mega Drive, 8 fases, 1 ou 2
jogadores, joystick normal.
? As ruas de uma metrópole cheias de criminosos
compõem o cenário deste game — um jogo de muita
luta e confrontos com punks, mutantes e lutadores de
kung fu. Eles brigam em shoppings, praias, favelas,
fábricas, construções, elevadores e no escritório de
um chefio.

TERROR

Decap attack — Mega Drive, 7 fases com 3 rodadas
em cada, 1 jogador, joystick. Lançamento Tec Toy.

Neste jogo. você é um ser de duas cabeças — uma
é voadora e a outra fica na barriga. Sua missão
consiste em enfrentar um exército de monstros e
remontar as partes de uma ilha com formato de
corpo. Abra todas as estátuas de pedra que encon-
trar. Elas contêm diversas coisas de que você precisa.
Mas, cuidado, alguns inimigos costumam se esconder
dentro das pedras.

Chakan — Mega Drive, 8 mega. 1 jogador e 4 fases.
Lançamento Tec Toy.

Chakan foi um guerreiro cruel, sanguinário e
impiedoso. Num duelo, lutou contra morte e venceu.
Agora sofre eternamente a agonia e a dor das suas
vítima. Ele precisa vivenciar o inferno para encontrar
a paz. Com suas espadas e seu conhecimento em
alquimia terá que destruir todas as criaturas da Terra.
Só então poderá morrer em paz.

Crüe bali — Mega Drive. 9 níveis, até 4 jogadores,
categoria Arcade. Lançamento Tec Toy.

É o primeiro jogo de fliperama com a participação
de um conjunto de rock. A banda Motley Crüe
comanda o espetáculo. O mascote da banda, Alister
Fiend, não foi esquecido. Você terá que destruir
todos os antimetaleiros mais os caretas que não
apreciam aquele tipo de música.

n»

SABE ONDE VAI SER A FESTA

: ANIVERSÁRIO DO SEU FILHO?

Ainda não decidiu? Então aproveite pia conhecer o Comemorando, o primeiro
buffet infantil da cidade. Além de tobosã, piscina de bolas e animadoras treinadas, o Comemorando

dispõe de toda estrutura pra realizar uma festa inesquecível em até 3 vezes iguais.
Traga seu filho pra nos visitar. Vocês vão descobrir muitos outros motivos pra comemorar.

COMEMORANDO. A FESTA DIVERTIDA QUE VOCÊ PAGA BRINCANDO.

^BUFFET INFANTIL(*

Rua São Miguel, 733 - Tijuca (pertinho da subida do Alto)
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Festival reúne5 ao ar livre, músicos consagrados como Ricardo Silveira e Leo Gandelman
Rogério Faissa

PATRÍCIA PALADINO

Lagoa vai anoitecer ao som macio do
sax, da levada nervosa de um trompe-

te e de uma guitarra suingada, durante

quatro domingos, sempre às 17h. Começa
neste fim de semana o Diet Coke Jazz
Brasil, festival que vai reunir a nata da
malandragem jazzística no Parque do
Cantagalo. Uma realização do JORNAL
DO BRASIL, com patrocínio da Diet Co-
ke, o evento terá, por dia, dois nomes de

peso do jazz brasileiro. E já começa em

grande estilo, com o encontro de Serginho
Trombone e guitarrista Ricardo Silveira.

No próximo domingo, é a vez do sax
de Leo Gandelman mostrar seu valor e do

grupo Boca Livre soltar a voz no Canta-
galo. O terceiro fim de semana traz o

guitarrista Victor Biglione e o grupo Ca-
ma de Gato, que reúne, há 10 anos, feras
do calibre de Mauro Senise, Arthur Maia
e Paschoal Meirelles. O encerramento fica

por conta do baixista Nico Assumpção e
do trompetista Márcio Montarroyos. Pro-

grama revela todos os detalhes do festival
e aposta na definição de Serginho Trom-
bone: "O 

jazz é uma limpeza da alma."
Nos próximos domingos, o carioca pode
lavar a alma.

Local: Parque do Cantagalo (em frente ao Corte do
Cantagalo), ao lado do pier de pedalinhos.

Programação: Dia 30/5: Ricardo Silveira e Serginho
Trombone. Dia 6/6: Leo Gandelman e Boca Livre.
Dia 13/6'. Cama de Gato e Victor Biglione. Dia
20j6\Nico Assumpção e Márcio Montarroyos.

Horário: A partir das 17h.
Palco: Ele será montado de costas para a Lagoa,
tendo o Morro Dois Irmãos e a Pedra da Gávea ao
fundo. Terá 12 metros de boca de cena por oito de
profundidade, com cinco metros de altura.

Estacionamento: O Parque do Cantagalo tem um
estacionamento no próprio local do evento. E as
cercanias da Lagoa oferecem vagas à vontade. Basta
chegar mais cedo.

Som: São 10 mil watts de potência de som, instalados
pela empresa Showbizz.

Luz: A iluminação estará a cargo da empresa Lumière
Cênica, e vai contar com dois canhões HPI, um
Intellabeam (projetor de feixes de luz com efeitos
especiais) e máquina de fumaça, para criar o clima.

Público: a produção prevê que 10 mil pessoas
podem assistir ao evento confortavelmente. O espaço
destinado ao público inclui o gramado em frente ao
Cantagalo. Por quatro domingos, a Lagoa será palco de um festiva! de jazz com oito atrações de peso

PROGRAMA 28
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Lugar mais esquisito onde já
fez jazz — "No aniversário
do Quincy Jones... Não, não
é esquisito. Na rua... também
não. Ah: foi num e.xtra-hours
em Nova Iorque, no final dos
anos 70, um lugar meio obs-
curo."
Com quem gostaria de tocar
— "Miles Davis."
Melhor guitarrista — "São

tantos... Wes Montgommery,
Steve Ray Vaughan, Pat Me-
theny, George Benson, Toni-
nho Horta e Hélio Delmiro."
Quem você levaria para uma

jam — "Marcos Miller e Ma-
nu Kasher, baterista do Peter
Gabriel.'"
Quem levaria para um concer-
to de heavy metaI — "Nin-

guém, porque eu não iria.
Mas mandava um convite pa-
ra o Fernando Collor e todos
os políticos corruptos — já
dava pra lotar o estádio..."
Quem deixaria lá para sem-

pre? — "Os mesmos. "

As noites de jazz são propícias
a... — "Muitas idéias."

Perfil do jazzista S
Lugar mais esquisito onde já
fez jazz — "Numa churrasca-
ria."
Com quem gostaria de tocar

"Com Frank Russolino, já
falecido."
Melhor trombonista — "Raul

de Souza."
Quem levaria para uma jam

"J.J.Johnson, para fazer
um duo de trombones."
Quem levaria para um concer-
to de heavy metal — "Meu

pai, que odeia esse tipo de
música. Como eu, aliás."

Quem deixaria lá para sempre
"Todas as pessoas que não

curtem música, porque heavy
metal não é música, é baru-
lho."
Melhor compositor — Tom
Jobim.
As noites de jazz 

'são 
propícias

a... — "Pô, cara... depende da
iluminação... falando sério:
uma noitada de jazz é uma
limpeza de alma, uma lava-
gem, uma terapia. A música é
limpa, não tem letra, ninguém
contando historinha..."

"-7-
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Na ponte

entre o Rio e

Los Angeles

Cria 
da Berklee College of

Music de Boston, o gui-
tarrista Ricardo Silveira já se
acostumou à ponte-aérea
Brasil-EUA. Há 18 anos en-
tre o Rio e Los Angeles, o
músico, com apenas dois
anos de formado, já tocava
com feras como o flautista
Herbie Mann no Carnegie
Hall. Por aqui, já acompa-
nhou todo o primeiro time da
música brasileira: Elis Regi-
na, Gilberto Gil, Hermeto
Paschoal e Milton Nascimen-
to, por exemplo. Sem a preo-
cupação de definir um estilo

("músico gosta mesmo é de
tocar, não importa o que"),
Silveira gosta da improvisa-
ção que o jazz proporciona."É um estilo aberto à expio-
ração", afirma.
¦ Discografia: Bom de tocar

(1984), Ricardo Silveira
(1987) e Skylight (1989).

A 
'levada'

nervosa do

polivalente

Ele 
é o preferido de nove

entre dez cantores na ho-
ra de gravar. Sérgio Fernan-
do de Souza, o Serginho
Trombone, veio da extinta
banda funk Abolição, nave-

gou nas águas de Sandra de
Sá e élaborou, por três anos,
seu disco solo, Avec elegância

(1991). Com um punch mar-
cado por uma levada nervo-
sa, o músico faz questão de
reproduzir no palco o som do
disco, da balada homônima a
Maracangalha, de Caymmi.
Músico polivante, Serginho
vai usar a mesma banda de
Ricardo Silveira: Luiz Alves

(teclados), Nico Assumpção

(baixo), Carlos Bala (bate-
ria), Bidinho (trumpete), Zé
Carlos (sax) e participação
especial de Márcio Montar-
royos.
¦ Discografia: Avec elegân-
cia (1991).

bonito. Há anos os concertos
no Parque da Catacumba
eram superbem aceitos, fica-
vam lotados. Tenho ótimas
lembranças de shows ao ar
livre. O público está sempre a
fim de ouvir. E um solzinho
de fim de tarde no Rio é uma
maravilha...

Serginho Trombone

Como foi a 'gestação' do
disco Avec elegância?

Com toda a dificuldade

que temos para gravar e dis-
tribuir nossos discos. Foram
três anos de gestação, em que
eu fui pau pra toda obra: com-

pus, arranjei, toquei quase
todos os instrumentos. Con-
tei para este disco com parti-
cipaçÕes muito especiais, de
músicos de grande calibre,
como Márcio Montarroyos,
Mauro Senise, Leo Gandel-
man (que fez o texto da con-
tracapa).

Como é a convivência dos
músicos de jazz no Brasil?

A melhor possível. Eu e
Leo Gandelman somos, in-
clusive, compadres, pois bati-
zei o Miguel, filho dele. So-
mos uma classe muito unida.
Unida pela música, claro.

Verdade que você começou
com uma banda funk?

Ricardo Silveira
Como será seu show no

Jazz Brasil?
Eu e Serginho Trombone

estamos bolando o show por
telefone, o que dificulta um
pouco as coisas. Como já fi-
zemos um show juntos há um
tempo, temos arranjos pron-
tos. Confirmados estão Nico
Assumpção, Carlos Bala e
Luiz Avelar, mas teremos
também um naipe de metais.

Qual a sua expectativa pa-
ra o festival?

A melhor possível. Vou
me reencontrar com uma ra-
paziada com quem tocava
sempre, vai ser uma festa
muito bonita.

Um festival de jazz ao ar
livre, sem a sala escura e enfu-
maçada: o clima muda o tom
do jazz?

O clima da madrugada
combina, mas o pôr-do-sol
da Lagoa dá um visual mais,

— Não. As bandas funk é

que começaram comigo. Fiz

parte da Abolição, a primeira
banda funk do país. Mas o
início da carreira foi aos oito
anos, tocando numa banda
infanto-juvenil de Campo
Grande.

28/5 a 3/6/1993 PROGRAMA 29

Ri



~? 

CAPA
4B

K.ASIL

Elenco de sumidades

DOMINGO (20/6)

Leo Gandelman
Um dos mais populares

saxofonistas brasileiros, ven-
cedor de seis edições do Dire-
ias na música da revista Do-
mingo do JB, na categoria
instrumentista, Leo Gandel-
man acaba de chegar dos Es-
tados Unidos. Fez shovvs em
Los Angeles, Nova Iorque e
Boston e, ainda este ano, se
apresenta em Moscou e em
Nova Orleans. Estará acom-

panhado de Fernando de
Souza (baixo), Cláudio In-
fante (bateria), Alexandre
Carvalho (guitarra) e William
Magalhães (teclados).
¦ Discografia: Leo Gandel-
man (1987), Ocidente (1988),
Solar (1990) e Visões (1991).

Boca Uvre
Zé Renato, Maurício

Maestro, Lourenço Baeta e
Fernando Gama são cantores,
instrumentistas e composito-
res. Os quatro, apesar de se-
guirem paralelamente uma
carreira solo, quando se jun-
tam dão o tom ao Boca Livre,
com uma marca inconfundí-
vel. No Jazz Brasil, o quarteto
vai unir sucessos próprios, co-
mo Quem tem a viola, a com-

posições de Gil e Caetano (Pa-
nis et circensis), Pat Metheny

(The first circle), Renato Rus-
so (Eu sei) e outros,
m Discografia: Boca Livre

(1979), Bicicleta (1980), Folia
(1981), Boca Livre (1983),
Boca Livre em concerto
(1989), Dançando pelas som-
bras (1992).

TÁRIK DE SOUZA

| a ma bela polaroid do
W Instrumental Brasil no
visual privilegiado da La-

goa rola no festival Jazz
Brasil que começa neste do-
mingo. As guitarras de Ri-
cardo Silveira e Victor Bi-

glione, o sax de Leo
Gandelman, o trompete de
Márcio Montarroyos, o
baixo de Nico Assumpção e
o sopro de Serginho Trom-
bone batem um bolão na
linha de frente do setor, ao
lado da fusão sem confusion
do grupo de ali stars Cama
de Gato (Mauro Senise, Jo-
ta Moraes, Arthur Maia e
Paschoal Meirelles) e o vo-
cal/instrumental do Boca
Livre, agora de lay out novo

(Maurício Maestro, Zé Re-
nato, Lourenço Baeta e Fer-
nando Gama, ex-baixista
do lendário Vímana, de Lo-
bão, Lulu Santos e Ritchie).

Formado nas lições do

jazz & bossa, integrante da

geração eletrificada pelo
rock, este elenco de sumida-
des freqüenta a ficha técnica
dos grandes discos e o palco
dos principais shows do

país. Leo Gandelman colo-
cou o saxofone nas paradas
sem tirar-lhe o fôlego. Ser-
ginho Trombone é o rei dos
estúdios e das jams dos ba-
res da noite. Ricardo Silvei-
ra e Márcio Montarroyos
mantêm dupla via de solis-
tas com discos gravados
aqui e nos Estados Unidos.
Nico Assumpção dialoga
seu baixo pulsante com a
nata do jazz de lá e cá. Vic-
tor Biglione já mergulhou
no blues em duos com a
cantora Cássia Eller. O Bo-
ca Livre provou a viabilida-
de dos independentes e o
Cama de Gato — também
com vendagens torrenciais
— mostrou que é possível
improvisar em português.

DOMINGO (13/6) - ' ¦ * . -

Cama de Gato
O Cama de Gato tirou um

pouco da mística de que jazz
não tem espaço nem respaldo
popular: com o primeiro LP,
atingiu a marca das 70 mil
cópias vendidas. O grupo,
surgido em 1983, serve de ca-
ma para cinco feras: Mauro
Senise (saxofone e flautas),
Arthur Maia (baixo), Pas-
choal Meirelles (bateria), Jota
Moraes (teclados), incorpora-
do ao grupo substituindo Ri-
que Pantoja, e o percussionis-
ta Mingo Araújo.
H Discografia: Cama de Gato
(1986), Guerra fria (1988),
Sambaíba (1991) e Dança da
lua( 1993).

Victor Biglione
Revistas especializadas co-

mo a Jazziz e The Gavin Re-

port o compararam a guitar-
ristas do porte de Jeff Back,
Larry Carlton e Mark Knop-
fler. Guitarrista, violonista e
compositor, Biglione mostra
na Lagoa músicas inéditas de
seu próximo disco (com lan-
çamento marcado para o se-

gundo semestre), além de ar-
ranjos para clássicos do jazz
como o sampler de A child is
bom, de Thad Jones, e Acon-
tece, de Cartola.

¦ Discografia: Victor Biglio-
ne (1985), Baleia azul (1987) e

Quebra pedra (1989).

Nico Assumpção

Se, numa jam session, al-

guém perguntar por Antonio
Álvaro Assumpção Neto,

poucos vão responder. Mas
se alguém chamar por um tal
Nico, muita gente vai levan-
tar o dedo e apontar um dos
mais requisitados baixistas
do Brasil. Nico Assumpção,

garotão, fã de Hendrix, é um
autêntico representante da

geração fusion do jazz. Estu-
dou orquestração nos Esta-
dos Unidos e tocou com feras

(Larry Willis, Wayne Shorter
etc), em casas como o Blue
Note e o Carnegie Hall.

¦ Discografia: Nico Assump-
ção (1981).

-

Márcio Montarroyos
Filho, neto e bisneto de

pianista, hoje é considerado o
maior estilista brasileiro do...
trompete. Montarroyos toca
seu trompete com sotaque in-
ternacional. Pudera. Respira
(e bem) música até dentro de
casa: já é conhecida entre os
músicos brasileiros a lenda de
Gordo, o cachorro-cantor de
Montarroyos, que colocou o
único vocal no disco Carioca,
de 1983, na faixa Cristina, e
acompanhava cada acorde
com um profundo e emocio-
nado uivo.
¦ Discografia: Mareio Mon-
tarroyosl Stone Alliance
(1978), Piston internacional
(198 l), Magic Moment
(1982), Carioca (1983) e Ter-
ra mater (1989).
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ENDEREÇOS DO JAZZ

Jazzmania — Av. Rainha Elizabeth, 769, Ipanema
(227-2447). De 10 a 13 de junho. 6a e sáb., às 23h, e
dom., 22h30.

O guitarrista Frank Gambale toca acompanhado
por Nico Assumpção (baixo), Cario Bala (bateria) e
Luís Avelar (teclados).

People — Av. Bartolomeu Mitre, 370, Leblon (294-
0547). Show com Athie Bell, de 2a a sáb., das 21 h30
às 23h; com Raimundo Niccioli e Beatriz Boechat, da
lh às 3h. Sem couvert.

Abrindo e fechando as noites, o jazz rola solto no
People com o tradicionalíssimo pianista Athie Bell,
que está no People desde que a casa abriu. Na
madrugada, a dupla Raimundo Niciolli e Beatriz
Boechat faz o jazz abrasileirado, com muito suingue.

Mistura Fina — Av. Borges de Medeiros, 3.207,
Lagoa (266-5844). A partir da meia-noite.

O after hour no piano-bar é uma reunião de
bacanas do jazz: os músicos Osmar Milito, Alberto
Chimelli, Nivaldo Ornelas, Guilherme Dias Gomes,
André Tandetta, Paschoal Meirelles e Paulo Russo
fazem um revezamento, e as canjas podem pintar.
Dependendo do clima, a jam rola até altas horas.

Gula Bar — Av. Delfim Moreira, 630, Leblon (259-
5212). 5a a sáb., às 23h; dom., às 21h. Couvert a CrS
130 mil (5a a dom.) e CrS 160 mil (6a e sáb). Consu-
mação a CrS 70 mil. Até dia 30 de maio.

A Rio Jazz Orchestra faz o show The king of swing
— Benny Goodman, uma retrospectiva da era do
swing, com clássicos consagrados de Goodman.

Calígola — Rua Prudente de Moraes, 129, (287-
1369). No piano-bar, jazz com Idriss Boudrioua,
Dario Galante e Jorge Helder. De 4a a sáb., à 0h30.
Couvert a CrS 200 mil e consumação a CrS 100 mil.

La Cave de Paris — Rua do Oriente, 437, Santa
Teresa (252-5534). 6a e sáb., às 21h30. CrS 100 mil.

A cave completa um ano e comemora com duas
noites de jazz do trio Idriss Boudrioua (sax alto),
Dario Galante (teclado) e Paulo Russo (contrabai-
xo).

Bookmakers — Rua Marquês de São Vicente, 7,
Gávea (274-4441 e 274-0997). 4a, às 20h30.

A Jameson Jam Session acontece todas as quartas
na cw/Mivraria da Gávea com a banda Influência do
Jazz e sempre com a participação especial de um
músico: na próxima quarta, o convidado é o sax tenor
Ion Muniz.

Jazz night/Quartier Latin — Café de la paix, Av.
Atlântica, 1.020, Hotel Meridien (275-9922). 6a, das
20h30 à lh. CrS 550 mil (menu completo).

A banda Quartier Latin toca clássicos do jazz
numa noite com direito a entrada, prato quente,
sobremesa e uma caneca de chope.

Arte/JB

Como manter a pose

O jazzófilo que se preza deve...

1. Ter um CD Player em casa. Ouvir

jazz em vinil é coisa de amador. Com a

honrosa exceção para os grandes clás-
sicos em 78 rotações.

2. Contar com uma bela coleção de

gravatas modernas, com grafísmos e
cores fortes para usar nas jam do Mis-
tura Fina.

3. Saber soletrar, sem pestanejar, Flet-
cher Henderson, Thelonius Monk, Bix
Beiderbecke e Dizzy Gillespie.

§§ 4. Ouvir os clássicos do jazz com ar

% intelectual, de preferência com o quei-

|H xo apoiado na mão e marcando o rit-

mo com um sutil tilintar de dedos.

5. Ser ouvinte assíduo do programa de

jazz do Jô na JB-FM.
6. Saber quando aplaudir durante um
concerto de jazz. Nada pior do que
soltar um "uhl" na hora errada ou
ensaiar urros dignos de um festival de
rock.
7. Achar os solos (por maiores, mais
virtuosos e mais chatos que sejam) sem-

pre o m-á-x-i-m-o.
8. Não perder um único Free Jazz,
mesmo que para isso tenha que fazer
uma caixinha do salário o ano todo.
9. Importar as trilhas dos principais
filmes de jazz antes que seu vizinho as
tenha.
10. Descer o Rio Mississipi, nem que
seja a última coisa que faça na vida.

LOJAS DE DISCO
Gramophone — Rua Marquês de São Vicente, 52, lj

311, Gávea (239-3949). De 2a a 6a, das lOh às 22h.
sáb., de lOh às 21 h. Aceita todos os cartões de
crédito, menos o Sollo, com acréscimo de 33%.

A loja só trabalha com CDs e K7 e seu acervo de
jazz possui cerca de mil títulos. Entre os importados,
os de maior procura são: o último de Diane Schuur
(Lore Songs), Johnny Lee Hooker, Julie London
interpretando Cole Porter, Stephane Grappelli, e Al
Jarreau. Entre os nacionais, Leo G^ndelman é imba-
tivel com os CDs Visões, Solar e Ocidente. Os preços
variam de CrS 630 mil a CrS 800 mil (importados).

Satisfaction — Rua Francisco Sá, 95, lj K, Copaca-
bana (521-2893). De 2a a 6a, das 9h30 às 19h; sáb. das
9h30 às 17h. Não aceita cartão de crédito.

Cerca de 50 títulos compõem o acervo da loja que
só trabalha com CDs importados. Os preços estão
entre CrS 600 mil e CrS 1 milhão.

Music Makers — Rua Marquês de São Vicente. 52.
lj 163-A, Shopping da Gávea (512-5422). De 2a a 6a,
das 1 lh às 22h; sáb., das 1 lh às 20h..

Michel Petrucianni, Bill Evans, Lionel Hampton.
Brothers Brecker, Charles Mingus. Chet Baker e
Dizzy Gillespie estão entre os mais vendidos na loja.
Preços entre CrS 684 mil e CrS 1.050.000.

Modem Sound — Rua Barata Ribeiro. 502. lj D.
Copacabana (255-5005). De 2a a 6a, das 9h às 20h:
sáb., das 9h às 19h. Não aceita cartão de crédito.

Entre os mil títulos do acervo, os preferidos são
Arturo Sandoval (I remember Clifford), David Mur-
ray (Lovers), Eddie Daniels & Gary Burton (Benny
rides again), John Coltrane (Bcilads), Dave Brubeck
(Time out). Entre os nacionais. Hélio Delmiro (Ro-
mâ), Luiz Eça e Maria Petersen (Encontro marcado),
Luiz Eça e Victor A. Brasil (Ao vivo no MAM) e
Dança da lua, o último do Cama de Gato. Os preços
variam de CrS 980 mil a CrS 1,2 milhão (importados)
e CrS 700 mil a CrS 830 mil (nacionais).

APOSTA NA CULTURA

O Diet Coke Jazz Brasil retoma
uma tradição do JORNAL DO BRA-
SIL de promover eventos que marcam
a vida cultural da cidade. Tudo come-

çou nos anos 60, quando o jornal e a
Cinemateca do MAM levavam milha-
res de pessoas ao Cinema Paissandu
com a mostra dos melhores filmes do
ano. Na década de 70, as promoções
do jornal se tornaram programa obri-

gatório entre os cariocas. Entre os
eventos, estavam o Ciclo Bach-Haen-
dei, que trouxe nomes como o flautista
francês Jean Pierre Rampal; o Festival
Brasileiro de Curtas-metragens — JB/
Shell; os concursos de Corais; o Salão
de Verão; e o Arte Agora, no MAM.

Nos anos 80, o JB promoveu, por
exemplo, o Festival de MPB de Ouro
Preto, o Movimento Pró-Jovem (que
levava o público jovem ao teatro), a
série de concertos Domingo no Parque,
no Parque Lage, e ainda o concurso
Olho Vivo — Conheça a Arquitetura
Carioca. Em 1990, milhares de cario-
cas saíram de máquina fotográfica em

punho procurando os melhores ângu-
los das belezas da cidade para o con-
curso Revele o Rio.
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O 'ch«f' Jamas Halpar mostra o aalmfto
Angln San do Bartholontau (abaixo):
cMlcadaza • um toqua cosmopolita
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Programa não se responsabiliza por alterações de
última hora por parte dos restaurantes.
Faixas de preços por pessoa (com sobremesa, mas sem
bebida):
$  até CrS 200.000
S$  entre CrS 200.000 e CrS 400.000
$$$ entre CrS 400.000 e CrS 700.000
$$$$ entre CrS 700.000 e CrS 1 milhão
$$$$$  acima de CrS 1 milhão
Cartõ«s d* crédito (C.c.):
A — Sistema Amex (American Express)
M — Sistema Mastercard (Credicard e Dinners)
S — Sistema Sollo
V — Sistema Visa (Ourocard, Chasecard, Credireal,

BFB Personnalité, Nacional e Bradesco)

NOVIDADE
Engenharia do Sabor — Av. Rio Branco, 156.
subsolo 108, Centro (240-0052). 2a a 6», llh às 16h.
Happy hour, 4*, 5* e 6", das 18h às 21 h. C.c.: nenhum.
Tíquetes.
? Pequenino, limpo, com saladas, massas, sopas,
tortas salgadas e doces, está lançando sua happy hour.
Os donos, ex-engenheiros da Vale do Rio Doce,
recomendam para esta sexta a salada de bacalhau
(batata, salsa, azeitona preta, bacalhau e maionese), o
salpicão de frango e a salada de macarrão. $

Estephanio's — Rua Visconde òe Itamarati, 167.
loja A, Tijuca (284-7400). 3*a dom., das 12h até o
último freguês. Tíquetes.

IR À CHINA SEM PASSAPORTE?

JRESTMJRilNTE

R. Visconde de Pirajá 112-A
Tel: 267-5860

CREDICARD - AMEX - VISA - DINERS

Fotos de Evandro Teixeira

O mundo inteiro dentro do bistrô

de croquete de banana e
amêndoas (CrS 400 mil).
O prato é delicado, revela
a competência do chef.

Ainda na área de pei-
xes e frutos do mar, há o
camarão Cristóvão (em
molho provençal, CrS 560
mil) e o tridente de peixes
(três diferentes peixes
acompanhados de conchi-
nhas de massa na mantei-

ga e legumes, CrS 450
mil). O frango Fuji mer-

gulha num molho oriental
de gergelim, com arroz de

gengibre e tempura de le-

gumes (CrS-220 mil), en-

quanto o Pompéia, inte-
ressantíssimo, tem a
crosta num pesto tostante,
mantendo o interior do
frango úmido. Vem com

pimentões marinados e
um talharim no molho de
tomates da casa (CrS 220
mil). O pato dos trópicos,
em molho de abacaxi,
acompanha uma farofa de
alho, batata e ervas (CrS
330 mil).-

De sobremesas, um

passeio entre a cultura
francesa e a americana, a

preços em torno de CrS
100 mil: torta de queijo
cremoso, torta de nozes

pecan, crepe de frutas cris-
talizadas, sorvetes Mil
Frutas, melão com creme

gelado de limão e mil fo-
lhas de chocolate.

? Bartholomeu — Shopping São
Conrado Fahion Mall, Estrada da
Gávea, 899, loja 101 -A (322-
1511). Todos os dias, das 11 h30
ate o último cliente. À tarde, há
um cardápio com sanduíches, cre-
pes, chás e doces. C.c.: nenhum.

Um 
cheiro de Califór-

nia no ar, uma comi-
da que mistura ingredien-
tes de várias partes do
mundo, um restaurante

que integra sol e lua em
seu visual. Assim é o Bar-
tholomeu, bistrô anos 90,

que já inaugurou sendo
sucesso: anda cheio todas

noites, bem ao jeito do
Guilhermina Café, de

quem é parente próximo
os donos são os mes-

mos, juntos ao casal Lu-
ciana Adib e Marcelo
Duarte. Na cozinha, está
o chef James Halper, um
californiano que já passou
por vários restaurantes
dos Estados Unidos,
França, Dinamarca e Ja-

pão. Casado com uma
brasileira, Halper conce-
beu um cardápio de comi-
da cosmopolita, leve, ligei-
ramente temperada à
oriental, sem esquecer da
base franco-italiana.

No bar, como aperiti-

vo, há bolinhos tailande-
ses (de camarão e amen-
doim, num molho picante)
e costelinhas de porco em
molho acridoce (CrS 130
mil). Maitre Gil (ex-Mos-
tarda) inventa drinques
conforme o clima do fre-

guês e vai sugerindo a
bruschetta com patê ou

queijo de cabra (CrS 200
mil), os dolmades (roli-
nhos de folha de uva re-
cheados com queijo e no-
zes sobre molho de
tomate, CrS 130 mil) e os

pastéis de siri (CrS 180
mil). Uma pedida é funda-
mental: tempura de lulas
com molho de tomate pi-
cante.

No item saladas, ha
desde a tradicional Ceasar
Salad (alface americana,
croutons e molho) à sala-
da Taipé (frango em mo-
lho à base de temperos
orientais e cobertura cro-
cante, CrS 200 mil). São

quatro pratos de massa:

penne calabria, ravioli
adriático, fettuccine com
molho de tomate e lasa-
nha Marco Polo (com sal-
mão defumado, espinafre
e ricota, CrS 350 mil). O
medalhão de atum Las
Hadas, inspirado num

prato que chef Halper co-
nheceu no México, traz o

peixe grelhado levemente,
coberto de azeitonas, com
talharim ao manjericão
CrS 345 mil). Outro des-

taque é o salmão Angin
San: posta grelhada sobre
molho cremoso de shitake
e pepino, acompanhado
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FACILITE SUA VIDA

Usar congelados é um PROGRAMA DE VIDA, no princípio exige um período de adaptaçao. Por fim, a descoberta

de que lhe sobra tempo para atividades de lazer. No final das contas muito conforto e liberdade.

»

A

ENTRADAS:
Al. Creme de legumes (individual)/ CrS 62.000,00
A2. Creme de ervilha (individual)/ CrS 62.000,00
A3. Creme de cebola (individual)/ CrS 62.000,00
A4. Salada de grão de bico (2 pessoas)/ CrS 88.000,00
A5. Salada de feijão fradinho (2 pessoas)/ CrS 82.700,00
A6. Salada de salpicão com presunto (2 pessoas)/ CrS 94.000,00

CARNES: (2 pessoas)
BI. Carne assada com molho madeira/ CrS 224.000,00
B2. StrogonoíT/ CrS 205.000,00
B3. Escalopinho ao vinho/ CrS 245.000,00
B4. Almôndegas ao sugo/ CrS 200.000,00
B5. Roast-beef com mostarda e ervas/ CrS 251.000,00
B6. Língua ao funghi/ CrS 196.000,00
B7. Beef rolê com bacon/ CrS 205.000,00
B8. Escalopinho suíço/ CrS 240.000,00

FRANGOS: (2 pessoas)
Cl. Fikt ao poivre vert/ CrS 195.000,00
Cl Cassoulet de frango/CrS 180.000,00
C3 Fikt de coxa graduada ao molho laranja/ CrS 193.000,00

C4. StrogonoíT/ CrS 195.000,00
C5. Peito rolê com presunto e passas/ CrS 197.000,00
C6. Medalhão de frango c/bacon/ CrS 194.000,00
C7. Fikt com catupiry/ CrS 205.000,00
C8. Peito de frango com abacaxi/ CrS 204.000,00

PEIXES! (2 pessoas)
D1. Filet de linguado ao molho de ervas/ CrS 261.000,00
D2. Fikt de linguado ao molho de camarão/ CrS 281.000,00
D3. Torta de batata com bacalhau/CrS 260.000,00
D4. Bobó de camarão/ CrS 289.000,00
D5. Lulas à moda da casa/ CrS 208.000,00
D6. Muqueca de peixe/camarão/ CrS 221.000,00
D7. Camarão com catupiry a moda da casa/ CrS 295.000,00
D8. Truta com molho de alcaparras/ CrS 261.000,00

COZINHA ITALIANA: (2 pessoas)
El. Gnocchi ao sugo/ CrS 138.000,00
E2. Lasagne di presunto e queijo/ CrS 162.000,00
D. Lasagne di carne/ CrS 162.000,00
E4. Lasagne di frango/ CrS 162.000,00

E5. Canellone di ricota e espinafre/ CrS 139.000,00
E6. Fettuccine aos três queijos/ CrS 158.000,00
E7. Fettuccine verde a bolognesa/ CrS 141.000,00
E8. Rondeli dc presunto e queijo/ CrS 137.000,00
E9. Fettuccine á Parisiense/ CrS 147.000,00
E10. Panqueca de carne/ CrS 138.000,00

COZINHA ÁRABE:
H1. Quibe de bandeja/ CrS 181.000,00
H2. Charutinhos de repolho/ CrS 118.000,00
H3. Hummus BI Tahine/ CrS 122.000,00
H4. Pimentão recheado/ CrS 58.000,00

freeze!

COZINHA CHINESA: (2 pessoas)
Fl. Carne desfiada com nira / CrS 218.000,00
F2. Carne desfiada com cebola / Ct5 204.000,00
F3. Canie desfiada com champignon e bambú / CrS 235.000,00
F4. Frango xadrez com curry / CrS 193.000,00
F5. Frango xadrez com legumes e castanha / CrS 189.000,00
F6. Frango xadrez com champignon e bambú / CrS 213.000,00

COZINHA BRASILEIRA: (2 pessoas)
NI. Carne seca com abóbora / CrS 167.000,00
N2. Feijoada /CrS 186.000,00
N3. Arroz de carretáro / CrS 106.000,00
N4. Dobradinha com feijão branco / CrS 157.000,00
N5. Guisado de carne com legumes / CrS 174.000,00
N6. Beef de panela / CrS 205.000,00

EMPADÕES E CREPES: (2 pessoas)
Gl.Crcpe de frango com catupiry / CrS 114.000,00
G2. Crepe de queijo temperado / CrS 114.000,00
G3. Crepe de espinafre / CrS 98.000,00
G4. Crepe de camarão com catupiry / CrS 131.000,00
G5. Empadâo de cebola / CrS 114.000,00
G6. Empadâo de frango / CrS 125.000,00
G7. Empadâo de queijo / CrS 125.000,00
G8. Empadâo de camarão / CrS 208.000,00
G9. Souflê de milho / CrS 121000,00
G10. Souflê de queijo / CrS 125.000,00
GU. Torta de batata com carne / CrS 124.000,00
G12. Torta de batata com frango / CrS 124.000,00
G13. Souflê de bacalhau / CrS 190.000,00
G14. Souflê de legumes / CrS 122.000,00

PACOTE SEMANAL ECONÔMICO
PARA 2 PESSOAS

Escolha 7 pratos principais, sendo:
4 Entre Carnes, Frangos, Cozinha chinesa ou Cozinha brasileira;

1 Peixe; 1 Crepe ou Empadâo; 1 Cozinha Italiana; e mais 7
pratos entre Acompanhamentos, Sobremesas, Pizzas e

Sanduíches e pague somente CiS 1.684.000,00
* Em todas as compras você receberá um "CHEQUE

DESCONTO" para abater de seu próximo pedido.

Examiiu o verso da sobrecapa de suas embalagens,
algumas terão uma etiqueta premiada que lhe dará o
direito a mais um prato grátis no seu próximo pedido.

ACOMPANHAMENTOS: (2 pessoas)
Jl. Arroz simples / CrS 47.000,00
12. Arroz de brócolis / CrS 55.000,00
J3. Anoz a grega I CrS 68.000,00
J4. Arroz a piamonte2a / CrS 80.000,00
J5. Abobrinha refogada / CrS 44.000,00
J6. Feijão preto / CrS 55.000,00
J7. Feijão manteiga / CrS 58.000,00
J8. Batata palha / CrS 53.000,00
J9. Batata soutè; CrS 53.000,00
J10. Purê de batatas / CrS 53.000,00
J11. Panachè de legumes [Cá 59.000,00
J12. Quibe be de abóbora / CrS 53.000,00
J13. Couve flor gratinada / CrS 66.000,00
J14. Cenoura ao creme / CrS 60.000,00
J15. Farofa à moda da casa / CrS 44.000,00
J16. Beringela nappolitana / CrS 60.000,00
J17. Vagem na manteiga / CrS 59.000,00

J18. Lentilha / CrS 59.000,00 J20. Quiabo refogado / CrS 48.000,00
J19. Couve mineira / CrS 51.000,00 J21. Repolho refogado / CrS 51.000,00

SANDUÍCHES NATURAIS:
RI. Salaminho c/ ricota / CrS 56.000,00
R2. Lombinho c/ abacaxi / CrS 56.000,00
R3. Queijo especial / Cr5 56.000,00
R4. Ricota c/cenoura / CrS 56.000,00
R5. Frango defumado / CrS 56.000,00
R6. Peito de peru c/ passas / CrS 56.000,00

SOBREMESAS: (Individual)
Kl. Mousse de chocolate. CrS 35.000.00
K2. Mousse de maracujá; CrS 35.000.00
K3. Torta de maçã / CrS 58.000.00
K4. Torta de limão / CrS 58.000.00
K5. Torta de chocolate; CrS 62.000.00
K6. Torta de coco queimado CrS 62.000.00

PIZZAS: (brotinho)
PI. Muzzarela/ CrS 50.000,00
P2. Presunto / CrS 50.000,00
P3. Calabresa / CrS 50.000,00

SALGADINHOS: (20 unidadi
Ul. Risoli de camarão / CrS 80.000,00
U2. Coxinha de galinha I CrS 80.000,00
U3. Mini quibe / CrS 80.000,00
U4. Bolinha de queijo / CrS 80.000,00
U5. Croquete de carne / CrS 80.000,00
U6. Croquete de milho / CrS 80.000,00
U7. Bolinho de bacalhau / CrS 105.000,00
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f RESTAURANTES

Fotos de Evandro Teixeira

Saladas,

sanduíches

e cultura

Civilizado. 
Um lugar on-

de é possível pedir um
café, ler o jornal, saborear
um risole de camarão, uma
sopinha tailandesa (dizem
que é afrodisíaca), um stru-
dei de maçã, um copo de
vinho, um rocambole de
chocolate. É o Lunch Time,

que Antinéa Bhering de
Mattos e Ana Helena Bar-
bará acabam de inaugurar,
com simplicidade e charme.

São 10 mesas (cerca de 40 lugares),
numa decoração assinada por Pedro Pa-
ranaguá: tons pastéis (salmão, azul hor-
tência) e tons mais fortes (como o azul
cobalto) se integram, enquanto os gar-
çons, universitários, vestem Alice Tapa-

jós. Chique, não?
Antinéa e Ana trabalham juntas há

Antinéa e Ana: garçons universitários e espaço para paiesira»

algum tempo na área de comida. Ana
teve a delicatessen Swiss Made, em Ara-
ras, e Antinéa é uma expert na arte de
cozinhar, comer e viajar: conhece os me-
lhores restaurantes europeus. Atendendo
a pedidos de festas e reuniões, a dupla
manteve um simpático ponto de comidas
durante o último Natal com Arte do Rio

Salada: destaque no Lunch

Design Center.
No Lunch Time, é possí-

vèl saborear saladas, car-

paccio, sanduíches de frios,
chás importados, crois-
sants, sopas, massas com
muitos molhos à escolha,
drinques, vinhos, uma linha

completa de tortas, biscoitos e sonhos.
Para completar, atrás do salão, funcio-
na um espaço para abrigar exposições,
cursos e palestras. (D.B.)

? Lunch Time — Rua Marquês de São Vicente, 115,
loja A, Gávea (274-4249). Todos os dias, das lOh às
19h. À noite, espaço reservado para coquetéis e
festas fechadas. C.c.: nenhum. Tíquetes. SS

NOVIDADE

Simples, despretensioso, lança seu monumental
cozido à brasileira, com tudo a que se tem direito,
inclusive seresta de João Mossoró e seu violão.
Continuam os petiscos variados ao molho ferru-
gem, caldinhos de feijão amigo e mocotó camarada.
Um talharim à bolonhesa vara a madrugada. $

Voilá — Rua Paul Redfern, 33, Ipanema (512-
5097). Todos os dias, das 12h até o último cliente.
Manobreiro. C.c.: nenhum.

Uma brasserie americanizada, com letreiros e
som de Nova Iorque, chopeira italiana e decora-
ção inspirada nos trens franceses. Saladas, carnes
grelhadas, massas, menu para crianças, tortas e
doces de fabricação própria. $$

Greenpiace Sanduíches — Rua Rodrigo Silva,
42, Centro (224-4429/ 222-8211). 2a a 6a, das
1 l.h30 às 18h30. C.c.: nenhum. Tíquetes.

Para lanches e almoços rápidos: sanduíches de pão
árabe (integral e branco), recheados com saladas que o
freguês pode criar com ingredientes como carne assada,
queijo minas, manjericão fresco, arroz integral, cenou-
ra, frango, banana passa, castanha de caju, molho
curry. Por CrS 93 mil.

Quadrifoglio Café — Rua J.J.Seabra, 19, Jardim
Botânico (294-1433). 2a a sáb., das 19h30 à lh; dom.,
das 13h até o último freguês. Manobreiro. C.c.: Cre-
dicard e Diners.

Silvana Bianchi trouxe de volta ao cardápio a
polenta com picadinho de carne gratinada com gor-
gonzola (CrS 282 mil), introduziu a galinha d'Angola
ao molho de pimenta rosa, o ravioli mágico de maçã e
queijos e o tortelloni de pato com funghi (CrS 318
mil). De sobremesa, zabaione frio ao marsala e a
gigantesca taça de sorvetes com morangos. Para os
diet, um trouxinha gratinada de frutas da estação
(morango, kiwi, papaya) com geléia de framboesa
diet (CrS 158 mil). Outra novidade é a presença da
sócia Juarezita Santos, alegrando os amantes de vi-
nho.

Down Town Café — Av. Rio Branco, 156/ 4o,
Edifício Av. Central, Centro (240-1257). Café da
manhã e lanches, das 7h às 21 h; restaurante, das

1 lh30 às 17h30. C.c.: nenhum. Tíquetes.
Em plena academia de ginástica Corpore, um

restaurante com saladas, carpaccio, filé ao molho de
mostarda, frango com aspargos, massas, musses e
sorvetes. No comando, as irmãs Marta e Mônica
Sampaio e a nutricionista Patrícia Calventi. $$

Giartcarlo — Av. Olegário Maciel, 518, lojas A e B,
Barra da Tijuca (399-3579). 2a a 6a, das 19h30 à lh;
sáb., das 13h às 16h e das 19h30 à lh: dom., das 13h
às 17h. C.c.: M.

Está com novos pratos e passou a aceitar cartões
de crédito. Chef Guida oferece bisteca de filé mig-
non, presunto e muzzarela com leve tempero de
manteiga e vinho branco; espaguete ao molho cre-
moso de salmão; peito de frango no molho de uvas
e vinho; pernil de cordeiro com fettucine na man-
teiga; medalhão de filé gratinado; tortinha crocante
de frutas; e crepe recheada. $$$

Le Streghe — Rua Prudente de Morais 129, Ipane-
ma (287-1369/ 287-7146/ 287-7196). 2a a sáb., das 20h
até o último freguês. Manobreiro. C.c.: A e V.

Lança a partir de 2a o spaghetti lighl, à base de
massa de trigo integral, em dois pratos: com molho
de tomate fresco e manjericão, por CrS 180 mil e com
cogumelos e camarões, por CrS 250 mil.

Meridiano 20 — Av. Sernambetiba, 6.250, Barra (de
dia, 385-5771/ 385-5772; de noite, 385-5810) Chá ciga-
no, dias 25, 26 e 27, às 17h; jantar, às 20h30. C.c.. A.

A princesa Miriam Batuli organizou três dias de
homenagem a Sara Kali, padroeira dos ciganos, com
música ao vivo de violino e teclado, dança típica e
bufê. No chá, pães, bolos, queijos, frios e doces
especiais, por CrS 350 mil. No jantar, saladas varia-
das, carneiro assado, peixe com ervas e gergelim,
leitão assado inteiro, carne com toucinho e ervas,
sobremesas típicas ciganas, por CrS 700 mil.

£
—

RODÍZIO

DOS ^

SAMURAIS
V

Os Samurais estão atacando jg.
o Rodízio do Kotobuki.
Venha você também apreciar
as maravilhas da comida

japonesa.
O Rodízio Kotobuki é
servido todos os dias.

SUMONO
ESPETINHOS
SUSHI
MISSOSHIRO
TEMPURA
YAKISOBA
SORVETES

MISTY
Cr$ 490.000 p / pessoa
(15% desc. pgt° à vista)

KOTOBUKI

Av. Pasteur, 86
Tel.: 275-8996
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f RESTAURANTES
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Boca no tromboneNOVIDADE
Álibi — Rua do Senado, 44, Centro (242-7495). 2a a

6J. das 1 lh às 15h30; 5a e 6a, das 17h30 às 24h. C.c.:
nenhum.
> Mudou o cardápio, voltando ao perfil à Ia carte.
Destaque para as massas, de elaboração própria. Nos
itens, filé mignon e peito de frango, medalhão de filé
ao mel e roquefort com batata noizette, filé mignon
com chimichurri (molho pampa, à base de alho, salsa,
pimenta calabresa e orégano), peito de frango rechea-
do de catupiry. De sobremesa, galeau de chocolate,
musse de maracujá. À noite, música ao vivo, com
MPB e jazz, sem consumação mínima. $$

FESTIVAL
Al lis — Rua Teófilo Ottoni, 22, Centro (233-4323) 2o.

a 6a, das 11 h às 17h. C.c.: A e V.

Laís Gillette escreve sobre a Churras-
caria 502, na Tijuca: "íamos 

passando
em frente e fomos informadas que o
rodízio era Cr$ 200 mil por pessoa e que
mulher pagava a metade. Sou vegetaria-
na, não como carne, mas pensei que Cr$
100 mil pela mesa de frios estaria razoá-
vel. Assim, entramos eu, meu filho e
uma amiga. Na mesa ao nosso lado,
uma senhora reclamava, pois lhe ha-
viam cobrado rodízio pelos seus filhos
de dois e três anos. Ela havia telefonado
antes e foi informada que criança abai-
xo de cinco anos não pagaria. Sua con-
ta, então, foi retificada (menos CrS 400
mil). Bom, tão logo sentamos o garçom
trouxe-nos coquetel de frutas em copos

pequeninos e nos servimos, achando

que era gentileza da casa, uma vez que
não pedíramos a tal bebida e sim água
mineral e um chope. O coquetel estava
horrível e eu não cheguei a tomá-lo. De
acordo com meu filho, as carnes esta-
vam frias e sem sabor. Além disso, a
mesa de frios deixava a desejar. Encur-
tando: o total da conta foi de Cr$ 870
mil, onde eles incluíam os Cr$ 600 mil
do rodízio e mais Cr$ 155 mil dos co-

quetéis. Questionamos o gerente. Ele
nos deu um sorriso irônico. Não é à toa

que a tal churrascaria estava às moscas,
em pleno sábado. Ali, nunca mais."

Franciso Eugênio Calmon de Britto
escreve sobre o Mr. Coffee: "Assíduo fre-
qüentador do Shopping da Gávea, quero
registrar minha total indignação com os
preços absurdos praticados na loja Mr.
Coffe. Em apenas 30 dias, a Mr.Coffe
reajustou o preço do cafezinho em 80%.''

Ivna Alana Silveira foi com colegas de
trabalho almoçar no Marius, em Bonsu-
cesso: "No dia seguinte eu e um colega
ficamos com diarréia, vômito e febre de 39

graus, sintomas que persistiram por mais
três dias. Concluímos então que a causa
de tudo deveria ter sido a ingestão de uma

? Começa hoje seu festival de aves especiais, com
pratos à base de ganso, galinha d'AngoIa e marrequi-
nho. Vêm assados, com purê de castanha ou maçã,
aspargos, arroz com passas e amêndoas e farofa. Ou
ainda com curry de damasco ou molho de manga.
Acompanha um copo de vinho tinto ou branco
Granja União, por Cr$ 320 mil ou CrS 400 mil
(ganso). Quem pedir sobremesa ganha um licor de
acerola.

NHOQUE
Giancarlo — Av. Olegário Maciel, 518, lojas A e B,
Barra da Tijuca (399-3579). 2aa sáb., das 19h30 à lh;
sáb., das 13h às 16h e dom., das 13h às 17h.

fix
maionese contammada por algum mi-
croorganismo, uma vez que as outras pes-
soas da mesa, que não comeram a maio-
nese, não passaram mal. O que nos
surpreende é ver a irresponsabilidade de
uma churrascaria tão conceituada, que
põe em risco á saúde de seus fregueses ao
servir comida contaminada."
? André Severiano Ribeiro Baez recla-
ma dos pratos do Senta Aí: "Fui com
meu pai almoçar no Senta Aí, no Cen-
tro. Pedimos uma porção de bolinhos
de bacalhau, que veio bem servida. O
problema começou quando chegou à
mesa o prato escolhido, chanfana de
cabrito, que era uma das sugestões do
dia: cada prato vinha com três batatas
grandes e uma lasca de cabrito que aca-
bava certamente em uma garfada. Um
absurdo, principalmente se tratando de
restaurante de comida portuguesa. Mui-
to assustado com o tamanho do prato,
chamei o garçom e perguntei se por
engano ele teria servido uma porção em
vez de duas, conforme havia solicitado.
A resposta foi que o prato era assim
mesmo. Depois, ele perguntou se gosta-
ríamos de sobremesa. Aborrecidos, pe-
dimos o café e a conta. É muito triste
ver a decadência de um restaurante tra-
dicional, que já foi ótimo e já respeitou
seus clientes. Através destas linhas, re-
gistro o meu protesto e a minha revolta
com o tratamento recebido."

? Neste sábado, a cada 10 pedidos de nhoque, o
décimo vai ser presenteado com USS 2, para colocar
sob o prato e levar para casa. Os outros nove pedidos
recebem uma nota de USS 1. São 4 opções: gnocchetti
francescone (com patê de fígado, creme de leite, vinho
branco e temperos, por CrS 295 mil), gnocchetti
gorgonzola (molho cremoso de gorgonzola e conha-
que, CrS 270 mil), com molho de tomates frescos (CrS
270 mil) e com recheio de bacon crocante e molho de
tomates frescos (CrS 280 mil).

Luigi's — Rua Senador Corrêa, 10, Praça São Salva-
dor, Laranjeiras (205-7343). 3a a 6a, das 12h às 15h e
das 19h até o último cliente; sáb., dom. e feriado, das
12h até o último cliente. C.c.; nenhum. Tíquete.

w AjLJLBMLW

ill 'i'i'i'it diariamente das 19:00 as 2:°°h |

PH SKYI AR WCISICA AO VIVO DE 21 A SABADO ^1
!4}1 -fyz/V/ 21:00h2a A 4a DU0S0M BRASIL H

Ifi 22:00h 5! A SABAD0 RIO QUARTET

III CRISTIANE BRITTO H

||§ BARBECUE GRELHADOS E SALADAS EX0TICAS, H
lEBl NA BEIRA DA PISCINA H

|fffj DIARIAMENTE DAS 12:00 AS 17:00h H

HP1 _r ¦
M 1 C0ZINHAINTERNACIONAL H
i^ESTANCIA DIARIAMENTE DAS 19:00 A 1:00h H
lis fiigisjggjii ¦

A IMtibCr*FEIJ0ADA TR0PICAL ¦
MUSICA AO VIVO - TRIO CARIOCA H

f J SABAD0S DAS 12:00 AS 16:30h H

UCS) 
"UM CRUZEIR0 GASTR0N0MIC0 H

Ki PELAS ILHAS GREGAS" H
III especialidadesdacozinhagregaH
111 DIARIAMENTE DAS 19:00 AS 00:30h H

3*5  APRESENTAND0 A C0MEDIA H

¦cm 
"B0NIT1NHAS, MAS EXTRAORDINARY" H

hi COM BIA M0NTE2 E ALICE B0RGES H
111 5a A SABADO - 20:30h
K;;! DOMINGO - 19:00h H

no

[;£gl ACEITAMOS CARTQES DE CREDITO
Wm OTHON
Pjajj ISi? GARAGEM COM MANOBRISTA

PROGRAMA 36 28/5 a 3/6/1993

III 'i'i'i'it d|ariamente das 19:00 as 2:0°h |
PH skyi ar mi^sica ao vivo de 21 A sabado B
!4}1 21:00h2a A 4a DUO SOM BRASIL H

22:00h 5! A SABADO RIO QUARTET
ffl ESOZHtia CRISTIANE BRITTO H

^BARBECUE GRELHADOS E SALADAS EX0TICAS,
Erases NA BEIRA DA PISCINA H

DIARIAMENTE DAS 12:00 AS 17:00h H

DIAR'AMENTE DAS A 
l

[ifi mi:,sica ao vivo • tri° car|oca I
! SABAD0S DAS 12:00 AS 16:30h H

"um 

CRUZEIRO GASTR0N0MIC0 H

M ¦Byrrori especialidades da cozinha grega|
ffl DIARIAMENTE DAS 19:00 AS 00:30h H

3*5  APRESENTAND0 A C0MEDIA H

¦CMEIEIO 
"B0NIT1NHAS, MAS EXTRAORDINARY" H
C0M BIA M0NTEZ E ALICE B0RGES ¦

RIO

S| GARAGEM COM MANOBRISTA ^Rj



RESTAURANTES

NHOQUE
Chef Alessandra Cucco prepara com capricho seu

nhoque al sugo (CrS 165 mil), à bolonhesa (CrS 190
mil), ao pesto ou ao gorgonzola (CrS 220 mil). A casa
também tem pizzas veramente italianas muito gostosas.

Trattoria Romana — Rua Constante Ramos, 22-A,
Copacabana (255-4558). 3a a dom., das 12h até o
último freguês. C.c.: todos. Tíquetes.

Promove esta semana seu festival de nhoques: com
alho, presunto, champignons e creme de leite (CrS
280 mil); com berinjela (CrS 180 mil); com camarões
(CrS 450 mil); e acompanhando o filé com ervas (CrS
310 mil).

Le Streghe — Rua Prudente de Morais, 129, Ipane-
ma (287-1369, 287-7146 ou 287-7196). 2a a sáb., das
20h até o último cliente. Manobreiro. C.c.: A e V.

Oferece neste sábado nota de USS 1 para colocar
sob o prato de quem pedir nhoque: ao gorgonzola,
com salada, ao pesto, com abobrinhas, ai funghi
porcini, com camarões, de CrS 230 mil a CrS 300 mil.
Raul — Av. Armando Lombardi, 583, Barra da
Tijuca (493-1184). 3a a dom., das 12h até o último
freguês; 2a, a partir das 18h. C.c.: nenhum.

Neste sábado, são 5 tipos: nhoque à bolonhesa
(CrS 175 mil); com tomate e ervas (CrS 175 mil);
verde (massa verde, com molho branco, CrS 175 mil);
verde ai sugo (com molho de tomate, CrS 175 mil); ou
ao Daniel (parmesão, muzzarela, gorgonzola e pro-
volone, gratinado, CrS 185 mil).

PEIXE
Satyricon — Rua Barão da Torre, 192, Ipanema
(521-0627). Todos os dias, das 13h até o último
freguês. Estacionamento próprio, com manobreiro.
C.c.: todos, menos o Sollo.
? Um dos melhores lugares para se comer peixe no
Rio. Logo na entrada, repare o frescor dos peixes,
lagostins, lagostas, ouriços, ostras, mexilhões e ca-
marões expostos. Tom Jobim, Maitê Proença e
Millôr Fernandes são alguns dos que almoçam com
cara feliz os pratos criados por Miro Leopardi. O
carpaccio de peixe espada com alcaparras é um
must, assim como o peixe ao sal grosso. Quem gosta
de carne pede o turnedô com funghi, pasta e abobri-
nhas fritas ou as costeletinhas de carneiro com
ervas, saborosíssimas. Frutas perfeitas de sobreme-
sa, uma raridade no Rio. $$$

ALMOÇO EXECUTIVO
Raízes Café — Av. Sernambetiba, 1.120, Barra da
Tijuca (389-6240 e 389-6333, ramais 240 ou 204).
Todos os dias, almoço das 12h às 15h; jantar, 3a a
dom., das 20h até o último cliente. C.c.: M. Tíquetes:
Brazilian Food, só no almoço de 2a a 6a.
? De 2aa 6a, por CrS 60 mil: peito de frango à
milanesa, maionese e arroz; carré de porco à mineira;'
contra-filé à milanesa com arroz à. grega; peito de
frango grelhado, batata frita e arroz; carne' seca à
mineira. Sáb., feijoada; dom., cozido, ambos por CrS
190 mil.

f\ f\ SORVETE 

ÍIyIm^í® 
"Os mais exóticos

// OCpiQ sorvetes do Rio"
"Tecnologia per un mondo piu dolce"

As delicias da Itália agora na Barra!
São mais de 80 sabores a sua escolha:

• Stracciatella • Salsão (afrodisiaco)
• Frutas Pochê • Maçã c/ champanhe

• Yogourt Natural...
Além dos tradicionais cremosos, de frutas e tortas
de sorvete etc...

Diariamente de 10 às 23h. Fornecemos para Restaurante
Av. das Américas, 3939 BI.1 Lj.S

Esplanada da Barra - Tel.: 325-6394

r#

APICIUS

Errando na serra

ji propaganda é a alma do negócio.
Dizem. E talvez seja. Mas, cá entre

nós, leitor sincero, a propaganda é mes-
mo a alma das agências de publicidade.
E tanto nos entopem elas com variadas
invenções que lemos um anúncio com o
mesmo ceticismo distraído de quem lê
um discurso oficial. São otimistas todos.
Tudo — nos asseguram — é bom. Que
digo? Estupendo. E ninguém segura este

país — que já nos escapou (mas é um
detalhe).

O homem — ao contrário do que
dizem — não é um animal racional. Nem
mesmo razoável. Mas, às vezes, se dis-
trai. E pensa. Até desconfia. Por isso, é
com olhar muito desatento que lemos
em tudo que nos anunciam.

Foi com esse olhar que li o folheto

que informava ao mundo e à cidade que"os bons tempos da belle époque estão de
volta". Pensei que falavam da Guerra
dos Bálcãs, quando os Karogeorvich es-
tripavam os Obrenovich e o rei Pedro I
da Sérvia morria e virava uma ponte em
Paris.

Historicismos meus pretensiosos. Só
anunciava o folheto que La Belle Meu-
nière, perto de Correas, voltara a funcio-
nar.

Era boa a notícia. Tanto que fui ao
velho restaurante, com Mme. H., em
uma tarde fria. E nós, famintos.

Mas eu não lera a coisa até o fim. A
tal volta só aconteceria alguns dias de-

pois. E demos com a pança na porta.
Que fazer?, Já perguntava Lenin. E

fez aquela revolução tristíssima. Fomos
mais sensatos. Voltamos para Correas,
onde ainda estava aberto o Dicál Bra-
connot.

Contínua a casa, serena e calma, sem

querer inventar novidades e cuidando da
cozinha com calma. E grande competên-
cia. Boa a manteiga, boas as torradas,

serão detalhes. Mas são os detalhes que
contam a verdade.

Pediu Mme. H. uns tournedos ao es-
tragon e alguns pequenos cogumelos —

coisa que estava excelente. Pedi um filet
à Bearnesa, tão bom quanto. Com a
vantagem de ser acompanhado por umas
batatas fritas bem feitas. Coisa muito
simples e muito rara. Que o encanto
deste restaurante é oferecer simplicida-
des feitas com muita competência. Ten-
do ainda o mérito de ter, nos fundos, um

pomar como os de outrora. Com caquis
tão bons que roubei três.

O que foi feio, mas é elogioso.

RISTORANTE E

PIZZERIA
Com a melhor qualidade e pelo
menor preço do Rio, você sabo-
reia as delícias italianas. 5

TUTTA PASTA. O sabor veramente Italiano, s
Estr. da Gávea, 817 - São Conrado. Tel.: 322-0944 o

Rua Pedro Américo, 53 - Catete. Tel.: 285-4111
Breve: R. Real Grandeza, 216 - Botafogo, tel: 286-2720

| Entregas à Domicílio |

RESTAURANTE ^

YEMA&l

O TEMPERO DA BAHIA
NO CENTRO DO Ria

R. do Teatro, Av. Otávio Mangabeira s/n°
Lgo. S. Francisco Jd. Armação - Salvador - BA
Centro - R.J. Te!.: 221-0380 Tel.: (071) 231-5770
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Io Farfarello: a casa de Itaipava tem agora um 'braço' em BúziosOlympio,

Ernani d'Almeida

O diabinho amigo dos fãs de massas

Farfarello 
é um diabinho que ator-

menta alguns mortais na Divina co-
média de Dante. Mas também é o nome
de um restaurante que atiça gula e dese-
jos insuspeitos nos que gostam de comer
massas. Há sete anos sucesso em Itaipa-
va (haja paciência nas filas que se for-
mam nas noites de sexta e sábado), ago-
ra prolonga-se numa filial recém-aberta
em Búzios. Tudo começou com Olympio
Pimentel, um emérito comedor de mas-
sas. Ex-pescador, ex-estudante de dese-
nho industrial e ex-dono de restaurante
francês, ele resolveu um dia ter um local
onde pudesse comer bem as massas que
tanto ama. Foi assim que nasceu o Far-
farello de Itaipava, numa casa cercada
pelo verde das montanhas. Os anos pas-
saram, veio o sucesso e, em sociedade
com o arquiteto Mauro Freitas, o Farfa-
rello cresceu até Búzios.

Ao som de Ella Fitzgerald e outros
clássicos do jazz, a mesa começa por
prosaicos pães de queijo. Que delícia!
Enfim pães veramente de queijo. A se-
guir, carpaccio, como manda o figurino:

fatias finas de lagarto cru, temperadas
com limão, azeite, alcaparras e queijo
parmesão. A salada que leva o nome da
casa impressionou bem: alface lisa e
crespa, fatias de rosbife de filé mignon,
palmito e muzzarela de búfafo, numa
combinação leve e agradável.

Vêm as massas: um talharim na man-
teiga perfeito, acompanhado de fatias
finas de carne assada ao leite com ale-
crim (Cr$ 284 mil), um fettuccine ai fung-
hi secchi perfumado (CrS 274 mil) e um
nhoque à bolonhesa (Cr$ 166 mil).

A mesa rumou contente para as so-
bremesas: musse de chocolate, pavê da
casa (com biscoito e creme de leite),
torta com recheio de geléia de damasco e
goiabada com queijo minas. O pavê da
casa (Cr$ 75 mil) agradou — tem um
sabor caseiro charmosíssimo. (D.B.)
? Farfarello — Em Búzios, Shopping Praia do
Canto, lojas 7 e 8, Centro (não tem telefone). 5a a
sáb., das 19h até o último cliente; dom., das 14h até
o último cliente. Em Itaipava, Estrada União Indús-
tria, 13.470, Petrópolis (0242-22.3120). 3a, das 19h
até o último cliente; 4a a dom., das 12h até o último
cliente. C.c.: nenhum. $$S

JUDAICO
Gutessen — Tel.: 259-0971/ 239-5438.

> Márcia, Lívia e Dulce fazem a comida tradicional
de suas avós, com muita delicadeza: beigueles, burre-
cas. chrein, helzel, latkes, kreplech, kiguel, strudel.
tzimes, fluden, tortas de damasco e nozes. Atendem a
bufês, reuniões e festas especiais. $$

JAPONÊS
Mariko — Av. Vieira Souto, 460/2° andar. Hotel'
Caesar Park, Ipanema (287-3122). Todos os dias, das
7h à lh. Manobreiro. C.c.: todos.
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? Lançou o menu para quem tem medo de consumir
alimentos crus: sushi grelhado, frito e cozido. Há
ainda pratos quentes, como tempura, tepan yaki
(grelhados na chapa) e yakisoba (macarrão com Iegu-
mes e frutos do mar). Para quem não dispensa sashi-
mi, 4 opções de pescados em alto-mar: salmão, atum,
pardo e olho-de-boi. 6a, rodízio de vários pratos, por
CrS 930 mil.

UM POUCO DE TUDO
Chaika — Rua Visconde de Pirajá, 321, Ipanema
(267-3838). Todos os dias, das 8h à lh. C.C.: ne-
nhum.

? Reformulou todo seu visual, está alegre e colorido.
No cardápio, salgadinhos, sanduíches, sundaes, piz-
zas, waffles e pratos que agradam às crianças, aos
jovens e aos adultos, num ponto que há 30 anos
congrega a família ipanemense. $

NATURAL
Nutresão — Rua Jardim Botânico, 635/loja 104,
Jardim Botânico (259-3098). 2a
a 6a, das 8h às 19h. C.c.: nenhum.
? Vários globais de dieta o freqüentam, em busca de
comida que diga não à carne vermelha e valorize o
arroz integral. Coordenado por Nelly e seu filho
Clóvis, oferece bobó de peixe, atum com creme de
aipo, frango desfiado com brotos de bambu e feijão,
peru à Collor (com repolho roxo), saladas, sopa e, de
sobremesa, musse de chocolate, preta ou branca. $

TRADICIONAL
Palhota — Av.Sernambetiba, 1.996, Barra da Tijuca
(493-0375). Todos os dias, das 12h à lh. C.c.: ne-
nhum.
> Entre as sugestões, filé de linguado grelhado com
batatas cozidas e molho de champignon; turnedô
grelhado com molho madeira; lagosta flambada e
gratinada na casca; supremo de frango com queijo e
presunto; camarão à pomme d'or, bacalhau à São
Martinho, posta grelhada no alho e óleo, com bróco-
lis e batatas sautées com azeitonas. De CrS 180 mil a
CrS 599 mil.

BACALHAU-
O rei do bolinho de bacalhau — Av. Paranapuan,

1.371, Ilha do Governador (396-6340). 3a a dom., das
12h às 24h. C.c.: nenhum.

Talvez o melhor bolinho de bacalhau do Rio: feito
em colheres pelos irmãos gaúchos Luís e Sebastião
Peres, como aprenderam com a avó portuguesa — ao
vivo, à frente do freguês, sem contato manual. Para
acompanhar, chope ou vinho. $

Rei do Bacalhau — Praça Com. Xavier de Brito, 10,
Tijuca (238-7667. 3a a dom., das 11 h às 24h. C.c.:
nenhum.

No cardápio imutável, 11 tipos de bacalhau: na
brasa, portuguesa, frito, espanhola, Amaral, João do
Grão, Minhota, arroz de, salada de. Também polvo e
filé mignon, em pratos fartos. Por CrS 400 mil.
Unidade de bolinho, CrS 20 mil. De sobremesa, ovos
moles de Aveiro, CrS 40 mil.

LIGHT
Aquarela — Rua das Palmeiras, 66, Botafogo (226-
8844). 2a a 6a, das 12h às 15h; das 19h às 24h; sáb.,
das 19h à lh. Manobreiro. C.c.: nenhum.
? Claro, confortável e com comidas leves, by Luiz
Carlos Ritter. Seu menu traz lentilhas e camarões
com algumas verduras; e musse de maçãs com frutas
cristalizadas. Por CrS 650 mil.

FILÉS.
Nau Catrineta — Av. Sernambetiba, 760, Barra da
Tijuca (493-114$). Todos os dias, das 18h até o
último freguês. C.c.: nenhum.

A luz de lamparina, carnes variadas, de CrS 280 mil
a CrS 360 mil. Também pizzas, de CrS 190 mil a CrS
240 mil. Sangrias e drinques como siri doido, ostra
virgem, mulher do capitão, em torno de CrS 250 mil.

Beco de Bohemia — Rua General Góes Monteiro,
34, Botafogo (sem tel.). 2a, de 1 lh às 15h; 3a a dom.,
de 1 lh às 2h. C.c.: nenhum. Tíquetes no almoço.

Ricardo Fragoso e Ilka Marinho, ex-donos do
Beco da Pimenta, transferiram-se para este casarão
pêssego de janelas verdes, de ambiente simples. Co-
mida sem pretensões, como filé com fritas, picadinho,
churrasco à campanha e filé de peixe à dorê. $$
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Viagem por

cenários

modernos

PATRÍCIA paladino
isture um pouquinho
do junco caribenho,

uma pitada do estilo só-
brio da Nova Inglaterra e
a amplidão dos lofts nova-
iorquinos. Esse mix é ape-
nas uma parte da mostra

que o Rio Design Center
está promovendo até 13
de junho. Um passeio
através da mistura de esti-
los que caracteriza a deco-
ração moderna. Pelos cor-
redores do shopping,
cenários assinados por 20

profissionais dão o clima.
Cada vez mais pluralis-

ta, a decoração contempo-
rânea abre espaço para di-
versas tendências: como o
loft, executado por Lula
Abranches e Mônica Ri-
dolfi e baseado em estru-
turas metálicas, que enfa-
tiza a liberdade dos

grandes espaços. O estilo
shaker, muito mais sóbrio,
inspirado na rigidez do de-
sign dos móveis, está re-
presentado pelo trabalho
de Jorge Eduardo Hue. O

'Loft' de Lula Abranches e Mônica Ridolfi: liberdade

Caribe empresta a Bona
Seabra seus juncos, que,
sampleados com inspira-

ções francesas, inglesas e
africanas, transformam

jardins e varandas num

prolongamento da casa.

Mas não é só: as cultu-
ras mexicanas e indígenas
marcam presença no es-
tande de Mônica Müller,
que, com o estilo Santa
Fé, dá um tratamento ur-

bano a móveis e objetos
folclóricos. O estilo con-
temporâneo tipicamente
carioca — que transporta
a luz e a cor do Rio de
Janeiro para a decoração
— dá o ar de sua graça no

projeto de Rachel Hal-
pern, repleto de verde,
amarelo e rosa.
? Decoração contemporânea —
Rio Design Center, Av. Ataulfo de
Paiva, 270, Leblon (tel.: 264-7893).
De 2a a sáb., das lOh às 22h.

EXPOSURES

Rondon, ordem e progresso — Casa Histórica
de Deodoro. Praça da República. 197. Exposição
informativa sobre os trabalhos realizados pelo Ma-
rechal Rondon. De 3a a dom., das lOh às 16h. Até
24 de outubro.

Candelária, o Rio te descobre — Centro Cultural
Banco do Brasil, Rua 1° de março. 66 (216-0237).
Fotos, pinturas, documentos abordando aspectos
históricos, arquitetônicos e artístico da Igreja. De 3a a
dom., das lOh às 22h. Até 4 de julho.

COLETIVA
Poética do material — Galeria Primeiro Piso da
Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rua Jardim
Botânico, 414 (226-1879). Pinturas, esculturas e obje-
tos de cinco artistas. De 2a a 6a, das lOh às 19h. Sáb.,
das lOh às 17h. Até amanhã.

Música popular autógrafos — Fundação Bibliote-
ca Nacional, Rua da Imprensa, 16/3° andar (240-
8429). Exposição de letras de músicas populares au-
tografadas. De 2a a 6a, das 9h às 17h.

Oficina de arte Maria Teresa Vieira — Salão
Rogério Steinberg, Rua da Carioca, 85 (262-0340).
Pinturas, esculturas e desenhos dos amigos da ofici-
na. De 2a a 6a, das lOh às 21 h. Último dia.

Coletiva homenagem — Espaço Cultural Mary
Sommerfeld, Rua Dr. Rubens Brasil, 17 (622-1833).
Pinturas, desenhos e esculturas. De 2a a 6a, das 9h às
18h. Sáb., das 9h às 13h. Até 4 de junho.

Projeto arrastão cultural — Palácio da Cultura,
Rua da Imprensa, 16/Sobreloja. Pinturas e escultu-
ras. De 2a a sáb.. das 12h às 19h. Até 4 de junho.

A rarefação dos sentidos — Escola de Artes Visuais
do Parque Lage. Rua Jardim Botânico, 414. Pinturas,
esculturas, objetos e gravuras. De 2a a 6a, das lOh às
19h. Sáb. e dom., das lOh às 17h. Até 11 de junho.

GRAFISM0
Grafismo Kadiwéu — Fundação Casa França-Bra-
sil. Rua Visconde de Itaboraí, 78 (253-5366). Apre-
sentação de 37 peças em cerâmica e 9 couros decora-
dos. De 3a a dom., das lOh ás 20h. Até domingo.

FOTOGRAFIA
Manchas e mundos imaginários/Fernando
Magalhães — Centro Cultural Banco do Brasil/20
andar, Rua Io de Março, 66 (216-0237). Fotografias.
De 3a a dom., das lOh às 22h. Até 27 de junho.

PINTURA

Patrícia Camara — Caixa Econômica!Ag. Almiran-
te Barroso, Av. Rio Branco, 174/Térreo. De 2a a 6a.
das lOh às 16h30. Até 25 de junho.

Mathilde Franco — Salão Cultural da FINEP,
Praia do Flamengo, 200. De 2a a 6a, das 9h às 21 h.
Último dia.

Elso Arruda — Casa de Cultura Laura Alvim, Av.
Vieira Souto, 176 (267-1647). De 3a a 6a, das 15h às
19h. Sáb. e dom., das 16h às 19h. Até domingo.

Pedro Américo e pintura portuguesa — Museu
Nacional de Belas Artes/Galeria Rodrigo Melo Fran-
co, Av. Rio Branco, 199. De 3a a 6a, das lOh às 18h.
Sáb. e dom., das 14h às 18h. Até domingo.

Osmar Pinheiro — Galeria Anna Maria Niemeyer,
Rua Marquês de São Vicente, 52/Lj. 205 (239-9144).
Pinturas e objetos. De 2a a 6a, das lOh às 22h. Sáb.,
das lOh às 18h. Até 3 de junho.

As cores do som — Museu da Imagem e do Som,
Praça Rui Barbosa, 1 (262-0309). Pinturas de grandes
nomes da música popular brasileira. De 2a a sáb., das
13h às 19h. Até 5 de junho.

Delson Uchôa — Thomas Cohn Arte Contemporânea,
Rua Barão da Torre, 185/A (287-9993). De 2a a 6a, das
14h às 20h. Sáb., das 15h às 18h. Até 11 de junho.

Evany Cardoso — Solar Grandjean de Montignyj
Centro Cultural da PUC, Rua Marquês de São Vicen-
te, 225 (529-9380). Pinturas e serigrafias. De 2a a 6a.
das 9h às 19h. Até 9 de junho.

Magano/Obra recente/Carlos Magano — Mu-
seu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199
(240-0068). De 3a a 6a, das lOh às 18h. Sáb. e dom.,
das 14h às 18h. Até 27 de junho.

Edoardo de Martino — Museu Histórico Nacional.
Praça Marechal Âncora. s/n°. De 3a a 6a. das lOh às
17h30. Sáb. e dom., das 14h30, às 17h30. Exposição
permanente.

Marcelo Faustini — Torre de Babel, Rua Visconde
de Pirajá, 128 (267-9136). De 2a a sáb., a partir de
21 h. Até 12 de junho.

Ivan Cascão — Caixa Econômica/Agência Rio Sul.
Shopping Rio Sul, Rua Lauro Müller, 116, Ij. 101. A.
Botafogo. De 2a a 6a, das lOh às 16h30. Até 25 de
junho.

Eda Miranda — Galeria / do Museu do Telephone.
Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo (556-3189).
De 3a adom., das 9h às 17h. Até 6 de junho.

COMEMORATIVA
Bicentenário Cario Goldoni — Fundação Biblio-
teca Nacional/Salão Nobre, Av. Rio Branco, 219
(240-9229). Acervo sobre o autor. De 2a a 6a, das 9h
às 20h. Sáb., das 9h às 15h. Até amanhã.

APRESENTA
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NOVAS PINTURAS

/fK CENTTRO CULTURAL
roberto padilla cândido mendes
arte contemporânea

onze anos PEQUENA GALERIA: 18/05 à 04/06
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f EXPOSIÇÕES

PÔSTER
Fazer visível o invisível — Saguão do Teatro Villa
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). Posters
franceses que reproduzem as telas do pintor Paul
Klee. Sáb. e dom., das 14h às 18h30. Até 30 de julho.

ACERVO
Arte moderna brasileira na coleção Gilberto
Chateaubriand — Obras-primas nacionais em expo-
sição permanente. Museu de Arte Moderna, Av. Infante
D. Henrique, 85. De 3a a dom., das 12h às 18h.

Galeria nacional dos séculos 17,18,19 e 20 —
Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199
(240-0068/240-9869). Exposição de obras restaura-
das, entre pinturas e esculturas, da produção artística
brasileira nos quatro últimos séculos. De 3a a 6a, das
lOh às 18h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. Exposição
permanente.

Casa do Pontal — Casa do Pontal, Estrada do
Pontal, 3.295 — Recreio dos Bandeirantes (437-
6278). Acervo com 3.500 peças de arte popularbrasileira, entre objetos em barro e madeira, reuni-
das por Jacques van de Beuque ao longo de quatrodécadas. Sábados e domingos, das 14h às 17h30.
Exposição permanente.

Museu Nacional — Museu Nacional, Quinta da
Boa Vista (264-8262). Acervo de história natural eantropologia incluindo animais, rochas e desenvolvi-
mento físico e social do homem. De 3a a dom., das
10h às 17h. Entrada permitida até as 16h. Entrada
franca para crianças até 10 anos e, para o público em
geral, às quintas-feiras. Exposição permanente.

Lúcia Avancini/Pintura — Galeria II do Museu do
Telephone, Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo.
De 3a a dom., das 9h às 17h.

Imagens do Comércio no Rio de Janeiro — Rio
Design Center, Av. Ataulfo de Paiva, 270, Leblon
(274-7893). No terceiro piso do shopping. De 2a a
sáb., das lOh às 22h.

ATENÇAO

Novas pinturas/Guilherme Secchin — Cores
e traços urbanos numa exposição que é con-
siderada pelo artista sua mostra mais espon-
tânea. Pequena Galeria do Centro Cultural
Cândido Mendes, Rua da Assembléia,
10/Subsolo. (531-2000 r.236). Pinturas. De
2a a 6a, das 1 lh às 19h.
Retrospectiva Ivan Serpa — Duas retrospec-
tivas celebram os 20 anos de morte e os 70
anos de nascimento do artista: Centro Cul-
lural Banco do Brasil, Rua Io de Março, 66
(216-0237). De 3a a dom., das lOh às 22h.
Em exposição, 163 obras das principais fases
da trajetória de Serpa. Até 19 de julho.
Galeria de Arte Saracini, Av. Armando
Lombardi, 205/loja 112 (493-7976). Obras
das décadas de 50 e 60 do artista. De 3a a
sáb., das lOh às 20h. Até 4 de junho.
Resumo do resumo/Pietrina Checcacci — Pin-
turas. Galeria de Arte da XXIV Região Admi-
nistrativa^Av. Alvorada, 2001 (325-1524). De
2a a 6a, das lOh às 18h. Sáb. e dom., das 16h
às 20h. Até 19 de junho.
Arcângelo Ianelli/ Retrospectiva/ 50 anos de
pintura — Os 70 anos de vida e 50 de pintura de
Ianelli, numa retrospectiva que mostra, em cer-
ca de 100 obras, suas principais fases. Museu de
Arte Moderna, Av. Infante D. Henrique, 85
(210-2188). De 3a a dom., das 12 às 18h.
Les Antiquaires 93 — Salão de antigüidades
com a participação da Maison Odiot, uma das
principais casas de pratarias do mundo. Inau-
gura o Espaço Cultural dos Correios. Rua
Visconde de Itaboraí, 20. Diariamente, das lOh
às 20h. Até domingo.
Stanislaw Ponte Preta: o Rio em estado de
graça — Irreverência e mordacidade à mos-
tra. Galeria do Espaço BNDES, Av. Chile,
100. Fotografias, reproduções de textos, char-
ges e objetos. De 2a a 6a, das 9h às 19h.
Trimano/Desenhos 1968-1990 — Os mais

¦cGi'

'Restaurante', de Guilherme Secchin

sarcásticos e marcantes retratos assinados
pelo artista que mudou a linguagem gráfica
nos anos 70. Biblioteca Nacional/Saguão,
Av. Rio Branco, 219 (240-9229). Desenhos.
De 2a a 6a, das 9h às 20h. Sáb., das 9h às 15h.
Cidades/Cláudia Jaguaribe — Fotografias.
Museu da República, Rua do Catete, 153 (225-
4302). De 2a a dom., das 12h às 22h.
Câmera lenta/Milton Montenegro — Câmera
em baixa velocidade, filme preto-e-branco e
muito talento. Livraria Bookmakers, Rua
Marquês de São Vicente, 7. Fotografias. De
2a a sáb., das 9h às 18h. Até amanhã.
Friso e vídeo macio/Anna Bella Geiger — Em
sua mais nova instalação, a artista mostra a
relação entre uma obra de parede {Friso) e
dois vídeos exibidos em 14 monitores. Galeria
Ibeu, Av. Copacabana, 690/2a andar. De 2a a
6a, das 1 lh às 20h.
O trabalho — O tema trabalho, na visão de
artistas como Scliar, Djanira, Goeldi e Porti-
nari. Paço Imperial, Praça 15 de Novembro,
48, Centro. De 3a a dom., das 1 lh às 18h30.

j H— mmmtmmmmmmm  
||f||| •' """l

j|L ,—" mm ——«—-—- /

DE 21 A 30 DE MAIO i!

, 
|, W 

ESPACO CULTURAL DOS CORREIOS j!

1- fit Cn%!S ¦ H DE12H AS 22H - INGRESSOS NO LOCAL ,| J
! % HI 

Jintiquawss 
j RUA VISCONDE DE ITABORAI, 20 - CENTRO PARALELA A PRIMEIRO DE MARCO

; |\| I AO LADO DO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL j
| -:1 MJjhm INFORMACOES - TEL.: 233-5247

ill ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE ANTIQUARIOS JQRNal 
do brasil 

j(;

j ASS°CIAgAO PETROPOLITANA DE ANTIQUARIOS

1 If SALAO DE ap010 cTe«T° _jl_ •:!
SECRETARIAEXTRAORDINARIADETURISMO __
ANTIQUARIOS PREFE|nJRA DA CIDADE DO RIODE JANEIRO 

^J|j|||) 
F"^ 1

Tiinnii miii .If Ml.iiiifl ^"--minnonnrinnn in in  4 if tiul t • -|iiiiini--i--r-i in mi. inrni iininin "¦v>: — > v. Tjj

28/5 a 3/6/1993
PR0GRAMA 41

DE 21 A 30 DE MAIO

ESPAÇO CULTURAL DOS CORREIOS

DE 12H ÀS 22H - INGRESSOS NO LOCAL
RUA VISCONDE DE ITABORAÍ. 20 - CENTRO PARALELA A PRIMEIRO DE MARCO

AO LADO DO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
INFORMAÇÕES - TEL.: 233-5247

PROMOÇÃO
JORNAL DO BRASIL

REALIZAÇÃO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTIQUÁRIOS

ASSOCIAÇÃO PETROPOLITANA DE ANTIQUÁRIOS

SALAO DE
COORDENAÇÃO

GERALAPOIO
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE TURISMO
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

28/5 a 3/6/1993
PROGRAMA 41



BARES

Françoise Imbroisi

Árabe disputado

pelos artistas

INÊS AMORIM

Foi-se 
o tempo em que os shoppings

eram considerados lugares frios e im-

pessoais, aonde as pessoas iam simples-

mente para fazer compras e saiam rapidi-

nho logo depois. Hoje, além de templos

de consumo, os shoppings são locais para

passear, comer e beber com tranqüilida-

de. O recém-reformado Árabe da Gávea,

por exemplo, vive cheio de gente beberi-
cando nas mesinhas espalhadas pelo cor-

redor. Como o bar apóia os espetáculos

em cartaz nos três teatros do shopping,

acabou entrando no roteiro de vários

artistas (leia quadro ao lado). Luis Melo-

dia, por exemplo, é figurinha fácil por
aquelas bandas e cita o Árabe como um

de seus cantos do Rio. Não é à toa. Para

começar, cerveja Bohemia supergelada

(CrS 60 mil). Depois, quibe (considerado
um dos melhores da cidade), homus tahi-

ne (CrS 124 mil) e cafta (CrS 75 mil). E,

para completar o clima descontraído,
Anita e Sérgio Davidman, donos do bar,

estão sempre circulando entre a clientela

e fazendo a maior social.
? Árabe da Gávea — Shopping da Gávea, Ij. 140, Rua
Marquês de São Vicente, 422 (294-2439). De 2a a 6a, a
partir das llh30; sáb., a partir das 10h30, e dom., a
partir das 14h. Não aceita cartão.

O Árabe da Gávea, recém-reformado, oferece um dos melhores quibes da cidade

-
V COM QUEM VOCE PODE ESBARRAR

Luis Melodia

Débora Bloch

Maria Padilha

Maurício Mattar

Thales Pan Chacon

Miguel Falabella

Lobão

Guilherme Karam

Beth Goulart

Claudia Ohana

BADALAÇAO
Torre de Babel — Rua Visconde de Pirajá, 128.
Ipanema (287-4532). De 2a a sáb., a partir das 21h.
Consumação mínima: CrS 80 mil. Couvert: CrS 150
mil. Não aceita cartão nem tíquetes.

O bar passou por uma reforma, mas não dá nem

para notar. Fora umas colagens pelas paredes, tudo
continua na mesma: menu cultural agitadíssimo e
burburinho pelas mesas. Mudança mesmo só no
cardápio. O Torre agora não serve mais pratos, só
beliscos incrementados: truta com abacate (CrS 100
mil), pepino crocante (CrS 100 mil), terrine (CrS 100
mi!) e carpaccio (CrS 120 mil). As atrações etílicas são
muitas e o barman Charles capricha em todas elas. A
deliciosa Babel Margarita (CrS 172 mil) pode ser uma
boa para ficar calibrado rapidinho.

Empório — R. Maria Quitéria, 37, Ipanema (287-
3040). De 2a a sáb., das 18h às 4h, e dom., das 18h às
2h. Não aceita cartão de crédito.

Qual o segredo para o bar estar sempre tão lotado?
Talvez seja a informalidade dos garçons que, junto
com a som alto, deixam a galera se sentindo em casa.
Além das mesinhas do bar, a jovem clientela agora
ocupa a calçada em frente. Tomar chope pode ser um
tiro no escuro — às vezes, está geladinho e com um
colarinho ideal, e às vezes quente e sem gás. Entre um

gole e outro, rola muita azaração e papo furado.

Alô-Alô — Av. Sernambetiba, 5.750. Barra (385-
1378). De 3a a dom., de 1 lh ao último cliente. Consu-
mação mínima: CrS 280 mil. Não aceita cartão de
crédito.

De frente para a praia, o Alô-Alô é ponto de
encontro da garotada da Barra. Além das pizzas e
sanduíches, a turma pode optar por lula à doré (CrS
160 mil), bolinhas de queijo (CrS 120 mil) e coxinha
com catupiry (CrS 120 mil). Para beber, drinques
como Rastafari (rum e água de coco) ou Sex on the
beach (vodca, laranja, pêssego e groselha, CrS 108
mil).

Bora Bora Café — Estrada da Barra da Tijuca,
3.130, Itanhangá, Barra (493-7866). De 4a a dom., a

partir das 19h. Não aceita cartão nem tíquetes.

Funcionando no mesmo local do Olimpizza
antigo poinl de adolescentes —, o Bora Bora tem uma
badalação mais tranqüila, com um público um pouco
mais velho. Muito bambu e muitas palmerinhas dão
um toque tropical no visual. As deliciosas pizzas _ Tvryu TTAT TD
foram as únicas coisas que continuaram no cardápio ]^\r I Y HU U K
que ganhou comidinhas japonesas como o combina-
do Bora Borão e pratos quentes com temperos afro-
disíacos. Para .beber, drinques coloridos e saborosos
como o Coco Loco (servido na fruta com leite de
coco, rum. vodca e cointreau).

e filézinho aperitivo (CrS 220 mil) são a salvação.
Além do chope gelado, muitas caipifrutas (CrS 85
mil) para fazer a cabeça da rapaziada.

Conversa Fiada — Rua Gonzaga Bastos, 388, Vila
Isabel (254-0466). De 3a a dom., a partir das 19h.
Shows de 5a a dom., com couvert artístico a CrS 60
mil. Não aceita cartão.

? Regado a muito chope (CrS 35 mil) e caípiroska
(CrS 60 mil), o pessoal curte a música ao vivo do
projeto Minha vida é rock'n'roll. Nas quintas rola
blues; sexta e sábado, MPB; e domingo é só rock.
Enquanto assiste ao show, a clientela belisca pro-
volone à milanesa (CrS 150 mil) e aipim com carne
de sol (CrS 180 mil).

COM SHOW

Chopp do Deck — Av. Sernambetiba, 380, Barra
(389-2350/2344). Diariamente, a partir das 1 lh. Mú-
sica ao vivo, de 4a a dom.; preço do couvert a
confirmar. Não aceita cartão.
? Ao lado do quebra-mar, já virou ponto de encon-
tro para quem curte a mistura de música ao vivo com
agitação. O cardápio musical tem reggae, rock e blues
rolando até altas horas da madrugada. Mas como
música não enche a barriga de ninguém, petiscos
como o espetinho de frango com bacon (CrS 170 mil)

Engenharia do Sabor — Av. Rio Branco, 156,
subsolo 1, Centro (240-0042). Happy hour: de 4a a 6a,
das 18h às 21h. Não aceita cartão. Aceita todos os
tíquetes.

? No movimentado Edifício Central, um barsinho
simples para descontrair no fim de tarde com a voz e
o violão de Cássio Tocanduva. Movidos a álcool, os
engravatados se recarregam do desgaste do dia de
trabalho tomando caipirinhas (CrS 65 mil) e uísque
(Passport, CrS 85 mil), acompanhados por bolinho de
aipim com catupiry (CrS 120 mil) e provolone à
milanesa (CrS 65 mil).

Mapa da Mina — Rua do Acre, 40, sobrado, Centro
(253-7430). 4a, 5a e 6a, das 1 lh às 24h. Música ao vivo
a partir das 18h. Couvert artístico: CrS 50 mil. Aceita
Visa e American Express.
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? BARES

HAPPY HOUR
? Funcionando num dos belos sobrados do Centro,
o Mapa da Mina atrai uma freguesia a fim de tomar
umas e outras antes de ir para casa. Para beber, a dica
é a caipirinha (CrS 60 mil) ou o drinque da casa (suco
de abacaxi, vodca e curaçau, CrS 60 mil). Nos belis-
cos, a tradicional batata frita (CrS 78 mil) e o filé
aperitivo (CrS 215 mil). A música fica a cargo de
Samir (violão) e Marcos Brandão (sopro).

CHOPE
Catedral do Chopp — Estrada de Jacarepaguá.
7.503, Freguesia (447-4745). Diariamente, das 11 h às
3h. Não aceita cartão. Aceita todos os tíquetes.

Em nome da santa loura, uma enorme choperia.
São dois andares repletos de mesas, mas os donos
acharam pouco ejájá vão abrir mais um, onde terá
música ao vivo. Por enquanto, a rapaziada se con-
tenta com os vídeos no telão. Entre pizzas (cerca de
CrS 180 mil), batatas fritas (CrS 80 mil) e patinhai
de caranguejo (CrS 120 mil), todo mundo entorna
chope (claro ou escuro, CrS 30 mil) e canecas de
vinho (CrS 50 mil).

Garota da Tijuca — Praça Varnhagen, 5, Tijuca
(284-0197). Diariamente, a partir das llh. Aceita
cartão Visa, Ticket Restaurante e Brazilian Food.

Para fazer frente ao badalado vizinho Universi-
dade do Chopp, o Garota fez um check up geral e
agora está com uma cara mais moderninha. O
chope pode ser claro ou escuro e em quatro tama-
nhos, da garotinha (200ml, CrS 22 mil) ao elegante
(500ml, CrS 42 mil). Nos beliscos, frango a passari-
nho (CrS 140 mil), carne seca acebolada (CrS 160
mil), quibe com hortelã (CrS 95 mil) e pizzas á
francesa (CrS 240 mil, a gigante).

Cerveja, amada cerveja — Av. Professor Manuel
de Abreu, 834 (continuação da Rua Teodoro da
Silva), Vila Isabel. De 3a à sáb., das 17h às 2h; dom.,
das 17h às 24h. Aceita tíquetes. Não aceita cartão.

Para bom entendedor, meia palavra basta. O nome
da casa já deixa claro que o bar é quase um templo de
adoração da bebida preferida dos brasileiros. Cente-
nas de latas, bolachas e rótulos de cerveja decoram os
dois andares da casa. O forte do bar é mesmo o primo
pobre da loura, o chope, que pode ser claro ou escuro.
Uma atração à parte são as cerca de 20 marcas
importadas à disposição da clientela.

ALEMÃO

Westfalia — Pua da Glória, 318, Glória (222-9293).
Diariamente, das llh às 2h. Não aceita nenhum
cartão; aceita todos os tíquetes.
? Seguindo a tradição alemã, chope claro e escuro,
mas também gin tônica (jCrS 90 mil) e uísque (CrS 150
mil, o oito anos). Entre os beliscos, salsichas brancas
com chucrute (CrS 178 mil), eisben (joelho de porco)
com chucrute (CrS 175 mil), presunto com salada de
aipo e roquefort (CrS 173 mil) e bolinhos de carne
(CrS 130 mil).

COM DARDO
Fratelli Dardo's Club — Av. Sernambetiba, 2.916,
Barra (389-1240/389-1213). De 3a a 5a e dom., das
19h à lh; 6a e sáb., das 19h às 3h. Não aceita cartão
nem tíquetes.
? Um pub italiano onde jovens jogam dardo e
gamão. Assim é o Fratelli, um dos bares que está
movimentando a orla da Barra. O forno à lenha de
eucalipto deixa as pizzas no ponto. A mais pedida é a
Veneta, feita com muzzarela de búfala (CrS 370 mil, a
gigante). Para molhar a garganta a pedida é o bom e
velho chope (CrS 35 mil). Nos próximos dias 8, 9 e 13
de junho o bar promove um torneio dardos. Para
participar, basta pagar a taxa de inscrição (CrS 100
mil) e mirar no alvo.

TRADICIONAL
Bar Lagoa — Av. Epitácio Pessoa. 1.674. Lagoa.
(287-1135). Diariamente, a partir das 19h30. Não
aceita cartão de crédito.

? Junte uma das mais belas vistas do Rio com um
dos melhores chopes da cidade e você vai entender
por que esse bar vive cheio. O mau humor dos
garçons já virou folclore, mas não é tão sério como
dizem as más línguas. Basta não ligar e aproveitar a
antológica combinação entre o chope e o salsichão
Santo Amaro aperitivo. Outra dupla do barulho é a
caipiríssima com lingüiça calabreza acompanhada de
uma pitadinha de mostarda preta.

rmmEEE

Alguns bares que trabalham com
cartão de crédito só aceitam o dinhei- |
ro plástico para contas altas. O Real
Astória, por exemplo, só libera o pa-
gamento em cartão para gastos acima |
de Cr$ 500 mil. O La Cave de Paris,
em Santa Teresa, exorbita e, só quan-
do a dolorosa ultrapassa CrS 800 mil, §
aceita o cartão. Para evitar confusão,
pergunte antes.

DEPOIS DA PRAIA,

MERGUufll

0 CHOPP DE VERDADE

Bar Luiz — Rua da Carioca 39, Centro (262-6900).
De 2a a sáb., das 1 lh às 23h30. Aceita Diner's.

? No ranking dos melhores chopes da cidade, pode
apostar que a do Bar Luiz vai estar disputando os
primeiros lugares. O segredo do sucesso pode ser
atribuído à tradição que a casa manteve desde que
Olavo Bilac bebia ali. A caldereta (400 ml) pode ser
de chope claro (CrS 28 mil e 300) ou escuro (CrS 30
mil) e o garoto também (CrS 14 mil 150 e CrS 15 mil).
Os tira-gostos alemães também podem constar na
lista dos tops ten e vão desde a salada de batata (CrS
70 mil) até o kassler (CrS 160 mil, o par) e salsichão
(CrS 80 mil, o par).

Bar Brasil — Av. Mém de Sá 90. Centro (222-5943).
De 2a a 6a, das 1 lh30 às 23h; sáb.. das 1 lh30 às 15h.
Não aceita cartão. Aceita todos os tiquetes.
? A casa já pertenceu a austríacos e deles herdou a
tradição de comida alemã, mesmo estando sob o
comando de dois galegos. O pão preto com patê (CrS
110 mil) ou frango defumado com salada (CrS 220
mil) combinam com o chope (CrS 24 mil e 600.
400ml) e servem para abrir o apetite. Ai, as pedidas
podem ser muitas: kassler, bolinho de carne com
lentilha, costeletas...

CREPES
Chez Michou — Rua Paul Redfern. 44. Ipanema
(294-9791). De 2a a 5a, a partir das 18h; de 6a a dom.,
a partir das 13h. Não aceita cartões, mas trabalha
com tíquetes.

Essa crêperie que veio de Búzios atende a uma
freguesia adolescente. Há chope (Kaiser, CrS 32
mil), cerveja Heineken (CrS 60 mil) e soft drinks,
como cuba libre (CrS 72 mil), caipirinha (CrS 79
mil) e pina colada (CrS 96 mil). As crepes que mais
saem são as de catupiry com frango (CrS 153 mil),
catupiry com presunto (CrS 113 mil) e de queijo
com tomate e orégano (CrS 139 mil). As doces, de
chocolate (CrS 108 mil) e com sorvete (CrS 166
mil), também fazem sucesso.

Second Floor — Rua Pacheco Leão, 724. Jardim
Botânico (239-2191). De 3a a dom., das 20h às 2h.
Couvert artístico: CrS 65 mil (de 4a a sáb.). Consuma-
çào mínima: CrS 120 mil. Não aceita cartão nem
liquetes.

O bar está com um novo deck na varanda e, em
fase de acabamento, uma pirâmide de vidro sobre as
mesas faz o visual ficar ainda melhor. De um lado, o
Jardim Botânico, do outro os braços abertos do
Cristo. Quando a noite está estrelada a varanda fica
lotada. O cardápio traz crepes salgadas como o Al-
deia global (queijo, presunto, orégano e tomate, CrS
120 mil) e doces, como o Macaquito (queijo, banana,
açúcar e canela. CrS 120 mil). Para beber, uma das
especialidades é a autêntica cuba libre, com receita do
dono, o cubano-venezuelano Max.

BAIXO BERNAD0TE

Academia da Cachaça — Rua Conde de Bernado-
te, 26, Leblon (239-1542). Diariamente, a partir das
17h. Não aceita cartão.

? Para a alegria dos apreciadores de uma boa puri-
nha, a mineira Havana voltou ao cardápio. Quem
prefere as misturas também tem motivos para come-
morar com o lançamento da Caipira Acadêmica (li-
mão galego, cachaça Java envelhecida e mel). Nos
beliscos, os já conhecidos escondidinho c arrumadinho
abrem espaço para a nova cebola recheada com carne
acompanhada de pirão.
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\ PARA DANÇAR

NOVIDADE

Trigonometrya Dance — Rua Leopoldina Rego,
52. Ramos (260-9125). De 5a a sáb., a partir das 22h;
dom., a partir das 21 h. Matinê: sáb. e dom., a partir
das 16h. CrS 50 mil.

5>- Discoteca nova na área. Abrindo as portas nesse
final de semana, a Trigonometrya Dance chega para
suprir um espaço na Zona Norte da cidade. Do
antigo Cine Rosário só mesmo a arquitetura. O resto
é para lá de novo. Com um moderno equipamento de
luz e som, camarotes para sócios vips e palco para
shows, a Trygonometrya quer arrebentar a boca do
balão — a boate terá espaço para quatro mil pessoas.
A discotecagem fica sob responsabilidade do DJ Fer-
nando Dias, que já passou pelas pistas do Calígola e
do Resumo da Ópera e promete atacar principalmen-
te de dance music. É ver, ouvir e dançar para crer.

DANCETERIA

Dr. Smith — Rua da Passagem, 169, Botafogo (295-
3135). De 4a a sáb., a partir das 23h. CrS 120 mil (4a)
e CrS 140 mil (de 5a á sáb.). Não aceita cartão de
crédito. Não tem manobreiro.

O DJ de plantão é o Edinho, que ataca com sons
variados. As noites de sextas ficam a cargo do DJ
Ambient e são chamadas de Dr. Dance.

Calígola — Rua Prudente de Moraes, 129, Ipanema
(287-1369). Diariamente, a partir de 23h. Consuma-
ção mínima: CrS 350 mil. Aceita American Express,
Credicard e Diner's. Tem manobreiro.

A boate que leva o nome do imperador romano é
fiel à história de Calígola e seus excessos. A decora-
ção é uma mixagem de motivos romanos com deta-
lhes mil-e-uma-noites. Os DJs Marcus Vinícios e
Roger não abrem mão da dance music para animar
os dançarinos.

Le MaxirrTs Disco Club — Torre do Rio Sul, 44°
andar. Rua Lauro Miller, 116, Botafogo (541-9342).
6a e sáb., a partir das 22h. Consumação mínima: CrS
200 mil (homem) e CrS 100 mil (mulher).

Dançando nas alturas. Esse bem que podia ser o
nome da boate, que tem um visual maravilhoso para
a Baía de Guanabara, Cristo e redondezas. E preciso
tomar cuidado para não ser barrado, pois rola uma
certa seleção na porta. A programação musical segue
a receita que a maioria das casas adotam atualmente
e vai de dance music até música baiana. Os DJs
Roberto e Andreis se revezam na cabine. E aconse-
Ihável ligar antes de sair de casa, pois às vezes a boate
fecha para festa de seus sócios.

Mariuzzin — Rua Raul Pompéia, 102, Copacabana
(247-8849). De 4a a sáb., a partir das 23h30. Consu-
mação mínima: CrS 180.000 (homem) e CrS 150.000
(mulher). Não aceita cartão de crédito. Não tem
manobreiro.
i> A pequenina cave de Copacabana continua tendo
uma das pistas mais disputadas da cidade, principal-
mente nas noites de sexta e sábado. O pessoal se
espreme e dança animadamente com os hits da noite,
essencialmente verde-amarelos — o DJ Zezinho II
segue à risca a receita de seu antecessor. Só que ele
não esquece que a dance music dá o maior ibope e
importa tudo que é novidade dos Estados Unidos.

Mikonos — Rua Cupertino Durão, 177, Leblon
(294-2298). Todos os dias, a partir das 22h. CrS 170
mil (com direito a dois drinques). Não aceita cartão
de crédito. Tem manobreiro.

Dance music, reggae e rock ditam o ritmo da
boate. Nas noites do final de semana a boate fica

totalmente abarrotada, mal dá para circular. O DJ
Hulk embala a juventude, que se esbalda com a
overdose de luz colorida e o som altíssimo.

Heaven — Rua da Passagem, 123, Botafogo (541-
0844). De 5a à sáb., a partir das 23h. CrS 100 mil. Não
aceita cartão.

Pegando uma carona na onda de revival que
invadiu a cidade, a Heaven também tem sua noite de
flashbacks. Todas as sextas são dedicadas a hits dos
anos 70 e 80. Dividindo a cabine. os DJs Anwar e
Romeu prometem botar todo mundo para dançar.
Na quinta, Anwar toca de tudo um pouco e sábado é
só de dance, sob o comando de Romeu. Vamos ver se
agora a casa engrena de vez.

Palace Club — Hotel Rio Palace, Rua Francisco
Otaviano, 20, Copacabana (521-3232, ramal 7.663).
6a e sáb., a partir das 22h. Ingresso: CrS 160 mil.

A discotecagem fica à cargo do DJ Gilson Duarte,
que ataca de teenho nas noites de sexta e mistura um
bocado os sons de sábado. Para os dançarinos recar-
regarem a bateria, às 2h da matina é servido um
fettuccine de cortesia.

Tropicália — Leme Pub. Hotel Leme Palace, Aveni-
da Atlântica. 656 (275-8080). 6a e sáb., a partir das
22h. CrS 160 mil (casal) e CrS 90 mil (individual).

O pequeno pub se transforma nas noites de final
de semana quando o DJ Sérgio faz uma salada de
ritmos que mistura flashbacks, dance e axé music.

BAR COM PISTA

Dancing Brasil/Botanic— Rua Pacheco Leão, 70,
Jardim Botânico (274-0742). 5a, 6a, sáb. e dom., a
partir das 22h. Ingresso: CrS 100 mil. Consumação
mínima: CrS 100 mil.

O disc-jóquei Zezinho transforma a pequena pista
do bar em templo de ritmos brasileiros em geral. Para
se ter uma idéia, Tim Maia lidera o ranking dos
cantores mais pedidos e as músicas Não quero dinhei-
ro e Chocolate são cartas marcadas. Mas também há
espaço para o sambalanço de Jorge Benjor e até
algumas músicas estrangeiras. Agora, se o seu lance é
house music, não passe nem pela porta pois o DJ se
recusa terminantemente a tocar esse "estilo de música
aguada." Mudando radicalmente de som, o DJ ataca
de clássicos do rock e do blues.

Mostarda — Av. Epitácio Pessoa, 980, Lagoa (267-
2994/287-7629). Diariamente, a partir das 24h. CrS
150 mil (de dom. à 4a); CrS 200 mil (5a e 6a) e CrS 250
mil (sáb.). 6a e sáb. há consumação de CrS 200 mil
nas mesas. Aceita American Express e Sollo.

A pequena pista do Mostarda é agitada até altas
horas da madrugada. A dupla de DJs Nado e Sérgio
Dantas é responsável pela animação da casa. A pro-
gramação é bastante eclética. Aos domingos rola
flashbacks e midbacks (sucessos de três ou quatro
anos atrás). Volta e meia o colega André Werneck
(do programa Só se for Dance, da Rádio Cidade)
aparece por lá e dá uma canja nos pratos.

I I Hh W
MiHil *vr
BBS III cr - *

j> -

¦ fill w* "
—If
^W

West, e Brigther days, de Cajmere", expli-
SJI ca o DJ. A nova noite da Basement e

como uma especie de clubinho. Para en-

^ trar basta gostar de dangar sem parar.
ijl #: j ^ ? House Techno Party/Basement — Av. Copacabana,

\ /S | ^ 1.241, Galeria Alaska (521-4425). Dom., a partir das
I 0 s .4 22h. Ineresso: CrS 70 mil. Consuma?ao: CrS 70 mil.¦ - <c ,V %F I 4
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______ .. Franjoise Imbroisi

Out of space — The Prodigy ? Do the raze stomp — DJ Diro

Play this play that — Access Denied ? House of love — Rupaul

Regret — New Order ? Just keep rockiri — Double trouble |

Para matar a saudade da Columbus

Essa 
é para quem gosta de bate-estaca e

ritmos afins. O dia desse povo passa a
ser os domingos, quando a House ri Tec-
nho Party toma conta da Basement. Com
saudade da época da boate Columbus,
que fechou suas portas no início do ano

O DJ Nino
Cario:
'tecno'

passado, um bando de amantes da tecno
music, acid house e dance music se reuniu

para agitar a boate da Galeria Alaska.
"Na época estava surgindo o acid house e,
enquanto as outras casas só tocavam o
convencional, nós conseguíamos impor
coisas loucas e ousadas", lembra o DJ
Nino Cario, que dividia com Amândio a
discotecagem da ColUmbus (atual Le
Boy). A dupla está junta novamente na
House ri Techo Party relembrando os su-
cessos da época e atacando também com
coisas novas. Para Nino; o que está mais
in é a garage music. "E uma tendência
mais rica musicalmente, com um certo
clima da disco music e do soul. Coisas
como Looks like I'm in love again, de Key
West, e Brigther days, de Cajmere", expli-
ca o DJ. A nova noite da Basement é
como uma espécie de clubinho. Para en-
trar basta gostar de dançar sem parar.
? House Techno Party/Basement — Av. Copacabana,
1.241, Galeria Alaska (521-4425). Dom., a partir das
22h. Ingresso: CrS 70 mil. Consumação: CrS 70 mil.

Franyolse Imbroisi

MÚSICAS MAIS TOCADAS

Out of space — The Prodigy
Play this play that — Access Denied
Regret — New Order

Do the raze stomp — DJ Diro
House of love — Rupaul
Just keep rockin' — Double trouble
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CAPA

FLASHBACK

New York New York — Av. Ivan Lins, 80, Barra
(493-0105). 6a, a partir das 22h. Ingresso: CrS 150 mil
(homem) e CrS 120 mil (mulher). Consumação mini-
ma: 80 mil.

A Noite do Flashback, que acontece toda sexta,
surgiu muito antes da onda nostálgica que invadiu
a cidade. Há^um ano o DJ Márcio Marques (titular
do programa Night Shift da Rádio Alvorada) faz
todo mundo se sacudir ao som de Donna Summer,
Stevie Wonder, Roberta Flack, Jackson Five e ou-
tros cobras da época. A decoração kitsch — repleta
de luzes coloridas ^e espelhos — tem tudo a ver com
a era disco.

Savage — Av. Epitácio Pessoa, 1.484, Lagoa (521-
2645). Diariamente, a partir das 22h. De dom. a 5":
ingresso a CrS 100 mil (homem) e Cr$ 50 mil
(mulher); consumação mínima a CrS 100 mil (ho-
mem) e CrS 50 mil (mulher). 6a, sáb. e vésp. de
feriado: ingresso a CrS 160 mil (homem) e CrS 80
mil (mulher); consumação mínima CrS 160 mil
(homem) e CrS 80 mil (mulher). Aceita todos os
cartões. Tem manobreiro.

A boate da Lagoa tem decoração mais sóbria e
atrai a turma dos 30 anos. É que o DJ Fernando
Portugal não economiza em Donna Summer, Mi-
chael Jackson e outros flashbacks.

Carinhoso — Rua Visconde de Pirajá, 22, Ipanema
(287-0302/287-3579). Diariamente, a partir das 21h.
CrS 120 mil (de dom. a 5a) e CrS 150 mil (6a, sáb. e
véspera de feriado). Aceita Amex e Credicard. Tem
manobreiro.

O local é um dos preferidos da galerinha antiga. A
orquestra da casa dá sua sessão de flashbacks ao vivo,
intercalada pelo ritmos latinos e caribenhos detonados
pelos DJs Jorge Andrade e aos domingos Sílvio Souza.

REGGAE

Reggae Time — Gypsy: Rua Afrânio de Mello
Franco, 296, Leblon (239-4448). 6a, a partir das 22h.
CrS 100 mil (homem) e CrS 80 mil (mulher). Dan-
cing Beer: Rua Bartolomèu Mitre, 112, Leblon
(239-0198). Dom., a partir das 20h. Consumação
mínima: CrS 150 mil. Aceita cartão American Ex-
press. Tem manobreiro.
? Sob o comando do DJ Fernando Costa, o Reggae
Time tomou conta das duas casas de Chico Recarey.
Em dias e locais diferentes, o som é o mesmo — a
batida jamaicana de Jimmy Cliff, Bob Marley e Cia.

LATINO

Conexion Latina/Copa-Zoom — Rua Rodolfo
Dantas, 102, Copacabana (541-9196). 6" e véspera de
feriados, a partir das 22h. CrS 120 mil (com direito a
um drinque).
? A noite é dedicada exclusivamente a ritmos caribe-
nhos. O DJ panamenho, César Olmos, toca reggae,
salsa, merengue, rumba, mambo e afins calientes.

DANÇA DE SALA0

Domingueira Voadora/Circo Voador — Arcos
da Lapa, s/n° (221-0405). Dom., às 21 h. CrS 120 mil
(homem) e CrS 100 mil (mulheres e alunos de acade-
mias de dança).
? Pés pra que te quero? Para dançar na Domingueira
embalado pelo balanço da Manhattan Society, co-
mandada pelo maestro Raolino.

Estudantina Musical —Praça Tiradentes, 79, Cen-
tro (232-1149). 5a, das 22h30 às 3h30. 6a e sáb., das
23h às 4h. Ingresso: CrS 100 mil. Mesa: CrS 60 mil.

Instalada em plena Praça Tiradentes, tem o clima
das gafieiras tradicionais e um enorme estatuto preso
à parede que proíbe homens e mulheres de se beija-
rem "demoradamente e escandalosamente". A casa
de Isidro Fernandes surgiu muito antes da moda que
oficializou a dança de salão em academias do Rio e
vingou ao atrair à Praça Tiradentes o discreto charme
da burguesia antes confinado à Zona Sul. A anima-
ção fica por conta da Orquestra Tropical do maestro
Sérgio Alcântara.

Domingueira Dançante/Sfrio e Libanês — Rua
Marquês de Olinda, 38, Botafogo (551-9942). Dom.,
das 19h30 às 23h30. CrS 100 mil.

Basta dizer que o baile é embalado pela tarimbada
e sexagenária Orquestra Tabajara, comandada pelo
maestro Severino Araújo. O repertório tem cerca de
1Ò0 músicas onde não falta o maior sucesso da
orquestra, Espinha de Bacalhau. Garantia de boa
música para os casais se esbaldarem no salão.

One Twenty One — Sheraton Hotel, Av. Niemeyer,
121, São Conrado (274-1122, r. 1233). De 2* à sáb., a
partir das 21 h. Consumação mínima: CrS 170 mil (2a
à 4a) e CrS 280 mil (5a à sáb.). Aceita American
Express e Sollo. Estacionamento com manobreiro.

Uma pequena orquestra anima as noites do 121.
Casais dançam de rosto colado e apreciam o belo
visual para o marzão de São Conrado.

Cuidado

Prenda a respiração ao entrar no
Reggae Rock Café Music. Para disfar-
çar o cheiro de mofo e cigarro que
predomina em boates acarpetadas, eles
abusam de um Bom Ar. Só que o feitiço
vira contra o feiticeiro e o perfume do
aromatizador acaba sufocando o am-
biente. Por sorte, há espaços abertos
onde o pessoal pode tomar ar fresco.

COM KARA0KE

Vogue — Rua Cupertino Durão, 173, Leblon (274-
4145). Diariamente das 22h às 4h. De 3a a 5*: CrS 80
mil (entrada) e CrS 120 mil (consumação mínima); 6a,
sáb. e véspera de feriado: CrS 110 mil (entrada) e CrS
160 mil (consumação mínima). Aceita os cartões
Diner's, Credicard, American Express, Nacional,
Elo. Ourocard. Tem manobreiro.
? Eo local ideal para quem gosta de aparecer e
não se importa de pagar um mico. Os menos tímidos
sobem no palco para sair do anonimato cantando
ao som de uma banda ao vivo (guitarra, baixo,
bateria e percussão). Os mais recatados divertem-se
com as gafes da noite. Rende muita gargalhada. E
os monitores de vídeo registram cada lance. O
apresentador Fernando Carvalho anima a noite, e
o DJ Roberto embala os intervalos do karaokê com
flashbacks. É recomendável fazer reserva. Nas noi-
tes de quarta, rola Os bons tempos da discoteca
estão de volta, com hits dos anos 70 e 80.

GAY

Le Boy — Rua Raul Pompéia, 94, Copacabana (521-
0367/521-0279). De 3a a dom., a partir das 23h. 3a a 5a
e dom., até meia-noite, CrS 40 mil, depois CrS 80 mil.
6a, sáb. e véspera de feriado, CrS 150 mil (nesses dias
o ingresso dá direito a um drinque).

Boate sofisticada especialmente voltada para o
público gay. Os DJs André Gerônimo e Marquinhos
ser revezam no comando do som. Nas terças, há Os
boys da Le boy, show de strip-tease, á Ih. Quartas,
quintas e domingos, a atração é um pocket show de
transformistas sob o comando de Eula Rochá.

Alibi's Dance Pub — Rua Bartolomèu Milre, 450,
Leblon (259-4043). De 6a a dom., a partir das 22h.
Consumação mínima (6a e sáb.): CrS 100 mil. Não
aceita cartão.

A casa é freqüentada principalmente por gays mas
garante que está de portas abertas para qualquer
pessoa, "independente da preferência sexual de cada
um". No comando do som, o DJ Michel Nahum
detona muito dance e techno.

MATINÊ
Resumo da Ópera — Av. Borges de Medeiros,

1.426, Lagoa (274-5895). Sáb. e dom., das 16h às 20h.
CrS 120 mil (com direito a três refrigerantes). Faixa
etária permitida: de 14 a 17 anos. Menores de 12 a 14
anos só entram acompanhados do responsável. Não
tem cartão de crédito, nem manobreiro

As matinês do Resumo andam animadíssimas. O
DJ Marquinho toca de tudo um pouco e deixa o funk,
ritmo preferido da garotada, para o final. Quando ele
põe Stevie B a casa quase vai a baixo. Entre um copo
e outro de Coca-Cola, a azaraçâo rola solta.

Papillon — Av. Prefeito Mendes de Morais, 222,
Hotel Intercontinental, São Conrado (322-2200).
Dom., das 16h30 às 20h30. CrS 105 mil (com direito a
um refrigerante).

A gurizada adora a dance music dominical que o DJ
Adriano Gomes mescla com flashbacks (coisas como
Don't let me be misunderstood, do Santa Esmeralda, e
Your song, de Billy Paul, puxando o repertório).

Sunday music/lmperator — Rua Dias da Cruz,
170, Méier (592-7733). Dom., das 14h30 às 18h30.
CrS 200 mil e CrS 100 mil (estudantes). Menores de 14
anos só entram na companhia de responsáveis.

A matinê é um sucesso. Também pudera. Essa é
uma das poucas e boas opções dançantes para a
garotada da Zona Norte. Importado do outro lado do
túnel, o DJ Robson Vidal (da Gypsy) anima a festa
com dance, axé music e reggae. Uma receita infalível.

Well's Fargo — Rua General Urquiza, 102, Leblon
(274-7986/274-7895). Dom., das 16h às 20h. CrS 100
mil (com direito a um refrigerante). Faixa etária: de
10a Manos.

Isso sim que é frescura. Para dançar na Well's
Fargo, só se for embecado: tênis, camisetas e bermu-
das são barrados no baile e o traje exigido é esporte
fino. Também não entram maiores de 14. A menina-
da adora a paquera pelos interfones instalados nas
mesas e as músicas selecionadas por Paulo.

Reggae Rock Café Music — Largo de São Conra-
do, 20, São Conrado (322-4179). Sáb. e dom., das 17h
às 22h. CrS 70 mil (sáb.) e CrS 100 mil (dom.).

A garotada se diverte para valer na Reggae Rock.
As matinês comandadas pelos DJs Ramon e Alemão
têm ficado totalmente abarrotadas. Além de muita
música, videogames, telão e junke box de CDs para a
galera escolhar sua própria seleção musical. Sorteios
de brindes são um atrativo à parte.

DANÇA DE
SALÃO e
LAMBADA

5" e Dom. LAMBADA - 21 H
6° e Sáb. DANÇA Dl SALÃO
2 Bandas c/ shw de Mulatas
Dominao - FEIJOADA no almoço

De 3o a Dom. aberto p/ Almoço e Jantar
Aceita Cartão de Crédito - Tel.: 493-0005
Estr. da Barra da Tijuca, 793 494-3485
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LUCIANA HIDALGO

Capítulos finais

de Laura Palmer

Não 
contente em arrebatar, em 1990,

dois terços do público americano

com a série de TV Twin Peaks. o diretor

David Lynch achou por bem sugar mais

cifras com a poderosa produção. A LK-

TEL Vídeo traz às locadoras Tu-m

Peaks — O.v últimos dias de Laura Pai-

mer (Twin Peaks — Fire walk with me,

EUA, 1992), uma espécie de obra pós-
tuma sobre a vida da mocinha que caiu

na boca do povo e quebrou a rotina da

pacata cidade imaginária de Twin

Peaks. Sucesso certeiro, dedicado aos

que ainda não se cansaram da saga da

adolescente loura, brutalmente assassi-

nada pelo próprio pai.
Esta versão prolongada por Lynch

azul e Coração selvagem (com este

ganhou a Palma de Ouro no

vai de Cannes de 1990), vai fundo

insólito cotidiano de Laura. E deixa

um submundo de adulté-
5, intrigas e instintos selvagens. A

ma surge como uma alucinada per-
entre sexo, drogas e paranóias.

'Twin Peaks' (D):
nova trama que se

encerra na morte
de Laura ('acima')

nada mais é que o passado de Laura

Palmer — a seqüência de acontecimen-

tos cotidianos da moça até o seu fatídi-

co homicídio. Sheryl Lee faz novamen-

te a protagonista Laura e Kyle

MacLachlan é o popular detetive Coo-

per, do FBI. Lynch, o diretor de outras

estranhezas tipo O homem elefante, Ve-

? O circulo^poder (The
.8 inner circle, EUA, 1991), de sands of time, Eul 1992), de | 

g
I Andrei Konchalovsky. Ivan Gary Nelson. F^eiras saem Jan SW 1

Sanshin (Tom Hnice) = nm da ealmaria da dW» para 1
simples projecionista de um a agita^ao que jpromove 

monumental arsenal nu- jg
clube da KGB, na Moscou sadico coronel Ramon Aco- de^r para o governo de Is- 1
de 1939 ate que homens de ca (John Rhys-Davies, de Os rael. Mas decide denunciar |
Stalin o carregam para um cagadores da area perdida). o projeto. Enquanto o mo- §

I obscuro reduto stalinista. patifico 
Convento de Avila, | «j0ma? 

London 
°Sunday 

77- I
c h a e 1 Ele e a mulher Anastassia na Espanha, sofre uma revi- | mgs para fazer a denuncia, a |
desses f| (Lolita Davidovich) se veem $j ravolta com a chegada dos ¦ = espia israelense Ruth Beck- §

no meio do circulo do po- militares. Superprodugao ba- | man (Karen Allen) entra na |
der projetando filmes para seada na obra homonima do 1 historia para silencia-lo. E, j
ninguem menos que o pro- rei de best sellers Sidney | claro, algo acontece entre os 8

prio Stalin. LK-TEL Video. Sheldon. Warner Video. | dois. LK-TELVideo.

aasaaa^

? O estranho (Hider in the
house, EUA, 1990), de Mat

thew Patrick. O estranho

com ares de psicopata Tom

Sykes (Gary Busey) livra-se

das grades de uma institui-

ção para se esconder na ca-

sa de Julie e Phil Dryer (Mi
mi Rogers e Mi
McKean). Tom é um
sujeitos mal-humorados,

que na infância se escondeu
dos pais até que um dia os
assassinou. LK-TEL Vídeo.

? A arma secreta (The
cret weapon, EUA, 1990), de
Ian Sharp. Mordechai Va-
nunu (Griffin Dunne) gasta
nove anos construindo um
monumental arsenal nu-
clear para o governo de Is-
rael. Mas decide denunciar
o projeto. Enquanto o mo-
cinho entra em contato com
o jornal London Sunday Ti-
mes para fazer a denúncia, a
espiã israelense Ruth Beck-
man (Karen Allen) entra na
história para silenciá-lo. E,
claro, algo acontece entre os
dois. LK-TEL Vídeo.
MÀM«MÍM*WIÍ»^'~*UÍÍ Illl lllli IIH llll iirurr

? O círculo do poder (The
inner circle, EUA, 1991), de
Andrei Konchalovsky. Ivan
Sanshin (Tom Hulce) é um
simples projecionista de um
clube da KGB, na Moscou
de 1939, até que homens de
Stalin o carregam para um
obscuro reduto stalinista.
Ele e a mulher Anastassia

(Lolita Davidovich) se vêem
no meio do círculo do po-
der, projetando filmes para
ninguém menos que o pró-
prio Stalin. LK-TEL Vídeo.
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? As areias do tempo (The
sands of time, EUA, 1992), de
Gary Nelson. Fieiras saem
da calmaria da clausura para
a agitação que ípromove o §
sádico coronel Ramon Aco-
ca (John Rhys-Davies, de Os
caçadores da arca perdida). O

pácífico Convento de Ávila,
na Espanha, sofre uma revi- g
ravolta com a chegada dos
militares. Superprodução ba- g
seada na obra homônima do |
rei de best sellers Sidney g
Sheldon. Warner Vídeo.
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Entre a erudição

e o rock pesado

As 
salas de vídeo da cidade estão

apinhadas de fitas musicais para
eruditos e roqueiros se deliciarem em
harmonia. O ídolo pop David Bowie é a

estrela do Anexo 1 do Palácio do Cate-

te. Na carona do lançamento de seu
mais recente disco, Black tie white noise,

a gravadora BMG aproveita para exibir
filmes, entrevistas e clipes do andrógino

cantor. A Cândido Mendes pega mais

pesado — exibe Led Zeppelin — Live in

Copenhagen, AC/DC — Let there be

rock e Iron Maiden — Live after death

durante todo o fim de semana. A sala

do Teatro João Theotônio é para uma

platéia mais refinada: a série Clássicos

em videolaser mostra O quebra-nozes, de

Tchaikovsky, sob regência de Kenneth

Jm

Bowie: clipes, entrevistas e filmes

Schermerhorn. E o Centro Cultural

Giacomo Puccini traz a ópera Lúcia Di

Lammermoor, de Donizetti.

f VÍDEO

SALAS
Centro Cultural Banco do Brasil — Rua Primei-

ro de Março, 66, Centro (216-0237). Entrada franca
com distribuição de senhas 30 minutos antes da
sessão. 6a, às 12h30: Esse nosso olhar: Sérgio Rezende
e Jorge Bodanzky; às 15h: Esse nosso olhar: José
Joffily e Silvio Tendler, às 18h30: Esse nosso olhar:
Cacá Diegues e Walter Hugo Khouri; às 19h30: Esse
nosso olhar: Especiais — História e presente do cinema
brasileiro', às 20h30: Jocy de Oliveira: Fata Morgana.
Sáb., às 10h30, 14h: Sessão infantil: O pequeno Nemo
(dublado em português); às 16h30: Esse nosso olhar:
Walter Lima Jr. e Ana Carolina; às 18h: Esse nosso
olhar: Cacá Diegues e Walter Hugo Khouri; às 19h:
Esse nosso olhar: Júlio Bressane e Carlos Reichenbach;
às 20h: Esse nosso olhar: Sérgio Rezende e Jorge
Bodanzky; às 21 h: Jocy de Oliveira: Liturgia do espa-
ço. Dom., às 10h30, 14h: Sessão infantil: O pequeno
Nemo. (desenho dublado); às 16h: Esse nosso olhar:
Júlio Bressane e Carlos Reichenbach; às 17h: Esse
nosso olhar: Walter Lima Jr. e Ana Carolina; às 18h:
Esse nosso olhar: Cacá Diegues e Walter Hugo Khou-
ri; às 19h: Esse nosso olhar: José Joffily e Silvio
Tendler; às 20h: Jocy de Oliveira: Fata Morgana.

Centro Cultural Giacomo Puccini — R. Siqueira
Campos, 42/709, Copacabana (235-4661). 6a, 14h:
Video-óperas: Lúcia Di Lammermoor (Donizetti).

Cândido Mendes — Rua Joana Angélica, 63, Ipa-
nema (2Ü7-7295). 6a, às 18h: Led Zeppelin — Live in
Copenhagen & At Royal;hs 20h: Iron Maiden — Live
after death; às 22h: AC/DC— Let there be rock. Sáb.,
às 18h: AC/DC — Let there be rock; às 20h: Led
Zeppelin — Live in Copenhagen & At Royal A. Hall;
às 22h: Iron Maiden — Live after death. Dom., às
18h: Iron Maiden — Live after death; às 20h: AC/DC
— Let there be rock; às 22h: Led Zeppelin — Live in
Copenhagen & At. Royal A. Hall. CrS 50 mil.

Show Point/Sala Bob Fosse — Rua Maria
Quitéria, 42 (521-5393). Sáb., às 21 h: Black and
blue, retrospectiva da música negra. Dom., às 21 h:
Cats. CrS 120 mil.

Teatro João Theotônio — Rua da Assembléia, 10,
subsolo. 6a, às 18h30: Clássicos em videolaser —
Ópera: o Quebra-Nozes. CrS 40 mil.

Palácio do Catete — Rua do Catete, 153. 6a a dom.,
das 12h às 20h: Mostra David Bowie. Entrada franca.

OS MAIS PROCURADOS

RECOMEN

Depois de horas (After hours, EUA,
1985), de Martin Scorsese. Griffin Dun-
ne é um pacato operador de compu-
tador. Até que se depara com uma noite
sinistra no Soho. Marca encontro com
uma mocinha que se dopa com tranqüi-
lizantes, conhece meia dúzia de mulhe-
res estranhas e consegue se envolver nas
mais insólitas tramas sem nunca sair do
soturno bairro nova-iorquino. A ma-
drugada sombria provoca um misto de
estranhamento e humor cáustico, que
rendeu a Scorsese o prêmio de melhor
direção no Festival de Cannes.

Olhos negros (Oci Ciornie, Itália,
1987), de Nikita Mikhálkov. Produção
baseada em contos de Tchekov. Mareei-
lo Mastroianni é o protagonista. Ele é
um arquiteto italiano às voltas com um

passado de amarguras. Mastroianni de-
lineia as lembranças de um angustia-
do conquistador, que recorda ce-
nas como o rosto da mãe o
embalando e a primeira noite
com sua mulher. Pela cer-
teira interpretação, levou

para casa o prêmio de
melhor ator no Festival de
Cannes. O diretor russo Mik-
hálkov dá o tempero com belas
locações na Itália e na Rússia.

Louca obsessão (Misery, EUA, 1990),
de Rob Reiner. Kathy Bates se supera

como a enfermeira deste thriller sádico.

Não foi à toa que recebeu o Oscar de

DAÇÕES

melhor atriz. Ela socorre o autor de best

sellers protagonizado por James Caan e

o prende à cama para tratar o querido
acidentado como bem deseja. Isto é, o

mantém como paciente e o tortura co-

mo prisioneiro. Com o tempo, a vítima

percebe que sua algoz é também a sua

leitora número um. A fã obcecada rende

cenas antológicas a Kathy Bates, que a

trata com a dose exata de perversidade.

¦ii;:" m.filial

P

Caan: torturado em 'Louca obsessfto'

Tomates verdes fritos

A mão que balança o berço

Mudança de hábito

O curandeiro da selva

Areias brancas

Hook, a volta do Capitão Gancho

Bugsy
De salto alto

A cidade da esperança

Um sonho distante

O príncipe das marés

Meu primeiro amor

O amante

Paraíso
Fontes: Vídeoclube Santo Amaro (Barra), Vi-

deoteca (Jardim Botânico, Ipanema, Flamengo e
Leblon) e Rede Movie Market (17 lojas espalha-
das por Rio e Niterói).
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ATENÇAO

Ulambembando

na carona de

Ettore Scola

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

Jim 
Abrahams não tem culpa no

cartório. Um certo Ken Finkle-
man (quem?) gostou da idéia do au-
tor de Apertem os cintos... o piloto
sumiu e mandou ver Apertem os cin-
tos... o piloto sumiu //, uma comédia

para lá de absurda que a Globo repri-
sa nesta sexta em sua Sessão da tarde
O filme tenta recuperar o nonsense, as
referências cinematográficas e os pro-
tagonistas (Robert Rays e Julie Ha-

gerty) da produção original. O resul-
tado é meio relaxado, não tão
eficiente quanto a matriz. Mas ainda
assim tem seus pontos altos. Princi-

palmente quando se mete a ridiculari-
zar filmes como E.T., Jornada nas
estrelas e Guerra nas estrelas, entre
outros títulos passíveis de gozação.

No sábado, aparece uma aventura
espacial feita para pensar. Não, não
se trata de nenhuma viagem interpla-
netária do tipo cabeça. Inimigo meu
não deixa nada a dever às correrias
futuristas. Mas, no fundo, guarda es-

pírito pacifista, de união entre as ra-

ças. Atitude típica do diretor Wolf-

gang Petersen, aquele mesmo que
travestiu em fantasia juvenil uma
mensagem pró-leitura, no filme A his-
tória sem fim. Aqui, cenário e cir-
cunstâncias são mais violentos: dois
representantes de espécies rivais, um
terráqueo e um réptil, são obrigados
a se unir para sobreviverem em um

planeta hostil.
O domingo acena com um grande

drama teatral. De gente de teatro,
melhor dizendo. Que não se limita a
ficar dando voltas em torno das difi-
culdades do profissional do tablado.
Muito mais do que isso, A viagem do
Capitão Tornado enaltece as artes e os

prazeres da vida, através da peregri-
nação de uma companhia mambem-
be pela França renascentista. O filme
de Ettore Scola (O baile) foi inteira-
mente rodado em estúdio e tem figu-
rinos e cenários belíssimos.- É quase
teatro filmado, mas com a leveza, o
humor e um clima onírico que não
deixa ninguém querendo antecipar o
fim do ato.

FILMES DA TV

CHUTANDO MILHÕES
TV Globo — 3h20

(Brewster's millions) de AIlan Dwan.
Com Dennis 0'Keefe, Eddie Ander-
son, Helen Walker, June Havoc, Gail
Patrick e Misch Auer. EUA, 1945
Duração 79 min.
Comediota. Às vésperas do casa-
mento, joão-ninguêm descobre-se
herdeiro de uma fortuna em dólares.
Mas, para colocar as mãos na gra-
na, terá que gastar US$ 1 milhão em
apenas dois meses, sem adquirir
imóveis ou bens duráveis. Versão
mais inteligente e enérgica do rema-
ke realizado em 1985 por Walter
Hill. Também pudera: a cópia dos
anos 80 é estrelada por Richard Pr-
yor e John Candy. P&B. ? ?

NADINE, UM AMOR À PROVA
DE BALAS

TV Globo — 2h
(Nadine) de Robert Benton. Com
Jeff Bridges, Kim Basinger, Rip
Torn, Glenne Headly, Jerry Stiller e
Gwen Verdon. EUA, 1987.
Duração 90 min.
Comédia policial. Casal entra em crise:
ele continua administrando o seu sa-
loon; ela vai posar nua para fotógrafo
de caráter suspeito. Este aparece mor-
tinho da silva. Movimentada, porém
tediosa combinação de risos e sustos.
A louraça Kim Basinger, no entanto,
vende bem o proáito. Só para esclare-
cer: Robert Benton é o culpado por
Kramer X Kramer. ?

SEQÜESTRO SEM PISTA
TV Globo — 23h55

(Whithout a trace) de Stanley R.Jaf-
fe. Com Kate Nelligan, Judd
Hirsch, David Dukes, Stockard
Channing e Jacqueline Brooks.
EUA, 1983.
Duração 120 min.
Drama. Em Nova Iorque, garoto de
seis anos desaparece no percurso en-
tre a casa e a escola. Confirmada a
suspeita de seqüestro, os pais do gu-
ri, divorciados, são obrigados a se
reunir para ajudar na apuração do
sumiço. Draminha familiar, piorado
com a adição de caso policial. Kate
Nelligan é uma ótima atriz. O diretor
não é tão bom e a história é menos
confiável ainda. ?

Apertem
os cintos...

o piloto sumiu II
TV Globo — 14h20

(Airplane II: The sequei)
de Ken Finkleman. Com
Robert Hays, Julie Ha-

gerty, Lloyd Bridges, Pe-
ter Graves e William Shat-
ner. EUA, 1982.
Duração 85 min.
Comédia. Num futuro
não muito distante, ame-
ricanos preparam a pri-
meira viagem comercial
do ônibus espacial à Lua.
Mas uma série de
mas técnicos, mecânicos
e, principalmente, huma-
nos, transformam o pas-
seio inaugural numa se-
qüência interminável de
confusões. ? ?

Bridges e

A MULHER INVISÍVEL
TVS — 13h20

(The invisible woman) de Alan J.Le-
vi. Com Bob Denver, Alexa Hamil-
ton, David Doyle, George Gobel,
Anne Haney e Harvey Korman.
EUA (TV), 1983.
Duração 100 min.
Ficção científica. Repórter aciden-
talmente ingere produto químico
criado pelo tio e fica invisível. A
dona não se intimida e usa a nova
habilidade para apurar matéria me-
lindrosa. Versão de saias, banal e
paupérrima, da série O homem invi-
siyel. Ficou só no piloto. •

O EXORCISTA II — O HEREQE
TVS — lh30

(Exorcist II — The heretic) de John
Boorman. Com Linda Blair, Ri-
chard Burton, Louise Fletcher, Max
von Sydow e James EarI Jones.
EUA, 1987.
Duração 118 min.
Terror. Jovem vítima de possessão
quando criança tenta levar uma vida
normal, praticar o bem e toda essas
coisas. Um certo padre, no entanto,
tem razões para crer que o demônio
continua parasitando o corpo da
moça. Esta seqüela do sucesso de
William Friedkin, que reabilitou os
temas demoníacos nos anos 70, re-
dundou num tremendo fracasso de
bilheteria. De longe, é o pior filme
do autor de Excalibur. •
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ATENÇAO

MATOU A FAMÍLIA E FOI
AO CINEMA

TV Manchete —22h30

De Júlio Bressane. Com Márcia Ro-
drigues, Antero de Oliveira, Renata
Sorrah, Vanda Lacerda e Paulo Pa-
dilha. Brasil, 1969.

Duraçio 78 min.

Drama 'ndigrudi'. Rapaz meio per-
turbado mata os pais a navalhadas e
emenda o programa com uma ses-
são do filme Perdidos de amor. Epi-
sódico, violento e precário drama
criminal, clássicò do cinema under-
ground nativo. O caráter amador e
referencial do diretor ainda é vene-
rado por muitos. Mas a proposital
falta de coerência, na TV, pode se
converter a um convite ao tédio. ?

PURPLE RAIN
TVS— 13h20

(Purple rain) de Albert Magnoli.
Com Prince, Apollonia Kotero,
Morris Day, Olga Karlatos, Cjaren-
ce Williams III e Jerome Benton.
EUA, 1984.
Duração 110 min.
Videoclipe. Rapaz de origem humil-
de e família problemática sonha em
ser estrela do rock. Mas os conflitos
com o pai beberrão e a namorada
inquieta atravancam o caminho do
estrelato. Draminha profissional e
doméstico, alinhavado por um pu-
nhado de clipes. ?

ROBIN HOOD DK CHICAGO
TV Globo —3h30

(Robin and the seven hoods) de Gor-
don Douglas. Com Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis Jr., Pe-
ter Falk e Barbara Rush. EUA,
1964.
Duraçio 103 min.
Tiroteio. Na Chicago dos anos 20,
gângster aproveita o declínio do po-.
deroso chefio local para assumir o
controle da cidade. Difícil vai ser
driblar a resistência do protegido do
godfather, que faz falsa filantropia
para encobrir seus negócios ilícitos.
Já deu para perceber: é a versão
mafiosa do legendário herói inglês..
Tem Frank Sinatra novamente me-
tido com gente suspeita. ?

VIDA DK SOLTEIRO
TV Globo —22h25

(Soup for one) de Jonathan Kaufer.
Com Saul Rubinek, Mareia Strass-
man, Garrit Graham, Ted Pender-
grass e Richard Libertini. EUA,
1982.
Duração 87 min.
Comédia. Dois amigos solteirões cos-
tumam freqüentar os bares de Nova
Iorque atrás de aventuras amorosas.
Só que um deles encontra a garota
ideal e, pior, gama por ela. Esta, por
sua vez, é mãe solteira e não acredita
em união de papel passado. Não con-
fundir com o recente Vida de solteiro.
O filme de Cameron Crowe é mais
divertido e esperto do que èsta versão
um tanto yuppie. ?

NADA EM COMUM
TV Globo — lóhlO

(Nothing in common) de Garry
Marshall. Com Tom Hanks, Jackie
Gleason, Eva Marie Saint, Hector
Elizondo e Barry Corbin. EUA,
1986.
Duração 118 min.
Comédia dramática. Em Chicago,
publicitário leva a vida e o trabalho
ao sabor de sua mentalidade infanti-
lóide. Seus pais resolvem se divor-
ciar depois de 30 anos de um casa-
mento mal-resolvido. Só então o
sujeito cai na real. Tom Hanks brin-
ca, por outros meios, de Quero ser
grande. Sem o mesmo sucesso da
comédia de Penny Marshall. Garry,
aliás, é irmão da diretora e autor de
Uma linda mulher. ?

NÃO PERCA

Inimigo meu
TV Globo — lh40

(Enemy mine) de Wolf-

gang Petersen. Com Den-
nis Quaid, Louis Gossett
Jr., Brion Jones e Richard
Marcus. EUA, 1985.

Duração 108 min.
Ficção científica. Nave
com piloto humano é da-
nificada durante batalha
espacial e obrigada a
aterrissar em planeta
inóspito. Não muito lon-

ge dali, guerreiro réptil e
seu inimigo mortal pas-
sam pelo mesmo proble-
ma. Na maior parte do
filme, atuam apenas Den-
nis Quaid e Louis Gosett
Jr. Os diálogos são na
medida para comover o

público. * ?
B^tg^BaaaBgaHaaagaa5«aBg»8B«Mm^»«B»Baa»»TOB»»BjBB>8WS)aBBB8»y

O réptil com Quaid: avanturaa am um planata Inóspito

A viagem do

Capitão Tornado
TV Bandeirantes — 21h

(H viaggio di capitan Fracassa)
de Ettore Scola. Com Ornella
Muti, Massimo Troisi, Vincent
Perez e Emanuelle Beart. Itá-
lia/França, 1990.
Duração 135 min.
Drama. Grupo de atores mam-
bembes parte da Itália com des-
tino a Paris. No caminho, a
companhia recebe adesão de
um jovem barão arruinado e,
para sobreviver, promove pe-
quenos espetáculos para os no-
bres da região. ? ? ?

i viagem...', de Ettore Scola
ia®SSEBBgsgsa&*^^ -

OVINOADOR
TV Globo — 22h30

(Murphy's law) de J.Lee Thompson. Com
Charles Bronson, Angel Tompkins, Carne
Snodgress e Robert F.Lyons. EUA, 1986.
Duração 100 min.
Violência. Vítima de armadilha engendrada
por desafeto, tira engrena gigantesca caçada
aos verdadeiros criminosos. Veículo para a
massa bruta chamada Charles Bronson. ?

MCQUADE, O LOBO SOLITÁRIO
TVS —23h

(Lone wolf McQuade) de Steve Carver. Com
Chuck Norris, David Carradine e Barbara
Carrera. EUA, 1983.
Duração 107 min.
Violência. Patrulheiro texano combate qua-
drilha de contrabandistas de armas. Trucu-
lência e golpes de caratê no melhor estilo
Chuck Norris. e

A GAROTADO ADEUS
TV Globo —0h50

(The goodbye girl) de Herbert Ross. Com
Richard Dreyfuss, Marsha Mason, Quinn
Cummings e Paul Benedict. EUA, 1977.
Duração 110 min.
Comédia dramática. Aspirante a ator forja
história para morar em apartamento ocupa-
do por dançarina. O difícil relacionamento
periga transformar-se em romance. * ?
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"bancas

Sofisticação

e variedade

Quer 
revelar sua foto ou comprar

uma fita de vídeo erótica? Pois
vá a uma banca de jornal. Aliás, de

jornal, de revista, de livro, de aposti-
la, de chaveiro... A sofisticação é
tanta que tem bancas que oferecem
serviços de papelaria. Muitas acei-
tam cartões de crédito e até cheques

pré-datados e são comuns as que
entregam a domicílio e ficam abertas
24 horas por dia. A cada semana,
Programa dá o roteiro das bancas
mais requintadas da cidade.

ONDE ENCONTRAR
Big Banca Leblon — Rua José Linhares, 245,
Leblon, em frente à Sendas (511-4485). Atende a
domicilio. Não aceita cartão de crédito nem cheque
pré-datado.

Jornais locais e importados (americanos e france-
ses), revistas nacionais e importadas em geral. Filmes
para fotos, revelações, fichas telefônicas e cigarros. A
banca vende também livros (os policiais são os mais
procurados) e oferece ainda serviços de minipapela-
ria.

Banca Central — Rua Ataulfo de Paiva, em frente
à farmácia Piauí (511-0998). Funciona 24 horas por
dia. Aceita cartão Credicard, American Express e
Dinner's. Cheque pré-datado só de conhecidos.
Entrega a domicilio.

Jornais nacionais e importados (o Herald Tribune
está por CrS 128 mil e o Corriere delia Sera, por CrS
152 mil), revistas importadas (de moda, decoração,
computador, armas etc). Livros nacionais (Passando
a limpo — A trajetória de um farsante, de Pedro
Collor, está por CrS 399 mil) e importados. Filmes,
adesivos, figurinhas e chaveiros.

Banca Pascali Amado — Av. Rio Pranco, 156,
Centro (262-9758). Não aceita cartão de crédito, mas
aceita cheque pré-datado. Entrega a domicilio. Dia-
riamente, das 7h ás 22h. Sáb., das 8h30 às 17h.

Apostilas para concursos, mais de 50 tipos de
disquete (programas), jornais locais e de outros esta-
dos. revista nacionais e importadas. Legislação muni-
cipal e federal, mapas, figurinhas e faixas de times.

Banca Visconde de Pirajá — Rua Visconde de
Pirajá, 525 (512-6068). Funciona 24 horas por dia. Não
aceita cartão de crédito e nem cheque pré-datado.

Jornais nacionais e importados (o Miami Herald
custa CrS 130 mil, o italiano Corriere delia Sera
está a CrS 152 mil) e grande variedade de revistas
importadas de moda, como a espanhola Hola, por
CrS 500 mil e a francesa Vogue, por CrS 450 mil.
Dispõe também de livros de culinária nacional e
receitas das cozinhas espanhola, chinesa e alemã.
Os livros estão em promoção, a CrS 60 mil. Entre
os títulos, O veredicto, de Barry Reed. E mais:
cigarros, bonés, fichas telefônicas, balas.e fitas de
vídeo eróticas a CrS 430 mil.

Banca Arco-íris — Praça General Osório (287-
9248). Entrega a domicílio. Não aceita cartão de
crédito. Cheque pré-datado só de conhecidos.

Dispõe de uma grande variedade de jornais impor-
4ados, como The New York Times (por CrS 208 mil),
Miami Herald (CrS 130 mil) e USA Today (CrS 114
mil).

*BÈÊÊ
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Valeu a dica
Foi com grata satisfação que, ao acei-

tar a recomendação da revista Programa

quanto às peças de teatro, fui assistir a
uma delas, e gostei imensamente. A peça
O cemitério dos vivos é um mergulho sensí-
vel na alma de um de nossos escritores
mais ilustres, Lima Barreto. A direção da
montagem envolve o espectador total-
mente, em uma encenação despretensiosa
e original. É uma peça que vale a pena ser
assistida, não só como entretenimento,
mas também como reflexão. Parabéns à
Companhia Ensaio Aberto pelo espetácu-
lo. Mercedes F. Fernandes, Niterói.
Capa elogiada

A reportagem de capa da revista Pro-

grama de 14 de maio {Preço: US$ 1
milhão) foi muito boa. Mas o assunto é
corriqueiro para os países de Primeiro

'Proposta indecente': terceiro-mundista

Mundo e nos que têm o dólar como'
moeda corrente. Alias, o diretor Adrian
Lyne só agrada países terceiro-mundis-
tas. Tanto é que, na entrevista, ele ataca
os Estados Unidos e a Europ^, justa-
mente por não apreciarem os seuís filmes
com temas banais. Demi Morre (com o
corpo de uma dublê), nunca será uma
Meryl Streep. Quanto às mulheres tercei-
ro-mundistas, elas transariam por qual-
quer US$ 100, principalmente conside-
rando que é maior a procura do que a
oferta. Boanerges Cordeiro, Laranjeiras.

Promoção é sucesso
A promoção realizada pela Churrasca-

ria Porção, através das Ofertas da Progra-
ma, foi um grande sucesso. Apesar de
marcada para ter início no sábado, desde
a manhã de sexta leitores começaram a
ligar insistentemente para a churrascaria,
a fim de disputar os convites oferecidos.
No sábado, as ligações se iniciaram às
7h40 — quando o combinado era para ter
início às lOh e término às llh. Das 9h50
às 12h, o telefone não parou de tocar. Mal
dava tempo de pôr o fone no gancho.
Para se ter idéia, no sábado ligaram até

quase meia-noite. No domingo, o volume
de ligações foi apenas um pouco menor.

Apenas um pouco. Nos dois dias, os con-
vitas levaram no máximo 10 minutos para
serem distribuídos entre os leitores.

A extrema rapidez com que os convi-
tes foram distribuídos provavelmente ir-
ritou muitos leitores. Alguns ligaram ape-
nas para esbravejar, dizendo que tudo
não passava de uma farsa promovida pe-
la Churrascaria Porção e pelo JORNAL
DO BRASIL, afirmando que o telefone
deve ter sido retirado do gancho e que os
convites foram previamente distribuídos,
"numa ação entre amigos", para utilizar
expressão utilizada por uma das pessoas
que telefonaram. Houve até quem ligasse
simplesmente para dizer palavrões, que a
boa educação me impede de repetir. A

gerência da churrascaria presenciou a dis-
tribuição dos convites, testemunhando a
lisura da promoção. Com o objetivo de
salvaguardar a imagem da empresa, to-
dos os nomes foram anotados (e a hora
da ligação), assim como o telefone e a
identidade de cada um dos premiados.
São eles: no sábado — às lOhOl, Alexan-
dre Martins Alves; às 10h03, Luciana
Cléa Rodrigues Soares; às 10h04, Miriam
Monteiro Ferreira; às 10h05, Antônio
Roberto Arzolla; às 10h08, Eliana Porte-
la Lemos Leal. E no domingo — às lOh,
Mônica Castro Diniz Gonçalves; às
10h03, Letícia Raquel Paraky; às 10h05,
Fernando Almeida Rocha; às 10h07, Kel-
ce Gonçalves Moraes Castro; às lOhlO,
Sebastian Iriarpe.

Esclarecemos também que a gerência
resolveu, no sábado, com o propósito de
facilitar o trabalho dos caixas, estender o
desconto de 50% a todos os freqüenta-
dores da Churrascaria Porção, dispen-
sando a apresentação da revista. Lem-
bramos que a acima citada promoção foi
suspensa no fim de semana anterior às
Ofertas por razões particulares à filial,
mas reativada, no último fim de semana,
com as Ofertas da Programa. Gerência da
Churrascaria Porção, Centro.

As cartas devem ter até 10 linhas e ser enviadas com
assinatura, nome completo e endereço para: JORNAL
DO BRASIL, revista Programa, seção Correio. Av.
Brasil, 500, 6° andar, São Cristóvão, CEP 20.949-970

? A programação de espetáculos e eventos deve ser
enviada em nome das seguintes pessoas:
Cinema Marcello Maia e Paulo Senna Grátis e Espor-
tes Patrícia Paladino Exposições Patrícia Paladino e
Paulo Senna Vídeo Luciana Hidalgo e Paulo Senna
Show Patrícia Paladino e Marília Sampaio Games
Patrícia Paladino Bares e Para Dançar Inês Amorim
Teatro Luciana Hidalgo e Marília Sampaio Rádio e
Arredores Mona Bittencourt Criança Lúcia Cerrone e
Rosy Lamas Restaurantes Danusia Barbara Leitura
Patrícia Paladino Ofertas Marcello Maia
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Seattle que se cuide. Boston vem aí

Depois 
de Seattle, a cidade de Bos-

ton surge como novo pólo musi-
cal nos Estados Unidos. Quem pre-
tende provar isso é Rogério
Maradona, que neste sábado coloca
no ar um especial sobre as bandas de
Boston, no seu College Radio, na Flu-
minense FM. "Quero mostrar que
Boston tem uma grande importância
no cenário do rock americano, com
várias bandas de qualidade. É uma
alternativa para quem já se cansou de
Seattle", defende Maradona.

Das 18h às 19h, vai desfilar pelo
94.9 MHz do dial a nata das bandas
nativas. Entre as atrações, estão gru-
pos já considerados clássicos como o
Throwing Muses e o recém-extinto Pi-
xies, que originou dois frutos: o voca-
lista Frank Black, em carreira solo, e a
baixista Kim Deal, agora líder das
Breeders, e ainda Hüsker Du, nascido
em Boston mas considerado o pai do
movimento de Seattle. Da safra atual,
as novas sensações ficam por conta do
Lemmon Heads, Luna, Belly, que
tem como maior atração a band-lea-
der, Tania Donnelly, e ainda a canto-
ra Juliana Hatfleld. "O 

grande lance
do especial é que só vamos tocar
pirataria e material inédito das ban-

das", promete Maradona, que pro-
duz e apresenta o prograiha junto
com Dodô e V.R.S. Marcos.

? College Radio — Especial Boston, sáb., das
18h às 19h, na Fluminense FM (94.9 MHz).

f II1 i v.. 
'J

HSllSci? Jk
|i ^^^Ullltl ''i'J^—MM—II

Os Pixies e Lemmon Heads (o vocalista apareço no detalhe): especial na Fluminense FM
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?SEXTA NA OPUS 90
Clássicos em FM — A partir das 20h. Reprodução
digital (CDs e DATs): Concerto em Ré maior, para
sete trompetes, de Altenburg (N. York Ens. — DDD

4:36); Fantasia cromática e Fuga, de Bach (Lan-
dowska — Grav. 1936 — ADD — 13:13); Concerto
em Ré maior, para violino e orquestra, op. 77 de
Brahms (Kremer, Fil. Viena, Bernstein — DDD —
38:20); Sonata em Dó maior, K309 de Mozart (Maria
João Pires — DDD — 18:44); A batalha dos Hunos —
Poema sinfônico, de Liszt (OS Cincinnati, Kunzel —
DDD — 15:28); Suite em mi menor, para flauta,
cordas e contínuo, de Telemann (Rampal, OC Franz
Liszt, Rolla — DDD — 17:17); Sonata n° 10, em Sol
maior, para violino e piano, op. 96 de Beethoven
(Perlmann, Ashkenazy — DDD — 27:51); Sinfonia
Fantástica, op. 14 de Berlioz (Concertgebouw, Davis

ADD — 55:31); IIpastor Fido — música de ballet,
de Haendel (Gardiner — DDD — 10:12); Papillons,
op. 2 de Schumann (Arrau — AAD — 16:00); Con-
certo Solene, em sol maior, de Glazunov (OSR Mos-
cou, Rozhdestvensky — AAD — 4:50).

A SEMANA

SEGUNDA
Timbalada na Cidade — Para a semana
começar em alto astral, das 5h às 7h, na
Cidade (102.9 MHz), os grandes hits do
reggae, samba-reggae e axé-music.

TERÇA
Detalhes — Para os bem românticos, os
sucessos do rei Roberto Carlos, das 6h às
7h, na FM 105 (105.1 MHz), com apre-
sentação de Paulo Altunian.

QUARTA
Telefone Pirata — das 8h às 11 h, a Cidade

(102.9 MHz) apresenta um programa tipo
pro dia nascer feliz, com quadros humorís-
ticos e música.
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¦ As condições para a realização das promoções desta seção são previamente acertadas com os divulgadores e produtores dos espetáculos. O
descumprimento dos critérios estabelecidos (datas, horários etc) é de responsabilidade exclusiva dos organizadores dos eventos.
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OFERTAS DA PROGRAMA

'O baile': uma 'viagem' grátis pela memória brasileira

No palco com Ettore Scola

Ao som da música clássica^V1 ¦ ¦" Rodriao LoDes

Enquanto 
os adeptos do

Jazz Brasil estiverem fa-
zendo a festa ao ar livre, do-
mingo, na Lagoa, os amantes
da música clássica podem pe-
gar carona com a Programa e
dar uma esticadinha em dois
dos melhores eventos do gê-
nero em cartaz neste fim de
semana — um no Au Bar e
outro na Sala Cecília Meire-
les.

A premiada harpista Cris-
tina Braga faz duo com o
violonista Marcus Llerena
num programa que mistura
Vivaldi, Paganini, entre ou-
tros. O concerto acontece
neste domingo, às 19h, no Au
Bar (Av. Epitácio Pessoa,
864, Lagoa), e os 20 primei-
ros que ligarem nesta sexta,
entre 17h e 18h, para o telefo-
ne 259-1041, assistem ao
show de graça.

Também no domingo, às
17h, na Sala Cecília Meireles
(Largo da Lapa, 47), o violi-
nista Daniel Guedes divide o

palco com a pianista Sônia

Goulart num concerto que
traz no programa Mozart,
Mignone, entre outros. Os 30

primeiros que chegarem na
bilheteria uma hora antes do
espetáculo, com esta revista,
entram de graça.

Leve esta revista...

¦ ...e confira a versão de Dr.
Spock que Anselmo Vascon-
celos encarna na comédia
StarTrac, brincadeirinha com
o famoso seriado da TV, em
cartaz nesta sexta, às 19h, no
Teatro da Praia (Rua Fran-
cisco Sá, 88. Copacabana,
tel.: 267-7749). Programa ofe-
rece 60 ingressos aos primei-
ros que chegarem na bilhete-
ria do teatro, uma hora antes
do espetáculo.

¦ ...e seja um dos 20 contem-
piados com o disco Inquietu-
des, LP de estréia do elogiado
violonista e cantor Jacob Lo-

pes. O show de lançamento
será no bar Torre de Babel

(Rua Visconde de Pirajá, 128-
A, Ipanema), na próxima
quarta-feira, às 22h30. Os 20

primeiros leitores que chega-
rem por lá uma hora antes do
show ganham o disco.

Pizza, dardo

e cerveja

Novo 
point dos amantes

do dardo, o Tavolone
57 (Rua Dias Ferreira, 57,
Leblon) promove neste fim
de semana sua Io Copa de
Dardos Tavolone 57-Heine-
ken. Independentemente de

participar do campeonato,
os 20 primeiros leitores que
chegarem por lá neste sába-
do e os 20 primeiros que
chegarem no domingo, a

partir das 14h, com a Pro-

grama na mão, ganham
uma pizza brotinho e duas
cervejinhas Heineken. Os 20
seguintes, em cada dia, ga-
nham 30% de desconto em
tudo que consumirem. Ago-
ra, se o leitor for bom de
mira, as ofertas ficam ainda
mais generosas, tanto no sá-
bado como no domingo:

dos maiores sucessos
carreira do cineasta

Ettore Scola, A viagem do
Capitão Tornado e O baile,
estão em cartaz nos palcos da
cidade. Seja um dos 120 leito-
res a embarcar no universo
das duas histórias.

B A Cia. do Gesto, dirigida
por Dácio Lima, transportou
O baile para cá e fez uma
espécie de "viagem 

pela me-
mória brasileira". A peça está
em cartaz no Teatro Glauce
Rocha (Av. Rio Branco, 179,
Centro), 6a, às 18h30, sáb., às
21h, e dom., às 20h. Progra-
ma oferece 20 ingressos para
cada apresentação aos pri-
meiros que chegarem à bilhe-
teria com uma hora de ante-
cedência, no dia do
espetáculo — os outros que
levarem a revista ganham
20% de desconto.

Doisda

'Capitão Tornado'

¦ Encerrando temporada es-
te fim de semana no Teatro
Cacilda Becker (Rua do Ca-
tete, 338), 6a e sáb., às 21h, e
dom., às 20h, Capitão Torna-
do, adaptação e direção de
André Paes Leme, narra as
aventuras de uma trupe de
atores mambembes. Progra-
ma oferece 20 ingressos para
cada apresentação aos pri-
meiros que chegarem à bilhe-
teria uma hora antes, no pró-
prio dia do espetáculo Os 10 primeiros que

acertarem o Duplo 20 (espa-
ço verde no alvo) ganham
uma pizza brotinho e uma
cerveja.

Os 10 primeiros que
acertarem o Buli (espaço
mais próximo do centro do
alvo) levam uma garrafa de
vinho Lejon.

E os 10 primeiros que
acertarem o Bull's eye (cen-
tro do alvo) ganham uma
camiseta personalizada da
Heineken.
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Armário bem bolado ?

coin

de desconto

< Cozinha bem bolada

armários, cozinhas e estantes

* menor prazo de entrega * projetos personalizados grátis

* assistência técnica permanente * garantia Gelli

» Copacabana:521-0740
o Tijuca I: 248-1786/284-0799

Tijuca II: 234-5125/248-0547
Petrópolis: 42-0775

c Vendas Externas: 260-8294
» Telemarketing: 240-3392

Gellid»

0 móvel bem bolado

o Carrefour Niterói: 722-6356

Icaraí: 711-4281/714-8851
Casa Shopping: 325-1431/325-1265
Norte Shopping: 269-5591/269-7297

. Rio Sul: 295-6691
o Super Gelli Av. Brasil: 590-8322/280-3136 r. 330
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O estilo começa aqui.

Projetos de decoração sem compromisso.
Atendimento personalizado para arquitetos e decoradores.

* 30% de desconto ou em até 3 vezes.

novo ambiente
design exclusivo

COPACABANA: Rua Barata Ribeiro, 147/A Tel.: (021)541-
6648; COPACABANA: Rua Barata Ribeiro, 194/A,B e C
Tel.: 541-0137/542-0747; LEBLON: Rua Dias Ferreira, 228 lj. B
Tel.: (021)239-5090; CACHAMBI: Rua Cachambi, 409 Tel.:
261-1423. FAX:(021)542-4690
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