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Câmara aprova re

EUA sobretaxam

em 75,54% aço

plano do Brasil
Os Estados Unidos decidiram apli-

car, sob alegação de dumping, sobreta-
xas médias de 75,54% aos embarques
brasileiros de aço plano. Hoje, o IBS vai
solicitar ao Itamarati que o Brasil re-
corra ao Gatt contra a decisão do
Departamento de Comercio dos EUA.
(Negócios e Finanças, páginas 1 e 3)

? O presidente Itamar Franco
transformou o corredor de acesso ao
seu gabinete numa galeria onde figu-
ram todos os ex-presidentes do Bra-
silde Deodoro a Fernando Collor.
Seu propósito é prestigiar a >ltradi-

ção republicanaprincipalmente
agora que o Palácio do Planalto foi
aberto à visitação pública aos donún-

gos. São 31 presidentes e 32 fotos
(GetúHo Vargas, que governou por
dois períodos, teve direito a duas).

Denilma impõe

Rocha 
para a

Casa Militar

O coronel Nilton Rocha, demitido
segunda-feira do comando da Policia
Militar dc Alagoas, foi nomeado che-
fe do Gabinete Militar do governador
Geraldo Bulhões. A mulher do gover-
nador, Denilma Bulhões, anunciou a
nomeação, diante de 4 mil soldados
da PM: "Ele sai daqui promovido
para outro posto mais importante
porque é meu amigo." Nilton Ro-
cha, acusado de prátK» de comipçàoc
dc acobertar grupos de extermínio, se-
rá substituído na PM pelo coronel
Valdemir Carmo da Silva. (Página 9)
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do IPMF

Por 308 votos a favor, 87 contra
e seis abstenções, o projeto que re-
gulamenta o Imposto Provisório
sobre Movimentação Financeira
(IPMF) foi aprovado ontem na Câ-
mara, numa vitória que o governo
considerava decisiva para a viabili-
zaçào do Plano de Ação Imediata,
com o qual o ministro da Fazenda,
Fernando Henrique Cardoso, pre-
tende controlar os gastos públicos
e combater a inflação. Para entrar
em vigor cm agosto, como pretende
o governo, o IPMF precisa agora
ter sua regulamentação aprovada
pelo Senado. Ontem, o BID anun-
ciou que só fará empréstimos a es-
tados que estiverem em dia com
suas dividas com a União. Um pu-
blicitário paulista lançou o movi-
mento de solidariedade ao governo
com base no slogan "Aliado, aqui
tem um" (abaixo). (Páginas 3 c 5)
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Passagem aérea

internacional

fica mais cara

As passagens aéreas internado-
nais vão ficar cerca de 10% mais

-saras com
trai de determinar, até o início de
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julho, que as compras passem a ser
feitas pelo dólar flutuante ao invés
do comercial. A mudança deverá ser
anunciada com outras medidas na
área dc câmbio, a serem submetidas
ao Conselho Monetário Nacional
(CMN) até o final do mês. A compra
de passagens recebia o mesmo trata-
mento cambial privilegiado a que
têm direito importadores e exporta-
dores. (Negócios e Finanças, página 6)

jlMxlooapotta 0 ccotunsmo ê o novo molho dado pelos mexicanos ao
\ RO >Ct>llll lllllO turismo. São roteiros, feitos de trem pelo norte do pais,

que mostram uma paisagem de cachoeiras, cânions e
formações rochosas (foto). (Página 12)

aliado
AQUI TEM UM.

Tráfico expulsa

moradores de

Santa Teresa
Moradores do Morro dos Prazeres,

cm Santa Teresa, começaram a mudar-
sc da favela, tomada por uma guerra
entre facções do tráfico de drogas. On-
tem, traficantes circulavam pelo morro
exibindo armas c mantiveram fechadas a
sede da associação dos moradores c a
creche locais, além da Escola Municipal
Júlia Lopes dc Almeida, esta, oficialmcn-
te, por conta de uma reunião de profes-
sores. Na Rocinha, nova etapa da disputa
armada por pontos de tráfico já matou
duas pessoas desde domingo. (Página 18)

Coluna do Castello

Marco António Resende
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KAHesa» ae tranamo nao-qwaerain acreaitar que hvam aaivou
urna mulher que pulou da lancha entre Rio e Niterói. (Pag. 15)
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Vetos de Itamar

alteram nova

lei de licitação

O presidente Itamar Franco vetou
vários artigos do projeto dc lei das
licitações aprovado pelo Congresso,
entre eles o que requer comprovada
experiência para participar de con-
correncias públicas com valores aci-
ma de USS 500 mil. O veto a esse
artigo foi justificado com o argu-
mento dc que a exigência limitaria a
participação nas concorrências a de-
terminadas empresas, excluindo ou-
tras dc capacitação técnica reconhc-
CT.du. Po! Vetado i®nbcíTi O iC.Ciu ijiii,
exige das empresas seguro-garantia
nas obras de grande vulto. (Pág. 2)

Fogo suspeito

destrói lojas

em Madureira

Duas lojas foram destruídas por
incêndios na madrugada de ontem
em Madureira, numa das três ruas
nas quais os camelôs estão proi-
bidos de armar barracas. Alguns
comerciantes acham que os incên-
dios são provocados por ambulan-
tes, hipótese admitida também pelo
prefeito César Maia. (Página 17)
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COLUNA DO CASTELLO

MARCELO PONTES

Nova lei partidária

é apenas digerível

s líderes dos parti-
U dos no Senado se
debruçam hoje sobre a
colcha de retalhos da no-
va lei partidária para de-
cidir como votá-la antes
do recesso de julho. É
uma tramitação sofrida,
porque em cada cabeça
há um modelo, e dela não
poderia resultar mais do
que a lei possível e digeri-
vel, como define o sena-
dor Marco Maciel. A lei
ideal jamais passaria pelo
Congresso, por causa do
poder de obstrução dos
pequenos partidos.

Os interesses em dispu-
ta são tantos que a briga
em torno desse projeto de
lei começou logo pela ini-
ciativa de apresentá-lo.
Venceu a Câmara, que o
aprovou primeiro, em vo-
taçào relâmpago. A fór-
mula achada por uma co-
missão especial que teve
como relator o deputado
João Almeida e como
presidente Roberto Ma-
galhàes não chegou a re-
fletir o consenso da Câ-
mara. Mas a pressa com
que foi adotada pelo me-
nos deu aos deputados a
chance de revisá-la depois
que o Senado fizer as
suas alterações.

No Senado, o projeto
foi incorporando muitos
outros que tramitavam
há mais tempo, como os
de Marco Maciel, Nelson
Wedekin e Fernando
Henrique Cardoso. Ago-
ra, tem uma fórmula final
no substitutivo apresen-
tado pelo senador e com-
positor José Fogaça, pre-
sidente do PMDB. Mas
nem essa consolidação
feita por Fogaça conse-
gue definir até agora to-
dos os traços da nova ar-
quitetura partidária
brasileira.

Só o senador Mário
Covas, por exemplo,
apresentou 26 emendas
ao projeto, na sessão em
que a Comissão de Justi-
^a-do-Senadooaprovou,
última etapa de sua via
crucis em direção ao pie-
nário. A não ser que os
lideres entrem em acordo
sobre elas, essas emendas
terão que ser apreciadas
pelo plenário.

A lei partidária possí-
vel melhora um pouco a
situação atual. Contém
em limites Tazüavtta o

vencionais do PMDB pa-
ra reunifto em Brasília e a
toda hora era surpreendi»
do com uma conversa
mais ou menoi assim! 

'O

senhor me desculpe, dou*
tor Ulysses, o senhor está
equivocado, não sou mais
do PMDB.»/' O presiden-
te do partido é o último a
saber da deserção.

A futura lei impõe ai*
guns casos de fidelidade
partidária, príncipalmen-
te durante votações no
Legislativo. Se uma le-
genda fecha questão em
torno da aprovação de
projeto que traduz princi-
pios partidários, os parla-
mentares ficam obrigados
a cumprir a determina-
ção, sob pena de punição.
Esse controle há muito é
reivindicado dentro do
Congresso como maneira
de fortalecer os partidos.
Obviamente, está reser-
vado para aplicação em
grandes temas ou em vo-
taçòcs importantes, pois
as divergências internas
no dia-a-dia dos partidos
ameaçariam torná-lo le-
tra morta.

A solução para acabar
com as legendas de alu-
guel esbarrou na necessi-
dade de preservar os par-
tidos pequenos, mas
sérios e com densidade
ideológica. São os casos
do PPS (antigo PC) e do
PC do B. Inicialmçn^, o
senador Fogaça inventou
a figura do partido histó-
rico. Trocou-a pela idéia
da confederação de parti-
dos. nome novo para blo-
co partidário.

Sc um partido não ob-
tiver 5% dos votos em
pelo menos um terço dos
estados — o que daria,
hoje, mais ou menos 25
deputados —, não terá
direito a representação
parlamentar. Mas pode
juntar-se a outros parti-
dos com os quais tenha
afinidades, até completar
o mínimo exigido e ga-
nhar direito a cadeiras no
plenário, sem prejuízo de

troca-troca das filiações
partidárias. Quem tem
mandato não pode mu-
dar de partido dois anos
antes da eleição. Quem
não tem, precisa de ca-
rência de um ano para
poder se candidatar.

O senador Marco Ma-
ciei tenta aprovar uma
emenda singela e ao mes-
mo tempo reveladora da
bagunça provocada pela
desapego dos políticos á
ficha de filiação partidá-
ria: exige que eles comu-
niquem ao partido quan-
do estiverem mudando de
legenda. Conta Maciel
que doutor Ulysses Gui-
maràes, certa vez, ligou
para ele desapontado.
Estava convocando con-

cada um ter a sua idenií-
dade e a sua vida partidá-
ria própria.

Ainda não está muito
claro um dos pontos mais
importantes da nova lei,
o do financiamento das
campanhas eleitorais. Por
enquanto, o projeto não
diz quanto as pessoas físi-

-eas ou jurídicas podem
doar para as campanhas.
Estabelece apenas um cri-
tério, que visto assim, de
longe, parece escrito em
sánscrito, num trecho que
deveria ser o mais cristaü-
no possível, depois da ex-
periência de PC Farias.

Diz que as pessoas fisi-
cas ou jurídicas podem
contribuir no máximo
com o equivalente a dois
décimos por cento (0,2%)
do Fundo Partidário pa-
ra o diretório nacional do
partido e com o corres-
pondente a dois centési-
mos por cento (0,02%)
do mesmo Fundo para o
diretório regional ou mu-
nicipal.

Nem o relator Fogaça
sabe quanto vai dar isso.
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Cardoso diz

mensal cabe

belo HORIZONTE — O ministro
da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, chamou de "engodo" o
reajusie mensal de salários. "Temos

que combater a inflação, ou qual-
quer tentativa de correção dos salã-
rios e das mazelas sociais desaba-
rá", justificou Fernando Henrique,
em Belo Horizonte, diante de uma
imensa faixa da CUT-MG cobran-
do a imediata adoção do «ajuste
salarial manai: Salário, mtonha
naciomt — reajuste mtnmljà.

Nàtt a declaração a fovor do
reajuste mensal feita pelo seu anfi-
trião, o presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Minas,
José Alencar Gomes da Silva, sensi-
bilizou o ministro da Fazenda. "Os
empresários podem fazer do jeito
que bem entenderem, porque eles é
que sabem a empresa deles como
anda e eu só sei da minha. A minha
é o Brasil. Estou neste momento
gerindo as contas do Brasil c não
dá para pagar a Previdência todo
més com aumento", disse.

Fernando Henrique informou

que 
reajuste

a empresas

que o reajuste mensal de salários
causaria um encargo adicional de
USS 1 bilhão na Previdência Social
c que o governo nào tem condições
de assumir este gasto. 

"Não esla-
mos conseguindo nem pagar os
hospitais", alertou o ministro. "As

empresas já estão fazendo o ajuste
mensal em muitas delas. È uma
questão muito diferente. Nào lenho
nada a opor a que as empresas
tomem a dacisio que quiserem.
Agora, se arranjarem dinheiro para
a Previdência, maravilha", obscr-
vou o ministro.

Segundo Fernando Henrique, os
reajustes dos salários do setor pú-
blico já estào "compactados" .

? Stasibiliiaéo cota o "convoco

para a luta os aliados do Brasil",
da Ministro Firmado Henrique, o
poMkitária paulista Marcelo Ma-
galhies laafoa o movimento Alia-
do, aqui tem ara. O primeiro eve»-
Io é o Dteoia Brasil, um vòo de
empresárias, artistas e trabalha-
dores anuwbi para Brasília.
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Vetos à lei

de licitações

foram 17
brasIlia — As empresas

que quiserem prestar serviços ao
governo não precisarão mais
comprovar experiência para par-
ticipar de licitações públicas.
Basta que tenham um corpo téc-
nico qualificado. A decisão foi
tomada ontem pelo presidente
Itamar Franco, ao vetar o trecho
do projeto de lei dus licitações,
aprovado pelo Congresso, que
exigia das empresas capacitação
tecnico-operacional para partici-
par de concorrências públicas
com valores acima de USS SOO
mil. O projeto retorna ao Con-
gresso, para apreciação dos ve-
tos— 17 ao todo.

Itumar justificou o veto à ali-
nea B do Artigo 30 com o argu-
mento de que a exigência de ca-
pacitação tccnico-opcracional
limitaria as concorrências a de-
terminadas empresas. "A exi-
gência segmenta de forma incon-
tornável o universo dos
prováveis competidores, jã que a
empresa só se habilita a concor-
rer sc comprovar haver reali/a-
do obra ou serviços de comple-
xidade técnica idêntica à que
estiver sendo licitada." O presi-
dente sensibilizou-se com o ar-
gumento da Advocacia Geral da
Uniào, de que diversas empre-
sas, mesmo tendo corpo técnico
dc comprovada experiência, sc-
riam impedidas dc participar das
licitações.

Seguro — Foi vetado tam-
bèm o texto que exigia das cm-
presas seguro-garantia para
obras dc grande vulto. O projeto
estabelecia que o seguro poderia
ser exigido cm serviços c obras
dc pequeno c médio portes, dev
dc que sua necessidade fosse
comprovada em parecer técnico
prévio. »

O parágrafo Io do Artigo 51,
que permitia pagamentos adian-
iados para contratos de obras,
também foi vetado.
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bancada. 0 dcscompasso ficou cao, a solidaricdadc maior ao h- vice-lidcr da bancada. "0 rca-
cvidcntc durante a tramitacao da dcr vcio da Bahia, ondc as oposi- justc niensal dc salarios e outra
regulamenta$ao do IPMF. O lidcr goes fizcram 14 volos. O PIL convcrsa", concordou Joao AH
obstruiu o quanto podc o anda- unido cm tomo do governador mada (BA). acenando com o
mcnto do projcto. contrariando Antonio Carlos Magalhaes so- apoio do partido a proposta.'
os mais dc 70% dc sua bancada mou oito votos contra o govcrno. .>Sc n;-10 votassemos a favor do.
que sc dispunham a aprova-lo. Escolhido ncgociador do IPMF IPMF, o PSDB diria que o
Dos 88 deputados do PFL, ape- pelo proprio govemo, depois do pMDB fez o Piano Mcntira viral1
nas 16 scguiram Luiz Fduardo dcscntcndimcnto com o governa- djs5C Manoc| Morcirj*
volaram contra o govcrno. dor baiano por conta do votopc- Mas advertiu: "daqui prii

Nem por isto o PFL csta cm pc lo impeachment do presadentc Per- }.'• x ^ Ilbcra.
dc gucrra ou o lidcr amcagado dc nando Collor. o deputado Benito ^ 

cm re|a?^0 ao govcrno". U
pcrder o posto. Luiz F.duardo tcm Gama nao compareccu a votagao. jcnula(]0 

jorio dc Barros (ELS),
o apoio ate mcsmo da maioria dos Sua ausencia foi intcrpretada co- rcuniao 

nao nodcria
que apoiam o IPMF. "Elc tcm mo um mmmcnto dc aproxima- jo da reunm n»j»di™

respeito da bancada pelo cukiado «ao dc Antonio Carlos, dc olho na
dc deixar a qucstao cm abcrto", candidatura ao govcrno estadual fn-n^ so Dtus sat*. q

diz o denutado Pedro Corrca noanoquc vcm. aconteccr . r
(PF.) 

"Sua sabedoria csta em nao "Isto c o cfcito Hamar Franco. Sao vanos os con cnuosos

confrontar com os lidcrados, sa- O presidente tcm cssa capacidadc entre o PMDB t o govcrno. Oi

SSo qrde?ende uma posi- dc dividir os partidos". dispara deputados sc quo.xam que o

ran nt^soal" onina o vice-lidcr ex-ministro c deputado Gustavo partido csta no govcrno, muj

„ mmcciras. sera cobrndo Q.:5% dc Os toclicios oos uposcmaoos munprni.»p.,.. u. .u.u..., 
| g°ylj^ (R^uc Tamb^ K™u«(PE) naopanicipa.

¦n^^RS^idvertiu que |
I nao por ocupar po-

qucremos ser
I tes do govcrno, mas parcciros no

d^M^d^c^ir^0 "iTrisaisI
O lidcr do PFL, LuU Eduardo

Magalhaes, embora minoritario em
seu tentou por todas as I*•,

L maneiras obstruir a votapto. Quan-
I do vitoria do govemo

I era inevitAvel, alegou que, por sc
I tratar dc lei compJementar que re-
I gula emenda constitucional, senam
I necessarios dois turnos de votaoao.
¦ Inocencio rcjeitou a questao.
I O PT justificou sua oposifao, ^-; 

A
I cuja institui^ao por emenda consti-
I tucional a aprovar ^

que inflacionario.
"Alem disso, vai acabar sendo pa-
go principalmente pelos trabalha-
dorcs c a classe media",
Aloizio Mcrcadantc , m 

';':

dcr Roberto Frcire rcbateu a tesc: k *
"Qucm ganha at6 dcz salarios mi-

ter dcscontado f

feí *$|

Roberto Freire (no centro): "Um tri

JORNAL DO BRASIL POLÍTICA E GOVERNO

IPMfl

Novo imposto passa com folga na Câmara: 308 votos a favor e 87 contra, numa sessão em que até o.quorum surpreendeu

j   auHifi mmm 
PMDB ameaça

I RANKLIN MARTINS
BRASÍLIA — O Plano dc Açào

Imediata do ministro da Fazenda,
Fernando Henrique Cardoso, pas-
sou com folga pelo primeiro grande
teste na Câmara dos Deputados,
com a aprovação, por 308 votos a
favor, 87 contra e seis abstenções,
do projeto de lei que regulamenta o
Imposto Provisório sobre Movi-
mcnüiçôcs Financeiras (IPMF). O
quorum dc 401 deputados, altissi-
mo para uma sessão de terça-feira,
foi resultado de intensa mobiliza-
ção do governo nos últimos dias.

Para o lider do governo na Cã*
mara. Roberto Freire (PPS-PE), 

"a

votação mostrou que o governo
tem uma boa base de sustentação e
pode continuar um bom trabalho
político de parceria com o Legisla-
tivo". Votaram contra o novo im-
posto o PPR. o PT co PC doB. O
PFL. apesar da veemente oposição
de seu líder, Luis Eduardo Maga-
lhães (BA), votou maciçamente
com o governo. PMDB. PSDB,

• PP. PTB. PL, PDT. PSB e peque-
nos partidos apoiaram o projeto,
considerado essencial para o plano

de Fernando Henrique, que vinha
fazendo repetidos apelos pela regu-
lamentação.

Emendas — Depois de apro-
vado o texto-base do projeto, dc
autoria do relator, Luis Roberto
Ponte (PMDB-RS), o plenário co-
meçou a votar ás emendas. A que-
bra do sigilo bancário não chegou a
ser votada porque houve acordo
para retirar o tema da votação. A
previsão do presidente da Câmara,
Inocéncio Oliveira, era que a sessão
entraria pela noite, para garantir a
aprovação integral, permitindo que
siga logo para o Senado, onde pode
ser votado na próxima semana. O
governo espera cobrar o novo im-
posto a partir de agosto.

A situação do governo na Cá-
mara pode se complicar daqui pa-
ra a frente, em função do descon-
tentamento da bancada do
PMDB. o maior partido no Con-
gresso. Ao encaminhar posição
favoravcl ao projeto, o lider Ge-
nebaldo Correia (BA) disse que se
tratava dc um "voto dc confiança
no ministro Fernando Henrique c
um voto de sucesso para seu pia-

no", mas advertiu que o partido
não está satisfeito por ocupar po-
siçâo subalterna no governo."Não queremos ser coadjuvan-
tes do governo, mas parceiros no
processo de elaboração e execução
de sua política", disse Correia.

O líder do PFL, Luis Eduardo
Magalhães, embora minoritário em
seu partido, tentou por todas as
maneiras obstruir a votação. Quan-
do sentiu que a vitória do governo
era inevitável, alegou que, por se
tratar de lei complementar que re-
gula emenda constitucional, seriam
necessários dois turnos de votação.
Inocéncio rejeitou a questão.

O PT justificou sua oposição,
cuja instituição por emenda consti-
tucional ajudou a aprovar no final
do ano passado, argumentando
que o imposto è inflacionário.
"Além disso, vai acabar sendo pa-
go principalmente pelos trabalha-
dores c a classe média", afirmou
Aloizio Mcrcadantc (PT-SP). O li-
der Roberto Freire rebateu a tese:"Quem ganha até dez salários mi-
nimos vai ter descontado 0,25% da
contribuição para a Previdência,
como compensação."

Todos vão

dar 0,25%

por 
saque

O 
governo espera arrecadar a
partir dc agosto USS (>00

milhões mensais com o IPMF, rc-
gulamcntado ontem pela Câmara
dos Deputados. Para que isto
ocorra, è necessário que o Senado
aprove na próxima semana o mes-
mo texto sem alterações, permi-
tindo que o presidente Itamar
Franco sancione a nova Lei ate o
final do mês.

O novo imposto irá atingir to-
dos os cidadãos c empresas que
fazem movimentos bancários. So-
bre cada saque efetuado cm
contas correntes, cadernetas de
poupança e demais aplicações fi-
nanceiras, será cobrado 0,25% dc

imposto. Estarão isentos da tribu-
tação apenas os saques sobre
FGTS, as transferências a estados
c municípios, resgates dc títulos
da divida pública, transferência
para contas dc um mesmo CPF
(mesmo correntista) e depósitos
dc representações diplomáticas.
Sc o banco não recolher o impôs-
to devido pelo cliente, este fica
responsabilizado pelo pagamen-
to.

Os depósitos cm cadernetas de
poupança com mais dc três meses
sem movimentação receberão
acréscimo dc 0.25% na remunera-
ção. como forma dc compensar o
pagamento do imposto sem ser
necessário abrir exceção na co-
brança. As faixas dc remuneração
ate 10 salários mínimos também
terão uma compensação, com
uma redução equivalente ao im-

posto pago no saque do salário.
Os benefícios dos aposentados

também serão compensados com
acréscimo dc 0,25% para com-
pensar o imposto.

A parte mais polêmica do pro-
jcto, que previa a quebra do sigilo
bancário, foi retirada do texto,
deixando a Receita Federal com
os mesmos instrumentos dc fiscali-
zaçào existentes atualmente. A
Receita terá que obter autorização
judicial para ter acesso ao detalha-
mento do imposto pago por cada
contribuinte. O deputado Roberto
Magalhães (PFL-PE), um dos
principais opositores da quebra do
sigilo no projeto do IPMF, defen-
de que o assunto seja analisado cm
projeto especifico que poderia ser
apreciado pelo Congresso imedia-
lamente após a aprovação do
IPMF. O temor do deputado c de
que se o assunto não for discutido
previamente, poderá criar impas-
ses na definição da reforma tribu-
tá ria prevista para a revisão cons-
titucional. a partir dc outubro.

SEVOCE

ENCONTRAR

UMA KAISER

BOCKNA

SUA FRENTE,

PEGUE ANTES

QUE 
ALGUÉM

PEGUE.

O grande sucesso de Kaiser

Bock pode provocar o desa-

bastecimento temporário em

algumas regiões. A Kaiser está

fazendo todo o possível para

t político de parceria

PFL apoia em massa

O lider do PFL na Câmara,
Luiz Eduardo Magalhães (BA),
caminha na contramão dc sua
bancada. O descompasso ficou
evidente durante a tramitação da
regulamentação do IPMF. O lider
obstruiu o quanto pôde o anda-
mento do projeto, contrariando
os mais dc 70% dc sua bancada
que sc dispunham a aprová-lo.
Dos 88 deputados do PFL, ape-
nas 16 seguiram Luiz Eduardo c
votaram contra o governo.

Nem por isto o PFL está em pc
dc guerra ou o lider ameaçado dc
perder o posto. Luiz Eduardo tem
o apoio ate mesmo da maioria dos
que apoiam o IPMF. "Ele tem o
respeito da bancada pelo cuidado
dc deixar a questão cm aberto",
diz o deputado Pedro Corrca
(PE). 

"Sua sabedoria está em não
confrontar com os liderados, sa-
lientando que defende uma posi-
ção pessoal", opina o vice-lidcr
Ncy Lopes (RN), que tambtyn

não seguiu o voto do comandan-
te.

No placar eletrônico dc vota-
ção, a solidariedade maior ao li-
der veio da Bahia, onde as oposi-
çòcs fizeram 14 votos. O PFL
unido em torno do governador
Antônio Carlos Magalhães so-
mou oito votos contra o governo.
Escolhido negociador do IPMF
pelo próprio governo, depois do
desentendimento com o governa-
dor baiano por conta do voto pc-
Io impeachment do presidente Fer-
nando Collor, o deputado Bcnito
Gama não compareceu á votação.
Sua ausência foi interpretada co-
mo um movimento de aproxima-
ção dc Antônio Carlos, dc olho na
candidatura ao governo estadual
no ano que vem.

"Isto é o efeito Itamar Franco.
O presidente tem essa capacidade
dc dividir os partidos", dispara o
ex-ministro e deputado Gustavo
K.rausc(PE).] ar..i r-. . .' f t f ? ;

fazer oposição
A bancada do PMDB na Cá-

mara não vai mais se alinhar
automaticamente ao governo
como na votação do IPMF. A
maioria do partido está inclina-
da a votar a favor do projeto da
Comissão do Trabalho que con-
cede reajuste mensal dos salá-
rios. Esta tendência ficou clara
durante reunião promovida pelo
deputado Genebaldo Correia, li-
der na Câmara, com os vice-li-
deres e os coordenadores. Os
pcemcdcbistüs consideram que o
partido perde apoiando medidas
impopulares, como o IPMF,
sem receber nada cm troca do
governo. 

"Na hora de votar so
mos tratados como situação, nos
outros assuntos somos tratados
com indiferença", resumiu o de-
pulado Dejandir Dalpasqualltf
(SC). Este quadro fez com qutí
Genebaldo, ao encaminhar o vch
to pelo IPMF, mandasse uma
advertência ao presidente lia-
mar Franco: "O PMDB não
accila o papel de coadjuvante". /

"Esta é a última vez que o
PMDB vota fechado com o go-1.
verno. daqui pra frente a con-;
versa è outra", afirmou o depu-
lado Germano Rigolto (RSK
vice-lidcr da bancada. "O rea-
juste mensal de salários é ouira
conversa", concordou João AH
mcida (BA), acenando com o
apoio do partido a proposta.'"Se nào votássemos a favor dó.
IPMF, o PSDB diria que a
PMDB fez o Plano Mentira virar*
água", disse Manoel Moreirn
(SP). Mas advertiu: "daqui prá
frente a bancada sc sente libera-
da cm relação ao governo". O
deputado Jório dc Barros (ES),
ao sair da reunião, não poderia
ter sido mais claro: "daqui 

prã
frente só Deus sabe o que vai
acontecer".

São vários os contenciosos
entre o PMDB c o governo. Oi
deputados sc queixam que ó
partido está no governo, ma-j
nào participa.

que isso nào aconteça.

Se você encontrar a Kaiser

pegue logo. Mas nào
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contradi^ao

g|^H £<:-

M Mart:: defesa complica Collor

varisto, ajuda r:
S4rqk> Put)llo — 13/11/9?

cedimento de leu diente. Sobrc a
dedWKio do advogado de PC
Farias, Antdnio Claudio Man/,
dc que o ex-presidente leria auto-
rizado PC a arrccadar dmhciro
para campanhas dc dcputados c
governadorcs, Evaristo comcn-

pagou 
obra na

tambem que entregou 
"encomenda 

de

/"*«' JW> huiminMil WW Miw csircitas iiga^ocs cntrc fcrnando da aual nio sc afe&ta o idwfeuta
gados, com i f*« da lUdifinria Collor e PC Farias durante gfij1"g S^Fdho ttdas tesiemunhai, quando o pro- mandate presidencial; Sebastilo o5Kd?«!!22J?toS

mo^'sT ,™te,(d« ^°^,or\Merair WPJSKSSl
SS/te^n^d7M«l^n,.i? 

ManoCame.ro Vargas s3o bendWando eantsas. desconhoi-
las So d« tefiLff. Ae pesas-chave para demonstrar que mento das atMdades de PC Farias
aciisadlo — Eribe^o Frinca ^ 

Collor valeU;sede PC para obter em Mme do artio presidcntc. «*-
bastifo Ciifl6 josf 

"I 
, 

Mcrccdcs *?* a Campa* t4odl * wbrtanciais sobras da
Nehring e Luiz OctAvio da Motta »«" Jl,°.ra' ^c 

Curio, em 1990; campanhaeMloraL Sio das: os cx-
Veiga — ir3o ao 8TP dia I* dc ^oUa 

devcra repctir o que ministroi Mardiio Marques Morei-
julho 

d,sse na CPI d0 PP P*ra Iwefi- raeCdioBofcoa-presiden.cdo
Ate agora, foram arroladai, ?ar Vagn<:r Ca.nhcdo no procesio BNDES Eduaido Vfodiano. o dc-

pelo Ministerio Publico e pelos 
dc Pr'vat'za?ao da Vasp; JoiI kgado Romeu Tuma; o ex-depu-

advogados de Collor e Claudio Roberto Nehring sabe tudo sobre tado Thaks Ramalho; o presidente
Vieira, 24 tcstcmunhas, a maioria os cuslos d°s jardins e demais do PRN, Daniel Tourinho; Marce-
personagens da CPI do PC. A obras da Casa da Dinda; o ex-di- lo Rjbeiro, ex-»ecretario naciona!
defesa de PC ate scgunda-fcira rctor do Banco Central Luiz Nel- dos Traniportes; e o cmprcsario
aprescnta sua lista dc testcmu- son Gucdcs de Carvalho tem Luiz Estivio.

| 

~~ 

¦ *>*is*o HI Junqueira fara

C6ht uDrCtl wndor-feril da RapiMfca, Aristidcs

wmIBIhe

A NOSSA EXPERlfiNQA DE 1SS AN06 2
em anda- —

v Arias saIdas semanais S?. se mamoa csmhmi pan apnmo-
5*°"* amSrica Of rar" a draiacia. ^Talvez fa?a19 m»gni<te»» ciojriaw. »l**k*icMncuntm. Sd uowkmtim&mm Akgoas pa-Vju a —« —**— - - - _ _ a. .* _ n ¦«¦ -» mwm wr
MjSSS:^ f. 

ttNr coao tudo eo«*(ou". dis-
(onupuiiilucaM ¦• null ~t r«n)Trnt r»i pimmn > » emu MB "•
IZSgSSZco.* SSS^.tSS^iX 5ewibwiwwrtqumcwkywl. dMbrie^M^c«r«Ii COS • «MlpW0> W0l |Wt PC
nlimffil! ^ hxUipnuse >ua ricahiMftfU. OB *8 dlPOlMM 10 llrBfio
A hirnww tillii do» prtm Tniwwee»wlrieUB«760 ouvidoa. 

"Maaao 
pOnji*^iH> l|tC-

Mcudamo msa aoa tttrai toqtioiot f(| tn-
Tcm«Ma'»ai«lrtf»uM990 VOLTA AO MUNDO faaatom\ ,«MMBH

 9 manvahoMt ncunOn. IndagadO M 0 dlMiNIII d|
CRUZEDtOS NA EUMOPA Omnho* rt^iidHcnnhece PC Kfor(a • MM &t famA^IO (fc
Medkerrlncoe None Europtu. honWweuncfapovoj do. quadrilha, JllOqveira afinMHi: (>S6

seu nome cm mais uma hlstOrla no h»"nonii com u vettiM traders J* CSta SC UlCnmitianao OORK) paftKI-
mar. orter»ttt« Oi tcgredo* da A/rtca do Kg pants deste delito. Diz que aiudousui e os ettcaitta* do Fatifco. virias outras pessoas. que prccisam
ScJicllMn.,-o_  

TKww»fMlf<iui|I.66o aer Ouvidaa. Predso saber em que
Mbna(taMM> p^1" iDedida foi esta ajuda".
pot oJlSIirT»»ii»do»Sono^* _ 53 O procurador minimizou a im-
Tw^^jy**"*Wtv" MKmPU¦ 2m pcrtlflda dos intenogatorios que

UUTBU !S estlo lendo feitos pelo STF. "Sao

Mode Janeiro: JM pCfU de defesa e nao se espera a
Mftxico, 21 loja-iei 217-1840 confisslo de ninguem", explicou.
Visconde de Pirap, 547 - tel. 511-1840 Ek informou que a partirdodia 1"
sio Paulo Brig. Fana Lima, 1501 r^-JH come^ara a inquiri^ao das testemu-
Jardins - tel. (Oil) 814-0444 

|f|H nhas. 
"Estas roe intertssam mais

porquc ajudar comprovar
denuncias", disse Aristides.

i

S4rflío Publio — 1VU/92

dcidell40

CfiHlU

&

A NOSSA EXPERIÊNCIA DE 1B9 ANOS
VALE A SUA VIAGEM

VÁRIAS SAÍDAS SEMANAIS
EUROPA ¦
19 mâgnlftcM CMMWOW.^B
Você vai
KtMAha do
rnnm «auMocom aa mu
divaftaachÜJaatAc*.
A Burapa CMdaMal dona tuaembrraMe rtqucaa oukufal.
Oa cncaMoa • cottaatn doa
paknétUm.Afiirinawaa tiliMdoapakw

AMÉRICA ¦
8 bnüMicaa «KunòM.
O vdho oeiie amartcano, a*
roonttnha» rochoM* do Caftadi,
o> canyom, cx panjue* e a cotia
da Califórnia. O* encarno» c a iJJBde Diuteyworid e tuas atracOca, altoidas bdcoi do Mcxico cos suas ¦
Mpdaa pratas e sua rica hlHOrta.^Hifai*4itat76ol
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CRUZEIROS NA EUROPA
Medkerrlneo e Norte Europeu.
Escolha um dos muitos roteiros que«emos para oferecer-lhe e escreva
seu nome cm mais uma histúria no
mar.

Rio de Jane)ro:
México. 21 loja - lei 217-1840
Visconde de Pira)á, 547 -tel. 911-1840
Sio Paulo Brig. Faria Uma, 1501
Jardins - tel. (011) 814-0444

VOLTA AO MUNDOO maaaudlMMAa mMi1y Rwivinoifti ficunort.
O sonho de viajar desconhece
fionMKráae une os povo» doa
5 cofltíoiwci.
O andemo convivendo em
harmonia cosa as velhas tndi(Aes
orientais Os segredos da África do
Sul e os cocam» cio pKjfio),^Hif*ttk*mi2.M)

Testemunhas

vão esquentar

o processo
LUIZ ORLANDO CARNEIRO

Brasília 
— o processo

criminal contra Fernando
Collor c PC Farias no STF vai
pegar fogo, adrpitem seus advo-
gados, com <f ft»M da audiência
das testemunha», quando o pro-
curador-geral da República (co-
mo acusador) e o« advogados dos
rcus terão liberdade para inquiri-
Ias. Quatro das testemunhai de
acusação — firjberto França, Se-
bastião Curió, José Roberto
Nehring e Luiz OctÂvio da Motta
Veiga — irão ao STF dia í" dc
julho.

Até agora, foram arrolada»,
pelo Ministério Público e pelos
advogados de Collor e Cláudio
Vieira, 24 testemunhas, a maioria
personagens da CPI do PC. A
defesa de PC até segunda-feira
apresenta sua lista de testemu-

nhas, que talvez não cheguem a
oito. segundo um dos advogados.

Relação — A lista de teste-
munhas já cm poder do relator,
limar Galvâo, indica as questões
em que a acusação vai insistir c as
preocupações da defesa. O pro-
curador-geral da República, já na
denúncia, listou as suas: Eribcrto
França c a secretária Ana Acioli
serão usados para sublinhar as
estreitas ligações entre Fernando
Collor e PC Farias durante o
mandato presidencial; Sebastião
Curió e o diretor da Mercedes
Benz Mário Carneiro Vargas são
peças-chave para demonstrar que
Collor valeu-se de PC para obter
ajuda da Mercedes para a campa-
nha eleitoral de Curió, cm 1990;
Motta Veiga deverá repetir o que
disse na CPI do PP para benefi-
ciar Vagner Canhedo no procesio
de privatização da Vasp; Jo»é
Roberto Nehring sabe tudo sobre
os custos dos jardins e demais
obras da Casa da Dinda; o ex-di-
retor do Banco Central Luiz Nel-
son Guedes de Carvalho tem

muita coisa a contar sobre a co-
nivcncia dc bancos com a prolife-
ração dc contas fantasmas; Fran-
cisco Jaymc Nogueira Pinheiro
Filho é presidente do BMC c foi
acusado por PC dc ter sido coni*
vente com a criação do fantasma
Alberto Miranda, guardião das
sobras dc campanha.

As oito testemunhas dc Fcman*
do Collor refletem a linha dc defesa
da qual nio se afasta o advogado
Evarwto de Moraes Filho, desde
outubro do ano passado: inexistón-
cia da alo de oficio do ex-presidente
beneficiando empresas, desconheci-
mento dai atividades de PC Farias
em nome do cotio presidente, exis-
tênda de subitandais sobras da
campanha eJdtoral. São elas: os c.v
ministro! MardÜo Marques Morei-
ra e Céüo Boja; o ex-presidente do
BNDES Eduardo Modiano, o dc-
legado Romeu Tuma; o ex-depu-
tado Thaks Ramaiho; o presidente
do PRN, Daniel Tourinho; Marce-
Io Ribeiro, ex-jeerctário nacional
dos Transportes; e o empresário
LuizEitivio.
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¦ Em depoimento no
BRASÍLIA — O piloto Jorge

Bandeira de Melo admitiu ontem
em depoimento ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que a empresa
de táxi aéreo Brasil jet, de PC Fa-
rias, pagou despesas da reforma da
residência do ex-presidente Fer-
nando Collor. Jorge Bandeira re-
conheceu que, em pelo menos duas
ocasiões, recebeu orientação de PC
para "efetuar adiantamentos" á
empresa de paisagismo BrasiTs
Garden, responsável pelas obras
na Casa da Dinda.

Em apenas 40 minutos de inter-
rogatório a que foi submetido pelo
ministro limar Galvão, Bandeira
confirmou também que entregou
uma "encomenda de São Paulo"
para o ex-deputado Sebastião Cu-
rió. Apesar de dizer que não exami-
nou o conteúdo do envelope ende-

que
STF, Jorge Bandeira, sócio da Brasil Jet,
reçado a Curió, ele acredita que a"encomenda" 

possa ter sido um
cheque no valor de CrS 5 milhões,
conforme veio a'saber mais tarde
pela imprensa.

Sobre o total da verba transferi-
da pela Brasil Jet à empresa de
paisagismo Brasil'» Garden, a Pro-
curadoria Geral da República apu-
rou que foram autorizados dois pa-
gamentos em dezembro de 1990, no
valor de USS 909,9 mil.

O sócio de PC na Brasil Jet
garantiu ao ministro limar Gal-
vão, responsável pelos interrogató-
rios no STF, que os recursos do
caixa da empresa repassados ao
paisagista José Roberto Nehring,
dono da BrasiCs Garden, foram
ressarcidos posteriormente com as
sobras da campanha do ex-presi-
dente. Jorge Banddra alegou que
só foram usados recursos da Brasil

Jet porque as sobras de campanha
não estavam disponíveis quando
era preciso efetuar os pagamentos
da reforma da Casa da Dinda."Evitávamos recorrer a emprésti-
mos bancários", explicou.

Acusado de ser o principal opc-
rador das contas bancárias fictícias
do esquema PC, o piloto repetiu
várias vezes que nio conhecia nem
assinava pelos correntistas /antas-
mas. Segundo perida realizada pelo
Instituto Nacional de Criminalisti-
ca da Policia Federal, Jorge Ban-
deira assinava pelos fantasmas José
Carlos Bomfim, FIávio Maurício
Ramo» e Francisco Celso Ramaiho
Lins. No depoimento, Bandeira
lembrou que dois outros pareceres
encomendados por sua defesa a pc-
ritos do Instituto Carlos Éboli c da
Universidade Federal de Goiás
contestaram o laudo do DPF.

pagou 
obra na Dinda

disse também que entregou 
"encomenda 

de São Paulo" a Curió

Giovani nega tudo em 20 minutos
No mais curto depoimento dos

rcus no processo que corre no
STF, Giovani Carlos dc Mello, ge-
rente da empresa Tratoral dc PC"

^Farias, negou que tenha operado
T-contas fictícias do esquema PC. In-

terrogado durante apenas 20 minu-
tos pelo ministro limar Galvâo. o

-:funcionário da Tratoral alegou que
não poderia ser responsabilizado

pela conta do fantasma Carlos Al-
berto da Nóbrcga no Banco Rural
de Brasília porque nunca esteve na
capital federal.

Acompanhado do advogado
Nabor Bulhões (o mesmo do piloto
Jorge Bandeira), Giovani de Mello
também citou perícias contratadas
por sua defesa para rebater as afir-
mações da Policia Federal dc que

assinou dois cheques em nome dc
Carlos Alberto da Nóbrcga.

Processado por crime dc falsida-
dc ideológica, o depoente, que há
18 anos trabalha com PC. negou
que fizesse parte dc uma quadrilha
para arrecadar recursos de empre-
sários em troca dc privilégios no
governo federal.

Rosinete e Severino, os 2 últimos
Amanhã, será a vez dc Rosinete

Mclanias, secretária dc PC Farias,
prestar depoimento no STF. Citada
no interrogatório dc PC como uma
das responsáveis pela operação dc
contas fantasmas. a secretária vai
ter que explicar seu envolvimento

com o esquema de pagamentos das
contas do ex-presidente Fernando
Collor. Rose também terá que con-
firmar as declarações dc seu patrão,
que a responsabilizou pela movi-
mcntaçào da conta aberta cm nome
de Alberto Alves Miranda, na qual

que estariam depositados os USS
28 milhões das sobras da campanha
presidencial. No mesmo dia. termi-
na a inquirição dos acusados, com
o depoimento do executivo da Vc-
rax. Severino Nunes dc Oliveira.

Bulhões diz que

recebeu verba

MACEIÓ — O governador dc
Alagoas, Geraldo Bulhões, disse
ontem que recebeu de Paulo Cé-
sar Farias poucos recursos para
sua campanha eleitoral ao go-
vemo do estado em 1990. "Dai
ter fdto uma campanha simples,
sem exageros". Bulhões não quis
desenvolver maiores comenta-
rios sobre a inclusão de seu no-
me entre os políticos ajudados
financeiramente pelo empresário"porque não conheço o interro-
gatório feito no Supremo. Mas
posso garantir que todos os poli-
ticos alagoanos que estavam do
mesmo lado collorido também
receberam essa ajuda.

Bandeira.: orHttn de PC para fazer pagamentos a Brasil's Garden

| Junqueira fará

Aristidcs

^^HjHHH^^^piaçào dc
gu»aniB7nB5dRp8Ío Supremo
Tribunal Faiaral|Mc explicou que
vai buacar noa inquérito» em anda-
a**» na Pofida Fèderal os ele-
Mnttí BsaMáriOB para "aprimo-
ráf" a draiacia. **Talvez faça
sovai invNÜ|Bçflaa am Alagoas pa-
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PC rafava a laaa da
quadrilha, Jutiqiiaif« afirmou:
isso nio reforça, ponqua ala 8Ío
está se incriminando oomo partia-
pante deste delito. Diz que ajudou
várias outras pessoas, que precisam
ser Ouvidas. Preciso saber em que
medida foi esta ajuda".

O procurador minimizou a im-
portinda dos interrogatórios que
estão sendo feitos pelo STF. "São

peças de defesa e não se espera a
confissão de ninguém", explicou.
Ele informou que a partir do dia 1°
começará a inquirição das testemu-
nhas. "Estas me interessam mais
porque vão ajudar a comprovar as
denuncias", disse Aristides.

BMC negou

os extratos
SAO PAULO — PC Farias cn-

viou um advogado ao BMC há
um més para solicitar á diretoria
do banco cópia dos extratos da
conta do fantasma Alberto Alves
de Miranda, com a qual PC con-
fessou ao STF ter movimentado
USS 28 milhões dc sobras dc
campanha. Fonte ligada ã dire-
toria do BMC garante que o
extrato não foi fornecido c que
PC não fez novas tentativas. O
banco só fornccc extratos para o
titular, seu procurador ou por
ordem judicial c PC não tinha
procuração do fantasma.

O depoimento de PC ao mi-
nistro limar Galvão, do STF,
surpreendeu o procurador-geral
da Republica, que teve acesso a
essa conta por causa dc dois cr-
ros, segundo a mesma fonte: PC.
que não guardou os extratos re-
lati vos a Alberto Alves dc Mi-
randa. movimentou bem menos
que os USS 28 milhões citados
no depoimento c abriu a conta
em Brasília, e não em São Paulo.

Empresas não

se manifestam

SAo PAULO — As empresas
acusadas por Paulo César Farias
dc terem feito doações para a
campanha eleitoral de 1990 não
se manifestaram. No depoimen-
to prestado ao STF na segunda-
feira, PC citou Credicard, White
Martins, Rhodia, Grupo Ma-
thias Machlinc, Copersucar, Vo-
torantim, Merccdcs-Benz e Bun-
gc & Born (Fábrica dc Tecidos
Tatuapé c Tintas Coral).

A assessona de imprensa da
Credicard informou que a cm-
presa já deu explicações sobre
o caso c aguarda decisão da
Justiça. PC disse que a Crcdi-
card doou. cm outubro dc
1990, USS 3.2 milhões. A as-
sessoria do grupo Mathias Ma-
chline informou que as explica-
çòes já foram dadas á Policia
Federal. Na Copersucar. a res-
posta foi a mesma. Na Rhodia.
o assessor Roberto Custódio
disse que as informações foram
prestadas no depoimento do
gerente jurídico. Riquio Ucmu-
ra, em dezembro de 1992. O
presidentre do Grupo Votoran-
tim. José Ermírio dc Moraes
Neto. não retornou a ligação.

A assessoria da Mercedes-
Benz informou que enquanto o
assunto estiver sub-judice a cm-
presa não fará declarações. A
mesma explicação foi dada pelo
assessor de Fábrica de Tecidos
Tatuapc. Fernando Poyares.

Mariz vê
SÂO PAULO — 0 advogado dc

Paulo César Farias, criminalista
Antônio Cláudio Mariz dc Olivci-
ra. reconheceu ontem que existe
uma contradição entre os depoi-
mentos dc seu cliente c do ex-pre-
sidente Fernando Collor ao Su-
premo Tribunal, no que diz
respeito ã formação dc uma caixi-
nha para eleger deputados c go-
vernadores cm 1990. "O 

presiden-
te disse que não autorizou, meu
cliente afirma o contrário", res-
saltou. Para Mariz, os valores re-
ferentes às sobras da campanha
presidencial de 1989 declarados
por Collor (USS 25 milhões) c PC
Farias (USS 28 milhões) não são
contraditórios. "Como não exis-
tia contabilidade, c normal que
tenha surgido essa diferença dc
USS 3 milhões", alegou."Paulo César Farias não fez
declarações levianas no Supremo
Tribuna] Federal e, dependendo
da marcha das coisas, poderemos
oferecer provas", prometeu Mariz
Ele informou que a defesa prévia,
a ser apresentada no prazo dc cin-
co dias. seguirá a mesma linha da
defesa preliminar entregue ao mi-
nistro-relator, limar Galvão, an-
(cs da audiência de segunda-feira
no STF.

"Lado moral" — O advo-
gado argumentou que os fatos re-
velados por PC Farias são notó-
rios e por isso devem ser
contestados, com contraprovas,
por aqueles que se sentirem mo-

ralmcntc ofendidos. "Em nivcl dc
processo, ninguém tem dc provar
nada, mas existe o lado moral —
a satisfação que essas pessoas c
empresas têm dc dar á opinião
publica", comentou Mariz, citan-
do o governador de Pernambuco,
Joaquim Francisco, e o deputado
Euclidcs Mello (PRN-SP), que cs-
tão na lista dc políticos a quem
PC disse ter ajudado com dinheir
o na campanha dc 1990."Sc restarem crimes a serem
punidos, meu cliente será punido,
mas o que não pode é as pessoas
posarem dc vestais. enquanto cie,
que c uma peça da engrenagem,
aparece como único culpado",
disse Mariz. O advogado garantiu
que não deixaria PC Farias fazer
no STF revelações levianas que
não pudesse provar.

Para Evaristo, ajuda
O ex-presidente Fernando Col

lor não quis comentar as declara-
ções dc seu tesoureiro de campa-
nha PC Farias no interrogatório
de segunda-feira no Supremo Tri-
bunal Federal. Isso cabe aos mi-
nistros do STF, segundo sua as-
sessoria. No Rio, o advogado
Evaristo dc Moraes Filho, que de-
fende o ex-presidente Fernando
Collor, afirmou ontem que o de-
poimento de Paulo César Farias
no STF não atrapalha seu cliente.
Ele garante que até ajuda Collor,
na medida em que não o envolve
em nenhum momento com o cri-
me dc corrupção. Segundo Eva-
risto de Moraes Filho, o que ele se
propõe a provar em sua defesa é
que Collor não praticou atos dc
corrupção e, nesse sentido, ele se
diz "absolutamente tranqüilo".

"Entende-se 
por corrupção re-

ceber dinheiro c dar cm troca algo
que beneficie quem deu", afirmou
o advogado, para quem em nc-
nhum momento o depoimento de
PC caracterizou esse tipo de pro-

cedimento de seu diente. Sobre a
dedaraçáo do advogado de PC
Farias, Antônio Cláudio Mariz,
dc que o ex-presidente teria auto-
rizado PC a arrecadar dinheiro
para campanhas dc deputados c
governadores, Evaristo comcn-
tou: "Ainda 

que isso fosse verda-
dc, não se caracteriza corrupção
nesse caso. mas uma irrcgularida-
de eleitoral".

,v-



reQado a Curio, elc acredita que Jet porque as sobras de campanha
"encomenda" 

possa ter sido um nao estavam disponiveis quando
cheque no valor de CrS 5 milhoes, era precito efetuar os pagamcnios
conforme vcio a'saber roais tarde
pela imprensa. "Evitavamos recorrer a

Sobre o verba transfers mos banc4rios", explicou.
empresa Acusado de ser ope-

Brasil's Garden, a Pro- rador das oontas banduias ficticias
curadoria Geral da Republica do esquema PC, o piloto repetiu
rou que foram autorizados dois pa- varias vexes que nto conbecia ncm
gamentos em dezembro de 1990, no assinava pelos correnlistas fantas- ^
valor de USS 909,9 mil. mas. Segundo pericia realizada pelo

O socio de PC na Brasil Jet Instituto Nacional de Criminalisti-
garantiu ao Ilmar Gal- ca da Pollcia Federal, Jorge Ban-

responsavel pclos interrogate deira assinava pelosfantasmas Jose
no que os recursos do Carlos Bomfim,

empresa repassados ao RamoseFranciscoCelso Ramalho
paisagista Jose Roberto Nehring, No depoimento,
dono da Brasil's Garden, foram lembrou que dois outros pareceres jl jHBHHHRressarcidos posteriormcnte com as encomendados por sua defesa a pe-
sobras da campanha do ex-presi- ritos do Instituto Carlos fcboli e da
dente. Jorge Bandeira akgou que ^H[HMHRi

foram usados recursos da Brasil contestaram o laudo do DPF. JHHHHHlpp
Junior 
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Etaritto: PC nio atrapalhou

cedimeoto de teu diente. Sobre a
dedara^ao do advogado de PC
Farias, Antinio Gaudio Mariz,
de que o ex-presidenlc teria auto-
rizado PC a arrecadar dinhciro

Evaristo de Moraes Filho, desdc
outubro do ano passado: inexisten-
cia de ab> de ofao do ex-presidente
bmcficiando emnvsas, desconhea-
mento das atividides de PC Farias
cm nome do entio pnsidente, cus-
ttacia de subatanciais sobras da
campanha deHoraL SSo elas; os a-
ministros MarcUio Marques Morei-
ra e CHio Boija; o ex-presidentc do
BNDES Eduaido Modiano, o de-
legado Romeu Tuma; o ex-depu-
tado Thales Ramalho; o prcsidcnic
do PRN, Daniel Tourinho; Manx-
lo Ribeiro, ex-tccrctano nacional
dos Transporter c o cmprcsario
LuizEstcvSo.
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A NOSSA EXPERIÊNCIA DE 1U AROS
VALE A SUA VIAGEM

VÁRIAS SAÍDAS SEMANAIS
EUROPA
19 magnlfioli eituMri.
Vort Wl conhece» a* betna» e a
história do Velho Continente, mus
contato ettiMo com as mato
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A Europa Ocidental com tua
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CRUZEIROS NA EUROTA
Mediterrâneo e Norte Europeu.
Escolha um dos muitos roteiros quetemos para oferecer-lhe e escreva
seu nome em mais uma história no
nur.

Solicite-nos o* programa* commfomjçáe» deralnariat paraesut viajurai e outrat eacunOtt
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Turismo Nacional.

AMÉRICA
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dat beleza* do Mádcocom Mia*
lindai praia* e mm rica história.
Tamstre a partir 4e Utt 76o

VOLTA AO MUNDO

Rio de Janeiro:
México, 21 loja - tel 217-1840
Visconde de 1'iraji, 547 - tel. 511-1840
Sio Paulo Brig Faria Uma, 1501
Jardins - tel (011)814-0444

O MOÍIO de vfc|ar desconhece
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harmonia com a* velha* tradèçOe*
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Testemunhas

vão esquentar

o processo
LUIZ ORLANDO CARNEIRO

Brasília 
— o processo

criminal contra Fernando
Collor é PC Farias no STF vai
pegar fogo, admitem seus advo-
gados, com a faw de audiência
das testemunhai, quando o pro-
curador-geral da República (co-
mo acusador) e oi advogados dos
rcus terão liberdade para inquiri-
Ias. Quairo dai testemunhai de
acusação — Eriberto França, Se-
bastião Curió, José Roberto
Nehring e Luiz Óctàvio da Motta
Veiga — irão ao STP dia I" dc
julho.

Até agora, foram arrolada»»
pelo Ministério Público e pelos
advogados de Coilor c Cláudio
Vieira, 24 testemunhas, a maioria
personagens da CPI do PC. A
defesa de PC uté segunda-feira
apresenta sua lista de testemu-

nhas, que talvez não cheguem a
oito, segundo um dos advogados.

Relaçio — A lista de teste-
munhas já em poder do relator,
limar Galvão, indica as questões
cm que a acusação vai insistir e as
preocupações da defesa. O pro-
curador-geral da República, já na
denúncia, listou as suas: Eriberto
França e a secretária Ana Acioli
serão usados para sublinhar as
estreitas ligações entre Fernando
Collor e PC Farias durante o
mandato presidencial; Sebastião
Curió e o diretor da Mercedes
Benz Mário Carneiro Vargas sáo
peças-chave para demonstrar que
Collor valeu-se de PC para obter
ajuda da Mercedes para a campa-
nha eleitoral de Curió, em 1990;
Motta Veiga deverá repetir o que
disse na CPI do PP para benefi-
ciar Vagncr Canhedo no processo
de privatização da Vasp; Joté
Roberto Nehring sabe tudo sobre
os custos dos jardins e demais
obras da Casa da Dinda; o ex-di-
retor do Banco Central Luiz Ncl-
son Guedes de Carvalho tem

muita coisa a contar sobre a co-
nivencia de bancos com a prolifc-
ração dc contas fantasmas: Fran-
cisco Jayme Nogueira Pinheiro
Filho è presidente do BMC e foi
acusado por PC de ter sido coni-
vente com a criação do fantasma
Alberto Miranda, guardião das
sobras de campanha.

As oito testemunhas de Feman-
do Collor refletem a linha dc defesa
da qual não se afasta o advogado
Evaristo de Moraes Pilho, desde
outubro do ano passado: inexistèn-
cia de ato <k ofao do ex-presidente
bNKfiáaodo «presas, desconheci-
mento dai atividades de PC Farias
em nome do cotio presidente, exis-
téncia de substanciais sobras da
campanha ddtoral. São das: os a-
ministro» Maicilio Marques Morri-
ra e CHio Borja; o ex-presidente do
BNDES Eduardo Modiano, o dc-
kgado Romeu Tuma; o cx-depu-
lado Thalei Ramalho; o presidente
do PRN, Daniel Tourinho; Manx-
lo Ribeiro, ex-tecrctãrio nacional
dos Transportes; c o empresário
Luiz Estevão.
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Piloto afirma 
que 

PC 
pagou 

obra na Dinda

¦ Em depoimento no STF, Jorge Bandeira, sócio da Brasil Jet, disse também que entregou 
"encomenda 

de São Paulo" a Curió

BRASÍLIA — O piloto Jorge
Bandeira de Melo admitiu ontem
em depoimento ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que a empresa
de táxi aéreo Brasil jet, de PC Fa-
rias, pagou despesas da reforma da
residência do ex-presidente Fer-
nando Collor. Jorge Bandeira re-
conheceu que. em pelo menos duas
ocasiões, recebeu orientação de PC
para 

"efetuar adiantamentos" á
empresa de paisagismo BrasiTs
Garden, responsável pelas obras
na Casa da Dinda.

Em apenas 40 minutos dc inter-
rogatório a que foi submetido pelo
ministro limar Galvão, Bandeira
confirmou também que entregou
uma "encomenda de São Paulo"
para o ex-deputado Sebastião Cu-
rió. Apesar de dizer que não exami-
nou o conteúdo do envelope ende-

reçado a Curió, ele acredita que a
"encomenda" 

possa ter sido um
cheque no valor de Cr$ 5 milhões,
conforme veio a-saber mais tarde
pela imprensa.

Sobre o total da verba transferi-
da pela Brasil Jet i empresa de
paisagismo Brasil's Garden, a Pro-
curadoria Geral da República apu-
rou que foram autorizados dois pa-
gamentos em dezembro de 1990, no
valor de USS 909,9 mil.

O sócio de PC na Brasil Jet
garantiu ao ministro limar Gal-
vão, responsável pelos interrogató-
rios no STF, que os recursos do
caixa da empresa repassados ao
paisagista José Roberto Nehring,
dono da BrasiTs Garden, foram
ressarcidos posteriormente com as
sobras da campanha do ex-presi-
dente. Jorge Bandeira alegou que
só foram usados recursos da Brasil

Jet porque as sobras de campanha
não estavam disponíveis quando
era preciso efetuar os pagamentos
da reforma da Casa da Dinda."Evitávamos recorrer a emprésti-
mos bancários", explicou.

Acusado de ler o principal ope-
rador das contas bancárias fictícias
do esquema PC, o piloto repetiu
várias vezes que não conhecia nem
assinava pelos correntistas /antas-
mas. Segundo perícia realizada pelo
Instituto Nacional de Criminalisti-
ca da Policia Federal, Jorge Ban-
deira assinava pelos fantasmas José
Carlos Bomfim, Flávio Maurício
Ramos e Francisco Celso Ramalho
Lins. No depoimento, Bandeira
lembrou que dois outros pareceres
encomendados por sua defesa a pe-
ritos do Instituto Carlos Éboli e da
Universidade Federal de Goiás
contestaram o laudo do DPF.

Brasília — Jamll BWar

Giovani nega tudo em 20 minutos

No mais curto depoimento dos
\ réus no processo que corre no
I STF, Giovani Carlos dc Mello, gc-
í rente da empresa Tratoral dc PC
sÇFarias, negou que tenha operado
í contas fictícias do esquema PC. In-

lerrogado durante apenas 20 minu-
' tos pelo ministro limar Galvão, o
^funcionário da Tratoral alegou que
ínãò poderia ser responsabilizado

pela conta do fantasma Carlos Al-
berto da Nóbrega no Banco Rural
de Brasília porque nunca esteve na
capital federal.

Acompanhado do advogado
Nabor Bulhões (o mesmo do piloto
Jorge Bandeira), Giovani de Mello
também citou perícias contratadas
por sua defesa para rebater as afir-
mações da Policia Federal dc que

assinou dois cheques em nome dc
Carlos Alberto da Nóbrega.

Processado por crime de falsida-
dc ideológica, o depoente, que há
18 anos trabalha com PC. negou
que fizesse parte de uma quadrilha
para airecadar recursos dc empre-
sários cm troca dc privilégios no
governo federal.

Rosinete e Severino, os 2 últimos

Amanhã, será a vez dc Rosinete
Melanias, secretária dc PC Farias,
prestar depoimento no STF. Citada
no interrogatório dc PC como uma
das responsáveis pela operação dc
contas fantasmas, a secretária vai
ler que explicar seu envolvimento

com o esquema dc pagamentos das
contas do cx-presidentc Fernando
Collor. Rose também terá que con-
firmar as declarações dc seu patrão,
que a responsabilizou pela movi-
mcntaçào da conta aberta cm nome
de Alberto Alves Miranda, na qual

que estariam depositados os USS
28 milhões das sobras da campanha
presidencial. No mesmo dia, termi-
na a inquirição dos acusados, com
o depoimento do executivo da Vc-
rax, Severino Nunes dc Oliveira.

Bulhões diz que

recebeu verba

MACEIÓ — O governador dc
Alagoas, Geraldo Bulhões, disse
ontem que recebeu de haulo Cé-
sar Farias poucos recur«« para
sua campanha eleitoral ao\ ^
vemo do estado em 1990. "DaT

ter feito uma campanha simples,
sem exageros". Bulhões não quis
desenvolver maiores comenta-
rios sobre a inclusão dc seu no-
me entre os políticos ajudados
financeiramente pelo empresário
"porque não conheço o interro-
gatórío feito no Supremo. Mas
posso garantir que todos os poli-
ticos alagoanos que estavam do
mesmo lado collorido também
receberam essa ajuda.

ira: ordem dc PC para fazer pagamentos á Brasu s Garden

Junqueira fará

investigações
BELO HORIZONTE — O pròcu-

rador-fml da Repàbbca, Aristides
Junqueira, confirmou ontem que
vai iMÜar «ovai Mtigações pa-
ra wapmentardMÃncji contra pc
Parira por afane de formação de
qu^mwtadapek) Supremo
Tribunal MiraL Be explicou que
vai bwcar noa inquéritos em anda-
mato na Polida Federal os ele-
mento* ratiiMÉrio» para 

"aprimo-

rar" a denòncia. "Talvez faça
novas tevetógaçfleaem ^lagoas pa-
ra saber como tudo começou", dis-
*. -, 4— 

Junqueira acradHaque oopoliti-
cot e efflonaárioi cMudoe pw PC
em mu depoimata «o MF serão
ouvidos. "Meono 

porqueiaio inte-
ressa aos outro» «quinto» em |n
damento na PF*. wraaatw

PCtdnra°i ^áfâSldeIV fttOfÇB I Htf OÊ VOnOBÇBO oc
quadrilha, Junqueira afirmou: "Só
isso não reforça, porque da nfto
está se incriminando como partici-
pante deste delito. Diz que ajudou
várias outras pessoas, que precisam
ter ouvidas. Preciso saber em que
medida foi esta ajuda".

O procurador minimizou a im-
portância dos interrogatórios que
estão sendo feitos pelo STF. "São

peças de defesa e não sc espera a
confissão de ninguém", explicou.
Ele informou que a partir do dia Io
começará a inquirição das testemu-
nhas. "Estas me interessam mais
porque vão ajudar a comprovar as
denúncias", disse Aristides.

BMC negou

os extratos

SÂO PAULO — PC Farias en-
viou um advogado ao BMC há
um més para solicitar à diretoria
do banco cópia dos extratos da
conta do fantasma Alberto Alves
de Miranda, com a qual PC con-
fessou ao STF ler movimentado
USS 28 milhões dc sobras dc
campanha. Fonte ligada à dirc-
toria do BMC garante que o
extrato não foi fornecido e que
PC não fez novas tentativas. O
banco só fornece extratos para o
titular, seu procurador ou por
ordem judicial c PC não tinha
procuração do fantasma.

O depoimento dc PC ao mi-
nistro limar Galvão, do STF.
surpreendeu o procurador-geral
da República, que teve acesso a
essa conta por causa de dois cr-
ros, segundo a mesma fonte PC.
que não guardou os extratos re-
lati vos a Alberto Alves dc Mi-
randa, movimentou bem menos
que os USS 28 milhões citados
no depoimento c abriu a conta
cm Brasília, e não cm São Paulo

fMKlHNal
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Mariz vê contradição

SÂO PAULO — O advogado dc
Paulo César Farias, criminalista
Antônio Cláudio Mariz dc Olivei-
ra, reconheceu ontem que existe
uma contradição entre os depoi-
mentos de seu cliente c do ex-pre-
sidente Fernando Collor ao Su-
premo Tribunal, no que diz
respeito á formação dc uma caixi-
nha para eleger deputados e go-
vernadores cm 1990. "O 

presiden-
te disse que não autorizou, meu
cliente afirma o contrário", res-
saltou. Para Mariz, os valores re-
ferentes ás sobras da campanha
presidencial dc 1989 declarados
por Collor (USS 25 milhões) c PC
Farias (USS 28 milhões) não são
contraditórios. "Como não exis-
tia contabilidade, é normal que
tenha surgido essa diferença de
USS 3 milhões", alegou."Paulo César Farias não fez
declarações levianas no Supremo
Tribunal Federal e, dependendo
da marcha das coisas, poderemos
oferecer provas", prometeu Mariz
Ele informou que a defesa prévia,
a ser apresentada no prazo de cin-
co dias, seguirá a mesma linha da
defesa preliminar entregue ao mi-
nistro-rclator, limar Galvão, an-
tes da audiência dc segunda-feira
no STF.

"Lado moral" — O advo-
gado argumentou que os fatos re-
velados por PC Farias são notò-
rios e por isso devem ser
contestados, com contraprovas,
por aqueles que se sentirem mo-

— mm

Mariz: Ik-jvmi i um/miu \,tmur

ralmcnte ofendidos. "Em nível dc
processo, ninguém tem de provar
nada, mas existe o lado moral —
a satisfação que essas pessoas c
empresas têm dc dar á opinião
pública", comentou Mariz, cilan-
do o governador dc Pernambuco,
Joaquim Francisco, c o deputado
Euclidcs Mello (PRN-SP), que cs-
tão na lista de politicos a quem
PC disse ter ajudado com dinheir
o na campanha de 1990."Sc restarem crimes a serem
punidos, meu cliente será punido,
mas o que não pode é as pessoas
posarem de vestais, enquanto ele,
que é uma peça da engrenagem,
aparece como único culpado",
disse Mariz. O advogado garantiu
que não deixaria PC Farias fazer
no STF revelações levianas que
não pudesse provar.

Para Evaristo, ajuda

O ex-presidente Fernando Col-
lor não quis comentar as declara-
ÇÕCS de seu tesoureiro de campa-
nha PC Farias no interrogatório
dc segunda-feira no Supremo Tri-
bunal Federal. Isso cabe aos mi-
nistros do STF, segundo sua as-
sessoria. No Rio, o advogado
Evaristo de Moraes Filho, que de-
fende o cx-presidentc Fernando
Collor, afirmou ontem que o de-
poimento dc Paulo César Farias
no STF não atrapalha seu cliente.
Ele garante que até ajuda Collor,
na medida em que não o envolve
cm nenhum momento com o cri-
me de corrupção. Segundo Eva-
risto de Moraes Filho, o que ele se
propõe a provar cm sua defesa e
que Collor não praticou atos dc
corrupção e, nesse sentido, cie sc
diz "absolutamente tranqüilo".

"Entcndc-sc 
por corrupção re-

cebcr dinheiro e dar em troca algo
que beneficie quem deu", afirmou
o advogado, para quem cm nc-
nhum momento o depoimento dc
PC caracterizou esse tipo de pro-

PúWto— 13/llfl»

atrapalhou

cedimento de ku diente. Sobre a
declaração do advogado de PC
Farias, Antônio Gáudio Mariz,
de que o ex-presidente teria auto-
rizado PC a arrecadar dinheiro
para campanhas dc deputados e
governadores, Evaristo comcn-
tou: "Ainda 

que isso fosse verda-
de. não se caracteriza corrupção
nesse caso. mas uma irregularida-
dc eleitoral".

Deputado quer

punir colegas

Reagindo ao depoimento de
PC Farias no ST1;. o líder'do
PDT na Câmara, Luiz Saloniào
(RJ), requereu ontem á Mesa da
Câmara a abertura de processo
contra os quatro deputados fe-
derais acusados dc terem recebi-
do recursos de empresas para
suas campanhas, c a uma CPI
para investigar a ação dc gran-
d es empresas no financiamento
dc candidatos.

O presidente daXPl do-PG,
3cniícTGama (PFL-BA), não
poupou PC. "Ele foi o canalha
dc sempre, revelou nomes que já
havia aberto c fez ameaças de
novas revelações." Na avaliação
do senador Amir Lando
(PMDB-RO), relator da CPI do
PC, a acusação faz parte de
"uma linha de dcfcsa eficiente",
mas que terá que ser provada."O ônus da prova é dele. c sem
ela as conclusões da CPI não
poderão ser derrubadas."

O líder üo governo, senador
Pedro Simon (PMDB-RS), dtvse
que 

"nunca tinha visto uma con-
fissão tão completa de um cri-
me" cm sua vida.

A musa do impeachment, de-
putada Roseana Samcy (PFL-
MA), qualificou o depoimento
de PC como "coisa do outro
mundo", em virtude das denún-
cias. "Por 

que esperar um ano?
Por que não falou na CPI?"

0
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Malan não 
prevê 

impasse no Clube de Paris

Negociador da dívida externa acredita que prazo até 31 de agosto para um novo acordo com o FMI será concedido amanhã

BID ajuda a pressionar estados
BETH CATALDO

BRASÍLIA — O governo brasilei-
ro está empenhado em reverter a
expectativa de que o pais possa en-
frentar, a curto prazo, uma crise no
relacionamento com a comunidade
financeira internacional. O sinal
vermelho acendeu em função da
reunião de amanhã do Clube de
Paris — onde se reúnem os credores
Oficiais —. que p<xic suspender as
condições cm que foram renegocia-
dos os débitos brasileiros em feve-
rciro do ano passado. A justificati-va técnica para essa decisão existe,
na medida em que o pais não conta
com um acordo siand by em opera-çãocomoFMI.

Mas o negociador oficial da dí-
vida brasileira. Pedro Malan. con-
fia nas gestões conduzidas pelo mi-

rr nistro Fernando Henrique Cardoso
para obter apoio político ao seu

,j programa econômico c manter a
normalidade nafront externo.

O encontro promovido anteon-
tem pelo ministro da Fazenda com
os embaixadores dos paises ricos,
que integram o Grupo dos Sete. faz
parte desse esforço de convenci-
mento dos credores oficiais de que
o governo brasileiro precisa apenas
de tempo para voltar a pôr em
operação o acordo com o FMI.

.ç Respaldo — Fernando Henri-
-• que garantiu aos embaixadores que

conta com "total respaldo" do pre-*• sidente llamar Franco para execu-
tar seu plano. E explicou que só
será possível á equipe econômica
quantificar metas para a aplicação
do programa quando se encerrarem
as negociações políticas com o' Congresso e os governadores, cm
torno do IPMF e da rolagem da
divida dos estados. "O tinting do

•• acordo com o Fundo depende jus-
lamente dessa definição de metas",
lembrou ontem Malan. que tam-
bèm participou da reunião.

A ênfase de Malan de que 
"não

há crise na área externa" justifica-
sc por sua convicção de que ;t dcci-
são do Clube de 1'arts. qualquer
que seja. não será dramática para o

¦ pais. Na prática, uma decisão d es-
favorável significará que parte das

Mana José Lossa — 30/0/92

¦ I

decisao do Clube ttao sera aramaticaqualquer que seja,

dívidas de USS 5,2 bilhões que ven-
ccm no período 92/93 terá que ser
paga nas condições previstas nos
contratos originais.

No acordo de fevereiro de 92,
essa divida foi reescalonada cm
condições mais favoráveis que as
originais, com a ressalva de que o
pais deveria contar com um acordo
com o FMI cm plena vigência.

A crise política no período do
processo de inipeaclimntenl do cx-
presidente Fernando Collor foi o
argumento apresentado pelo pais
para interromper o acordo com o
Fundo, no final do ano passado.
Nas intrincadas negociações com a
comunidade internacional, o aval
do FMI é a pedra de toque para os
vários processos de renegociação de
dívidas com credores privado! e
oficiais. Tanto que o governo brasi-
leiro teve que pedir waiver (perdão)
ao Clube de Paris pela suspensão
do acordo com o Fundo. Os países
do Clube concederam o i»w/w, mas
marcaram a data de 31 de maio
deste ano pára que o acordo esti-

vesse cm operaçao, o que novamen-
te não aconteceu.

Expectativa — O que a reu-
nião de amanhã analisará é se novo
prazo será concedido para a reto-
mada das negociações com o FMI.

Malan informou que a expecta-
tiva é que o Clube de Paris aceite
estender esse novo prazo até 31 de
agosto, quando expira formalmente
o período original do acordo com o
FMI negociado ainda no governo
Collor. Mas lembrou que a norma-
lidade pode ser atestada pela regu-
landade dos pagamentos do pais
aos governos integrantes do Clube
de Paris, com os quais foram assi-
nados acordos bilaterais.

E também pelo curso satisfatò-
no das negociações com os credo-
res privados. Nesse caso. somente
em novembro, quando deverá
iK'orrcr a troca de bônus com os
bancos privados, será necessário
contar com um programa em anda-
mento com o Fundo. Até lá. ele
acredita. Fernando Henrique Car-
doso já terá se acertado com o
FMI.

BRASÍLIA — Os financiamentos
do Banco Interamericano de De-
«envolvimento (BID) serão utiliza-
dos como mais um instrumento de
pressão para forçar estados e muni-
cipios a saldarem seus débitos com
o governo federal e entidades vin-
culadas. Além de. como de praxe,
exigir que o tomador do emprésti-
mo esteja cm dia com suas dividas,
o BID vai solicitar que o governo
brasileiro dê garantias formais, por
escrito, de que o contratante dos
créditos está em dia."Os inadimplentes não terão sc-
quer a chance de terem seus proje-
tos analisados. Sem acordo com o
governo federal, não tem dinhei-
ro", afirmou o presidente da insti-
luiçào. Enrique Iglesias.

Ao anunciar ontem que o BID
tem disponíveis cerca de USS 4 bi-
Ihões para financiar projetos nas
áreas ambiental, de transportes c

Segundo llamar,

não existe crise
O presidente Itamar Franco

afirmou ontem, segundo o assessor
de Imprensa da Presidência, Fran-
cisco Baker, que o impasse entre o

.governo brasileiro e o Clube de Pa-
ris "está resolvido" e que o assunto
deve ser tratado exclusivamente pe-
lo ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso. Segundo foi di-
vulgado. o governo americano con-
siderou insuficientes as medidas
contidas no PAI e estaria pressio-
nando o Grupo dos Sete (formado
pelo governo dos países mais ricos)
pira que rcvisse os acordos de rene-
gociação da divida brasileira dentro
do Clube de Paris.

O presidente Itamar Franco está
convencido, como disse o assessor,
de que o assunto foi resolvido de-
pois que o ministro Fernando Hcn-
rique convocou os embaixadores
destes sete paises para pedir o apoio
para o acordo com o FMI. O Clube
de Paris se reúne amanhã para dis-
cutir o assunto.

social, a serem contratados entre
1994 e 1997, Iglesias assegurou
também que o BID já reservou ou-
tros USS 400 milhões para ajudar o
Brasil a pagar as garantias dos bô-
nus de desconto c ao par oferecidos
aos bancos credores privados.

O pais precisa comprar inicial-
mente cerca de USS 3.2 bilhões em
títulos do Tesouro americano para
dar como garantia destes novos pa-
péis. Mas o desembolso dos USS
400 milhões está condicionado ao
aval do FMI.

Apoio — Sob a ótica do presi-
dente do BID, porem, isto são não
será um problema. Ele se diz con-
victo de que o Fundo aprovará o
programa brasileiro porque 

"ataca
o problema fiscal que c a base das
expectativas de inflação do pais".
Esta visão, segundo ele, ficou mais
sólida a partir do jantar de segun-
da-feira com o presidente itamar

Franco, que demonstrou total
apoio á estratégia de Cardoso.

Apesar de toda esta rcceptivida-
de, Fcrnano Henrique terminou
por cancelar a ultima rodada de
negociação com Iglesias e o gover-
nador de São Paulo, Luiz Antônio
Fleury Filho. Com isso evitou o
constrangimento de ser responsabi-
lizado pelo adiamento da contrata-
çâo dos recursos para a o gasoduto
entre Bolívia e Brasil.

Durante mais de uma hora esti-
verem reunidos na sede do BID em
Brasília, o presidente da Petrobrás,
Joel Rennò, o superintendente do
projeto de gás da Bolívia, Luis Car-
los Costa Milán, e o representante
da Compania Paulista de De sen-
volvimento (CPD). No encontro foi
apresentado um estudo, no qual o
custo total do gasoduto. que é de
USS 2 bilhões, teria a participação
decapitai privado.
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HAIR CLUB NO COMBATE A CALVÍCIE
Cuidando doa mus cabelos

NATURAL HAIR
O mniA novo procoftfto capilar ctofinittvo pfjrn «i c.iivu.io

HAIR TREATMCNT
Crt*p<i • 3otK»rr«7«rt • Miconos • CnPoloa «nAmtcoi» m traumnii/AdOS •Hov>t/ili/í«cAo rJon bolpoo c«p»»/ir«» rMc

N HAIR CLUB

RIO OS JANBIRO
Rua Xavier dn Sllvsira. *»S Coborinm - Coi>nr:ur>ana

Twl,' PABX (0?1) Sai 7f>4B
Av. R«© Branco. 24a - O" andar -• ConUo
Tolt» (O?») a20-7049/26»-05ni/3»0 7441

•AO PAULO
r»C« O Jo»A Qnnpar. 134 -¦ 3" llndnr - Conlro

Tais (O11) 28»-445O/»a» 03OZ/aS0 4/Oe
MLO MOfUZOMTB

Rua Sto Paulo. 1736 — Lourdoo

O ofe

Lehlon Business Center.

No 
ponto 

mais valorizado do Leblon,

para 
valorizar você e a sua empresa.

LEBLOn

Busness

ffltlER

A vida toda vocô investiu no seu nome, na sua profissão, na sua empresa. E todo grande profissional exige um grande
endereço: Leblon Business Center. O seu melhor cartào de visitas. Salas, grupos cie salas e andares corridos no ponto
mais valorizado do Leblon. Na esquina da Av. Ataulfo de Paiva com R. Gen. Venancio Flores, o Leblon Business Center
tern lojas no terreo de frente para a rua, garagem, moderno sistema de scguran^a, garagem rotativa exclusiva para seus
clientes, auditorio com bar de apoio e fachada em granito e Vidro fume. Tudo isso voce compra na planta, para usar
ou iiivestir, com a qualidade e garantia SERVENCO. Com seu nome, sua profissao e urn \lTkttV f.HlMfU*,-!'"profissão
espaço no Lebljgn Business Center, todo mundo vai valorizar o seu cartão. PAGAMENTO
EM 72 MESES, 20% NA ESCRITURA E MENSALIDADES A PARTIR DE USS 415,00*.* \ 4 («Ir imÚm pif > t»rtérfvVrt-** *« {>* »iir

mg 500

AV. ATAULFO DE PAIVA, ESQUINA COM R. GEN. VENANCIO FLORES.

Crecí J*5ó|
CORRETORES NO LOCAL
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CEL1A CHAIM com aucuraai®

/^v ministro Maurício Corrêa, da Justiça, está. disposto a
v_/discutir a proposta do jurista c deputado Hélio Bicudo
(PT-SP) no sentido de extinguir os tribunais militares esta-
duais. •

Extintos esses tribunais, os militares que praticam crimes
comuns seriam julgados pela Justiça comum.

Cauteloso. Corrêa quer discutir uma forma de levar a
discussão para a reforma constitucional.

A argumentação de Hélio Bicudo é que os tribunais milita-
res garantem a impunidade e funcionam como um fórum
privilegiado.

A discussão vai acontecer no próximo mês, quando o Minis-
terio da Justiça comemora 171 anos c promove um ciclo de
conferências sobre o papel do ministério na defesa da cidadania.

Aliado
O governador Alceu Collarcs

tentará suspender o processo de
privatização do Banco Meridio-
mil. Amanhã, ele tem unia au-
diència com o ministro Fernando
Henrique Cardoso.

Mas. se depender do presi-
dente lianiar. o Meridional será
mesmo privatizado.

Quando era senador, Itamar
obstruiu o iiuanto pode a votação
do aporte de capital para a cria-
çào do banco gaúcho.

O ex-senador Otávio Cardo-
so lembrou que só foi possível
deler a oposição do então senador
Itamar Franco trancándo-o cm
seu gabinete.
Sem teto

Nos primeiros quatro meses
deste ano. o mercado de alugueis
tio Rio de Janeiro mostrou núme-
ros negativos.

Foram alugados menos 67.1
imóveis em relação ao mesmo po-
riodo do ano passado (7.203 con-
ira 6.530).

Hoje haverá uni encontro
dos representantes do setor com a
Secretaria Municipal da Fazenda
para propor .i reativação d.i cons-
irução civ il
No ar

O vídeo de Betinho soba' o
plano de jçào pela cidadania e
pela vida sera exibido hoje no
auditório Petrõnio Portela, no Se-
nado. em Brasília. A Ombratd vai
retransmitir o vídeo das I7h ás
20h. no circuito de TV executiva,
que poderá ser captado pelos 2.5
milhões de antenas parabólicas
existentes no piiv
Estratégia

O Instituto Brasileiro para o
Desenvolvimento ilas Ielecomu-
nícaçôes (1BQT), lonnado pelas
23 grandes empresas que dispu-
tani a telefonia celular no Brasil e
presidido pelo c\-deputado Oscar
Corrêa Dias. está se preparando
para entrar firme na revisão cons-
titucional.

Seu alvo principal e a quebra
do monopólio estatal ilas teleco-
municaçòcs.
Passo maior

Oresies Quèrcia, que só vai
1'aiar em setembro, depois da con-
venção do PMDB. assegura: não
e candidato ao governo de São
Paulo

A propósito, o deputado Sm-
maringa Seixas (PSDB-DF) diz
que a presença ou não de Quèrcia
na eleição paulista não interfere
em nada na candidatura do sena-
dor Mario Covas.
A favor

O presidente do PP. Álvaro
Dias, garante que conseguiu mo-
biliair a maioria dos 38 depu-
UiiO> lie >*;ii luiiiviu «t !»m»i viu
IPMr. atendendo a um apelo do
líder do governo. Roberto Freire.

O rcsio, diz. são intrigas de
seus adversários dentro da iegen-
da.
Arrocho

Em menos de -eis meses de
combate á sonegação, o prefeito
Jarbas Vasconcelos, de Recife, fe-
chou duas empresas, colocou a
Delegacia de Ordem Econômica

atrás dos sonegadores c conseguiu
anecadar CrS 160 bilhões cm im-
postos atrasados, o que significa
8% da receita tributária do muni-
cipio.
Alerta

Técnicos do Diccse passaram
a tarde de ontem comparando os
efeitos da política salarial cm vi-
gor c a hipótese do reajuste men-
sal de salários, com votação pre-
vista para hoje no Congresso.

A conclusão c que o atual
mecanismo resultou numa perda
de 18% no poder aquisitivo dos
assalariados no primeiro quadn-
mestre de 1993.

O mesmo Dícesc também fez
um levantamento das categorias
que já recebem reajustes mensaiYc
observou que a lista vem cresceu-
do.
Escravidão

O procurador-geral do Tra-
balho no Rio. Carlos Fduardo
Barroso, esiara recebendo hoje
um amplo dossiê sobre a situação
dos 125 trabalhadores-escravos
de Resende.

É a primeira providência do
ministro Walter Barelli em rela-
çâo a denuncia feita pelos depu-
tados Carlos Mine, Paulo Amo-
rim c Marcelo Dias. do PT. c
publicada pelo JORNAL DO
BRASIL sábado passado
Cerco

Carlos Eduardo Moreira
Ferreira, presidente da Ficsp,
hmerson Kapaz, da Abnnq. e a
atriz Ruth llscobar telefonaram
ontem para o Sindicato dos Me-
tjlúrgicos do \BC para convidar
seu presidente, Vicente* Paulo da
Sil\a. Vicentinho. a participar do
movimento Ikcola Brasil!.

Vicentinho só recebeu os re-
cados no final do dia. ficou inte-
ressado cm saber mais detalhes
sobre a caravana, mas, tudo indi-
ca, não poderá ir até Brasilia
amanhã

Com casamento marcado
para sábado, ele diz que difícil-
mente poderá sair de São Paulo.
Sim e náo

Depois da votação do
IPMF. vários parlamentares fo-
ram ao microfone dar explicações
sobre seus votos

Irma Passoni (PT-SP) c Ri-
cardo Fiúza (PFL-PE), por e.xem-
pio. disseram que votaram a favor
mas são Contra. O sim de Fiúza se
rebelou sozinho Não apareceu no
painel.

Aluí/io Mercadantc (PT-SP)
aproveitou para ironizar as justi-
fieativas de voto.

— Votei náo. no painel apa-
receu náo e eu continuo contra —
disse.
Bombachas

O carro Gol verde metálico,
placa PM ÜOI. da prefeitura de
Liberato Salzano. um pequeno
município próximo a Passo Fun-
do. no Rio Grande do Sul. estava
estacionado ontem, às I9h20. en-
tre os hotéis Nacional e Saint
Paul. em Brasilia

Dois senhores engravatados,
de dentro do carro, conversavam
com um travesti que habitual-
mente fa/ ponto no local.

O governador Leonel Btuob ju«a j
«lU-tirira em Campu>. para participar da
posse do ion<dbc virador dj l niu-wAi-
Ce Jo Niirlt fluminense,

O deputado tudiilo Mtflo, primu de
(otVrf. i>i dKpour 4 rrcfcicio ttn Sà«
Pauto cmn o¦Josait pucnie Jccenic.

Ãhjro I)us vai desligar da poGticá
em ju!h<\ Sai cm fetus cum a familu pjrao «ntenor do

Keptmniram muito mil u (irará *s
decliraçiVs do drputidn Jair Botaaaro. no
Rio Cifiadc dn Sul. durado que quer *r
pmidntt do Brail num rrpmr dt etctfio.
tom lieriiameMo tctnpnrário do Cn«srew>.

A presidenie dj Cormssào de Economia
da limara. Márcia Cibib» almcçi to*
com o aisessOjf dn mimsiro Fcmamlo
Henriqe;. tdmar Bj. ha "Quero verse cie
me convence a apour o pljno". cimentou
Márcia.

O ecoaoaárfa Rotvrtn Trixrira da (<r~
I* fira pjlfsrra amanhã. as l2h.Vi, oa Vw-
tfaçio Comercial do R». sobre nwreados dt
aptatse ronjonturi.

O vice-presidente da Tcuco. Paulo
KiMrup Netio. f*U amanhã ru Ixt>U
Supenor de Guerra. no Rio. sobre quev
iò« tios no Braw!

JowStWs H*o, gmatr pnt da Tra»-
W «d Nova lorçat. «dá ias «nrth. Fa
um «ao dr eriv para todo o mm. He
rnateguiu aumrntir o mluaw de carji
iraefortada i de paesgfiroi.

Loraeça boje. no Hoiri Gicra. o í
Congresso Brasileiro dc Admmisinçio
Pubisci

O prrsidr ntc da grife \ uaraet. Jeia
\ uaract esurá hoje cr» o prefeito CKtf
N laia. No rareatai, «não colorado* oi p*
jetei de imniinxaio qor • grapo prtradt
fa/er ao Bnrà. teodo cana èaróea o Rio.

Betinho «ura oa provmu SGUa-fon
com ioda a dircioru dc Funus, que for-
naliara «u apoio á tampjnha de com-
Kiie i fome

Será que aJ^uns drfatad» são >io totar
csu srnurai em Brasília pmqoe prJtm de
quadrilha?

AP
MENSALIDADE DE AGOSTO
A PREÇO DE 1a SEMESTRE

SEM TAXA DE MATRÍCULA ATÉ 30/06/93
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CURSO Dl ISPEaAUZAÇAO EM OiSTAO OC RKCIMSOS HUMANOS
(f6s—oíaduaçAo lato suou)

TURMA 3* SiMKSTRI/93
0* agosto < danmbre d* 1993, • d* março a agosto da
1994. umavnporiamana. 0a14hto21ti30min. alémda
dote («ssôas noturnas no horlrio da 18h30min At
2th30mm
360 horas
Forneça» aos participante* competência técnica profissto-
nal para o eiwclcio da luncòes npecialitadas na Admi-
nTiiracio de Recursos Humanos
Profissionais de nível juperio' aue aluem ou desejem
atuar nas âteas da Administração de Recursos Humanos,
ou que ocupem pos»çò«t ge<enc>jn nas Orginirações
07/06 a 02/07/93
19 a 22'07,'93
27/07 a 02/08/93
16*08/93

PERÍODO

iDURAÇÃO
I OBJETIVO

PUBLICO ALVO

INSCRIÇÕES
PROCESSO DE SELEÇÃO
MATRÍCULAS
INICIO DAS AULAS

INPOtMAÇÔU:
FUNDAÇÃO GETUII0 VAflGAS ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

EBAP— Praia de Botafogo 190 S^dar • Seeretaru
Tei (021 )551 -1542 Ramal 137 e (021 )551 -3399

R'0 de - C[P 22;S3-900 - FAX {021)551 1349

SESflT
I aocMoaoc M I¦NtiNO aumaioi ilaSUtMMUk TtfCMCA

VESTIBULAR / 2* SEMESTRE 93
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MíTÀKAfiA • mmmw ¦ EMWSA I COMIÍOO extfwoi
9VlWVW -SKKTAUAOO EXECUTIVO

TRMÓL0G0 EM ROOSUMENTO DE DADOS

FACÜlfiADE ANG10-AMERICAN0
TKlIÓiOGO EM ROOSSAMENIO DE DADOS

Inscrições até 13/07/93
Horário das 16:00 às 21.00 Horas
Rua Genaral S«y«riano, 159-Botafogo
M: 295-3099

VESTIBÜUfR

# SEtAfcsTBÊ

i
I I

UNIVERSIDADE GAMA FILHO
"O futuroMté rw Univerudade Construa o seu futuro".

TRANSFERÊNCIAS E MATRÍCULAS

DE PORTADORES DE DIPLOMA

DE CURSO SUPERIOR
Encontra-se aberto até 16 de julho de 1993 o prazo para

requerimentos de Transferências e de Matrículas de portadores
de Diploma de Curso Superior, em diversos turnos do

29 semestre de 1993. aos seguintes cursos:

AD*«NISTRAQA0 • ENFIRMAGCy . PEDAGOGIA |AROUfTFTURA • ENGEMARIA CIVIL (Administrafio I
CtfNCIAS BIOLOGICAS • ENGE»«AR1A EUETWICA Eacolar a I
COUUNiCAQAO SOCIAL * ENGEWARIA MECAKUCA Tramamanto 1
COWTABILIDAOE ' F1SJOTEBAPIA 0>s«nvolvimento |jDtRETTO ' HtSTORIA na Emprasa)
ECONOUIA * LETRAS • PStCOLOGIA

EOUCAQAO F1SJCA • NUTRKJAO • SERVKJO SOCIAL
infoomaqOes

Protocolo Goral da UGP • PrdO»o AG - TOrroo |
Rua Manuol Vitonno. 625 • Pi«la(Jo • Toi 268-7272 ramais I3^l35't82 '

Cahws II • Iam* m Tuuc- Tuweo¦ __ _ ' ¦ - ' i 1 1 ¦ .
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1CRECHE f
(QRATUITA) I

A Univcrsidade EstiScio de S.i ofercco scrvi<;o H
do ctccJu? pa ra os fillK»sdeseusaluiios matricxiladiis H
no Campus 1 - Tunc! Rebou^as. H
Idado - do 1 a 5 onos I

I Hnrano - 71 i hs 23)i I

I VESTIBULAR I

H A creche funcionard, inclusive, durante H
perfodo de Vestibular, para atender tinios os H

H candidatos que prestarem concurso. B

Infonria^des: H

 u**ivia«io«ut
m EST ACTIO DE SA M

(Ao 1 jdo do Tunrl K«l>ou^4«)
TH»'29^.1U2 Kam*U: 242/257/2»4

Cama I • Túml Rmu»
Rua oo &s»s>, 83

Ta.: 293*3112

Caíra U- aa Tuaca
(Em mom t>

R. Gm. ftitham Oaoote, 841
tu.: 325-3553

UNIVCKIIDADC

Carro e Moto

Parada obrigatória no JB.

JORNAL DO BRASIL

JORNAL DO BRASIL
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DIVERSAS SAÍDAS MENSAIS DE
MAIO A OUTUBRO/93

Império das Artes e dos
Deuses

Sôo 22 dka «Mando toma Cato. Jeruto
lem. lotem. Mor Morto, Natat. Galeto.
HiWoíei Hatfo. T«4 Avtv, Wcmtxi. Amena*
Cn/ttéo à> ftaiGnm tpWowo, • Cc**o

Aéreo ? Terrestre
<em Ac** Duplo - àpartwdr)
US$3.575,00

Arte. Cultura e Beleza
São 2S dai «Mando- loma. Ccéo.

JmiKtm, Mm, Ma Morto. Nane,
Cdfcto. TtwHodw. HoÉo. W Avh, MarrfcU.
Affwfxa. Ciuk*o á» •» Grego» (Mytonot.

íhodet WmoieKuiodaa
Aéreo ? Terrestre

(JS$4Jt»7,00

Viagem ao Berço da CMliaçâo
StoJl <*» «Mondo CanUonca, «ato*.

Mekne», F«l Manctwh, toma Cairo.
tmitdtm. totem, Mar Morto. GaBMo.

Tfcerfodet He#o, r«t Av^^antiu. Amenai
• Ovieto ài exs Gfvooi
Aéreo ? Tsrreifrs

(em Apf* Ouoto - d parttr d*:)
US$4.671,00

*GUI\MASIUNOdurar*elodooviO0em
•HOTtlS Oi I* CATEGORIA, bomloçQiisodot.ÔNIBUS Dí UIXQ txausivo.CAK DA MANHA £ DIVtRSAS Rf f t»ÇÓ€SmchAkB em lodo o roteiro

Pagamento em cruzeiro» oo câmbio
do dra do Oók» Turttmo

JORNAl IX) BRASI1 POLÍTICA EGOVERNO quarta-feira. 23/6/93 • Í

O Misterioso Oriente

sem

mistérios

na

Travei

Service
Séculos de Histónas, aituros

mrteoofes. os commhos
pefcofnaos pof Jesus na Teerã
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DEMRCBROS

NADA ANÔNIMOS:

IBM EI1AUTEC.

. t MM /inisil c a Itmihx stlv/Mineiras de lonM dant, desde que sejwthinmi pum colocar o sistema Ab iOU no mercado nacional A IBM entram com a
tecnologia e a Itautec. com a fabricando, comercializando c suporte uxnico Resultado: sucesso Ido kninde quanto o que o AÜ''tOÜ Jd faz no mundo inteiro

A medida que a parceria se intensificara, nascia também a ídHà de consumara unido entre as duas empresas Cma idéia que. nula tez mais,
ficara /Eminente o desejada. Alô que, boje. ela se torna realidade. As duas empresas acabam de formar uma outra //»i Somaram os l i anos de
experieni ia tia Itautec com os 76 da IliM Ura 4;/ /tara fazer da /ftv a representante no Brasil do sistema de maior sucesso e>>i lotlo o mundo

A fnirtir de a^ora, o AS/ iOO serd hxlo desentxtivido <• planejado fn'la Itec e comercializado [via Itautec e a IBM Traluilbando com o que existe de
mais aiançado em sistemas, no mundo tento, a Itec só tem sucesso />ela frente Porque a lUx ndo
oferece só equI/Himento. Oferece um sistema que traz agilidade, simplicidade, organizando
«• economia para as empresas

Com grande facilidade de uso, Ixinco de dados integrado, alta conectividade e fácil cn-sci
mento, o Sistema AS/400 se adapta ds mxessidades de empresas de qualquer tamanlfo, preservti
os imvstimentos e ainda reduz os custos operacionais

lkt assoc iação da IBM e da Itautec nasceu a Itiv H da Itec nasce, diariamente, o sistema ITEC. SOCEMDE DE PARC8R0Sl
de maior sulcsso no mundo AS/-100 ITAUTEC E IBM.
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Fleury denuncia 
pressão 

dos 

''burocratas"

Governador diz que os técnicos da Fazenda não querem acerto de contas com São Paulo para não perder poder de manobra
BRASÍLIA— A buroçracia do"Ministério 

da Fazenda nào quer o
•encontro de contas entre São Paulo
it a União, para não perder os altos'salários 

pagos aos técnicos e os ins-
.trumentos de pressão sobre os esta-
dos. A acusação foi feita pelo go-"vernador de São Paulo, Luiz
^Antônio Fleury, ameaçando tam-
bém fazer uni pronunciamento à
nação para denunciar as pressões
contra o seu estado e divulgar "a
lista dos burocratas que estão por

trás destas manobras", caso uma
solução não seja encontrada.

Para não dizer que não está
cumprindo sua pãrtc, o governador
revelou que demitirá sua equipe
econômica se cm 15 ou 20 dias não
for apresentada uma proposta para
o acerto'de contas.

Fleury' anunciou que nào aceita
reabrir as discussões sobre a situa-
çào financeira do Banespa. "Nào
aceito esse tipo de pressão nem

concordo em reabrir as discussões
sobre os débitos do banco". Segun-
do Fleury, o ministro da Fazenda.
Fernando Henrique Cardoso, já
concordou em deixar o Banespa de
fora e. "se os cardeais já se entende-
ram, os bispos c os coroinhas têm
mais è que ficar calados". "Não
agüento mais essa burocracia que
deseja acabar com os t>ancos esta-
duais, através de plantação de noti-
cias na imprensa".

O Banespa. segundo o governa-
dor de São Paulo, paga por mês
USS 17 milhões á União e nào tem
agência deficitária, embora 53 já
tenham sido fechadas. Foi verdade,
segundo Fleury, que o Banespa, pa-
ra fechar suas contas, teve que re-
correr ao mercado financeiro pa-
gando juros altíssimos, depois do
vazamento proposital de informa-
ções dos técnicos do ministério.

Fleury informou ainda que nas

suas conversas com o ministro Fer-
nando Henrique Cardoso já colo-
cou bem claramente a insatisfação
com os burocratas do ministério.
"O Fernando está por dentro de
tudo e prometeu tomar providen-
cias para evitar maior desgaste
também com os outros governado-
res." Apesar das pressões que diz
estar recebendo, o governador de
São Paulo informou que nào se
mobilizará no Congresso para

aprovar as novas regras da, rolagem
das dividas dos estados, porque 

"è

possível assinar o contrato sem a lei
aprovada pelos parlamentares'4.

O governador disse que três
pontos estão cm estudos para acer-
tar o encontro de contas: que tipo
de débitos vai entrar no conceito de
rolagem das dividas e se a divida
mobiliária será ou nào computada;
o percentual a ser comprometido
pelos estados e a data dos cortes.

Cardoso não

quer 
unificar

os bancos
v BELO HORIZONTE — O minis-
*lro da Fazenda, Fernando henri-
*que Cardoso, disse ontem, nesta—"vcapital, 

que o governo federal não
vai determinar a unificação, fecha-

; mento ou privatização de bancos
estaduais. "Sc Minas ou qualquer•«•outro estado vai ter um, dois ou

>très bancos não é problema do go-
.' verno federal. A única coisa que o
vgoverno federal quer é que eles
5 funcionem dentros das normas do
í bom funcionamento bancário",'.comentou 

Fernando Henrique,
Ldeixando claro que o governo fede-' ral não vai colocar dinheiro nos
r bancos estaduais,
v O governador Hélio Garcia ga-
j-rantiu que nào está estudando a

privatização de nenhum dos três
^bancos estaduais de Minas — Ban-
j co do Estado de Minas Gerais,
í Banco de Desenvolvimento de Mi-'•«nas c Credireal. "Nào estamos exa-

minando este assunto, nem nos foi
solicitado nada neste sentido pelo'governo federal. Os nossos bancos
vão bem", afirmou Hélio Garcia.

O secretário da Fazenda de Mi-
nas. Roberto Brant, disse que con-
corda com a tese do governo fede-
ral de que deva existir apenas um
banco estadual, mas. segundo ele,
Minas é um caso particular, porque
seus três bancos nào apresentam
problema de caixa.
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Fazenda 
propõe 

uso do

IPMF na área da Saúde

BRASÍLIA — O secrelário-execu-
tivo do Ministério da Fazenda,
Clóvis Carvalho, propôs ontem, na
primeira reunião da comissão en-
carregada pelo presidente Itamar
Franco de encontrar recursos emer-
genciais para a Saúde, que parte da
arrecadação do IPMF e do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT)
seja usada para o pagamento dos
hospitais. Carvalho sugeriu ainda
reduzir a zero a verba de investi-
mento do setor, para concentrar os
recursos no pagamento da rede
hospitalar convcniada, que está
aguardando a liberação do dinheiro
de abril.

Carvalho fez uma dura critica ã

administração do setor. "Há frau-
des, desvios c desperdício na saúde.
É preciso racionalizar os gastos.
Não se trata de acusar ninguém,
mas é necessário absorver a rcalida-
de dos desvios", afirmou o secreta-
rio na reunião, que teve a presença
de 12 parlamentares, do secretário-
executivo do Ministério da Prcvi-
dència, Sérgio Cutolo, e do vice-
presidente da Fundação Nacional
de Saúde, Elias Jorge.

Segundo Carvalho, muitos con-
tratos do Ministério da Saúde fo-
ram feitos com preços irreais. "É
necessário fazer uma auditoria
completa na Saúde para evitar os
ralos por onde escorrem o dinhei-
ro". disse.

índios ameaçam isolar

área norte de Roraima
MANAUS — Os 4 mil 5000 in-

dios macuxis, wapichanas e taurc-
pangs da Reserva São Marcos, ao
norte de Roraima, deram ontem
um ultimato aos governos estadual,
e federal nas negociações para ins-
talação de uma área de livre coinér-
cio na Vila Pacaraima. dentro de
suas terras. Ele,s prometeram blo-
quear as vias de acesso à região,
caso não obtenham resposta para
uma proposta de solução do confli-
to apresentada há dois meses.

Pela proposta apresentada em
abril e encaminhada á Procurado-
ria Geral da República, ao Ministé-
rio da Integração Regional e gover-
no de Roraima, os indios cederiam
2 mil hectares de suas terras cm
torno da Vila Pacaraima. onde vi-
vem 600 famílias de colonos, em
troca de 5% do faturamento da
área de livre comércio. O governo
ainda se responsabilizaria pela reti-
rada de 47 famílias que ficariam

fora da área desmembrada da Re-
serva São Marcos.

Sem resposta e assistindo ao
processo de instalação da zona
franca cm suas terras, os indios
alertaram que a partir de ontem sc
declaravam cm "pé de guerra",
conforme definiu o presidente da
Associação dos Povos Indígenas de
Roraima, Alfredo Silva Wapicha-
na. Eles pretendem interditar o
acesso á Vila Pacaraima através da
BR-174 c das estradas de Norman-
dia c Surumi. para paralisar a cons-
trução de lojas, galpões e hospitais
da área de livre comércio e impedir
novos assentamentos de colonos,
Caso a resposta não chegue nos
próximos dias, os indios cumpri-
riam a ameaça sem avisar a data.
Eles temem uma reação do Coman-
do Militar da Amazônia, que. se-
gundo Alfredo Wapichana, prome-
leu intervir para liberar as
estradas.

Bloqueio é suspenso

PORTO ALEGRE — Os 400 cain-
gangues que montaram barreiras,
há uma semana, na RS-324, sus-
penderam o bloqueio momentânea-
mente á espera das negociações que
serão realizadas hoje entre repre-
sentantes do Ministério da Justiça,
da Funai, do governo gaúcho, de
indígenas e prefeitos de Planalto c
Nonoai. cidades gaúchas que so-

.friam prejuízos diários devido ao
fechamento da estrada.

O bloqueio da estrada foi a forma
de os indios pressionarem as autori-
dades a retirarem 300 famílias dc
colonos brancos, que ocupam parte
dc 35 mil hectares da reserva indige-
na. Na mesma área cm litígio fica o
Parque Estadual de Nonoia.

Os agricultores foram asssenta-
dos na década de 60 na área. após o

governo gaúcho transformá-la cm
área estadual, embora os caincan-
gues aleguem que fazem parte da
reserva federal segundo mapas dc
1911. Advogados da Funai estive-
ram no STF c a expectativa è que o
processo sobre os limites da área
demore mais 10 anos.

Por isso. por sugestão do gover-
nador Collares. os dirigentes da
Funai. do Ministério da Justiça c os
indios viajam hoje à Planalto e No-
noai. onde terão reuniões, com os
prefeitos em busca dc soluções,
sempre prevendo a retirada dos co-
lonos: ou eles aceitam que as indc-
nizaçòcs sejam colocadas nos orça-
mentos da União e estado dc 94 ;
ou o estado desapropriará as áreas,
indenizando os colonos. Assim, as
áreas retornarão aos caincangues.

ENTRE SERRA E MAR,

TREM E SAVEIRO,

FIQUE COM OS QUATRO.

Só C. rS> 0.1 (X) mil* por pcswoa, incluindo 2 diária* cm

aparlaníinfp de luxo, café c almoço.

Acredito. I*. o
* ^ Programa Sena 6*

Mar, exclusivo do

I lotei Por!ogalo.

Sexta à noite, um ônibus leva você «Io
Rio para Angra dos Reis.

Saltado: Serra do Mar de trenzinlu). Você alraui-sa o
coração da Mala Atlântica, almoça a

l>onlo, vai até Lídicc e volta.

Domingo: lindo passeio dc saveiro.
Você flutua pela Baía de Angra,

conhece a Ilha Grande,
uns Ivmluw de mar, volta e almoça no

1 lotei Portogalo.

Fim do dia; ônilnis para o Rio.
Pronto. Sc você tinlia dúvida do que
lazer no fim de semana, faça tudo.

Próxima saída; 25 de junho.
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Via Dutra 
ganha 

muretas de

concreto na 
'Reta 

da Morte'

¦ Investimento de Cr$ 20 bilhões em 29 pontos da estrada

são PAULO — O Minis- WBmmySBÊÊEÊ
tério dos Transportes co-
meça a investir hoje CrS 20
bilhões para colocar mure-
tas de proteção dc concreto
cm 29 pontos considerados
críticos da Via Dutra. As
obras, sob responsabilidade
do DNER, começarão por
Jacarci, nos cinco quilômc-
tros conhecidos como Reta
da Morte. Só nesse trecho
do Vale do Paraíba aconteceram 566 acidentes
dc janeiro a março.

A instalação das muretas foi determinada pelo
ministro Alberto Goldman após o acidente que

&
Alberto Goldman

matou 28 pessoas na Dutra, em Guaratinguetá,
sexta-feira passada. As muretas servirão para
impedir que ônibus e caminhões invadam a pista
contrária — como no acidente de Guaratinguetá
—, a maior causa dc mortes na estrada.

No total, serão instalados sete mil metros de
muretas, principalmente nas laterais de pontes c
canteiros, do Km 15, cm Lavrinhas, ao Km 203,
cm-Arujá, já na Grande São Paulo. As muretas
vâo substituir as cercas dc metal, que impedem
apenas a passagem dc automóveis desgoverna-
dos, mas não funcionam com veículos pesados.
Desde o acidente dc sexta-feira morreram 37
pessoas na Dutra, em quatro locais. Todos os
acidentes foram provocados por caminhões que
invadiram a pista contrária.

Morbach é 
processado por

ligação com o Cartel de Cali
^ ¦» JC Brasil — 2

SÂO PAULO — O ex-garimpeiro c empresário
Augusto Morbach Neto e, desde ontem, réu no
processo que apura, em São Paulo, a participação
dc uma conexão brasileira dc traficantes ligados ao
Cartel de Cali. O juiz Cassem Mazloum, da 4* Vara
da Justiça Federal, acatou denúncia da Procurado-
ria da Rcpúbliri contra Morbach. seu irmão Átila
Morbach, o medico Alfredo Chadid, o comerciante
Osvaldo Maruyama c os colombianos Dicgo Palá-
cios Guticrrcz c José Antônio Palou. o Don /Y/v.
este apontado pela Policia Federal como homem dc
finanças do cartel colombiano.

Morbach está enquadrado por tráfico interna-
cional dc drogas c formação dc quadrilha no caso
dos USS 4 milhões apreendidos cm São Paulo cm
novembro do ano passado. Alem disso, responderá
como um dos donos dc 1.124 quilos dc cocaína
apreendidos no México, cm maio dc 1992. com a
queda de um jatinho da Transamèrica Táxi Acreo,
cm que morreram dois pilotos brasileiros. O juiz
também rejeitou o pedido dc devolução dos USS 4
milhões

O procurador Francisco! Dias Teixeira, um dos
autores da denúncia, disse que no decorrer do pro-
cesso poderão surgir novas provas que incriminem
outros integrantes da quadrilha. Entre eles estão o
ex-assessor da Presidência da República, l ábio de
Araújo Monteiro, apontado por Morbach como
dono de USS 300 mil dos USS 4 milhões apreendi-
dos. Monteiro também encontrou-se com Morbach
no Maksoud Plaz3. cm São Paulo, cm setembro dc
91. numa ocasião em que lá estavam os dois trafi-

¦I
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Morbach nfio lira de volta as USS 4 milhdes

cantes colombianos. O assessor trabalhava com o
cx-sccrctário particular dc Fernando Collor. Cláu-
dio Vieira, c veio a São Paulo tra/ido por um
jatinho da Transamèrica, fretado por Morbach.

Na mesma ocasião esteve também com Maksoud
o empresário paraense Jacintho Vasconcelos Morei-
ra dc Castro Júnior, denunciado agora por envolvi-
mento com a quadrilha internacional desbaratada
com a operação que apreendeu mais de uma tonela-
da e meia de cocaína, na Ilha do Marajó, e em Alta
Floresta (MT).

A fome chega à tela da TV

¦ Campanha nacional de

Betinho e D. Mauro terá

quatro comerciais grátis
sociólogo Hcrbert de Souza, o Betinho. e o
bispo dc Caxias, D. Mauro Morelli, farão

ás 20h30 dc hoje pronunciamento dc quatro
minutos cm cadeia nacional de rádio c TV abrin-
do a Campanha nacional da cidadania contra a
fome e pela vida. Começam hoje também a ser
veiculados gratuitamente pelas TVs um comer-
ciai dc 15 segundos c outros três dc 30 segundos
convocando a população para sc engajar na
campainha; D. Mauro c Betinho passaram a
tarde dc ontem gravando o pronunciamento,
mas não adiantaram o que será dito.

Os comerciais, elaborados pelo Comitê de
Publicitários da Ação da Cidadania, foram pro-
du/jdos gratuitamente. O dc 15 segundos mostra

um prato vazio rolando numa ladeira. Quando
pára, o prato forma a letra O da palavra Fome.
inserida na seguinte frase: "A fome não da para
esquecer."

Os outros três anúncios, mais longos, mostram
as seguintes situações; um motorista que sobe o
vidro do carro quando uma criança lhe pede esmo-
Ia no sinal; um grupo jantando num restaurante
que baixa a cortina enquando uma mulher, com
um bebê no colo, os observa da janela; e uma cena
dc comensais devorando uma lagosta servida numa
baixcla dc prata. Um voz cm off fala os textos c
termina dizendo que, sc cada um se mobilizar, è
possível mudar. No final do anúncio, porém, não
aparece nenhum telefone ou endereço dc contato.
"Nesse 

primeiro momento, só queremos despertar
a consciência das pessoas", disse Betinho, que
estará hoje em Brasília, com D. Mauro, para lançar
a campanha: ás 16h. haverá uma caminhada da
OAB até o Congresso.

Trechos dos comerciais

• A fome não isola somente
os faminitos/ você também c
prisioneiro da miséria/ aque-
les que passam fome só po-
dem pedir comida/ mas você
pode mudar a realidade dc 32
milhões dc brasileiros que vi-
vem assim/ não vire o rosto
para issoI mobilize-se e lute"cõntrãessa situação/ a misé-
ria só alimenta a fome c o
medo (texto do comercial do
sinal de trânsito)

• Quem pensa com o cslôma-
go é quem passa fome 32 mi-
Ihões dc brasileiros pensam as-
sim/ sc você ignora esse
problema è porque certamente
não passa por isso/ só que a
miséria transforma todos cm
prisioneiros/ faça a sua parte/
mobfee-sc-eenTfã-esM-shtjâ-
ção/ e sc essas palavras agri-
dem você, desculpe/ a fome
agride muito mais (texto do
comercial do restaurante)

• O que você vai ver agora
poderá provocar fortes emo-
ções/ especialmente nos 32 mi-
Ihões dc pessoas que passam
fome no Brasil/se apesar dc to-
das as dificuldades você ainda
tem o que comcr/abra a boca

çào/mobilize-sc c faça com que
cenas assim sc tornem lugar
comum I texto do comercial dos
comcnsais devorando lagostas i

Corrêa 
quer

fundo 
para

os 
presídios

BRASÍLIA — O ministro da Jus-
tiça, Maurício Corrêa, admitiu on-
tem na Câmara dos Deputados que
o sistema penitenciário do pais está
falido, e posicionou-se contraria-
mente á sua privatização. De acor-
do com o ministro, a aprovação do
Fundo Penitenciário Nacional
(Funpen), cujo projeto de lei trami-
ta no Congresso em regime de ur-
géncia. pode significar o fim da si-
tuação dc falência do sistema.

O ministro, que falou na CPI do
sistema penitenciário, acha que
com recursos provenientes dc eus-
tas judiciais, de privatizações de
empresas públicas, dc organismos
internacionais e mais 4% da arreca-
dação das loterias federais, o Fun-
pen poderá financiar novos presi-
dios estaduais e fedcruis,_L<lcm de
programas dc formação c espeeiali-
zaçào dc funcionários.

O presidente da CPI, Flávío Pai-
mier (PSDB-RJ), disse que a comis-
são quer rapidez na aprovação do
F;unpcn. a ser gerido pelo Conselho
de Política Criminal c Penitencia-
ria. do Ministério da Justiça.

Corrêa explicou que discorda da
privatização porque experiências
como as dos Estados Unidos, da
França. Austrália e do México não
podem ser estendidas ao Brasil, on-
dc chefes de quadrilha comandam
as penitenciárias.

Lixeira — Depois dc prometer
que até agosto enviará ao Congres-
so projetos modificando o Codigo
Penal e o Código de Processo Pc-
nal. o ministro defendeu a adoção
dc medidas nas prisões que levem á
recuperação, á reeducação c á res-
socialização dos detentos. "Se a
prisão tem dc existir, que ela não
seja a lixeira da sociedade."

O complexo penitenciário do
pais conta com 51.638 vagas, mas
abriga 126.152 presos. Essa super-
lotação seria pior, dc acordo com
Corrêa, se fossem cumpridos os 345
mil mandados dc prisão existentes,
152 mil dos quais só cm São Paulo.
Para acabar com o déficit de vagas,
deveriam ser construídos mais 130
prisões, com capacidade para 500
presos cada, ao preço dc USS 15
milhões por unidade.

Artane passa

à lista dos

controlados

BRASÍLIA — Por determinação
do Ministério da Saúde, o medica-
mento Artane, indicado para trata-
mento do Mal de Parkinson, pavsa
a ser equiparado ás drogas psico-
trópicas. Com isso, sua venda exigi-
rá apresentação e retenção de rocei-
ia especial e sua embalagem trará
uma tarja negra.

A decisão foi tomada depois de
denúncias de um* indevido da droga
por meninos dc rua de São Paulo e
canaviciros do Nordeste.

Jamil pede

paciência 
a

hospitais

TORTO ALEGRE — O ministro
da Saúde. Jamil Haddad. fez um
apelo ontem á rede hospitalar bra-
silcira para que continue atendendo
os segurados, apesar da dramática
situação atual. "Peço um pouco
mais de paciência aos prestadores
de serviço Estamos com sérias difi-
cuIdades financeiras para pagar-
lhes. mas estão sendo estudadas
medidas para resolver o problema".
Haddad, no segundo dia dc visitas
ao Rio Grande, inaugurou um he-
moccntro cm Passo Fundo.
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Denilma consegue 
promover

coronel 
que 

Bulhões demitiu

Ex-comandante da PM agora é chefe do Gabinete Militar
MACEIÓ — 0 governador Ge- »

¦ Vi t;

Solano Jo»é — 14/5/93
raido Bulhões, nomeou ontem o
coronel Nilton Rocha, demitido se-
gunda-feira do comando da Policia
Militar de Alagoas, para a chefia
do Gabinete Militar de seu gover-
no. Pela manhã, a mulher do go-
vemador, Denilma Bulhões, com-
pareceu ao quartel da PM para
justificar, perante quatro mil ho-
mens, a saída do comando da cor-
poração. 

"Ele sai daqui promovido
para outro posto mais importante
porque e meu amigo', anunciou.

A promoção de Rocha sur-
preendeu a maioria dos depu-
tados estaduais de Alagoas, por-
que o ex-comandante é acusado
por outros 12 oficiais da PM de
prática de corrupção. O delegado
Rosevaldo Vilar, presidente do
inquérito policial que apurou irre-
gularidades na PM de Alagoas e
violências praticadas por inte-
grantes da corporação, disse que
Rocha dificilmente deixará dc ser
condenado.

Para substituir Rocha no co-
mando da PM, o governador Ge-
raldo Bulhões nomeou o coronel
Valdemir Carmo da Silva, dc 47
anos. Para o lugar do ex-secretá-
rio dc Segurança, delegado Wil-
son Perpetuo, Bulhões nomeou o
cx-dclegado e ex-secretário de Se-
gurança dc Roraima, Rubens
Quintcla, dc 62 anos.

Ônibus com telefone celular

¦ Tecnologia de
Io Mundo estréia
em Curitiba

T> RASlLIA — Os ônibus da
13 rede pública de transporte
coletivo vão contar com teiefo-
nes celulares, a partir do fim do
próximo mês, com a implanta-
ção no pais da telefonia celular
popular. Qualquer pessoa terá
direito ao uso do telefone, que
terá a mesma tarifa dos ore-
Ihõcs, acionado por ficha ou
cartão magnético. O novo siste-
ma será inaugurado em Curitiba
pelo ministro das Comunica-
ções. Hugo Napoleáo, para de-
pois ser levado para outros esta-
dos.

A extensão da telefonia celu-
lar para uso coletivo "significa

levar esta tecnologia de Primeiro
Mundo para áreas onde c maior
a demanda da população, como
os ônibus de transporte coleti-
vo". afirmou o ministro das Co-
munkações, acrescentando que
a telefonia celular popular com-
plementa a rede de telefones pú-
blicos convencional. Os estudos
para a implantação do telefone
público celular estão pratica-
mente concluídos pela Telepar
— a concessionária dos serviços
de telefonia no Paraná. A meta é
instalar 100 telefones públicos
em coletivos até o final deste
ano, beneficiando inclusive as
principais cidades paranaenses,
como Maringá, Ponta Grossa,
Paranaguá, Foz do Iguaçu e
Cascavel.

"A meta do Governo Itamar

Franco é levar serviços públicos
de alta tecnologia diretamente á
população", disse o ministro.
Até o final deste ano, acrescen-
tou Hugo Napolcão, a maioria
das capitais do Pais já estarão
operando sistemas de telefonia
celular. Há em torno de 70 mil
usuários do sistema em todo o
País, e a meta do Ministério das
Comunicações é atingir 400 mil
consumidores até 1995.

Há uma rede, hoje, de 270 mil
pontos beneficiando todas as rc-
giões do pais, especialmente as
áreas mais carentes. O programa
de metas no setor de tckxonuini-
cações já aprovado pelo Presi-
dente Itamar Franco prevê am-
pliar este serviço para 380 mil
telefones públicos até 1995.

;&»*,' '

MS  ...... 
Rocha i acusado de corrupção e violência por 12 oficiais da PM

Delegado sob ameaça

MACEIÓ — Três horas depois
de ser demitido da Secretaria de
Segurança Pública de Alagoas, na
segunda-feira, o delegado federal
Wilson Perpétuo foi alertado por
um integrante da Policia Militar
que um grupo da corporação en-
volvido em crimes pretendia ma-
talo. Também um delegado da
Policia Civil avisou por telefone a
Perpétuo que sua vida corria ris-
co. Informado das ameaças, o di-
rctor-gcral da Policia Federal,
Amauri Galdino, determinou dc
Brasília que a Superintendência
Regional aumentasse o esquema
dc proteção a Perpetuo.

O ex-secretário dc Segurança
admitiu ontem ter havido mobili-
zação dc agentes federais para
protegc-lo. mas nada quis comcn-
tar sobre as ameaças á sua vida."Meu 

papel como secretário foi
cumprido. Os inquéritos para in-
vestigar acusações contra o co-
mandante ou qualquer outro inte-
grante da PM vão continuar,
porque a Policia Civil é da popu-
iação.

Perpétuo advertiu que nada
mudará na PM alagoana se o go-
vernador Geraldo Bulhões no-
mear para substituto do coronel
Rocha um oficial da corporação.

Corregedor
se demite

|~1 O corregedor da Policia
Civil do Ceará, delegado Ro-
naldo Bastos, pediu afastamen-
to do cargo por estar sofrendo
constantes ameaças a sua"inte-
gridade física" por parte dc se-
tores incomodados com a in-
vestigaçào dc casos dc tortura
policial. Um dos episódios dc
violência contra preso foi fia-
grado pela OAB-CE cm abril
contra o pedreiro Antonio Fcr-
rcira Braga, na Delegacia dc
Furtos c Roubos.

A QUALIDADE DAS MAIHAS MASTER ESTÁ POR TRÁS DAS MELHORES
ETIQUETAS. E EM BREVE, DENTRO DO SHOPPING D.

A Molhorio Moilir «tõ im Juir de Fofo hó moii d» 40 ono*. tom Irès unidodti indtnlriois lotolmtnle v»rlicaluodoi,
do lio oo produto finol. Hojt cio confecciono, como lictnciado tulwiira, paro os grilos intornocionois Hugo Bois e
Alom Delon, oltm de d*s»nvolt«r tolecões cspccian poro imporlonlts mono» do mtreodo notionol como Richord s,
Tucano. (lie tl lui, lovorts e Donitl Htchltr, tnlr» ouiroj. Mos, ainda (oitavo um conol dt comerciolizacóo quecolocone o etiqueto e o quolidode Moiter juntos no mertodo. foi isso suo primeiro loja de fábrica voi ler no
Shopping D. em Sôo Poulo 0 primeiro shopping especiolitado em ofertas permanentes, pretos boixos e vendo
de produtos de gronde qualidade diretamente oo consumidor Tudo isso na melhor locoluocòo de Soo Poulo
Murginol lieti. o dois minulos do centro Shopping 0. Aberto o todas os mortos. A suo inclusive
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Direito (100 Vagas)
Economia (60 Vagas) / ^ 5.000.000,*

Ed. Artística (40 Vagas)
* Mensalidade com valores do mês de junho

>

^ R. Marquês de Abrantes, 55 - Flamengo - Td.: 285-1001/R.158

Bennett -106 anos de Fé na Educação

Mm i Fome

EianiJiisncA

É triste ver um pais como o Brasil, que nâo sofre com vufcâes, terremotos, maremotos, ler quefazer uma campanha de combate à fome.
E duro ver um pais como o Brasil, que tem mais terra fértil que qualquer outro pais do mundo,-onds-é só plantar e colher, às vezes até d»»* safras no mesmo ano - ;pr que recorrer a uma (agncBnftãde

combate à miséria, a favor da vida
Mas, se é assim que tem que ser. assim será. O povo, o Poder Público, as elites, os empresá-

rios, os formadores de opinião, todos os segmentos da sociedade, de maneira articulada e em iniciativas
autônomas, alinham-se a esse guerreiro chamado Betinho.

Hoje, quando o Movimento pela Ética na Política inicia a Ação da Cidadania
Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, a OAB/FVJ, mais uma vez, como em todas as
grandes causas nacionais, também está presente.

Vamos juntos. Vamos lutar lado a lado com Betinho, porque fazer justiça é
nossa causa permanente.

PARTICIPE. DOE O QUE PUDER.
Central de Recebimento de Doaçôes(aümeo-
tos não perecíveis): Av. Marechal Câmara
210, ou pelo telefone 210-3244, ramais 222,
256 e 220, a partir das 9:00 horas. E nas 44
subseções da OAB/RJ, em todo o Estado.
As doações serio encaminhadas a entidades
de assistfineia ao menor e adolescente ca-
rentes.
Queixas contra omissões e descumpnmento
de iniciativas relativas aos objetivos da Açfto
da Cidadania. Use o Disque-Denúncia:
210-3244, ramais 219 e 279.

OAB/RJ

ADMMSTfVÇAO StflGO ZVEITER-BÉMO 33,95
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Ponto de Partida

o
s pretextos para não votar a regulamentação
do 1PMF foram tão numerosos quanto os

argumentos dirigidos inicialmente contra ele. Às
negaças de última hora, de que festas juninas
nordestinas teriam precedência eleitoral sobre o
Plano de Ação Imediata, somava-se o receio retó-
rico diante de uma penalizarão injusta, quando o
que realmente se temia era a possibilidade de a
Receita rastrear, mediante cruzamento de infor-
maçòcs, o montante da sonegação de outros im-
postos diretos e indiretos, localizando o dinheiro
que entra mas não é contabilizado.

Felizmente para a nação, o IPMF foi aprova-
do por esmagadora maioria: 308 votos a favor, 87
contra e apenas seis abstenções. Foi uma vitória
expressiva, precedida de intensa negociação, que
pelo menos nessa matéria deixou isolados os petis-
tas, os malufistas c os partidários de Antônio
Carlos Magalhães.

A vitória foi tanto mais expressiva quanto
foram as pressões e os lobbies contra a regulamen-
tação do IPMF. A um tal ponto que o senador
Pedro Simon chegou a dizer que 

"o uso de teiefo-
nes celulares no Congresso deveria ser proibido".
Na verdade, havia medo de que o IPMF revelasse
o caixa 2 das pessoas físicas e jurídicas.

Apesar de já ter o governo feito um acordo
para retirar a quebra do sigilo bancário da vota-
çào, persiste o receio de que, além de representar
um reforço fiscal para o Orçamento, o novo im-
posto seja capaz de mapear discrepáncias entre a

renda declarada c a movimentação financeira dos
indivíduos e empresas. Há mais: a possibilidade de
se taxar o gigantesco 

"PIB oculto" da economia
informal, da ordem de USS 100 bilhões, que não
declara impostos e não recolhe contribuições ao
INSS, ao PIS nem ao FGTS.

Foram sábias as explicações do ministro Fcr-
nando Henrique Cardoso de que não desejava a
quebra do sigilo, mas "apenas as informações
pertinentes à Receita". O que, traduzido, significa
que a quebra de sigilo continuará dependendo de
autorização legal. A vitória final tem implicações
que vão além do reforço fiscal ao Orçamento. Ela
reflete, afinal, o repúdio de que a sonegação possa
ser moralmente justificável por ser o Estado gasta-
dor e pouco confiável.

Imposto não pode entrar na categoria da "res-

triçâo mental" ou da "objeção de consciência".
Não será por ai que o Brasil vai melhorar sua
eficiência na administração de programas sociais c
de investimentos que devem ser custeados com o
dinheiro dos impostos.

Sob este aspecto, a aprovação da regulamen-
taçâo e um primeiro passo para se romper dcíiniti-
vãmente com a cultura da sonegação e abrir um
crédito de confiança a um ministro determinado a
colocar as finanças públicas em ordem. E o IPMF
é o ponto de partida do ajuste fiscal (com a
simplificação da babel de impostos) e do programa
de estabilização da economia.

Próceres da Inflação

A 
insistência do deputado Paulo Paim (PT-RS)
em ver aprovado o seu projeto de reajuste

mensal para todos os salários ganhou novos aliados,
com a adesão do presidente da Força Sindical, Luiz
Antônio Medeiros, à corrente da CUT comandada
por Jair Menegucli e por Gilmar Carneiro, presidente
do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

Menegucli e Carneiro não defendem própria-
mente as suas bases sindicais, respectivamente, os
metalúrgicos do ABCD c os bancários da capital
paulista: as mais lucrativas empresas dessas regiões já
concedem reajustes mensais a titulo de antecipação
salarial. A CUT age em defesa da parcela do sindica-
lismo que e a sua principal força eleitoral: o corpora-
tivismo incrustado no setor público e nas empresas
estatais, que não precisa arriscar o pescoço cm greves
reivindicatórias, pela estabilidade constitucional do
funcionalismo ou pela garantia tácita dos emprega-
dos de autarquias e empresas estatais. Medeiros usou
o poder de compra dos aposentados, corroído pela
inflação de 30% ao mês, como pretexto para manter
a Força Sindical junto ao funcionalismo e aos cm-
pregados de estatais.

Presente á reunião com Paim e os sindicalistas,
acompanhado dos ministros Walter Barclli, do Tra-
balho, e Antônio Brito, da Previdência Social — o
ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso,
advertiu, de pronto, para a impossibilidade do setor

público (federal, estadual c municipal) arcar com o
impacto de reajustes mensais na folha.

Empenhado em acabar com a razão do pedido
de reajuste mensal, através de severa dieta de

emagrecimento dos gastos do setor público para
recuperar o equilíbrio orçamentário, pressuposto
de qualquer plano sério de combate á inflação, o
ministro Fernando Henrique Cardoso pediu três
meses de trégua para estabilizar a economia, espe-
rando para isso o apoio do Congresso. Citou o
veto do prefeito petista de Porto Alegre, Tarso
Genro, ao reajuste mensal, porque arrasaria as
finanças da prefeitura. Paim lez-sc de desentendi-
do. comprovando a tese do colega deputado Paulo
Delgado (PT-MG), de que uma parte do PT tem
como destino ser comtcmporánea do passado.

O encurtamento obrigatório (para um mês) do
reajuste salarial não seria fatal apenas ás finanças
públicas. Muitas empresas privadas enfrentariam
dificuldades de caixa c precisariam de mais capital
de giro para pajjar os salários. Com isso, pressio-
nariam os empréstimos bancários, empurrariam os
juros novamente para cima c, cm menos de um
mês, a inflação saltaria da faixa de 30% para 40%,
e assim por diante. Paim c seus companheiros logo
iriam lutar por reajustes quinzenais.

Qualquer pessoa de bom senso sabe que a
melhor forma de proteger os salários é atacar as
causas da inflação e podar todas as formas de
indexação, que reajustam os preços. Com pragmá-
tico espirito demagógico, o prcsidcnciável Paulo
Maluf também passou a defender o reajuste men-
sal. Pela insistência de Paim e a presteza do presi-
dente da Câmara, Inoccncio de Oliveira, de colo-
car o projeto na ordem do dia. pode-se arrolar os
três como próceres da inflação.

Um Novo Cartel

A falta de conhecimento detalhado a respeito
dos vetos do presidente Itamar Franco á nova

Jci de licitações públicas aprovada pelo Congresseu"está 
multiplicando apreensões na engenharia na-

cional. È que os vetos do presidente foram feitos
no projeto aprovado pela Câmara, com base no
texto do relator Walter Nori (PMDB-SP). E o
texto da Câmara deixou muito a desejar em rela-
çào ao espirito moralizador do projeto original,
nascido no Senado, por iniciativa do Senador Pe-
dro Simon (PMDB-RS).

Uma das preocupações diz respeito aos críté-
rios de capacitação técnica das empresas de enge-
nharia. O projeto do Senado definia que as notas
técnicas — critério que decide, junto com os pre^"seriam baseadas 100% cm

parência nos negócios públicos — a lei de licitações
trata também da publicidade oficial e do forneci-

-meme-de-maieriaisãõ governo — acabaram preju-
dicados na versão aprovada pela Câmara. Os espe-
cialistas temem que as empreiteiras detentoras de
certificados de atestado técnico sejam privilegia-
das. A empreiteira que já construiu centrais nu-
clcarcs scra a única autorizada a fazê-lo, porque
nenhuma concorrente fez obra igual.

Outros casos mostram a cartelização, que
subitamente pode ter valorizado uma empresa á
beira da situação falimentar apenas porque tinha
o virtual monopólio da nota técnica para certos
serviços de engenharia. A alegação de que o
proieto Simon professa excessivamente os enge-
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Injustiça
A delegação brasileira de futebol

leve arrombados seus quartos de hotel
e foi roubada cm quase USS 70 mil.
Isso aconteceu em Washington c ape-
nas mereceu noticia parca nos jornais,
a despeito dc não tratar-se de fato
isolado naquele pais. Ah. se fosse no
Rio! Brados retumbantes alardeariam
a violência na cidade c justificariam
com isso a campanha do Tio fiam
exortando sua gente a não vuitar-nov
Por que não desvestirmo-nos de sub-
desenvolvidos que acham dcsculpável
a violência cm inglte e darmos o troco,
desaconselhando nossos patrícios a Ic-
varem divisa» para aquelas terras onde
vária* cidades tem a marca da violência?
Ou não sabemos nòs, c parece esquece-
retn os ianques, que Washington, c uma
das mais violentas (senão a mais violcn-
ta) cidades do mundo? (...) José M»rt-
nfco Machado — Kk> ét Janeiro.
Entatai*

Ao tomar conhecimento da dccla-
ração dc Fernando Henrique Cardoso
que. ao divulgar seu plano, disse que
iria cumprir a lei. tomo a liberdade dc
auxiliar o ministro, solicitando que o
mesmo faça com que o próprio gover-
no comece a cumprir algumas lei», cs-
pccialmcnic aquelas que disciplinam a
atividade da Pctrobrás, empresa que
vem sendo asfixiada — já há algum
tempo — pelo descumprímcnto, por
parte do governo federal («eu sócio
majoritário), dc vários dccrctos-lcis
que regulam a respectiva atividade.
Afinal, temos que acabar não só com
os sonegadores c a inflação, mas tum-
bem resgatar a credibilidade do ho-
rnem público. Fcmado AaWlo lacra-
ri no — Rio dc Jatciro.

?
Não sou um fanático por estatis-

mo monolítico, ao contrário, creio que
todas as empresas estatal» que não são
eficazes (...) deviam ser extintas c/ou
oferecidas i iniciativa privada. Entre-
tanto, hâ certas empresas ou bancos de
natureza estatal que. ao meu ver, são
intocáveis, pois. alem da tradição,
continuaram, ao longo de décadas,
prestando irrelevantes e indispensáveis
serviços á população. Dentre essas cn-
üdades, não posso deixar dc citar o
Banco do Brasil, especificamente a
agencia da Penha situada na Rua Ni-
carágua. Ü impressionante a solicitude
com que são tratados os clientes. E
mais: essa gentileza parte do mais sim-
pks guarda ate os mais graduados gc-
rentes e/ou diretores, Eu seria injusto
se deixasse dc atar o nome da gerente
Ana Maria dc Lourdcs (...) AwrtcéUo
de Medeiros — Rio 4c Janeiro.

? •
Quando não existe assunto, a pre-

feréncia da imprensa recai sobre as
empresas estatais. Parccc que a culpa
dc toda a miséria c falcatrua que existe
neste pais é das nossas empresas, que,
apesar tudo o que (cm sido feito nestes
últimos anos com o intuito de destrui-
Ias, são as únicas coisas que ainda
funcionam. Vejamos o exemplo da Pc-
trobrás. Em um pais decente, esta seria
uma empresa motivo de orgulho para

B UM BiinirM nm- a nitlr»

não esperem que o FMI mande uma
mensagem ao governo Itamar Franco
nela excelência da medida. Com a pa-
lavra, o Bctinho... Brono Moraes —
Rio dc Janeiro.

ços. as concorrências
critérios de capacitação técnica da empresa. A
emenda Nori reduziu à metade a participação do
acervo técnico c reforçou a cartorializaçâo no
segmento das empreiteiras.

O espírito democrático c o interesse pela trans-

nheiros não procede. Qualquer profissional só se
habilita a emitir notas técnicas depois de acumu-
lar um acervo de obras, o que leva anos. Com a
sua morte, o campo de especialização se abre
para outro engenheiro. A Lei Nori deu nítida
preferência ao capital sobre o trabalho.
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Líderes
O problema da policia brasilei-

ra é que, quanto mais se investiga
qualquer caso, mais os policiais re-
sultam implicados. O episódio do
assalto aos turistas sul-africanos e
holandeses, no Horto Florestal,
documentado e fotografado pelo
JORNAL DO BRASIL, é sinto-
mático. Pelas fotos, o homem que
comandou o assalto é um soldado
da PM. Investigação posterior
constatou que o lider da quadrilha
é outro PM. que só não participou
deste assalto porque no dia ante-
rior fora baleado nas costas e esta-
va para ser promovido por bravu*
ra. Até agora, no entanto, a única
coragem demonstrada por estes as-
saltantes é contra cidadãos indefe-
sos e desarmados. Policial bandido
devia ser punido duplamente.

Queda livre
O Brasil já não consegue bom

desempenho sequer em futebol,
muito menos cm competitividade
industrial, conforme constatou,
implacável, o relatório anual do
World Economic Fórum. Numa
enquete entre 18 mil empresários
de 56 países, o Brasil ficou cm
penúltimo lugar entre os países cm
desenvolvimento. Está atrás dc
Cingapura, Hong Kong, Formosa,
Malásia. Chile, Coréia. Tailândia,
México, Venezuela. Indonésia.
África do Sul, Hungria e Índia. Só
ganha do Paquistão. Os itens que
derrubam o Brasil são inflação, ris-
co econômico, crescimento do PIB
c perspectivas futuras. Tal como o
futebol, vai perdendo terreno. Já
esteve em 9o lugar, c em 93 caiu
para o desonroso 14" lugar.

Violência
Entre os pesadelos da vida ur-

bana. insere-se agora a tragédia do
bairro do Riachuelo. onde um mo-
torista dc carro particular, cm pie-
no movimento, foi atingido por
uma pedra dc cinco quilos, desgo-
vcrnou-sc, bateu num poste c mor-
rcu. É a nova. c mais violenta,
maneira dc roubar: os assaltantes
provocam o acidente, saqueiam as
vitimas e se escondem depois nas
favelas próximas (São João. Ma-
triz, Mandala, Rato Molhado c
Jacarczinho), conforme informam
os policiais da 23' DP. A conti-
nuar assim, a violência se banali-
zará mais ainda, com a tragédia,
agora em forma dc pedra, caindo
do céu. Messias Cardoso, a víti-
ma, morreu a menos dc 800 me-
trosda delegacia.

u»ii nnvn

11%$'

do esforço de seus empregados, cum-
pre bem o seu papel. Talvez ás pessoas
não interesse saber o quanto dc esfor-
ço faz o homem que trabalha nas pia-
taformas c no interior deste Brasil. (...)
A Pctrobrás não ê somente o prédio da
Avenida Chile, ela ê muito mais. E por
que não pagar a estes empregados um
salário digno? Trabalho nesta empresa
há quase 20 anos e, apesar de constan-
temente ser tachada dc marajá, ainda
não tenho carro nem casa própria,
mas. graças a Deus. posso dar-rne ao
luxo dc dar á minha família instrução
c uma vida decente (...). Sandra Araújo
— Rio de Janeiro.
Ibuma

Fiquei estarrecido ao saber que
um grupo da Secretaria dc Adminis-
tração, junto com o ministro c presi-
dente do Ibama. com o pretexto dc
ajudar o pais a sair da crise, e para
pagar parte da divida, cortou o auxi-
iio-alimcntação dc funcionários com
licença medica acima de 120 dias. Foi
isto que fizeram, desde 17 dc fevereiro,
através da mensagem Stafi n* 924.367.
Ora qualquer criança normal, com
idade acima dc 4 anos e dotada dc
razoável bom senso, há de saber que
somente o médico que deu a licença é

3uc 
pode opinar sobre a alimentação

o paciente. Nâo mc venham agora
com a decisão de pedir ao funcionário
licença médica alimentação, pois sena
abusar demais da inocência (?) dos
patronos do PMDB que indicaram cs-
ses senhores para dirigir o Ibama Por
último, e também pelo amor dc Deus.

Castellinho
Na biografia dc Carlos Castcllo

Branco. Minas Gerais é unia referén-
cia importante. O mais famoso dos
jornalistas brasileiros do nosso tempo
viveu em Belo Horizonte, no fim dos
anos 30 e principio dos 40. Veio dc sua
terra — Tcresina — c formou-sc na
faculdade dc direito da Praça Afonso
Artnos. que hoje integra a Univcrsida-
dc Federal dc Minas Gerais Foi no
Estado dc Mtnas que Castcllo começou
sua carreira dc jornalista. Na época.
Juscclino Kubitschck era prefeito dc
Belo Horizonte e o Manifesto dos Mi-
ntiros abria caminho para a queda do
Estado Novo (...). Estas rápidas comi-
dcntçòcs dc um leitor do nosso maior
cronista político lembra a oportunida-
dc dc se organizar cm Belo Horizonte,
numa dc nossas instituições culturais,
o Espaço do Castcllo, com uma exposi-
çào permanente dc sua memória bio-
gráfica (...). Para a realização deste
projeto, algumas instituições culturais
dc Minas, com apoio empresarial, po-
denam articular-se com a Fundação
Carlos Castcllo Branco, cm Tcrcsma
— que tem os arquivos pessoais dc
Castcllo — numa iniciativa importan-
le paro nossa mcmóna histórica nas
áreas dc comunicação, literatura e po-
litica (...). Jacinto (íocrrm, sòcio-corrr»-
ponde*Ir era Brasília do laatitato llb-
torieo c Geográfico dc Minai (kriis —
BrasiUa.
Omissão

Há mais de 10 anos foi demolido o
prédio n" 33 da Avenida Trc/c dc
Maio, onde funcionas.! a Cana Eco-
nòmica Federal, c no local foi erguido
o atual Edifício Central Tre/c de
Maio, que tem acesso pela Avenida
Frcze dc Maio c pela kuã~ Senador
Dantas, n* 100. Na demolição foi dei-
vida a laje que cobrc toda a passagem
que vai de unia rua a outra. Acontece,
entretanto, que ninguém se julgou res-
ponsàvcl durante o último dccctiio (o
novo prédio foi inaugurado cm I9S3)
pela sua conservação. E assim a Dcíc-
sa Civil hâ mais dc um ano determinou
o escora mento da laje até que se d cs-
cubra a quem cabe sua manutenção. O
culpado parccc ser a firma que come-
teu o crime dc não tc-la também dc-
molído lá pelo ano dc 1980. A admi-
nislração do Edifício Central Treze dc
Maio se defende alegando que a laje

—não üit pciitiH.1.. Os «.«VmIt;:
todo oito lanchonetes c restaurantes,
que se beneficiam diretamente pois ate
já colocam mestas sob ela. também nâo
se mostram interessados cm sua manu-
tenção. Logo se trata dc laje sem dono.
mas enquanto isso o estado paga alu-
gucl pelas escora*. (...) Será que a laje
vai ter o mesmo destino do bonito
Palácio Monroc que foi demolido por
culpa exclusiva da ausência dc espirito
comunitário? Ü incrível como as pes-
soas se omitem até para defender seus
próprios interesses. CJucrem sempre
que o Estado dé tudo Leooides Klein
— Rio dc Janeiro.

guma explicação plausível na Agencia
Botafogo, através do telefone, c a
atendente colheu todas as informações
c. após um minuto, voltou dizendo
que a CEG nâo tem funcionários sufi-
cientes para fazer a leitura mensal, por
isso trabalha com "projeção". Sc con-
tinuarem fazendo esta "projeção", a
mtnha conta no mês dc agosto irá para
102 c o valor a ser pago será dc CrS
1.500.000 ou mais. Patricia Anna Klck— Rio de Janeiro.
Futebol

No dia 18/6, entrou cm campo a
Seleção Brasileira para jogar contra a
fraquissima seleção do Peru. Que coisa
horrivcl! Já entrou cm campo com
desvantagem quando escalou esse jo-
gador que se chama Mullcr. Seleção
que escala esse jogador jamais será
campeã dc coisa alguma. Será que lo-
dos jii se esqueceram da última Copa
do Mundo? E as outras? Esse rapa/
entrou cm campo c nada fez porque
ele não sabe lazer. Joga 250 partidas e
faz dois gols, isso até eu faço. Zagalo.
pelo amor dc Deus. abandona esse
barco porque o preparador físico Par-
reira vai afundá-lo c você que c um
grande tricampcáo do mundo vai
afundar junto (...). Nós já temos na
lateral esquerda o Roberto Carlos, por
que não convocar o Erasmo Carlos da
Viola para ccntro-avantc no lugar des-
se rapaz? Vicente Ferreira de Castro —
Rio ét Janeiro.

?
Há cerca dc três ou quatro anos a

imprensa esportiva do Rio especulava
sobre as causas do esvaziamento dos
estádios dc futebol. Violência urbana,
falta dc calendário, dificuldade dc
transporte, transmissão pela televisão
dc alguns jogos senam as causas. Ano
passado, esquecendo tudo o que havia
discutido, considerou o campeonato
carioca um fracasso, atribuindo-o a
falta do Maracanã. (...) A imprensa
esportiva, que tanto critica os dirigen-
tes do futebol, não tem se comportado
melhor do que eles. Freqüentemente
torce, distorce, desinforma c aliena.
No episódio da agressão do presidente
da federação cm São Januário, tem
sua parcela dc responsabilidade, pois,
mais do que criticar o dirigente, tem
praticamente insuflado os torcedores
contra ele A coisa chegou a tal ponto
que. num dos jogos finais do catnpco-
nato. um trepidante. perdendo inteira-
mente a noção dc suas funções, tentou
entrar cm campo com seu microfone
para ajudar o árbitro a expulsar um
jogador que havia recebido o segundo
cartão amarelo i ), >aianachcnir Sa-
raiva Bastos — Niterói (RJ).
Previdência

(...) listou viúva há quatro anos e
meio. sou mãe dc quatro filhos c \c-
nho lutando para receber minha pen-
são no valor justo. Comecei recebendo
menos dc um salário mínimo» até que
passou a lei determinando que nin-
guém poderia receber menos do que
essa quantia DcmIc então é o que
recebo, apesar dc ter contratado um
advogado para tratar do processo,
pois está tudo errado, já que meu ma-
rido descontava sobre 10 salários mi-

Contu de gá.s
(...) A CEG cobra suas contas

através dc uma "projeção" de consu-
mo Como isso é processado' Darei o
exemplo pessoal O consumo mensal
(?) gira cm torno dc 32. mas. nos
últimos meses, o consumo foi para 54
O valor a ser pago era de ccrca de CrS
274.000 por mês e. no último, subiu
para CrS 704.347. A variação mensal
do consumo aumentou 68.75% c o
valor da conta. 256,78%. Busquei al-

Vara Federal, nas mãos do juiz Rao-
demt. que simplesmente não trabalha.
Desde dezembro dc 92. o processo está
na mesa dele para ser assinado e o
excelentíssimo juiz não aparece A mc-
sa está cheia dc processos.,. Por favor,
sr ministro Antônio Bntto. mc ajude
a reajustar a única coisa que meu ma-
rido mc dctxou. pois preciso desse di-
nhetro para viver (...) Regina Maria
Pavie Mamar — Rio de Janeiro.

?
Em carta publicada cm 30 5. o sr

Ercnilton Pereira Passos rcfcrc-sc a
uma informação incorreta prestada
por mim sobre o beneficio dc sua cs-
posa. Publicada em 3 4 nesta seção, a
carta em resposta á sua solicitação
comunicamos a concessão ja ocorrida
da aposentadoria, quando na rcalida
dc a mesma dependia do cumprimento
dc um item em exigência Desta forma,
esclareço que a referida informação
baseou-se cm fax expedido pela pro-
pna Gerência Regional Penha com da-
dos incorretos Assim, lamentamos
profundamente o ocorrido c espera-
mm que equívocos como este nâo vol-
tem a sc repetir Dc qualquer maneira,
aduintamov que o beneficio da sra
Marina dc Caldas Passos já sc cncon
tra devidamente concedido. André
Vlanna. isvswr-chrfr de Comunicação
Social do INSS/Rio de Janeiro.
At aarêo MJectcwte» para pot>i»caç4o
no todo ou a*n parte •atra «a Qua tivaram
•aamatura. »*>ma compito a lagivai a e^tfara-
ço <ju» p»rmiu conlif tn«ç*o prévia
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Moral e

política

Briga de magistrado

DOM LUCAS MOREIRA NEVES

Já 
vivi bastante para ver a minha geração, e

as que se seguiram, assumir posturas diver-
sas e até contrastantes, com relação ao con-
fronto entre moral c política.

Houve uma geração marcada pela idéia de
que ética e política são dois universos separa-
dos, estanques e incomunicáveis: um nada tem
a ver com o outro. Em outros termos, a idéia de
que a política é, por natureza, amoral ou a-éti-
ca. Tal postura parece (c até certo ponto é)
cínica c desabusada. É, porém, em igual medi-
da, uma postura sofrida, de certo modo patéti-
ca. Quem admite que o pensar e o fazer politi-
cos são alheios á consideração dos valores
morais, mesmo os mais elevados e os mais
essenciais, faz pouco ou da moral ou da política
— ou das duas. O divórcio entre o político c o
érico moral è a concepção mais desastrosa —

por que a mais arrasadora — em termos de so-
ciedade e de humanismo. Que mundo sc tem o
direito de esperar, sc os homens que constroem
a cidade não tém o menor compromisso com as
exigências éticas e os valores morais, em qual-
quer nível que seja? Os da minha geração
aprendemos, pagando alto preço, que o vazio
ético-moral é insustentável na Política: em lu-
gar da verdadeira ética/moral, sc introduzem
éticas degeneradas e perversas como o fisiolo-
gismo, as várias formas de corrupção, a lei de
Gerson, o pragmatismo e quejandos.

Outra geração viveu na convicção firme,
mas um tanto irracional, de que a política não é
só a-moral mas imoral. Tal juizo sc baseou
menos nas teorias sobre a política do que nas
observações sobre o comportamento dos politi-
cos. A conclusão natural, á qual não escaparam
muitos homens de bem, é que um cristão c
católico não deve "sujar as mãos", mas deixar a
política, tão poluída, aos corruptos. Sem pensar
que este é o melhor modo para que ela fique
cada vez mais poluída. Esta visão da política,
muito difusa, embora desprovida de apoio no
autêntico Magistério social da Igreja, ocasio-
nou uma vasta e perigosa deserção de católicos
que poderiam exercer salutar influência no ter-
reno político.

O pós-guerra, a partir de 1945, c ainda mais
o Concilio c o pós-Concilio, resgatando movi-
mentos de idéias que fermentavam na área
católica desde o pontificado de Leão XIII,
inverteram as tendências. Prevaleceu a con-
vicçâo de que a política, ciência, arte e técnica
do Bem-Comum é moralmente boa c saudável c
deve ser abraçada pelos cristãos c católicos.
Uma renovada teologia do laicato, elabora-
da a partir do inicio do século, com particular
ênfase no documento conciliar Apostolicam ac-
tuositatem e na exortação apostólica Christifh
delis Taici, de João Paulo II, reforçou a presen-
ça dos leigos na atividade política como algo de
natural — um dever tanto quanto um direito.

Malgrado esta última posição, substancial-
mente positiva e aberta, a relação entre o ético-
moral e a política continua a apresentar não
poucas nem leves dificuldades. Estas sc pren-
dem a fatores diversos, três deles mais deter-
minantes. Primeira, a ausência de uma axiologia

escala de valores) válida universalmente no
domínio da coisa pública. Dai. uma deplorável
ambigüidade sobre o que é bem e o que
é mal moral no trato da vida cm socie-
dade. E, finalmente, a situação de complexidade
cm meio á qual se desenrola a convivência
social hoje: declínio das grandes ideologias;
vazio das utopias; interferência c interação,
quase sempre pouco lineares, de áreas diferen-
ciadas da convivência humana, tornando pro-
blcmática até a simples definição da política.
Para complicar, multiplicam-se os sistemas de
valores de modo nâo-homogénco. Deste modo.
aquela mal definida política é levada a buscar
apoio, não cm alguma instância ética, vigorosa
e rigorosa, como era de se esperar, mas cm uma
lógica inconsistente feita de imediatismo. prag-
matismo. eficicntismo — e outros "ismos".

Não c de hoje a situação que acabo de
descrever, especialmente com relação á raiz
mais funda da dicotomia ética versus política.
Essa raiz sc encontra em definitivo, no salto de
uma visão teológica e sacral da história, do
mundo e das realidades temporais no seu con-
junto, a uma visão, absolutamente sccularizada
e sccularista. Isto é, totalmente desligada do
divino (se è que ele existe). No que conccrnc ao

"com apotíites-z -à-pdRtica, a
reviravolta determinada pelas concepções de
Niccolò Macchiavclli (Florença, 1469-1527).
Lamento constatar que o salto de qualidade
consubstanciado no maquiavelismo culminou
na política independente da ética e da moral. É
impossível disfarçar que ao príncipe (Ccsarc
Borgia?), o secretário de governo, embaixador,
colaborador e depois inimigo dos Mediei ensi-
na que o fim justifica os mãos; que o soberano
deve agir segundo seus interesses, sem pensar
nos tratados nem na palavra dada; que ele deve
ser oportunista no relacionamento com o po-vo; que. sc seus interesses o exigirem, não hesite
em recorrer á guerra... Esta è sua doutrina
política, senão ideal, ao menos pragmatista.

Desta concepção da ordem política nasceu a
postura dualista sobre as duas éticas contrapos-
tas: a que vale para a vida privada c que Max
Weber designa como ética de convicção c a
que rege o comportamento público (ética da
responsabilidade, no vocabulário weberiano).
Mas nasceu também a postura monistica, dc
cunho hegeliano (tudo c político), estranha-
mente, encampada por Charles Maurras sob a
forma do politique d'abord. Portanto, também o
ético-moral sc reduz ao político ou a cie sc
submete.

Sobre essas posturas, que dizer hoje á luz do
Magistério Social da igreja?

' Cardea»-arcab«spo ò© Salvador e octma/ do G'av<

CIDINHA CAMPOS *

juiz José Jaymc dc Souza Santo-
V-/ ro vai ao corregedor-geral dc
justiça do Estado do Rio de Janeiro,
Dr. Moledo Sartori c denuncia que o
seu colega dc toga, Célio Geraldo de
Magalhães Ribeiro, deu um prejuízo
de CrS 190 milhões ao INSS. Os jor-
nais exultam. O juiz denunciante apa-
rece como herói, o corregedor cobra
providências... Seria muito bom, sc
não fosse tarde.

No ano passado, eu, Cidinha Cam-
pos, deputada federal, cumprindo dc-
ver constitucional, já havia denuncia-
dç o mesmo juiz pela prática dos
crimes agora denunciados. Fiz a de-
núnda ao procurador-geral de justiça
do Estado do Rio de Janeiro, Dr. An-
tónio Carlos Biscaia, que a arquivou.
Na época, o juiz Célio Geraldo foi aos
jornais e ameaçou: "O 

pau vai co-
mcr." E tem comido... Ele entrou com
uma ação na Justiça contra mim, pordanos morais. E pasmem... Uma juíza,
colega dele, desrespeitando a Consti-
tuiçào (que diz que deputado só pode
ser julgado no Supremo), me conde-
nou a pagar uma indenização de 100
salários dc magistrado, hoje cerca dc
CrS 15 bilhões.

Agora, denunciado por um colega,
não vi o juiz Célio Geraldo dizendo
que o pau vai comer c, provavelmente,
não vai processar o acusador. Só que o
juiz José Jaymc. que faz a clamorosa
denúncia, também foi denunciado por
mim: praticou falsidade ideológica; é
sócio de uma firma que explora bebi-
das c jogos eletrônicos e tinha üma
firma que arrematava imóveis cm lei-
lão, pagando preço vil c os revendendo
a preço dc mercado. Ele está sendo
questionado na Justiça por várias viti-
mas... E eu, que denunciei estes dois
juizes c mais II, tenho enfrentado o

'<t í&frl"tí

corporativismo do Poder J udiciário do
Rio, onde fui condenada a pagar inde-
nização ao ex-presidente do INSS José
Arnaldo Rossi — ladrão dc cartciri-
nha — dc 200 salários mínimos. Logo
ele, que devido a uma denúncia minha
ao TCU. já foi condenado a devolver
aos cofres públicos USS 31 milhões.
Numa outra ação, em que ele também
atuou, eu recuperei para a Previdência
mais USS 90 milhões. Mas, para a
Justiça do Rio, ele, que já teve seus
bens tornados indisponíveis, deve ter
sua "honra" indenizada...

Em outra ação, fui, da mesma for-
ma, condenada a pagar a outra juíza
CrS 30 bilhões. Acho melhor que esta-
bcleçam logo uma tabela. Seria o caso
dc perguntar: Quanto vale a "honra"
dc uma pessoa? E sc for juiz? Por que
um tem a honra mais cara do que o
outro? Ou o que foi menos bem aqui-

nhoado recorre ao Conselho de Defesa
do Consumidor, ou providencie a vol-
ta da Sunab...

Quanto a mim, que represento no
Congresso mais dc 300 mil cariocas e
que não prevariquei, fazendo a denún-
cia que o juiz José Jaymc já devia ter
feito há mais dc um ano c que o Dr.
Biscaia achou irrelevante, acho que
vou recorrer á lei dc proteção aos ani-
mais. Só mesmo um burro, neste pais
dc impunidades. pode ter a coragem
dc denunciar o Poder Judiciário.

Vamos lá. senhores donos da Jusli-
ça! Antes dc condenar os que denun-
ciam. que tal apurar o que ocorre den-
tro da própria instituição?

Os juizes realmente honrados — c
felizmente não são poucos — ficarão
também agradecidos.

* Jornat»f?a o deputada fedaral p**o PDT—HJ

MÁRCIO MOREIRA ALVES

Voltar 
é complicado. Voltar da

Itália, caso único dc uma socic-
dade que está pondo na cadeia a sua
classe dominante sem ter feito uma
revolução, mais compliado ainda. A
gente perde os reflexos, engana-se no
ângulo dc visão, surpreende-se com
acontecimentos tonais.

Banal, por exemplo, é o Congresso
não funcionar a maior parte da sema-
na ou perto do recesso parlamentar.
Mas o recém-chegado pode estranhar
que a deputança vá para a praia sem
votar nada, quando o novo ministro
da Fazenda, uma unanimidade nacio-
nal momentânea, declara ser impres-
cindivel para a salvação do Tesouro
Público a votação do IPMF. Mais cs-
tranho é o motivo invocado: a devo-
ção a São João, santo que semeia ho-
nestas quadrilhas pelo interior do
Nordeste.

O rol das coisas estranhas não tem
fim. É só olhar á volta, com os olhos
dc forasteiro. Nos Estados Unidos, na
França, na Alemanha, cm todos os
paises desenvolvidos, não existe sigilo
bancário para a fiscalização da Rccei-
ta Federal. Na Itália, até os cadernos
dc cheque anunciam isso, imprimindo
o número c a data da Lei que proibiu o
sigilo. Quem usa um cheque sabe. des-
sa forma, que pode estar sujeito á
fiscalização. Aqui. o sr. Alcides Tá-
pias, representante de um dos mais
eficientes sistemas bancários do mun-
do, mobiliza o seu lobbv parlamentar
para invocar o direito de esconder o
dinheiro do narcotráfico, do caixa
dois, do suborno, dc todas as ativida-
des ilícitas possíveis. A indústria ban-
cária brasileira, sugere ele com a sua
ação, não sobreviveria á honestidade.
Os seus computadores, os seus canais

Dificuldades de adaptação

de satélites, a sua fantástica rede de
agências, os seus executivos de expor-
lação, capazes dc arrumar ótimos cm-
pregos em qualquer lugar do mundo,
entrariam cm colapso caso deixassem
de vender CDBs carecas, uma tramóia
para puxar para cima taxas de juros.
Depois os banqueiros sc queixam da
má imagem que tém junto á opinião
pública.

A leitura dos jornais é um exercício
de surpresas. Na primeira página do
JB. uma foto sensacional; deve ser a
primeira vez que uma vitima consegue
fotografar o seu próprio assalto. Um
dos assaltantes era da Policia Militar,
como tantos que sc tém descoberto
ultimamente. Talvez porque assaltan-
tes c policiais são recrutados no mes-
mo meio pobre, onde é ridícula a com-
paração entre o que sc pode ganhar
honradamente c o que sc pode ganhar
com o crime, sem muito risco de puni-
ção séria.

Na primeira pagina dc outro jornal,
uma noticia não menos inédita: o dire-
lor financeiro de uma empresa estatal,
a Tclebrás, anuncia, antes da abertura
das bolsas de valores, que as ações da
sua empresa vão ser desdobradas. Em
linguagem de mercado, isso sc chama
insule information. Nos Estados Uni-
dos isso dá cadeia c um inquérito da
SEC (Security Exchange Commission)
contra a empresa. Não vi sc a nossa
CVM, Comissão de Valores Mobiliá-
rios, fez alguma coisa, mas desconfio
de que, mesmo fazendo, fique tudo
por isso mesmo.

Pena tudo isso, penso cu, com a
cabeça ainda no resultado político da"Operação Mãos Limpas", que os ma-
gistrados italianos conduzem com o
apoio da opinião pública. Lá, os vc-
lhos partidos corruptos, especialmente
o Democrata Cristão c o Socialista,

foram varridos do mapa das eleições
municipais.

No Brasil, há uma tal ansiedade
por alguma coisa dc honesto no gover-
no que Fernando Henrique Cardoso,
depois de prometer quase nada. é sau-
dado como um herói do povo. Não
porque seja um dos mais brilhantes
intelectuais dessa terra, o que provou
em liv ros lidos apenas por uns poucos,
mas. mais provavelmente, porque
nunca matou ninguém nem favoreceu
uma empreiteira da construção pesa-
da. Tem credibilidade e só isso já é um
progresso considerável.

No ano passado, a 30 dc outubro,
para ser exato, publiquei um artigo
indagando sc as classes dominantes
brasileiras agüentariam tanta honesti-
dade, como prometiam dar-lhe os re-
suitados da CPI do PC Farias. Para
agüentar, teriam dc mudar, tanto dc
métodos como de cabeça.

Quem deu a resposta foi o próprio
PC Farias, no seu depoimento ao Su-
premo. Ele acha que não. Tanto assim,
que abriu mais o leque, fez troça do
dinheiro que recebeu dc uma emprei-
teira sem lhe ter prestado serviços e
anunciou que o fantasma holding não
foi descoberto. Só faz isso quem co-
nhecc bem o seu meio c, em consc-
qúéncia, está absolutamente seguro de
que não lhe vai acontecer nada. Já
deve estar tratando da sua campanha
para deputado federal, onde ueverá
disputar votos com o doutor Fcrnan-
do Collor, o doutor Cláudio Vieira c
outros devotos das imunidades parla-
mentares para crimes comuns.

Romeu achava que partir era uma
docc triste/a. Chegar pode ser uma
amarp alegria. Mas, com esperança,
pretendo vencer as dificuldades de
adaptação. Cair na real é melhor do
que cair de um quarto andar, diria
Machado dc Assis.

Pirâmide de amigos

AUGUSTO MÁRZAGAO"5
"\Üo sabeis o quanto eles

significam para mim, os amigos."
(T.S. Eliol)

T T á poucos dias, a propósito de
JlT Carlos Castcllo Branco, evoquei
uma passagem deste, ao referir-se a
José Aparecido dc Oliveira, hoje mi-
nistro das Relações Exteriores do Bra-
sil. Dizia CastcUinho dc Zé Aparecido
o conceito que Franklin Rooscvclt ex-
pendia freqüentemente a respeito de
relações dc amizade: "Para ter amigos
é preciso ser um deles."

Está ai a chave do homem José
Aparecido de Oliveira: ele construiu
uma pirâmide de amigos, como aque-
Ias pirâmides humanas que sc vêem em
espetáculos cm todos os cantos do
mundo, na qual ele se insere em qual-
quer ponto. Na pirâmide, ele substitui
qualquer dos amigos, liberando-o para
enfrentar algum problema eventual, c
nem por isso a geometria perde a fir-
meza de sua angulagem. Freqüente-
mente, ele se multiplica na ligação c
ajuda fraterna e solidária a mais de um
amigo dessa pirâmide.

José Aparecido é atleta das relações
humanas, e no ramo ele supera recordes
sobre recordes. Ê hoje o chanceler do
Brasil. Tenho conhecido diplomatas dc

-tnnitrK paises. das cu
res, c sempre confirmo, hoje, ao recor-
dar esses perfis interessantes, que o novo
ministro das Relações Exteriores do
brasileiro desempenhará bem a sua nova
função. Seu trabalho á frente do Itama-
rati. tenho certeza, terá seu justo e bom
lugar entre os chanceleres do Brasil.

O talento da criação e solidificação
da amizade é pilar indispensável ao
mundo das relações exteriores. Nesse
particular, José Aparecido é um more-
jador da amizade. Rarissimas são as
unanimidades na simpatia. E Apareci-
do é uma delas.

Mesmo seus opositores, por mais
irredutíveis que sejam, ante aquele ser
medularmentc político, jamais roçam
no ódio. Espirito desarmado, ele de-
sarma e cativa. Sua vida. a biografia, é
a história das relações, do contato, do
diálogo incansável, permanente...

A diplomacia terá nele um bom
intérprete, ele um virtuose da arte de
convívio. Diplomatas dc todos os ho-
rizontes culturias testemunham essa
integração do espirito, do talento na-
tural. nato, com a profissão. Em mui-
tos de seus momentos, a cena política
brasileira teve em José Apartado um
conciliador, um apróximador de extrc-

ã^Sradõniélírestas, amenizador
dos ânimos os mais exaltados.

Rcfratário á boca da ccna, o foco
central dos refletores, c aos amigos
que elege, neles é que busca o talento
para a vida pública.

E, nos últimos 30, ou 40 anos. mui-
tos foram os episódios de dimensão
politica que marcaram a sensatez c os
bons ofícios do José dc todos os Ami-
gos. São tipos e personalidades como
ele dc que o pais em certas horas preci-
sa para mostrar outra paisagem politi-
ca, bem mais humanizada, mais venti-
lada pelo sopro da generosidade, da
boa vontade e do espirito liberal.

Para José Aparecido, os partidos
existem para servir o pais. E em cada
partido ele tem amigos, amigos que
promove e ajuda na medida em que se
coloquem a serviço do interesse maior
da nacionalidade.

Podemos estar seguros de que a
passagem de José Aparecido de Olivci-
ra. ser essencialmente político, pelo
Ministério das Relações Exteriors,
ampliará os horizontes externos do
Brasil c consolidará os laços já muito
bem implantados pela Casa de Rio
Branco cm todas as nações.

* JornaUita
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VILLAS-BOAS CORRÊA

Botando a

toga de molho

A té o complacente minis-
Jr\. tro-relator limar Galvão
— que vem conduzindo o de- 

'

poimento dos acusados e das
testemunhas no clima dos sa-
raus de antanho, com salama-
leques, curvaturas e gentilezas
que chegam a enternecer os
mais conspicuos membros da
ilustre quadrilha collorida —
já percebeu que o Supremo Tribunal Federal —
STF — está sob uma inédita vigilância da
opinião pública, de bugalhos pregados no jul-
gamento final do processo mais escabroso de
toda a nossa história política.

Cheio de dedos, o ministro limar Galvão,
talvez curtindo o arrependimento dc não ter
jurado suspeiçáo cm tempo útil, equilibra-se na
corda bamba da ambivalência. Na mesma tarde
do seu indulgente interrogatório a PC Farias, o
ministro-relator produziu uma pérola dc quci-
xume, choramingando que a Justiça é acusada
de morosa quando cerca-se de cautelas, e criti-
cada por andar rápida demais quando pisa no
acelerador.

Estimaria que o ministro atendesse á_çuriosi-
dade do modesto repórter veterano citando um
exemplo, bastaria um único, de reparo da im-
prensa á rapidez dc dccisáo da Justiça, conheci-
da, reconhecida c cobrada pela sua enervante
lentidão.

Mas, retificando a mira, depois da pancada
no cravo, acertou martelada firme na ferradura
c intimou as testemunhas de acusação a depor a
l°dc julho. Optou, portanto, por arrostar hipo-
téticos reparos pela pressão da urgência. Nesse
andar, é possível que o STF conclua o julga,-
menio dc Collor c seus cúmplices até o final do
ano. Ufa!

Vá lá que o bcnévolo ministro, subitamente
pinçado do injusto anonimato do tribunal
acreano para a fama c a notoriedade pela bola
dc azar que o sorteou para relatar o processo de
Collor c sua quadrilha, ainda não sc tenha
habituado ás luzes dos refletores c ao assédio
das cámcras c dos microfones.

Não sc apoquente, ministro. Vossa Senhoria
vai ver que, com mais alguns dias. não apenas
sc acostumará com a impcrtinéncia dos repór-
teres como irá saborear com delicia o mel da
popularidade. E não demorará muito. Mais
duas ou três atitudes afinadas com o sentimeo-
to consensual da sociedade e o ministro será
reconhecido nas ruas, cercado nas reuniões so-
ciais, invejado pelos colegas c. talvez, instado a
conceder autógrafos.

Convinha que os eminentes integrantes da
mais alta corte da Justiça dedicassem alguns
instantes dos seus afanosos dcveres muito bem
remunerados para oportuníssima reflexão só-
bre as singularidades absolutamente exccpçio-
nais do processo que marcou passo durante
meses dc decepcionada impaciência do pais e,
dc uns tempos para cã, estuga a marcha c quase
acerta a cadência com a ansiedade nacional.

Lá è verdade, c estimulante, que o STF vem
emitindo sinais dc que sente na pele os beliscões
das criticas da imprensa c os puxões na toga da
descrente indignação popular.

Realmente, os tempos mudaram, estão mu-
dando cm estonteante velocidade. A Justiça
saltou da redoma dc um respeito distante, revê-
rente e amedrontado dc séculos de temor e de
culto pela mística da imparcialidade cega, do
saber jurídico embrulhado no latim.

A falência do Estado, implacável na discri-
minaçào dos pobres, mas que a todos penaliza,
juntou no mesmo saco todos os poderes. O
Executivo c o Legislativo batem recordes dc
rejeição nas pesquisas. Agora, chegou a vez do
Judiciário.

Não há registro de situação parecida. Pela
primeira vez, como assinala cm arguta c impe-
cávcl colocação o jornalista Roberto Pompcu
de Toledo, "a 

grande interrogação no caso
Collor-PC não são os réus, mas como sc com-
portaram os julgadores".

Um pouco dc dúvida não faz mal a nin-
guém. No caso, justifica-se, c mesmo acrcsccn-
ta, a dose adequada dc vigilância preventiva.
Há muito que o Judiciário consegue driblar a
necessidade dc uma cscovadela cm regra, que o
renove e atualize, a começar pela linguagem
bolorenta que não sc fala mais, imponha a
aceleração dos julgamentos para poupa-lo da
corrosão dc processos que se eternizam cm
anos. décadas de intermináveis delongas da
chicanicc e dos recursos protclatórios. São coi-
sas sabidas c aceitas pelos próprios ministros.

Chegamos á encruzilhada, a ponto sem rc-
torno. O processo da quadrilha dc Collor não c
um qualquer. Acontece que, com a rodada dc
depoimentos dos réus. começou a adensar-sc a
desconfiança dc que se arma uma das clássicas
trampas, urdidas com habilidades por advoga-
dos famosissimos, para enredar o processo em
nós ccgos que facilitem a fuga às rcsponsabili-
dades e ás punições.

Collor. PC Farias, o caixa do bando, o
piloto Jorge Bandeira, como atores de farsa
bem ensaiada, produziram depoimentos arti-
culados cm enredo montado por especialistas,
para armar a confusão que facilita a clássica
operação dc fuga cm massa da cadeia. Intcn-
ção claríssima nas muitas voltas da tramóia
dos novelistas: como não é possível negar
tudo, confessa-se apenas o que possa ser pu-
nido com multas. Dinheiro não falta. Em
outras circunstâncias até que o expediente da
chicana pode ser tolerável. No caso. é repug-
nante Dá engulhos

O Supremo Tnbünal Federal não pode ser
cúmplice dc tal embuste. Sc Collor, PC c demais
cúmplices deixarem livres o banco dos réus, P
STF não escapará da condenação nacional.

Reconhcça-se que justíssima
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BUENOS AIRES — 0 governo
argentino comprou uma briga
com o maior conglomerado de
comunicação do pais ao decidir
apresentar um projeto-de-lei que
modifica a estrutura da impren-
sa no país. 0 projeto impede a
concentração de jornais, canais
de TV e rádios nas mãos de um
só grupo.-O maior conglomerado na
área de informação do pais, or-
ganizado cm torno do jornal
Clarín. reagiu violentamente. O
grupo controla o jornal homôni-
mo (com uma tiragem de um
milhão de exemplares/dia. qua-
tro-vezes mais do que seu con-
corrente mais próximo), um ca-
nal de TV. uma fábrica de
papcl-jornal que e a única do
país (junto com o Iji Nación), as
rádios AM e FM mais ouvidas,
um canal de TV a cabo c è sócio
da agência de noticias DvN.
Cresceu durante os regimes mili-
tares — e ganhou a TV justa-
mente do atual presidente, que
privatizou a televisão.

Estopim — Uma entrevista
publicada na semana passada foi
o estopim da briga. O bispo de
Morón, monsenhor Justo üigu-
na*-declarou na revista La Ma-
,ç<r "Menem tirou-nos a justi-
ca", "que nenhum plano
econômico vale a vida de um
temem" c qoe o atual ministro
da Justiça faz parte do que há de
[Jior na Igreja do pais. Aprovei-
tbu e chamou o ministro da Eco-
rtomia. Domingo Cavallo de
^néscio" (Cavallo respondeu su-
gerindo que o bispo cuidasse de
assuntos celestiais).
| Os jornais republicaram as
(jeclaraçôes do bispo. Foi o que
bastou para o presidente respon-
der duramente, dizendo que a
íjnprensa do pais manipulava a
informação. Como Menem refe-
nu-se ao monopolio informati-
vo, o jornal vestiu a carapuça e
disse que o governo ia contra a
liberdade de expressão. Políticos
da oposição apoiaram o jornal,
dom Raúl Alfonsin à frente, di-
/cindo que o governo vive de
ameaçar seus críticos. A favor de
Menem só há um jornal. Anihito
Financeiro, cujo proprietário,
Júlio Ramos, forjou a idéia de
"monopólio jornalístico" para
atacar seu maior rival.

A confusão cresce por dois
lados: o canal 13 comprou os
direitos dc transmissão da Copa
América e tirou do negócio vá-
rios competidores, que estrila-
rum duro. E além disso, nin-
gúyrn duvida das intenções
mícitorais de Menem.

Major escapa de investigação

sobre escândalo de corrupção

Conservadores britânicos não revelarão fontes de recursos

MÁRIO ANDRADA E SILVA
CofrespofxJonte

LONDRES — O governo do pri-
meiro-ministro John Major usou
toda a força da maioria pariamen-
tar conservadora para escapar da
exposição pública de seus segredos
financeiros. Uma vitória apertada
numa votação que acabou pouco
depois das 23h locais (19h no Bra-
si!) na Câmara dos Comuns salvou
o Partido Conservador de um es-
cândalo sobre os mecanismos dc
financiamento dc sua campanha
eleitoral. As oposiçòes trabalhista e
libcral-dcmocrata propuseram uma
lei obrigando os partidos britânicos
a reveleram suas fontes e métodos
dc financiamento, mas perderam-
ma votação.

O objetivo era expor os conser-
vadores a uma sénc dc denúncias
da imprensa britânica. A ponta do
iceberg da corrupção política na
Grã-Bretanha surgiu semana pas-
sada, quando o industrial Asil Na-
dir. fugitivo da Justiça que respon-
de a um processo dc falência
fraudulenta, revelou ter feito várias
contribuições financeiras ao parti-
do do governo. A midia apurou que
antes das últimas eleições parla-
mentares Nadir fez nove doações,
no total dc cerca de USS I milhão,
aos cofres dos conservadores.

O, jornal The buicpcndcnt reve-
lou também a existência dc um es-
quema dc financiamento ilegal usa-
do pelos corscrvadores para
recolher contribuições dc empresas
que não pretendiam revelar a seus
acionistas o psto com "caridade"

ftouter

ndrilouvolajor

polilica. Todas as acusações foram família real da Arábia Saudita. O
negadas pela comissão dc finanças primeiro-ministro Major falou so-
do partido governista. bre as acusações ontem à noite.

O último ataque da midia brilá- logo depois dc desembarcar cm
nica contra o partido do primeiro Londres vindo dc uma reunião de
—ministro John Major saiu ontem cúpula da Comunidade Européia
no jornal 77a» Guardian. O Guar- cm Copenhague, Dinamarca: "Ou

dum acusa o Partido Conservador vocês provam as acusações ou não
de ter recebido doações ilícitas da as publicam

EUA — AFP

Uma

Azerbaijão está a umi

passo 
do caos 

político 

"

baku — A ex-re-
pública soviética do
Azerbaijão está à bei-
ra do caos. Arrasada
por sucessivas derro-
tas na luta com a Ar-
mênia pelo controle
do cnclave de Nagor-
no-Karabakh, sofre
as incertezas de uma
disputa interna pelo
poder que ameaça a-
fundá-la na guerra d-
vil. O presidente Abul-
faz Elchibey, cuja
popularidade desabou
cm um ano dc governo, fugiu sexta-
feira para sua terra natal, acossado
por rcbekfcs inconformados com as
humilhações militares. Mas dccla-
rou que não renuncia e só voltará á
capital depois que os rebeldes se
renderem.

Esses, após marcharem 400
quilômetros desde o dia 4 prati-
camcnte sem encontrar resistén-
cia, acamparam perto da capital.
Seu chefe, o ex-coronel Suret
Guseinov, exige a renúncia de
Elchibey — a quem considera
um fraco — e se apresenta como
a salvação da pátria. Entre o
presidente fugitivo c o coronel
ambicioso c bem armado arma-
do está o presidente do Parla-
mento, Geidar Aliycv, ex-diri-
gente do Partido Comunista c do
K.GB, escolhido semana passada
para buscar uma solução.

Politiro h.ihil com fama-de

rcr tomar o poder. Setores da po-
pulação acham que o velho apa- >
ratchik c o único com experiéiiéfá'
para salvar o Azerbaijão. Outros,
temem seus métodos antidemov
cráticos de ex-chcíao do KGB."
No momento Aliycv está lutando-
para convencer o presidentea-1
reassumir seus dçveres c ncgocMf"
com Guseinov. É uma tarefa iri-
grata, pois Elchibey tem medo dc
regressar c o ex-coronel disse (|uc
não quer 

"aliança com nenhurrj
dos atuais dirigentes do A/erbw-
jão, incluindo Aliyev". ¦ • ''

Enquanto a situação se arras-
ta. soldados rebeldes — unífor-1
mizados mas desarmados
passeiam á vontade pelas ruas dé
Baku. O ministro da Defesa co-
municou que o Exército ficará''
fora da disputa, para evitar der-
ramemenio de sangue. Centenas

autoritário. Aliycv assumiu interi-
namente e criticou Elchibey por se
acovardar num momento critico.
"Apelo ao presidente Elchibey
para que volte imediatamente a
Baku", disse o cx-afilhado poliu-
co de Lconid Brejncv, dc 70 anos.

Ek também é suspeito dc que-

dc estudantes fizeram uma ma-
nifestaçào pacífica nas ruas tio
centro, dc apoio ao presidente
fugitivo. Ontem, para agravar »
crise, outro lidcr rebelde. Alrark^
ran Gumetov, anunciou que vai-
criar uma república independen-
te no sudeste do pais.

ONU negligencia luta

por 
direitos humanos

pediu a volta ao potler de Aristide. deposto ein 1991

VIENA — A agência da ONU
encarregada de proteger os direitos
humanos vera sendo negligenciada
há muitos anos, "com 

pouco di-
nharo e poucos funcionários". A
denúncia foi feita por um alto
funcionário da organização, en-
quanto os delegados dc 155 pai-
ses que participam da Conferên-
cia Mundial sobre Direitos
Humanos na capital austríaca
preparavam uma declaração a
ser divulgada ao final do encon-
tro, dia 25. "Uma mensagem
que esta reunião precisa enviar
ao mundo è que o Centro dc
Direitos Humanos da ONU ne-
cessita dc recursos", disse ele.

A situação do centro, descrita
pelo funcionário, é tão precária

que lança dúvidas sobre a valida-
dc da conferência. Como discutir
direitos humanos a sério, quan&
a própria ONU nào se empenh»
cm assegurar sua defesa?

Sediada cm Genebra, a agénaa
tem 79 funcionários, menos dc
1% do pessoal da ONU, c trátw-
lha com uma verba dc USS 10
milhões, menos dc 1% do orj&;
mento da organização. O Fundw
das Nações Unidas para a Infãn-
cia, Unicef, tem um orçamento dc
USS 800 milhões. Para investigar
abusos, como casos de tortura —
no momento ignorados por falta
dc recursos —. o centro prcásárúí
dc pelo menos USS 24 milhões, na
estimativa do funcionário.

Exército do Haiti apela mas

ONU manda iniciar embargo

Moralização no Irã
T MtrA — 1

¦ Mulher é alvo

do rigor das

leis islâmicas

17/2/89

TEERÃ 
— A campanha

dc repressão lançada pe-
Ias autoridades do Irã contra
as mulheres que infringem a
moral islâmica, despertava on-
tem temor e preocupação entre
iranianos c estrangeiros em
Teerã. Segundo testemunhas
atemorizada v cen tenas dem u -
lheres mal veladas foram deti-
das na zona residencial da ca-
pitai iraniana. As
mulhcres.muitas delas em au-
lomovns. foram levadas a uma
delegacia de bairro. Algumas
foram deixadas rapidamente
cm liberdade, enquanto outras
ficaram retidas para serem jul-
gadas. Pelo menos 100 carros
foram apreendidos

Dezenas dc lojas, a maioria
de roupas femininas, acusadas
dc serem freqüentadas por mu-
lhercs mal veladas, foram fe-
chadas pela policia por violar
critérios islâmicos

As detenções dc mulheres
deram lugar, algumas vrzes. a
cenas de rebeldia. "Você não
tem o direito!", grilou uma
mulher que tentava escapar ás
mãos de policiais, que a retira-
rain de um automóvel c a leva-
ram. Um homem cuja mulher
fora detida, gritou enfurecido:
"Queimem o carro, mas dei-
xem minha mulher em paz'"

Indagado por um repórter

da agência EFE para onde as
mulheres estavam sendo leva-^*"
das, um guarda respondeu: -
"Para uma delegacia policial."--
O guarda autorizou o repórter'""
a falar com algumas das mu- C
lheres antes de serem levadas r
num ônibus. Mt

Olho pintado — Mashid. ^
de 23 anos. disse que fora deu-
da por ter passado um lápis '•

preto sob os olhos, uma ma1''
qutlagem que não deveria dar
lugar a uma detenção, já que a ¦» -
Corâo permite um risco preto1'
sob os olhos e a pintura vcrme:~
lha dc henna nas mãos. ,

Os guardas revolucionários '"3
detiveram inclusive os homens ~

que prestam serviço as mulhe- f
res, como motoristas de táxi e«i
comerciantes. "Cubram-se
bem. por favor, se nào me ti-..
ram a licença", pediu um mo-;,
torista quando três mulheres--
entraram em seu veiculo.

Clinton
NOVA IORQUE — Henry Rit-

zenthaler. o homem que se diz
meio-irmão do presidente dos
EUA, Bill Clinton, afirmou on-
tem que a oposição e a imprensa
deviam dar uma trégua ao seu
irmão para que ele possa gover-
nar cm paz. 

"Ele 
pegou um dos

piores empregos e uma das
maiores confusões em que um
homem pode se meter. Vai levar
pelo menos três anos para que
stiit política comece a vingar,"
disse Ritzenlhalcr, que alega ser
filho do primeiro casamento do
pai' de Clinton. Williara Blythe.
Clinton. que só soube no domin-
go da existência de Ritzenthaler,
afirmou que seu meio-irmão es-
tava reagindo de maneira cquili-
brada à súbita fama. O presiden-
té ainda não conseguiu falar
com Ritzenhaler e lhe fez um
convite para que entrasse em
contato. "Não hesite um mo-
mento: ligue-me." disse.

Ataque de nervos
Camilla Parker-Bowles. suposta

amante do príncipe Charles, está á
beira de um ataque dc nervos, se-
gundo o jornal londrino 77w Sim.
Há meses vem sendo perseguida
implacavelmente pelos tablóides
sensacionalistas — como o Sun —
com revelações constrangedoras so-
bre ela e Charles. "Envelheceu uns
10 anos", diz o jornal, citando ami-
gos dc Camilla. que tem 45 anos.

Armas químicas
O ministro da Defesa do Chile.

Patrício Rojas, negou ontem que
seu pais pretenda comprar, fabri-
car ou usar armas químicas. O
jornal chileno Im Nación revelou
que o tema consta da agenda da
visita do ministro à Argentina que
começa cm 7 de julho. Rojas ga-
rantiu que só tratará dc "coopera-

ção. paz e segurança mútua nas
relações bilaterais"

Fora do ar
As atividades da Rádio c TV

Marti, que transmite dos Estados
Unidos para Cuba. podem ser re-
du/idas ou encerradas por falta de
fundos, segundo informação oficial
divulgada ontem. Uma subcomis-
são orçamentária da Câmara dos
Deputados indeferiu na semana
passada a solicitação de USS 28
milhões para 1994. feita pelo De-
partamento de Estado.

NAÇÕES UNIDAS — O embargo
internacional contra o Haiti de-
cretado há uma semana pelo Con-
selho de Segurança da ONU en-
trou em vigor á zero hora dc hoje,
privando o pais de petróleo e ar-
mas, além de congelar todos os
bens haitianos no exterior.

Numa manobra dc última hora
para evitar as sanções, o coman-
dante do Exército do Haiti, general
Raoul Ccdras, escreveu uma carta
•in tyorwinHru- Ha ONU. DiiRtS Ca-
puto, propondo, pela primara vez,
se reunir com o presidente deposto,
Jean Bcrtrand Aristide, numa ten-
tativa de encontrar uma solução
para a crise."Estou convencido de que se
compreenderá que a imposição de
medidas contra o Haiti não se justi-
fica neste momento. Estas medidas
poderiam transformar o Haiti num
pais em que a vida será mais terrível
do que a morte. O Exército vai se
unir a outros setores da vida nacio-

nal para prosseguir as negociações
com a esperança dc que todas as
partes demonstrem boa fe, " assi-
nala a carta do general Ccdras. que
pediu um território neutro para o
encontro, possivelmente a Rcpúbli-
ca Dominicana, na outra metade da
ilha Hispaniola, onde também fica
o Haiti.

Aristide, que vive exilado nos
listados Unidos desde que os mili-
tares o derrubaram cm setembro dc
1991. aceiteu-a-efcrta: Mas Capu-
to. frustrado depois dc meses dc
negociações infrutíferas com os an-
(cs intransigentes militares haitia-
nos, afirmou que só retoma os con-
tatos se as Forças Armadas se
dispuserem a restaurar a democra-
cia c o governo civil. Aristide foi o
primeiro dirigente civil eleito demo-
craticamente na história do Haiti.

O secretário de Estado amertea-
no, Warren Chnstophcr. afirmou
que a oferta dos militares valerá a
pena se o encontro ocorrer "em

circunstâncias adequadas," mas
não viu nenhuma razão para adiar
o inicio das sanções. "Devemos da-
xar claro que existe um governo
ilegal no Haiti e os militares preci-
sam sentir o efeito pleno das resolu-
çòes da ONU," disse Christophcr.

Diplomatas ouvidos em Port-
au-Princc pela agência Reutcr dis-
seram que a carta do general Ce-
dras é uma manobra protclatona
j!pica:'-F1t^i^xrcspccVãlisrás7ics-
tas táticas. O Exército quer ga-
nhar tempo c evitar as sanções,"
afirmou um deles.

A República Dominicana m-
formou que reforçou a segurança
ao longo de suas fronteiras ontem,
antecipando a entrada em vigor
do embargo. O ministro do Extc-
rior dominicano. Juan Guzman,
disse que seu pais respeitará as
sanções, mas continuará mandan-
do remédios, alimentos e gás de
cozinha para o Haiti através da
Cruz Vermelha.

lrt
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Principals aspcctos
negoctador da ctnprcsa

Pomutm Mercadolfoicas
Como o Empresario node klcmiflcar
tncrcadoi6gtcas dos Buncos a flm

muçulnuma de Gora: exibi.' mui numiçao

europeui

NEGOCIAÇÃO

COM BANCOS

] MMINAKIO

Ki<» ilr l.nu iro.
S i (> ilc julho tlr l4)*H

Prol" Srryio s.tr.ti\;i l;i\ onni

Com as altas taxas dc inflado, a rentabilidade dos negócios
depende nio só de uma boa gcsiio operacional como também dc boas
negociações com Bancos. Neste enfoque a ESAD apresentará, cm julho,
dias 5 e 6, cm horário Integral o
sfaunAmo de estratégias de negociação com bancos
O Seminário mostrará aspectos relevantes a serem Implementados na
empresa para alcançar qualidade no relacionamento dc negócios com
entidades financeiras, através dc estratégicas qualitativas dc negociação
mediante análise c avaliação dos produtos c serviços disponíveis no m ,
mercado sob a ótica mercadológica das entidades financeiras.

PROGRAMA
».i^t<M.m>«ir> Empresa/Banco e Empresário/Gerente

Principais aspectos a serem observados na postura componamcntal r
do negociador da empresa cm rctacAo aos Bancos

Posturas Mercadológicas doa Banco*
as várias espécies dc posturas

dc direcionar suas negociações.
Aspectos Negociai* Relevantes

Formaçlo d» imagem da Empresa e cautelas a serem observadas cm
relação às necessidades operacionais dos Bancos.

Avmliaçto de Risco e da Empresa
Principais critérios de avaliação dc risco utilizados pelos Bancos cm
relação à Empresa e ao Empresário.

Produtos e Serviços Disponíveis no Mercado Financeiro
Principais características e critérios para avaliação dc custo
versas oportunidade.

Metodologia utilizada: Exposição oral com apoio dc transparências c
uso de Olpchait c quadro para desenvolvimento dc cálculos financeiros;
Estimulo aos participantes pata discussões dc ambientes dc negócios.
Apostila do programa; Uso dc calculadoras financeiras para experimento»
sobre a estrutura lógica da rentabilidade dos produtos c serviços
disponíveis do mercado financeiro

O Professor Sérgio Saraiva Lavoura é Atuárto c Bacharel cm Direito; ~
ex-Profissional do Mercado Financeiro, atuante Consultor f inanceiro dc <
Empresas. Professor da FGV e de vários cursos dc nível dc pó^graduação.
Professor da ESAD.

esad
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Informações c Reservai:
Teb. (021) 220-2iHO c 220 2521.
Telex f2l) 58690, Fax (021)
220-1-Í58 ou diretamente rm
nossa jede administrativa na
Av. Nilo Pcçanha. 50 - gr 1013t~f—r. _ Pio f«r Janeiro-fU

CE vai investir e reduzir os 
juros

¦ Até fim do ano será feito um plano para aumentar competitividade e emprego

COPENHAGUE — Os lideres dos 12 paises da
Comunidade Européia decidiram onlem eslu*
dar"a redução das taxas de juros, tentar con-
cíuu até o fim do ano as negociações da Roda-
da 'Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e
Çomèrcio (Gatt), e investir em transportes e
tçjeçomunicaçòes para enfrentar a recessão e o
dawniprego que atingem o continente.

' Na próxima reunião de cúpula, em 10 e li
djí "dezembro, em Bruxelas, o presidente da
Comissão Européia (órgão executivo da CE),
Jacques Delors, apresentará uma versão am-
pliada da "iniciativa européia de crescimento"
-T- a plano Entrando no século 21 — para
superar a crise e preparar a Europa do ano
2000 para competir com o Japão c os Estados
Unidos.
--A admissão da Áustria. Finlândia, Noruega

e-Suécia ficou prevista para Io de janeiro dc
1995. Os antigos paises comunistas da Europa
Oriental terão staiüi dc paises-associados até
atender a todas as exigências políticas c econó-
trocas para se tornar membros plenos: demo-
cracia estável, respeito aos direitos humanos c
economia de mercado. Todas as adesões terão
por base o Tratado dc Muastricht. esclareceu o
chanceler (primeiro-ministro) alemão, Hclmut
Kphl: "'Não haverá uma Europa <; Iti varie."

Recuperação — Para o atual presidente
do Conselho Europeu (órgão deliberativo da
CE), o primeiro-ministro dinamarquês, Poul
Nyrup Rasmussen. o encontro dc cúpula de
Copenhague marcou uma reviravolta após um
pçriodo dc incerteza. 0 presidente francês,
François Mitterrand. entende que houve "uma

recuperação moral e psicológica. Espero que
seja seguida por uma recuperação econômica c
diplomática."

Apesar dessas profissões de fé na União Euro-
Çéia. houve divergências claras quanto ás soluções
para retomar a competitividade industrial da Eu-
ropa. Enquanto o primeiro-ministro conservador
britânico. John Major, defende reformas na legis-
laçào trabalhista para diminuir o custo da mão-
dc-obra. a França é a favor dc protecionismo
contra paises da África. Ásia c América Latina,
onde os salários são menores.
."•»A Comunidade tem dc reduzir os custos
trabalhistas para ajudar os desempregados", ar-
gumentou Major.

O Conselho Europeu decidiu ainda examinar ;i
proposta francesa de um pacto dc segurança
européia que proteja minorias e fronteiras, evitan-
do guerras como na ex-Iugoslávia. apoiar as ne-
gociações sobre a paz no Oriente Médio, aumen-
Utr a cooperação com a Aménca Central e lutar
contra o racismo.

JPT!!^ .1MB''

Medidas economicas dc curto prazo

A reunião dc Copenhague tomou es-
tas medidas para combate imediato à
crise econômica:

criar condições para reduzir as taxas
dc juros; •

aumentar em USS 3.6 bilhões dc
dólares o fundo especial de emprésti-
mos, hoje de USS 6 bilhões, do Banco
Europeu de Investimentos;

subsidiar empréstimos a pequenas e

médias empresas em 3% por 5 anos até

o limite total dc USS 1,2 bilhão;

adiantar USS 6 bilhões aos governos

que devem receber dinheiro do fundo
estrutural da CE para gastos sociais e
com desenvolvimento.

Ficam convocados os omoiooadou da Emprosa PAES MENDONÇA S A. d.15
IO|«s (Mtabolocidas no Município do Rio do Janeifo. 8 10 reumrum cm Avs«m
WA10 Ge»al E*tfaordmAna a raali/ai-so no dia 25 06 93. sexta-loira om 1* •
convocação à* 10 00 horas o eni 2* convocação, caso nâo haja numoio loqal..
para a primoira. As 10h30min do mosmo dia. na DoloflZtoa Sindical do Méicr .i
Rua Jacinto n° 33 — Rio do Janoiro. om seu GmAsio. pafa diteutif o deliberar
sobra a sofluinto

ORDEM DO DIA
a) Dolibotar por oscrutlnio socroto o trabolho om horas o dias oxcopciOnois (2 *
loira anttts da» 14 00 hora» o Domingo) Podom participar o votar na Assembléia
todos os ornfxogodos dtívidíKTvcnto roQtstrodos. contrntfttíOH iriitKilharerp
nas lojas PAES MENDONÇA S/A. dosdo quo provem através tio Carteira
Profissional atualizada ou contracheque do mô» do MAIO/93

tuisant Mata Roma
Pitrsidontu

JORNAL DO EIRASIL INTERNACIONAL

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO

SEDE RIO DE JANEIRO
SUB SEDE MIGUEL PEREIRA E PATY DO ALFERES

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

quarta-feira, 23/6/93 • 13'

PLD desmorona -
0 Partido Liberal Democráficõ

(PLD), que governa o Japão há 3ü
anos, sofreu ontem uma séria di*i«
dência: a facção do ex-ministroUê"
Finanças Tsutomu Hata. com seus
35 deputados e nove senadorü
saiu para formar um novo partido,
ainda sem nome. Hata está néjAt-'
ciando apoio na oposição e poderá
vencer as eleições de IK de julho
contra um PLD desmoralizado pe-
los escândalos de corrupção. Ou-'
tros 10 deputados deixaram o PLD'
na segunda-feira.

•*¦,' • »•<
Unita vitoriosa 

"

A União para a Independên-
cia Total de Angola (Unita) se
disse ontem vitoriosa em várias.,,
partes do pais. Segundo a rádio
da Unita, ouvida cm Johannçs;,;
burgo, na província de kwanza ,
os rebeldes afugentaram três ba-
taihdes do governo. Em Ndalam.i
tando, repeliram um ataque das"
forças governamentais e na pro-
vincia de Bcnguela mataram &>¦ -
soldados, destruíram 10 tanques- •
e um helicóptero.

SMAP • Sindicato da» Agência» da Propaganda do Estado do Rio da Janeiro
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA QERAL ORDINÁRIA
Paio pr«tante adttal ficam convocadas todos as BMOCtndas deste Sindicato. quites o

am plano goro da saus dirertoa sindicais, para participar dn Assembléia Geral Ordmnila
a sar realizada no dia 29 do més da junho da 1993 as 11 00 (onre) horns em pnmeirn
oonvocaçáo. na Av Rio Branco, 277 gr. 701. nesta odade. a lím de deliberar sobre os
sagmntos matérias da Odam do dia: a) leitura, discussão e votação dn ntn da
assembléia wrtarior; b) parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício àv
1OT?. i) laüiiia. iliii mnim w w iw,ãinhi fTalntririo dn fTmtnna n Balanço do exercício do
1992. Não havendo, na hora acima indicada, numero legal de tmocmdos, p.wn n
instalação doa tabacos em primeira convocaçáo. a Assembléia será renl zada 30
minutos após. no mesmo dia e local, em segunda convocnçóo com qualquer numero de
M40C>AÒ0S píw«n!©s Rio do Janotfo, 14 do junho de 1993 Lutz: Oscíií Lopos -
Prwidente

ZAGRhB — A presidência colegiada da Bós-
nja-Heraegovinl desautorizou o presidente Ali-
ja Izetbegovic e decidiu participar da conferen-
dá de paz com servios c croatas que começa
Hòjc em Genebra. O colcgiado designou um de
seus membros, o jurista croata Franjo Bora.
para presidir esta instância executiva durante
os diálogos, embora garanta que Izetbegovic
não foi destituído do cargo. O presidente rccu-
sou-se a participar do encontro cm que se
discutirá a divisão da Bòsnia em três nuni-Lsta-
dos. A proposta, feita por servios e croatas, foi
considerada inaceitável pelo muçulmano lzet-
begovic.

A decisão foi anunciada apôs uma reunião
dc crise da presidência bòsnia. que agrupa ser-
vios não scccssionistas. croatas e muçulmanos.
Participaram do encontro nove dos 10 mem-
bros do colcgiado, entre eles Izetbegovic. Apc-

sar da derrota, Izetbegovic garante que não está
isolado c que continua controlando a presiden-
cia. Afirmou que os demais integrantes do cole-
giado viajarão para 

"escutar, não para nego-
ciar". Franjo Bora já chegou a Genebra, onde
se encontrará a partir de hoje com os presiden-
tes Slobodan Miloscvic, da Sema, e Franjo
Tudjman. da Croácia, além dos mediadores da
ONU e Comunidade Européia.

Ameaça — Fm Belgrado, o lider dos ver-
vios scccssionistas da Bòsnia. Radovan Karad-
zic. alertou os muçulmanos de que o plano de
partilha do pais em guerra é sua última chance
de garantir um estado próprio. 

"Depois disso,
perderão completamente a oportunidade", afir-
mou. "Agora, eles podem reter a parte central
da Bòsnia, que representa 30% do território. Sc
eles não aceitarem ficarão inteiramente respon-
sáveis pela continuidade da guerra e os servios e

croatas terão então o direito absoluto dc derro-
tá-los". acrescentou.

Karadzic adiantou que os servios, que con-
trotam 70° o do pais após 15 meses dc guerra,
não farão grandes concessões territoriais. Antes
da guerra, os servios ocupavam apenas 31% do
território nacional. Ao rejeitar o plano que
divide o pais cm três, Izetbegovic acusou-o de
ser injusto com os muçulmanos, que perderam
grande parte de suas terras cm conseqüência do
avanço militar servio e hoje detém apenas 30%
da Bòsnia. Após meses de tentativas, um com-
boio de ajuda humanitária das Naçóes Unidas
conseguiu furar o bloqueio armado e levou
comida e remédio» para os 70 mil civis muçul-
manos sitiados pelos servios na cidade bòsnia
de Gorazdc.

Europa promete mais dinheiro e soldado
fWwáidfi H/Vim

| COPENHAGUE — Os 12 lideres da Comuni-
dade Européia (CE) se comprometeram a con-
tribuir com mais soldados e dinheiro para a
iniciativa das Nações Unidas de estabelecer
zonas dc proteção na Bósnia-Herzegovina. Os
europeus rejeitaram, no entanto, novo pedido
da presidência da Bòsnia. apoiada pela Alcrna-
nhae Estados Unidos, dc suspensão do embar-
go de armas para que os muçulmanos possam
se defender dos ataques servios c croatas. O
primeiro-ministro dinamarquês. Nyrup Ras-
mussen, disse que, apesar da "decisão concre-
ta" os lideres não estabeleceram o número de
Isoldados c o montante dc dinheiro que serão
comprometidos.

A posição da Europa foi alcançada no últi-
mo minuto da reunião anual do Conselho Eu-
ropeu. que este ano foi sediado na Dinamarca.
A declaração mantém a linha seguida até agora
pelo continente em relação ao* 15 meses dc
guerra, mas foi obtida após duros debates, que
opuseram sobretudo França e Alemanha. O
chanceler alemão. Helmut Kohl. evocou ines-
peradamente uma carta enviada pelo presidente
americano. Bill Clinton. a seus colegas euro-
pegs solicitando a suspensão do embargo sobre
'a venda de armas aos muçulmanos.

Armas — Segundo observadores euro-
peus. o presidente francês. François Mitter-
rand, foi o principal defensor da declaração
'aprovada, que exclui a proposta alemã. Kohl
procurou minimizar a dimensão das desaven-
ças. "Não vejo nenhuma polarização", afir-
niou. O chanceler acrescentou, entretanto,
que tem "grandes 

preocupações quanto ás
•possíveis conseqüências históricas" que a ma-
nutençáo do bloqueio podem acarretar. Na
!véspera, o presidente bósnio. o muçulmano
Alija Izetbegovic. estivera em Copenhague.
onde solicitou autorização para comprar ar-
mas no mercado internacional.

Cor arde. Bôwiia-Herzooovtna •
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Saldado servio que participa do cerco à ciaãc

Os europeus manifestaram-se contra a parti-
lha da Bòsnia em três mim-Estados que será
discutida hoje em Genebra. A proposta, apoia-
da por sérvios e croatas, e rejeitada pelos mu-
çuimanos. que se sentem prejudicados ternto-
rialmente. Os lideres pediram 

"um acordo
justo" que não penalize os muçulmanos.

Apesar do compromisso de colaliorar com

soldados para as zonas de segurança, muitos
paises europeus, isoladamente, mostraram-se
relutantes á idéia. A Alemanha está proibida
ppr sua constituição de enviar tropas para o
exterior. A Grécia não admite a possibilidade e
a Inglaterra, que já contribui para as forças de
paz da ONU na Bòsnia. afirmou não estar
disposta a enviar mais soldados ao pais.

Mortes em Gaza
Dois palestinos suspeitos de

colaborarem com as forças de
ocupafio israelense» foram
mortos ontem por outros árabes
oa Faixa de Gaza. informaram
fontes palestinas, Mohammed
Aram foi lançado perto de uma
baneiia do Exército israelense, e
a segunda vítima, ainda nio
identificada, teria sido também
fuzilada por árabes. M ais de SOO
pátôtiaos foram mortos por
árabes desde o inicio da btiifada.

Lula na Somália
Um contingente de militares

tunisinos das forças dc paz da
ONU na Somália foi atacado por
guerrilheiros. O combate durou
apenas cinco minutos c ocorreu
perto do prédio da embaixada
americana em Mogadiscio. Não
há informações dc vitimas. Os
atacantes provavelmente perten-
cem ao clã do general Mohammed
Aidid. que está sendo caçado pe-
Ias forças da ONU para responder

processo pelo assassinato de 23
boinas azuis numa emboscada.
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Os aruiimh U>ram hbertadt'vs

do G-7 constata alto risco e prejuizo das centrais nucleares e pede su;

Os-mtronSutds ouviram elogios do presukntc Bill Clinton, e uma promessa de apoio a estafao espaaal

4^I

tutas ouviram elogias do presidente Bill Clinton'. e uma promessa

14 • quarta-feira, 23/6/93 CIÊNCIA/ECOLOGIA JORNAL DO HR-ASI1

Bird 
quer 

fechar usinas atômicas do Leste

É Estudo encomendado pelos países do G-7 constata alto risco e prejuízo das centrais nucleares e pede sua desativação até~95

Ministro dá
. . LONDRES — As mais perigo-
> sàs» usinas nudeares do mundo,' situadas em países do Leste Euro-
! peu e do antigo bloco soviético.
I podem ser fechadas em meados
! desta década. A informação, que
[ consta de um relatório confiden-
I ciai do Banco Mundial e da Agcn-
: cia Internacional dc Hnorgia Alô-
; mica (AlEA); será apresentada
J aos governantes dos países do G-
; 7 (grupo dos sete mais ncos). que

se reunirão em Tóquio no próxi-mo mês.» i
O a-latóno foi obtido pelo jor-

1 nal The Ac»' York Times e pela
j organização Greenpeace, que
j afirmam ter sido encomendado
i pelos paisc.N do G-7. preocupadoscom a segurança de centrais nu-
^ cleares dc alto risco situadas na
I Rússia, Ucrânia. Armênia, Bulgá-
i ria. Lituânia e Tcheco-Eslová-' 

quia.
O documento conclui que, até

o ano 2000. serão necessários in-
| véstimentos dé USS 18 bilhões em

novos Msiemas dc Negurança, se
estas aMitr.tis não forem fechadas' imediatamente e substituídas por

! usinas a gas. ü estudo do Bird
. assinala ainda que o custo lotai
' do programa dc modernização e', adaptação d^ usinas nucleares.

que permita o funcionamento
normal até o fim de sua vida útil.
se elevaria a USS 24 bilhões.

O jornal notle^americano co-
menta que esta é a primeira vez
que economistas ocidentais defen-
dem o fechamento de centrais nu-
cleares do antigo bloco soviético,
sem que isto signifique a paralisa-
ção de suas economias ou um au-
monto expressivo do desemprego.
A maioria dos governos dos seis
países se colocou contra a desati-
vaçâo das usinas nucleares.

Chernobyl — O porta-voz
do Banco Mundial em Washing-
ton. Peter Riddlebcrgcr, confir-
mou que o documento será entre-
gue ao G-7 cm Tóquio. Desde o
acidente nudear de Chernobil, cm
1986 na Ucrânia, os especialistas
internacionais recomendam que
se desative todos os reatores simi-
lares ao modelo RBMK, assim
como os reatores WER 440-230,
de fabricação soviética, que não
satisfazem ás normas internado-
nais de segurança.

O porta-voz da Greenpeace.
Antony Froggatt. afinnou que 

"a

atual política de continuar remen-
dando esses reatores só pode con-
du/ir a uma catástrofe"

Cabo Canavtral. EUA — AFP

estapoio ¦spaci

apoio ao

Pró-GuaQ>a;
PORTO ALEGRE — O Pxò-

Guaiba, maior projeto de prole-
ção ao meio ambiente da Art^rça
Latina, obteve apoio do minísMo
Fernando Henrique Cardoso pura
negociações com o BID. no cop-
trato de flnandamcnto da paOMn-
ra fase. orçada cm USS 240-mi-
Ihões. Dois técnicos do ministério
da Fazenda viajam com a delt^a-
ção gaúclia, lidemda pelo seeretá-
rio da Administração Carnon Ju-
nior, para Washingto/frta
próxima semana.

O acerto foi feito numü"írti-
diência do ministro Fernando
Hennquc com Carríon Jr./ttlhs
dependerá ainda das negodáç^rs
sobre a rolagem da divida p.TÚ-
cha. O projeto Pró-Guaiba p'ií-K-
a despoluíçáo total do Rio Guai-
ba e de todos os seus aflúMís,
com a instalação dc quatro gran-
des estações de tratamento e rCifcs
dc tratamento de esgotos.

Angi'a 2 vai

BRASÍLIA — O governo irá re-
tomar a construção da usina nu-

! clear Angra 2 ainda este ano.' 
Mesmo paralisada, a obra causa

» um prejuízo diário de mais de
! USS I milhão a 1 urnas Centrais
! íiétricas. estalai responsável pela
< uiána. Atualmente, o dinheiro é
'¦ 

giisto somente com o pagamento
\ d'c juros sobre o financiamento da
, iú<ina c a manutenção do canteiro
! de obras e pagamento dos funcio-
\ rfános. Até hoje o governo gastou
, USS 2 bilhões na construção da
; itsina e deverá destinar outros
1 USS 1,3 bilhão para concluir An-
; rj 1
í : O ministro das Minas e Ener-
| g5a. Paulino Cícero, divse ontem.
, í»pós participar dc audiência da
: Comissão de Defesa do Consumi-
| dor da Câmara dos Deputados,
; que o prejuízo do governo com
: Angra 2 chega a l SS 500 milhões
1 por ano. "O 

pior do atraso é au-'• 
mentar deáuncsurüdamentc o eus-

. to financeiro da obra que come-
i çoú em 1976". disse Paulino
: Cícero.
: Rima — Na audiência na Cá-

mara dos IX-putados, o ministro

recomeçar

do Meio Ambiente. Coutinho
Jorge, pediu a realização dc um
Estudo de Impacto Ambiental
(El A) e um Relatório dc Impacto
Ambiental (Rima), para adequar
o projeto de Angra 2 á Constitui-
ção de 1988. Dc acordo com Pau-
lino Cícero, os documentos não
têm prazo para ficar prontos.

Dc acordo com o ministro, a
situação sc agrava porque Furnas
não tem faturamento com Angra
2. que não foi concluída. Segundo
Evaldo Ccsari de Oliveira, prcsi-
dente da Nuclcn. cm setembro c
outubro deverá ser feito o trans-
porte dos reatores, geradores dc
vapor c outros equipamentos pc-
sados que estão em Itaguai há
quase 10 anos para o canteiro dc
obras cm Angra dos Rris.

A montagem dos cquípamcn-
tos deverá durar cerca dc três
anos c a usina começaria a funcio-
nar cm caráter experimental cm
1995 c a operar definitivamente
em 1997. A Ikitaçâo. que envolve-
ra obras dc USS 200 milhões, de-
verá começar tão logo Fumas au-
torÍ2c o inicio do processo de
concorrência internacional.

Astronautas conversam com

Clinton e fazem experiências

CABO CA NA VER AL. EUA — A
espaçonave Endeavour começou a
rodopiar no espaço num teste para
o reabastedmento de satélites. A
tripulação foi despertada pelo con-
trole da missão com a música
You're sittiitz on Uf oj tlie ivorld
(i'o<v está no topo do mundo) c
depois do dojejum. na cozinha da
espaçonave, começou os testes pro-
gramados para o segundo dia de
vôo. A Endeavour começou a se
aproximar do satélite europeu Eu-
reca — o encontro foi programado
para amanhã.

Ontem o presidente Bill Clinton
conversou com os astronautas pelo
telefone, confirmando seu apoio ao
projeto da estação espacial "Seu

sucesso ai cm cima vai nos ajudar a
conquistar votos para o projeto
aqui em baixo", disse o presidente
O Congresso esta votando as ver-
bas para a Nasa e vai examinar o
pedido do presidente para a cons-
truçâo de uma versão reduzida da
plataforma orbital Freedom

Os astronautas testaram um dis-
positivo que servirá para transferir
hélio liquido de um tanque para
outro no espaço. O hélio è usado
para resfnar os telescópios espa-
ciais. Sc a experiência for bem-suce-
dida. os satélites poderão ser rea-
basteddos no espaço c seu tempo
dc vida util aumentará considera-
velmentc O comandante da Endea-
vour. Ronald Grabe. fez a nave dar
cambalhotas no espaço, expondo
os tanques dc gás alternadamente á
luz do sol c ao frio do espaço.

Preparativos — A equipe de
quatro homens c duai__mulhcres
também treinará as manobras para
o conserto do telescópio Hubbk cm
dezembro Jamce Voss c Peter Wi-
soff entraram ontem no módulo
Spacchab começando a ativar os
vários experimentos. O novo mó-
dulo tem 2.7 metros de comprimcn-
to e 3,4 de largura e fica acoplado
ao compartimento dc carga da es-
paçonave. ligado por um curto tu-

nel à cabme da tripulação. Cons-
truido por uma empresa particular,
o Spacchab foi alugado pela Nasa c
a agenda espadai européia ESA.

A cada volta que dá cm torno da
Terra a Endeavour fica 317 quiló-
metros mais perto do satélite Eurc-
ca. "Estamos nos aproximando tão
rápido quanto podemos", disse o
co-piloto Bnan Dufíy Quando a
Endeavour estiver ao seu lado, os
astronautas usarão o braço mecáni-
co para recolher o satélite. Feito no
Canadá, o braço mecânico é con-
trolado através de uma pequena
alavanca, semelhante a um joystick
de videograme. Em uma órbita
mais alta. adma da Endeavour. os
cosmonautas ruisos Gennady Ma-
nakov c Alexandcr Polcschuk co-
meçaram a preparar sua estação
espacial Mir pura receber a visita dc
astronautas franceses c americanos.
Manakov e Pokschuk fizeram tes-
tes dc produção dc cristais no mó-
dulo-fãbnca da Mir.

Chuva ácida no Sul
> PORTO ALEGRE — A fim dc
: evitar riscos de precipitação dc
! chuva ácida sobre a capital gaú-
t cha. técnicos da Fepam Viajam
; hoje a I lorianópolis para exann-
! ruir na Elctrosul projetos de con-
, clusâo da usina Jacui I. de produ-'¦ ção de energia elétrica á base de
| carvão mineral. A usina está loca-
; lizada na cidade metropolitana dc
: Eldorado do Sul. a menos de 30
' km dc Porto Alegre, e com a con-

dusão se prevê a geração de mais
^5% dc energia elétrica para o

< estado.
A viagem, determinada pelo

! governador Alceu Collarcs, visa", 
iicabar com o impasse existente ha

¦ vários anos entre Elctrosul e Fe-
| pam (Fundação Estadual de Pro-
, teçâo ao Ambiente Natural): a es-
: tatal energética exige a licença da
J Fepam para prosseguir as obras
; (faltam 20"i). mas a instituição

exige a apresentação dc projetos
dc tratamento de efluentes c eniiv
sões gasosas antes dc liberar a
conclusão da usina.

O diretor-técnico da Fepam.
Assis Pichini, não acredita que a
Elctrosul tenha o projeto cxccuii-
vo, que permita aquele tipo de
controle ambiental, mas o presi-
dente da Elctrosul. Cláudio Ávila
da Silva, garante ter todos os es-
tudos exigidos. A Jacui l, que via-
bilizara a mina de carvão Leão II
• praticamente abandonada de-
pois de investimentos dc USS 100
milhões pela Companhia Rio-
grandense dc Mineração -. prcd-
sará reduzir seus níveis de emissão
de dióxido de enxofre, pnndpal
causador da chuva ácida. A Fe-
pam garante existirem novas tec-
nologias que rcdii/cm ,is emissões
em ale 85°..,

Neolítico

tinha tumba

comunitária
PARIS — Os homens da era

ncolitica unham túmulos para to-
da a família. É o que revela a
descoberta de uma tumba coletiva
nos Pirincus franceses c cuja re-
constituição ja pode ser visitada
pelo publico. O tuinulo comunità-
no foi descoberto em uma caver-
na de Bclesta-la-Fronticrc. nos Pi-
rineus Orientais, c data de 4300
anos antes de Cristo. "Trata-se de
uma descoberta fundamental na
evolução dos rituais fúnebres"
disse o arqueólogo Franéose
Qaustre do Centro dc Aniropolo-
gia de Toulouse.

Em sua opinião, os esqueletos
encontrados indicam que o mau-
soleu familiar foi usado mil anos
antes que ess.i pratica se propa-
liasse pelo sul da França. A tunv
ba foi reconstituída em tamanho
natural dentro de um castclo-mu-
seu cm Belesta. No interior da
tumba havia 32 esqueletos c vasos
dc cerâmica bem conservados. As
cerâmicas foram consideradas es-
petaculares e pertencem á fase ini-
ciai do ncolitico.

O sepulcro fica cm uma gruta
conhecida no passado como "ca-
verna das fadas" e contém uma
dezena de salões e numerosas ga-
lenas. As famílias do neolítico a
usaram como morada, oficina
metalúrgica, abrigo para o gado e
cemitério.

Existem indícios da presença
humana no local desde o quinto
milênio antes de Cristo até o sccu-
Io pass-tdo Entre os objetos en-
contrados no local ha vasos italia-
nos do século I. cerâmicas das
idades do ferro e do bron/e e
utensílios neolnicos

OMS 
perde 

o controle

da epidemia de cólera

Oi \l BR \ — A Organização
Mumii.il da Saúde admitiu que a
atual pandemia (epidemia general»-
zadii! de cólera; surpda em I%1.
não da sinais de estar diminuindo,
depois dc ler atingido mais dc Irés
milhôe* de pessoas e causado a
morte de dezenas de nulhares.

Segundo um especialista da
OMS. essa e a mais longa das sete
frindemias de cólera registradas
desde o começo do século 19. fc
também a primeira causada pela
bactéria biotipo I El Tor. capa/
dc sobreviver na água por longos
períodos, o que torna ainda mais
difícil a erradicação da doença.

Dc acordo com o relatório da
OMS. a "contínua recessão mun-
dial" prejudica a capacidade de os
países em desenvolvimento me-

lhorarem sua infra-estrutura de
saúde. Para os técnicos da agência
da ONU. a cólera "é um bom
indicador do nivd de bem-estar
socio-económico de um pais."

"Enquanto faltarem instala-
ções sanitárias adequadas e água
potável confiável, as epidemias dc
cólera voltarão a ocorrer dc lem-
pos em tempos", adverte a OMS.

Ano passado, foram registra-
dos 461.783 casos de cótcra cm
lodo o mundo, com 8.072 mortes.
Este ano. ate o dia 17, o número
de doemos chegou a 131 421. com
2.265 mortes.

Alguns grandes paises da Ásia.
entretanto, não apresentaram re-
latórios regularcs. o que deve
aeravar as estatísticas.

Ibama barra

contrabando
«I

de peixes 
—

MANAUS — O Ibama aprecn-
deu ontem de madrugada, na j<u>
Negro, um carregamento de 16
mil filhotes do peixe Amanã, que
seriam contrabandeados para
Miami (EUA), pelo acrop*>rto
Eduardo Gomes, de Man*Us.
Com menos de três meses drUia-
de. os espécimes seriam vendidos
como peixes Ornamentais ;rUSS
15. cada um

Esta e a primeira grande
apreensão do ano de peixes orna-
mentais no Amazonas, segundo o
Coordenador de fiscalização re-
gional do Ibama, Jose Leihírni
Ano passado, o órgão con&ttyiu
aprecrxicT 60 mil peixes ornamçn-
tais no aeroporto Eduardo Go-
mes. quando aam despachad»»--
para os LUA. ,-Vinda assim, o vo-
lume representou apenas 40.%^lo
que se estima ter sido coniraban-
deado em 92.

"A nossa estrutura c muito pe-
quena cm comparação com a yx-
tensão temtonal do Amazonas",
lamentou Leiland O contrabãrv-
do, que renderia USS S40 mil.
estava sendo transportado pelo
sargento da PM Luiz Mano Fon-
seca Lima. delegado de pohcrtt de
Barcelos, município onde os pei-
xes foram coletados O delegado
afirmou que os responsáveis peto
carregamento eram importallífres
de Manaus, cujos nomes a Poljcsa
/Eederal não divulgou, para não
prejudicar o inquérito abertivon-tmntem » 'i# »í

Os lo mil filh«>tes de Aruanã
foram devolvidos ontem niesfno
ao seu habuat natural, send^a1'-
rados as águas na foz do no I*u-
mà. afluente do Negro, a K*Jkrn
de Manaus.

1

Sonda leva disco laser

para 
colônia marciana

NOVA IORQUE — Um disco la-
ser com gravações dc histórias so-
bre Marte e ilustrações futuristas
será cn-.iado ao planeta wcnndho a
bordo da sonda espacial russa Mar-
te 94 O astrônomo Carl Sagan.
presidente da Planetary Sociely.
disse que o disco contém contos,
sons c trabalhos dc arte insptrados
no planeta Marte. A gravação cbc-
gará á superfície do planeta em
1995 c lá será deixada, para ser
encontrada por futuros colonizado-
res. "Achamos 

que c hora dc a
«imunidade cientifica pagar sua di-
vida para com os esentores dc fie-
ção científica", disse Sagan O disco
e uma homenagem a todos aqueles
que sonharam com a conquista do
espaço. Ele contem histórias de
H.G. Wells. Arthur C.Garke. Kur;

Vonnegut e Tolstoi. Há também
gravuras mostrando comunidades
em Marte fdtas por ilustradores dc
revistas de ficção cientifica como
Frank Paul. Kelly Freas, Andrei
Sokolov e Robert McCall.

Chamado de 1 'hôes de Morte, o
disco tem um trecho do programa
dc rádio A guerra iiu Xfumkv, com
que Orson Wellcs aterrorizou os
americanos cm 1938. O programa,
transmitido como se fosse uma re-
portagem, narrava a invasão de
Nova Jérsei por marcianos. Jon
Lomberg. que supervisionou o con-
teudo dc Visões dc Marte, acha que
sc passarão 500 anos antes que o
disco seja encontrado Instruções
em cinco idiomas ajudarão os ho-
mens do século 25 a ler c ouvir o
conteúdo da gravação.
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Condominios rurais estao amea^ados informe 
df I

¦ Presidente do Ibama condena loteamentos em areas destinadas a futuros lagos
JowTur Oon««lv®»  

V presidente do Ibama, Hum- J <*80 loteamentos cm s.tuagao

be'rto Lacerda, anunciou que dos deluada "<> »o Bartolomeu n3o TT - 
An iWrfldA

118 concominios rurais situadosna § 
estao consol.dados - com poucos UnCSCO C a agUa OO CdTaaO

Area de Protefao Ambiental (APA) |t 
"jo*"® 

uma Brave rcprcsentante da Organiza<;do das Nagdcs Unidas para Edu-
do Sao Bartolomeu, 80 correm o TllTn dZ U catfo. Ciencia c (Slura;Uncsco) no Brasil, diplomata
risco de nao conseguir regulariza- . "" 0* 

ameaQa a . Miguel Angel Enriquez, tcra umaaudiencia nos proximos dius com A
?ao pelo Govcrno do DF por l.or.dc Ecojsistemas do Ibama. 0 

JOVCrnador Joaquim Roriz, quando devc manifestar a sua:.
anteaca ao mcio ambiente. Hies es- f. ^coletivi^^te^detwtadosi- prcocupagao 

com a questao do tratamento de agua em Brasilia c

a* abricar os dois lagos que serSo UttmLjm iXmm \ na'S eros?P c desmmarnento da Enriquez cita especificamente as aguas do Lago Paranoa, que I
triados na regiao como garantia de » eoconsta. Attm disso, os habitan- "estao apodreccndo". Ele explicou que a falta de redes dc es^oto.,

«• abh'stecimento d'agua de Brasilia a i:" Np^F iMl les correm Knos nscos d* MUd®: nos lagos Norte e Sul podc contaminar seriamente o len^ol freatico
partir do ano 2000. Os 38 restantes, graf \ W'Wmmk- IHHHKir consomcm a igua que clcs pro- da cidadc. Attm disso, grandc parte do csgoto in naiura c jogado
secundo ele alem de consolidados, HI" prios poluem fom urn proccsso de diretamcntc nas apis do Paranoa.
:Mtuam-se na reeiao de chapadas da Vft capta^ao irregular que atinge "Em algumas areas do lago ja c impossivcl o banho c a pratica

"AM nao confmurando qualquer iflP V * len^ol freatico. deesportcs. Oproblcma hoie c prcocupantc. mas dentro de cinco

probiema ambiental. wBm Vinos condominios. segundo se nao fcrcm tomaJas providena^^
m^K • j ¦¦ .. „ „„ danos irreparaveis ao lago c a cidadc . comentou bnnqucz.

Lacerda con\ocou uma entre- WH^L^H 0] Wallauer, situam-se justamentc nos Ha dois anos em Brasilia, o rcprcsentante da Unesco di/que
vista colctiva para descartar de * 

Jfgi'? . locais estrategicos para o abasteci- "ton obligators morais" com a cidade que scu organismo trans-
uma vcz as listas com nomcs dos ^ 

' .1* % mento d'agua de Brasilia. Una es- formou cm Patrimonio Cultural da Humanidadc. "Recentementc"

condominios rurais regularizavcis fo'jM&m lio nas areas de scguranca das fu- fui visitar Olinda cfiquci dois dias caminhando pelas suas ladei- • 
J

ou nao que vem sendo publicadas ^turas barragens dos dois lagos que ras , conta. Para_Enriqucz» jia.cAta|5tOv-a-€apttaI brasiktnrtcm I

nos uliimos 15dias "Emuitoccdo serto citados rapiao. OuJr»  'IK'?T,!Jilcscn.olvcrcomopoucascidadcsnomundo"anuahdj.
• 

para sc divulpr esse ti podc, da- 0 Uncsco vai .ratar .ambcm com o soscna-
Qao. Ainda estamos concluindo o da aos espclhos d agua dos lago dor Joaquim Roriz da Reserva de Biosfcra do Cerrado. projeto da
rezoneaniento da APA do Sao Hwnberto Lacerda,presiden e , Esses loteamentos tcriio scrios pro- Sematcc que mercccra todo apoio tccnico do orgiio. Sera uma
Bartolomeu. Trabalhamos com Durante esse pcriodo. um grupo que a Secrctaria dc Obras podcii blcmas quando a Sccrctaria de reuniao e tanto.
quantidades e posi?6es dos condo- d tr ibiilho constituido por tecni- iniciar a scgunda c ultima etapa do Obras come^ar o proccsso dc regu- I

minios; nao com os respectivos no- cos (j0 Ibama e da Sematec cstara proccsso, a rcgularizaoao. Humbcr- lariza*;ao. segundo o diretor. Quan- Bloco na rua PlailO lie gO\crriO
mes", disse, ao anunciar que den- concluindo o rczoncamcnto da to Laccrda informou que a proxima to aos 476 condominios rurais do 0 deputado distrital Salvia- 0 PT dc Brasilia jaesta com
tro dos proximos 15 dias sera APA do Sao Bartolomeu. Serao lis- APA a scr rczoneada e a do Desco- DF, ele sugerc que ningucm comprc no Guimaracs. atualmcnte scm um diagnostico quasc comple-
divulgada uma lista oficial com os tados os condominios com e scm bcrto. ondc a situagao dos condo- lotcs ncm levante cdificacoes ate partido, diz que csta "obscr- to dos problcmas Distnto _Fc-
nomes dos loteamentos. viabilidadc ambiental. a partir do minios tambem e problematica. que a situatfo esteja defimda. vando 

Sar o prSj^dc caS^ha

dcral passar". Segundo clc. a e o piano dc govcrno do cvre.-
~~ ~ 

I 
~ 

p partir dcagmlo 
j'a 

lunna va, maior sonho iaidirc^io do PT-

Aluno 
pmta paredes 

do Eleiante Branco Para o ex-prcsidente da Cama- Maria dc LmS^Abadiafdo I

^ aute de I
artistica. que deixaram de scr mi- A Associacao dc Pais c Alunos O cx-gowrnador do I arana I
nistradas dentro da sala dc aula. pois 

"dao asas a imaginagao". 4 milhdes cm 30 dias dc trabalho. fazcr o service, mas despertar no do Centre do Ensino na 107 Sul. I
Os cstudantcs saem cm grupos pc- Entre os tcmas predilctos dos alu- A primeira etapa, a de recupcrar cstudantc o intcressc cm prescrvar lidcrada pela jornalista llara Vio- 8JJPa . '' .. jCnuia. I
los corredorcs, com o material nc- nos cstao ccologia, drogas e Aids. as paredes cxtcrnas da cscola, dc- a cscola. Segundo a professora dc tc. csta mostrando qiK criativida- Ha distrital Rose Mary I
cessario para fazer a li^o oricnta- "O aluno aprcndc a conscrvar vera scr concluida cm duas scma- artes plasticas, Vcrcna Ely, o rcn- dc da jcito cm qualquer crisc. Pa- Miranda, tambem do PP. avn- ¦ I
da pclos professores. Rcuncm-sc o que lhc pcrtcncc", diz o diretor nas. Roldao cxplica que a intcn- dimcnto dos alunos ncstc traba- ra montar um laboratorio dc sando qUC cm agosto vai .fazcr I
para discutir os assuntos que se- da cscola. Roldao Sales dc Lima. qao nao c dcixar dc contratar Iho csta sendo superior ao venfi- inlornutic.i. fxir cxcmplo, a ; uma visita a Camara Lceislati-m I
rao abordados nos desenhos c dc- Segundo clc. ja foram gastos CrS mao-dc-obra cspccializada para cado nas aulas normals dc artes. to o cnama o ncgoao a • 

VQ ••para con|lccer mclhor o
r • m?b,lua™10 u"^ trabalho dos distnta.s c am-

da cscola. vai trocar 100 mil lati .jar Q njyc| jc ru.|aclonamcn-., nhas dc ccrvejas c rcfngcrantcs |Q..''^^===s^===sm^=ss=s!=m 
« J 1 "P"P P°r um microcomputador. I

nnA An 1 1 f I rundo QO M3m3 o ncgocio csta sendo fcito >c|M)tisillO•pDOr. 
lAUA -r SrSSEt o depatado Ch,.» Vigilante

lAUuMiYLl vai financiar E-S0i-Sa'<^S
s , js» j Ca rado por trabalhadrocs do CaiC I

Besteirol baiano 
, .C:; -. a produ^ao Am.danaTV 

%

no Tcatro Dlllcina Mb. , O Banco do Brasil libcrou CrS O secrctario de Obras, Jose no local, constatou que cssas
' " i- wIv.V'' jiii |fw\ KilhrV« fin Fniuin Constitucio- Roberto Arruda, viajou ontem ncssoas rcccbcm salarios brutos

w. Uma comcdia para fazcr o bra- A ,4 Pimento do Ccntro- p;ira Sao Paulo ondc grava ho- dc CrS 2.8 milhocs. Lstc salano
silicnsecsqucccracrisccstreia ho- ' . JLmkjk » . " » ' ¦¦ jc sua participa^o do progra- infimo e pago atraves da Prcfq-, I

,rjc.no Tcatro Dulcina, as 21 h. E a 
'0 - « V i Oestc (FCO) a screro 

^Micadw 
no ma J6 Onx e Meh. Arruda vai tura Comumtaria do Paranoa.

,.pc*i baiana Bofelada. com um MM f 3M 
descnvolvimcnto do sctor produU- disposto a dar um has,a as No cntanto. segundo Chico Vi-

.elenco cxclusivamcnte masculino # I i £ 
vo do Distnto Federal e Regiao do agrcssdcs e aos prcconccitos gilantc. a filha do prcfc.to

que se veste dc mulher para contar I I H Pll^» V1 
' ' '  llh , Enton,°; 05 contr?,°!i* financul; ?on!ra Bra51^ ^ fafer c.dc* com um salano ^

"historias dctalhadas do univcrso mento foram a»inados ontcma fender as obras do Metro c ma.or ..
feminino »,-• '' S tarde, cm solcnidadc no auditono cxplicar o succsso da politiui Lcvado ao Paranoa. o dclc-

A neca e da Comnanhia Baiana . > ,* do Palkio do Buriti com a prcsen- dc asscntamcnto do covcrna- gado do Trabalho. Or Marco

dc PaUfarta ouc cZ hcu Bras a H H - t * do govcrnador Joaquim Roriz dor Joaquim Ronz. Antes dc Aurelio. dctcrm.nou que os caU
. A, miliaria, que escotneu Brasilia |MWMW Z BwSdentedo BB AkirCaltiari cmbarcar, o sccrctano avisou: culos fosscm refcitos imediata-.

como o espa<;o ideal para garga- m f , ooprcawnwuu do, ™ -Foi 
0 J6 qucm mc mandou a mcntc c a difcrcnga fosse paga

^hadas e deboches. O espctaculo (r.4'M Ronz destocou qiK_c^s reoir- passagem." aosdemais funcionarios. I

..ingressos estao a venda no tcatro 
' 

t 'a ' oov®* ®inPrefos diretos e cerca dc Q alto astral de Roriz . I
Dulcina a CrS 500 mil (inteira) c ¥ 1 ?¦!'¦ 100 indiretos a partir do proximo O govcrnador Joaquim Roriz cstavam no plcnario da C amara,
prS 250 nul (mcia). ;! 

'* ' • mes e vio gerar rrocitas e^affecada-- wttinu-a-wmc-nnicm. Ele foi 29 yotaram a favor do IF'NH".—J"J  
„ , i \ * *?;*} 5 , •" Qaodc impostos para o DFc Goias. pcssoalmcntc ao Congresso Na- conformc soliciiacao dc Roriz^

cinema 
"O estimulo a produ^ao e a arma cional. ondc comandou num enquanto somcntc dois acompa~

mmmmmmmmmmm  ^ mais cficaz e inteligcntc contra movimcntado "corpo-a-corpo , nharam o cvgovcrnador Alvaro
nostra do cinema Cubano — Cme crisc", dissc 0 govcrnador. uma batalha interna doitro do DjaS. 0 PP tem ao todo 3S parla-' 

JH Akir Calliari classiftcou a ctri- ESS! 
TTSwcvdMo. % , i Hpfe monia de assinatura dos contratos Financcira (IPMF). gundo fcvan amcnto fcito ontcm.

Traldo* palo o«aa|o — Culture in- '' * * 
; ^ 

| 

como um marco na dcfinigao de Dos 31 deputados do PP que com a udclidadc dc 3, dciev I

*7h20' 
m'°0 ' 

l 
^fiR 

I forte sem produqio c scm agriS- t o c«J.« Md. M 
"sZ. 

«' r-uxu. «cg«»to
2\h Suspense (12 anos)^ tura. Ele afirmou que OCSS3 em- Rnt(ko«ai. Mroco fa •* 6 do Pir«|w fa CWj- eU, Mc um nwiurocnio
fwpwt* ltw>ac«nU • Cine Park 1 (Fo- r ... r.t^r.l it Rr*uli> lis fa afquiscidnnw

, , 234-3335) as 15h, 17h10 19h20 e prcitada O BB atua como um mcro 0*m. «• 8 mo4« • O prof«»or gtofpa- « A(omi»»«<ltOtlcsj
21h30. Drama (14 anos) ,—, .. - . • ¦ I »r!,i Cr,,- carroth inStmmcntO do govcrno no projeto . TZ: r0 Vlcrjb Oieuj. m- Oirrito* Hbituik^ «¦
fedoewn. — Cme Pan. 3 ,Fone 234. ? Um anoiumo oper&rio cs- lomciiou Leda Cruz, secreta- des(inado a mclhor quali. nhaiK'r dc d:\cr\Oi pre* fa ( idWanit fa ( inura I

i. .4336) Ss 15h30. I8h 15. 21fi Drama (12 peciulizado eill elt'lricidiuh' ria de uma empresa imobilia- (lade de vida no oais r** «*** 780 mioi latcrnas-.oaaiir.a Ugbla'h* r tctit fco.f.
anos). J ¦ I, J J Ufi < Ixrrii area dc mnenu e xideu. <a p»b)Ka. *V I

jaiFortalaia — Cine Park 4 (Fone dt'lXOU milhdreS de peSSOQS rill. 0 anommo irabalhador, Os rccursos libcrados v3o ser ¦ 0» dcputadoi Jow e»li minUlrando cuno I4h», in Iproufas on I
2?4-3336)4s I6h30. i8hio. I9h50 e atonitas omcm no Setor Co- p0rem, nem deve ter tornado usadosem 31 projetos-25 no DF Sipua^o0^ CHUBda 

2<k,uihono I
^ 
-cfne Park s.«. ish. ™rcial Sul, quando, de repen- conhcamcnto do drama da se- - qMmrJo ^esentar 

um au- ukc ,Pf) e W Bdnu^ ¦J^tr'.T^,'
i9h,21 h Policial (12anos) te, sem ctnto de prolefoo on . . mento de 6.600 toneladas de gr3os ^X'SuTaS-' fa SwS JTST- JscXkoi«^,r*' 

iSC2ih7 chapeu especial, scm nada que . f r/ f 
', na produ^o agnrola do DFe En- debate qwi rcaiiwdo »i»Ktro s«ri Atfatw, nacwwi fa Campa- 

J(Fone: 234-3336) 4s 16h40. 18h50 e 21h / L- , pela SUtt SOrlC. ElC JCZ iUllO tomo, 44 toneladas de mandioca. toda» a* quartav fcira*. m rtwmcirii do t »*o. nha da Aiao da (idad*
i comwia o segurasse, suout numa lorre ; w, ,rtn4jaHfl. rt„ nna^itf-aciicar I how na Icdcratao da\ ¦ A Mcc-eoternadcira ma Contra a Home, a I
., FeitMjo do Tempo - Cine Park 6 (Fone de lelevisdl) a UHUl llllura SUPC- COM dltiaiOr fWlUraltdade, I1UIH -mr^ncmillnwiln' Induvrmdc Braulia Matcia Kubmcbek pre- MtiCTia c pcU \ ida Ha- J234-3336) as i5h30. i7h30.19H30 2ih30 "f ieic"suo a «"'« ->¦ /.,.v,/;-u./0 a n()UC0S me. 400 toneladas dc ragao c mil toncla- B „ ^ P(rfj. wtKiou ontem a maugu- *cra uma caminhada. as I

ComMia nor a SCle andarespara fazcr a preaw luiuiuuuu u pvuiui irn das dc hortifrutigranjciros, 600 mil riri, fbH fa DF turn ratfodo Mus«ttOlimpi- l6h.dasedcdaOAB«c)
- Mimn de Mulher — Cine Park 8 maHUtenCllO do Para-raioS lrOS da Sede da Compatlhia de litros dc leitc c 600 mil cabe<?IS dc a* ISk-W. «>««>- co.cm Ljuunitt. na oConptKo SaCJOtwl

¦¦pJJi^iriasesuicidar", Energia de Brasilia fCEB)' Irango dc cor... 1
. I

/ > *«# • £ * * * f- * » t * ' a S 'J *¦ 0 * * ' * ¦ *. 'J » • ? 3ft*. f .»* J? m' „ ' *V >*¦**¦* . i ,4 * » . « »* * * ' - '

Condomínios rurais estão ameaçados

Unesco e a água do cerrado

f\representante da Organização das Nações Unidas para Edu-
V-/ caçüo, Ciência c Cultura (Unesco) no Brasil, diplomata
Miguel Angel Enriquez, terá uma audiência nos próximos dias com
o governador Joaquim Roriz, quando deve manifestar a sua
preocupação com a questão do tratamento de água em Brasília c
com as nascentes do cerrado.

Enriquez cita especificamente as águas do Lago Paranoã, que"estão apodrecendo". Ele explicou que a falta de redes de esgoto,
nos lagos Norte e Sul pode contaminar seriamente o lençol freatico
da cidade. Além disso, grande parte do esgoto In nattira è jogado
diretamente nas águas do Paranoá."Em algumas áreas do lago já c impossível o banho c a prática
de esportes. O problema hoie c preocupante, mas dentro de cinco
anos, se não forem tomadas providências, poderá ter causado
danos irreparáveis ao lago e á cidade", comentou Enriquez.

Há dois anos em Brasília, o representante da Unesco diz que"tem obrigações morais" com a cidade que seu organismo trans-
formou cm Patrimônio Cultural da Humanidade. "Recentemente-

fui visitar Olinda c fiquei dois dias caminhando pelas suas ladei-
ras", conta. Parajmriqucz, ja cjtüamo.-a-€aptlal brasileira tem
tudoTíara dõiínvõívcrcomo poucas cidades no mundo "a 

qualida-
de dc vida e sua juventude".

O representante da Unesco vai tratar também com o governa-
dor Joaquim Roriz da Reserva dc Biosfera do Cerrado, projeto da
Scmatcc que merecerá todo apoio técnico do órgão. Será uma
reunião c tanto.

Bloco na rua
O deputado distrital Salvia-

no Guimarães, atualmente sem
partido, diz que está "obscr-

vando a carruagem da ãuccs-
são ao governo do Distrito Fe-
dcral passar". Segundo ele. a
partir dc agosto "a turma vai
ter que botar o bloco na rua"
Para o ex-presidente da Cama-
ra Legislativa, por enquanto
"está todo mundo blefando".

Humberto Lacerda, presidente do Ibama, analisou os condomínios

que a Secretaria de Obras poderá
iniciar a segunda e última etapa do
processo, a regularização. Humbcr-
to Lacerda informou que a próxima
APA a ser rezoneada è a do Desço-
berto. onde a situação dos condo-
minios também é problemática.

Durante esse período, um grupo
dc trabalho constituído por técni-
cos do Ibama e da Sematec estará
concluindo o rezoneamcnto da
APA do São Bartolomcu. Serão lis-
tados os condomínios com e sem
viabilidade ambiental, a partir do

Plano de governo
O PT dc Brasília já está com

um diagnóstico quase comple-
to dos problemas Distrito Fc-
dcral. Em breve começara a
montar o projeto dc campanha
c o plano dc governo do cx-rei-
tor Cristovam Buarquc. O
maior sonho da direção do PT-
DF c ter a deputada distrital
Maria dc Lourdcs Abadia, do
PSDB. como parceira desta
empreitada.

Aluno pinta paredes do Elefante Branco
Jo—mar Qooçjt-

¦ Tradicional

escola ganha
rpainéis e vida

* T ma atividade cxtracurricu-
i - |ar está empolgando os cs-
1 UTIudantes de 2o grau do colégio
, !»Elefantc Branco, um dos mais an-
< '«"tigos da cidade. Cerca dc 1.500

alunos estão envolvidos no proje-
to dc recuperação do colégio.

Com tintas c pincéis, eles estão
pintando a maioria das paredes
que estavam pichadas ou dcscas-
cadas. transformando-as cm pai-
néis que enfeitam c dão vida á
escola.

As atividades são desenvolvi-
das durante as aulas dc educação
artística, que deixaram de ser mi-
nistradas dentro da sala dc aula.
Os estudantes saem cm grupos pc-
los corredores, com o material nc-
cessário para fazer a lição orienta-
da pelos professores. Reúnem-se
para discutir os assuntos que se-
rão abordados nos desenhos e dc-

Unia noite em Bali
Um salão será decorado
com imagens c temas, onde
funcionará um bazar com
comidas c bebidas típicas,
barracas com tecidos c pc-
ças dc Bali — cangas, cal-
ças, camisas c camisetas,
alem dos famosos batikis. A
festa será animada por mú-
sicas tocadas por Ançklung,
instrumento indonésio feito
dc bambu, c por último ha-
verá um baile animado pelo
conjunto Bali Ritstra,

A embaixada da lndoné-
sia promete uma festa ino-
quccivcl no próximo dia 2
de julho, no Iate Gubc de
Brasília, com inicio marca-
do para as I9h c sem hora
dc terminar. Na ocasião se-
rão sorteadas duas passa-
gens Brasilia-Bali-Brasilia,
ofertadas pela Vasp, e mui-
tos outros brindes.

A festa Uma noite cm
Buli pretende criar um cli-
ma asiático no Iate Clube

Contra-niào
O cx-govcrnador do Paraná

c presidente d^ Partido Pro-
grèssista (PP). Álvaro Dias. te-
lefonou ontem para a deputa-
da distrital Rose Mary
Miranda, também do PP. avi- ¦
sando que cm agosto vai fazer
uma visita à Câmara Lecislati-„,
va "para conhecer melhor o
trabalho dos distritais e am-
pliar o nível dc relacionamcn-
to".

Nepotismo
O deputado Chico Vigilante

(PT) contou ontem a seguinte
htslorinha: sexta-feira foi procu-
rado por trabalhadroes do Caie
do Paranoá que estão ganhando
menos dc um salário minimo.
No local, constatou que essas
pessoas recebem salários brutos
dc CrS 2,8 milhões. Este salário
infimo c pago através da Prefci-
tura Comunitária do Paranoá.
No entanto, segundo Chico Vi-
gilante, a filha do prefeito está
empregada com um salário bem
maior.

Levado ao Paranoá, o dele-
gado do Trabalho. Dr. Marco
Aurélio, determinou que os câl-
culos fossem refeitos imediata-,
mente c a diferença fosse paga
aos demais funcionários.

Bom exemplo

A Associação dc Pais c Alunos
do Centro do Ensino na 107 Sul,
liderada pela jornalista liara Vto-
te, está mostrando que criativida-
dc dá jeito cm qualquer crise. Pa-
ra montar um laboratório dc
informática, por exemplo, a APA
fez o chamado "negócio da Chi-
na", mobilizando os 560 alunos
da escola: vai trocar 100 mil lati-
nhas dc cervejas c refrigerantes
por um microcomputador.

O negócio está sendo feito
com a empresa Latasa. cspccialt-
zada cm reciclagem dc aluminios
c, cm média, cada aluno terá dc
catar 186 latinhas.

Arruda na TV
O secretário dc Obras, José

Roberto Arruda, viajou ontem
para São Paulo onde grava ho-
jc sua participação do progra-
ma Jô On:e e Meia. Arruda vai
disposto a dar um basta ás
agressões c aos preconceitoscontra Brasília. Vai falar c dc-
fender as obras do Metrô e
explicar o sucesso da política
dc assentamento do governa-
dor Joaquim Roriz. Antes dc
embarcar, o secretário avisou:
"Foi o Jô quem me mandou a
passagem."

O alto astral de Roriz
O governador Joaquim Roriz

voltou a Afifrif ontcm Ele foi
pessoalmente ao Congresso Na-
cional, onde comandou num
movimentado "corpo-a-corpo",
uma batalha interna dentro do
PP para fazer aprovar o Imposto
Provisário sobre Movimentação
Financeira (1PMF).

Dos 31 deputados do PP que

As paredes sujas do Elefante Branco eslâo ganhando cores e servindo para os alunos se expressarem

pois 
"dão asas á imaginação". 4 milhões cm 30 dias de trabalho, fazer o serviço, mas despertar no

Entre os temas prediletos dos alu- A primeira etapa, a de recuperar estudante o interesse em preservar
nos estão ecologia, drogas e Aids. as paredes externas da escola, dc- a escola. Segundo a professora dc

"O aluno aprende a conservar verá ser concluída cm duas sema- artes plásticas, Vcrcna Ely, o ren-
o que lhe pertence", diz o diretor nas. Roldão explica que a inten- dimento dos alunos neste traba-
da escola. Roldão Sales de Lima. ção não è deixar dc contratar lho está sendo superior ao verifi-
Segundo ele, já foram gastos CrS mão-dc-obra especializada para cado nas aulas normais dc artes.

Fundo do BB

vai financiar

a produção
O Banco do Brasil liberou CrS

100 bilhões do Fundo Constitudo-
nal dc Financiamento do Centro-
Oeste (FCO) a serem aplicados no
desenvolvimento do setor produti-
vo do Distrito Federal e Região do
Entorno. Os contratos dc financia-
mento foram assinados ontem á
tarde, cm solenidade no auditório
do Palácio do Buriti com a presen-
ça do governador Joaquim Roriz c
do presidente do BB, Akir Calliari.

Roriz destacou que esses recur-
sos vão possibilitar a criação de 200
novos empregos diretos e cerca dc

J00 indiretos jáa partir do próximo
mês e vào gerar receitas e arrecada-
ção de impostos para o DF e Goiás.
"O estímulo á produção é a arma
mais eficaz e inteligente contra a
crise", disse o governador.

Alar Calliari classificou a ceri-
mônia de assinatura dos contratos
como um marco na definição de
uma nova postura adotada pelo
governo federal, diante da consta-
tação dc que não existe um pais
forte sem produção c sem agrkrul-
tura. Ele afirmou que nessa em-
preitada o BB atua como um mero
instrumento do governo no projeto
destinado a garantir melhor quali-
dade de vida no pais.

Os recursos liberados vão ser
usados em 31 projetos — 25 no DF
—, que deverão representar um au-
mento de 6.600 toneladas dc grãos
na produção agrícola do DF e En-
torno, 144 toneladas de mandioca,
400 toneladas dc cana-de-açúcar,
400 toneladas dc ração c mil toncla-
das de hortifrutigranjeiros. 600 mil
litros dc leite c 600 mil cabeças dc
frango de corte.

Besteirol baiano

no Teatro Dulcinat rt
•v Uma comedia para fazer o bra-
silicnse esquecer a crisc estréia ho-
íje.no Teatro Dulcina, ás 21 h. É a
..peça baiana Bofetada, com um
elenco exclusivamente masculino
que se veste de mulher para contar

'histórias detalhadas do universo
feminino.

. A peça é da Companhia Baiana
, de, Patifaria, que escolheu Brasília
como o espaço ideal para garga-
lhadas e deboches. O espetáculo
fica em cartaz até domingo. Os
ingressos estão á venda no teatro
Dulcina a CrS 500 mil (inteira) c
CrS 250 nul (meia).

§Ü

estavam no plenário da t amara.
_28_wtaram 1PMI.
conforme solicitação dc Roriz^
enquanto somente dois acompa;
nharam o cx-govcrnador Álvaro
Dias. O PP tem ao todo 38 parla-
mentares. Roriz conta hoje. se-
gundo levantamento feito ontem,
com a fidelidade dc 35 deles.

Mostra «Io Cinama Cubano — Cine
Bfásllia - 106/107 Sul (Fone 244-1660)
às 16h. 18h o 22h Um Kamam km

Traidoa paio Daaojo — Cultura In-
Qiesa — 708/709 Sul (Fone 244-5650)
D« segunda a soxta-leira ás 16h. 1Bh.
20h e 22h
tortura M—dia - Cine Park 2 (Fo-
ne 234-3336) às 15h30. 17h20. I9h10 e¦2Vi. Suspense (12 anos) Suiça O mu«<u. tegundo

eU. "c um monumento
arquitetônico"

\ Coaraão dc (Mrvi
den Oirritn Henuno* f
di CidtdiMi di C iauri
Ltçbístni rtcrtí boj*<
ra laditocii publica, às
I4HW. cn iprotadm rm
coacwxm pubiicm para o-
C;t)F. Sio maK it 14 mil
pmo» 9« bfigim foi
ama taga.

Ser3 hoje o ütvimen-
to nacional da ("jtt.pí-
nha da Ação da Cidade-
ma Contra a Fone, a
Mi«na c pela \ ida Ha-
\cra uma caminhada, ás
Ifth. da sede da OAB ate
o CongrtMO Nacional

bWi ao r»t»cionjm»nlQ
«* 6 do Pirqac da Oda-O noavokor (nh«

Rmltkoatki, pároco **
Cifrdrtl ér BraúlU. Ia»-
(oa omttm. mm a tfoio
da prJatira-iaau, dona
YVrUtu Rorti, au cam-
pinha paia emaprar 700
cadeira» pari i l*rt ja.

O» deputado» Jo»e
Ornclat (PL). Jorge
Cauh) (PL). AroWo Sa-
tale (PP) e Joic Edmar.
tem partido, mo oi con-
\idadoi para o abnofo-
debate que e reah.-ado
toda.* n qtiartas-fcirat.ho)e. na l ederavio
Induitnaí de Biiwlu

O Siadieito im Pnü-
ciih C i'h d<> OI taro»
hoje. tt IXk.m. atwio-

(\«t 234-3335) às 15h, 17h10. 19h20 e
21H30. Drama (14 anos)
Indochina — Cine Park 3 (Fone 234-

.4336) às 15h30. I8tii5. 21h Drama (12
. ,! ÍPOS).

_A.Fortaleza — Cine Park 4 (Fone
2?4-3336) às 16H30. 18h10, 19h50 e
21h30 Ação (12 anos)

Aaaaaslna — Cine Park 5. às 15h.
.,„17tí. 19h. 21h. Policial (12 anos).

Herói Psr Aeldenta — Cine Park 7
(Fone: 234-3336) às 16h40. 18h50 e 21h

11 Comédia
, „ Feitiço do Tempo • Cine Park 6 (Fone

234-3336) às 15h30. 17h30. 19H30. 21h30
Comédia- Perfuma da Mulhar — Cine Park 8

"• (Fone 234-33361 às 15h40. 18h20 e 21h.
Drama

O profcMOt georpea-
r.o Meiab Oãgua. ga-
nhador dc dnrr«H pré-
níioí iaíCfr»aao8ai» na
área de cinema e >h)co.
rtli miimtí.indo curto
até o dia 2 de juiho no
CEUB

En grande a mobilUa-
fio ootrm para o jantar
dt tobdaríedade am «-
midhtro N»r! Andra».
na dMtmcaria do t »*o.

A Mce-go>ernadora
Mareia Kubitichei pre-
«tkiou ontem a mau^u-
ra^ão do Mu<u Oiimpi-
co. cm Lauianne. na

comentou Leda Cruz, secretà-
ria de uma empresa imobiliá-
ria. O anônimo trabalhador,

porém, nem deve ler tomado
conhecimento do drama da se-
cretária, que parou para rezar

pela sua sorte. Ele fez tudo
com a maior naturalidade, num

prédio localizado a poucos me-
tros da sede da Companhia de
Energia de Brasília (CEB).

? Um anônimo operário es-
pecializado em eletricidade
deixou milhares de pessoas
atônitas ontem no Setor Co-
mercial Sul, quando, de repen-
te, sem cinto de proteção ou
chapéu especial, sem nada que
o segurasse, subiu numa torre
de televisão a uma altura supe-
rior a sete andares para fazer a
manutenção do pàra-raios."Pensei 

que iria se suicidar",

JORNAL DO BRASIL BRASÍLIA quarta-feira, 23/6/93 a J 8
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Metro anroveita terrenos do Calele e Flamengo .,; ¦. , .¦

drogas. Ha mcnos dc um .

Apoio aos professores

Nowesm^U^mqMsatvou Mar lew, Evani vollou ao trabalho

«!• «¦»

Sonícsnu^Ik^ín^euilvou Marlene, Evani voltou ao trabalho

Aduana Lcole
S

Metrô aproveita terrenos do Catete e Flamengo

Os sete terrenos do Metrô nos
bairros do Catete e Flamengo come-
çaram a ser limpos esta semana, atra-

, vés de convênio entre a companhia, a
Comlurh e a Coderte. Todas as áreas
serão exploradas como estaciona-
mento pela Coderte já nos próximos

dias. Trata-se de uma solução tem-
porária encontrada pelo novo diretor
de administração do Metrô. Murilo
Asfora, enquanto não é definida a
municipalizáçào da companhia. Os
terrenos estavam cobertos de mato e
serviam de abrigo a mendigos c trafi-

cantes de drogas. Há menos de um
mês, a Associação de Moradores do
Flamengo convocou a população
para um ato de protesto no terreno
da Rua do Catete, cm frente ao
Largo do Machado, onde já ocor-
rcram estupros c assaltos.
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Aparece a heroína da Baía
Mafçoj Knlonlo Reíendo

¦ Uma jovem de

21 anos evitou

suicídio no mar

CELINA CÔRTES

Um 
dia depois de ter. pulado

na Baia de Guanabara pa-
ra salvar a vida de Marlene Sou-

na Amaral, 57 anos, a comerciá-
ria Evani Terezinha Alves de
Oliveira, 21 anos, admitiu que se
pensasse duas vezes nao teria co-
ragem para repetir seu ato de
coragem: "Mas se dependesse

.-dos tripulantes da barca ela teria
morrido", disse com seu olhar
triste. Depois da aventura, Evani
acompanhou Marlene ao Hospi-
tal Sou/a Aguiar, e lá perto con-
seguiu uma roupa seca na casa de
uma amiga, para poder trabalhar
como caixa na Drogaria Popular,
em Copacabana.

. Os colegas de trabalho custa-
-ram a acreditar cm sua história:
"Duvidei um pouco, mas depois
achei que era mesmo verdade.
Nesse pouco tempo cm que ela
está aqui, deu para ver que c uma
garota legal", contou o suhgercn-
te Valderi Monteiro de Souza.

" Evani vive com seu irmão Clau-
deniir Alves de Oliveira, 19 anos,

i-em uma casa alugada no Jardim
Catarina, no Alcântara, cm São
Gonçalo. Recebe CrS 4.4 milhões
brutos c paga CrS I milhão de
aluguel. Ela tem dois sonhos: co-
nhcccr a mãe. que deixou seu pai
quando tinha quatro anos. c ter
uma casa própria.

Eram cerca de lOh de segun-
da-feira quando Marlene se jo-
gou da Barca Icaraí, no meio do
caminho entre Rio e Niterói.
Marlene havia deixado um bilhe-

pUc na casa de sua filha avisando
..que iria cometer suicídio. Segun-
•'do a familia. Marlene já havia
Sentado se matar outras três yc-

zcs. "Ela linha passado por mim
-meio cambaleantc. e levei um

susto quando a vi cair. Percebi
que ela bateu com a cabeça na
proa, c a barca continuou seu
percurso. Eu a vi boiando, sem se

mexer, c depois desapareceu. A
barca fez a volta c um rapaz ao
meu lado contou que ela havia
avisado que iria pular. Tirei o
tênis, a jaqueta c entreguei minha
bolsa para ele. embora não o co-
nheccsse", lembrou.

Evani nadou em direção à
mulher. Conseguiu pegar um co-
letc e tentou colocá-lo cm Marle-
nc. Quando pediu que ela segu-
rasse cm seu braço, Marlene se

jogou para afundar: "A senhora
vai tirar a sua vida e a minha",
apelou Evani. c só então Marlene
concordou cm lutar para não

morrer. As duas chegaram perto
da barca, Evani pegou uma bóia
jogada ao mar c Marlene foi iça-
da por uma corda, enquanto a
jovem foi parar debaixo da proa.
"Ouvi as pessoas dizendo: cadê
ela? Gritei que estava bem e iam-
bêm me puxaram com uma cor-
da", disse ela. Quando voltou á
barca, foi aplaudida pelos passa-
geiros. c chegou a duvidar de seu

próprio ato. "Acho que senti um

pouco de medo quando as forças
me faltaram, na hora em que
cheguei perto dela", admitiu
Evani emocionada.

Câmara dispensará 400

servidores irregulares

O juiz Ademir Pimentcl, da 4'
Vara de Fazenda Pública, conce-
deu liminar que levará à dispensa
de cerca de 400 funcionários da
Câmara Municipal do Rio, admi-
tidos sem concurso ou por meio de
transferências irregulares. Os fun-
cionários — 25% do efetivo da
Câmara — tiveram sua situação
legalizada pela Lei 1.080, de 1988.
que foi questionada cm ação po-
pular, no ano seguinte, pela então
presidente da casa, vereadora Re-
gina Gordilho. com a intenção de
demitir todos eles.

Apesar de a liminar não repre-
sentar o julgamento do processo c
de os réus — funcionários e os
vereadores integrantes da Mesa

na-RJ) comemorou ontem a deci-
são judicial como o fim de sua luta
pela moralização da Câmara. Ela
lembrou que sofreu oposição de
seus colegas da antiga Mesa Dire-
tora. vereadores Sami Jorge, Neu-
za Amaral, Chico Alencar c Carlos
Alberto Torres.

O vereador Sami Jorge, atual
presidente da Câmara, adiantou
que não há nenhuma possibilidade
de a casa não cumprir a decisão do
juiz. Jorge convocou a Mesa Dire-
tora para uma reunião hoje, onde
será discutida se a defesa dos réus
será apresentada pela casa ou indi-
vidualmente. Segundo cálculos de
Regina Gordilho. a Câmara ivista-

Dirctora^jemn-sido-eotmjca^—Cr$~2n)ílhôes por mês com os
aõTílíprescntardcfcsa, a agora salários dos funcionários contrata-
deputada Regina Gordilho (Pro- dos irregularmente.

Apoio aos professores
A permanência de professores

durante pelo menos cinco anos nas
escolas e a criação de um quadro
especial para diretores da rede mu-
nicipal foram defendidas ontem
pelo prefeito César Maia. "A fun-
ção de diretor deveria ser especifi-
caco acesso feito através de cur-
sos c concurso interno", disse o
prefeito.

Ainda não foi decidido se as
idéias defendidas pelo prefeito se-

rào incorporadas ao plano de car-
reira que a Secretaria Municipal de
Educação está fazendo para o ma-
gistério. O plano já foi concluído e
analisado por Maia. que disse con-
cordar com o aspecto qualitativo
do projeto. A secretária municipal
de Educação, Regina de Assis, li-
cou de divulgar ainda esta semana
o plano, que não trata dos venci-
mentos dos professores.

ICE diz 
que 

advogado

pôde 
reconhecer Paula

O laudo sobre as condições de
luminosidade no dia do assassina-
to da atriz Danicla Percam realiza-
do pelo Instituto Carlos Eboli, in-
crimina Paula Thomaz. Segundo a
conclusão dos peritos do ICE. Hu-
go da Silveira, mesmo sendo mio-
pc. poderia ter percebido a presen-
ça c reconhecido depois a acusada.
"Existiu no local c circunstância
considerados neste exame, sobre o
rosto da indiciada, iluminação su-
ficicnte para que a mesma fosse

vista com clareza da posição onde
se encontrava a testemunha ", des-
crevc o laudo.

Em Brasília, a sexta turma do
Superior Tribunal de Justiça nc-
gou por unanimidade pedido de
habeas-corpus para Paula Tho-
maz. Com esta decisão do STJ. os
advogados de Paula não poderão
mais tentar colocá-la cm liberdade,
antes de seu julgamento pelo júri
popular.

Brizola tem -
m

2 secretários-

confirmados.

Após meses de discussões com
deputados estaduais de diversos
partidos, o governador Leoliei
Brizola fechou um acordo e come-
ça a escolher os nomes que irão
compor o novo secretariado. Um
dos primeiros a ser confirmado foi
o deputado Jorge Leite (PMDtí)
que ocupará a Secretaria de In-
dústria, Comércio. Ciência e Tec-
nologia, no lugar de Eduardo
Azeredo Costa. De acordo com
Aluizio de Castro (PPR). prirtci-
pai articulador da coalizão na AV
sembléia Legislativa, Brizola tam-
bém teria concordado em entregar
aos naderistas — liderados pelo
presidente da Alcrj, José Nader
(sem partido) — as secretarias de
Saúde e Transportes.

Para fechar ontem o acordo
com Brizola. Nader c Castro esti-
veram duas vezes no apartamertlo
do governador. A garantia de l'n-
tregar as pastas da Saúde e de
Transportes aos naderistas foi tia-
da logo no primeiro encontro, das
I2h ás I5h Apesar da cxpectati-
va, Brizola voltou atrás e decidiu
manter Pedro Valente como irtu-
lar da pasta de Transportes A
nomeação de um dos naderi.uas,
José Montes Paixão (sem partido)
c Antônio de Carvalho (PFL),
acabou sendo descartada pelo go-
vernador.

Para a pasta da Saúde, cm
substituição a Luiz Cadorna, os
candidatos mais cotados ate o ü-
nal da noite eram o deputado I cr-
nando Gonçalves (PTB) e Joa-
quim Tavares (PMDB). Alem da
experiência na administração hos-
pitalar, Gonçalves está bem cota-
do porque é sobrinho do depu-
tado federal Fábio RanhcLtü,
membro da executiva nacional.e
presidente do PTB no estado.. A
secretaria de Comunicação de\e
ser ocupada por Anthony Garoti-
nho. cx-preleito de Campos, que
já teria inclusive sido convocado
para uma reunião.

PELA CIDADE

A empresa de ônibus 1001, que
mantêm diversas linhas entre Nite-
rói e Rio. precisa ser fiscalizada
com urgência pelo Dctro. São pou-'.tos ônibus circulando, as tabelas de
horários não são cumpridas c os
usuários são desrespeitados diaria-
mente por motoristas que se recu-
sam a parar nos pontos.
• A Telcrj esclarece que são feitos
reparos semanais no telefone público
que sene aos motoristas de táxi que
fazem ponto na Praça Padre Mi-
guel, em Realengo. O vandalismo
naquela área é tão grande que a
Telerj chepou a pedir que os próprios
motoristas protegessem o aparelho.

PONTO A PONTO

O apelo não adiantou e a empresa
estuda a possibilidade de retirar o
aparelho, pois os custos de reposição
são muito altos.

Um trailer. na esquina das ruas
Carlos Palut e Gomes de Almeida,
na Taquara. Jacarepaguá. funciona
a noite toda. Seus freqüentadores
fazem barulho e provocam brigas
no local.

Há 15 dias está faltando água na
Rua Magoari, em Realengo. Mora-
dores esperam providências da Ce-
dae.

O esgoto jorra ha vários dias na
Praia Pintor Catagneto. na Ilha de
Paqucta.

MpjBaB àjss-ípjfek âd
O prédio 15 da Roa Senador Ja-

guaribe, no Rocha, está sem água
desde a semana panada. A Cedae
restabeleceu o fornecimento na rua,
mas parece ter esquecido deste edifi-
cio.

Moradores da Rua Santa Ale-
xandrina, no Rio Comprido, estão
sem água há dois dias c a Cedae
não dá qualquer justificativa.

Apesar das reclamações, a Cedae
ainda não consertou o vazamento de
esgoto da Rua Marechal Francisco
de Moura, em Botafogo.

R»c<amacÔ0S pa^a coluna
idí; 4465 dç í«3un^8 <Sa* IJfl
as I5fi

Túnel fechado hoje
O Túnel Santa Bárbara estará

fechado ao trânsito hoje. das 23h as
5h. no sentido Laranjciras-Catüm-
bi. A Secretaria Municipal de
Obras vai fa/cr serviços de ma nu-
tenção do túnel, como lavagem dc
paredes, limpeza de luminárias' c
troca dc lâmpadas.

Almoço inioxiea 58 estudantes
O almoço de onlcm no cabeça. diarréia c vômitos dc-

Cicp do Parque Mataruna, pois dc comerem arroz, fei-
próximo ao Centro dc Ara- jào, frango c salada de legu-
ruama, pode ter provocado mcs. Os estudantes foram
intoxicação de 58 crianças, levados ao Pronto Socorro
Elas começaram a ter dores de Municipal e liberados á noite.

Nevoeiro fecha Santos Diunont
Minifazenda

A Barra da Tijuca ganhou
uma minifazenda, com direi-
to a vacas, cavalos, pôneis,
galinhas americanas, cabritos
e outras espécies dc animais.
Ela foi montada ao lado dó"
supermercado Carrefour, nií"
Avenida das Américas, e está.
aberta aos clientes do super-,
mercado, de segunda a sáhav
do, das 9h ás 20h, até o dia 1?
de julho. A fazendinha foi
montado pela empresa Barra
Livre, que oferece às crianças
brincadeiras como a toca do
coelho c pescaria. Quem qui-
ser pode ainda passear a ca*-'
valo. A entrada c franca.

Zôo recebe hoje

A elefanta Koala — a única do
Zôo do Rio — vai ganhar uma
companheira. Chega hoje ao Jar-
dim Zoológico a elefanta Miúna,
do Grco dc México, que ficará lã
seis meses, em tratamento médico.
No ano passado, quando o circo
Adriana lor»t»

elefanta do circo
viajava pelo Maranhão, um aciden-
tc com a carreta dos animais deixou
Miúna com duas lesões na pala
direita. Os técnicos do zôo cuidarão
do animal, com a colaboração de
veterinários da Universidade Ru-
ral.

O nevoeiro que cobriu parte
da cidade na manhã dc onlcm
mudou a rotina do tráfego dos
aeroportos e barcas. O aerporto
Santos Dumont foi fechado das
7hl5 às 9h, c dois vôos da pon-
tc-acrea dc 8h 15 c 9h, foram
tranferidos para o Aeroporto

Internacional. As 10 barcas da
Conerj que ligam o Rio a Nite-
rói, Ribeira c Paquctá navega-
ram com o auxilio dc radares ale
às 11 da manhã. O professor da
UFRJ Waldo Marques disse que
o nevoeiro foi provocado por
uma inversão térmica.
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,\//Át' Tyson . t/ue atuiu solto, entre as praias tio Arpotulor e do Diabo, não è cachorro perigoso, segundo seu ex-dono. Nelson Azulai

Outros banhistas informaram
ontem que Mike Tyson lenta se-
guir Nelson de volta para casa.
mas este o enxota para a praia. 0
cão. segundo os banhistas, de-
monstra tristeza e fica horas ui-

vando. Mas Nelson Azulay, 34
anos. comerciante dc jóias e luta-
dor de jiu-jti.su. afirma que tudo
de não passa de inveja das pes-
soas. Sua versão ê de que deu o
cão para o Baiano — um homem

16 • quarta-feira, 23/6/93

Foto» do Luiz Carlos Oavirt

praia

que mora nas pedras do Arpoa-
dor — porque na praia o animal
tem mais liberdade. Nelson alega
que. se o dobermann atacou al-
guèm, é porque foi provocado."Ele estã bem e ate jã arrumou
uma namorada, a Fenix, unia vi-
ra-lata com sangue dc dober-
mann". acrescenta.

Mas Sérgio não ò o único a
reclamar. São inúmeros os fre-
qüentadores do Arpoador que játiveram problemas com Mike Ti*
son. "0c 

jã mordeu minha ca-
chorra". conta o banhista Marco
Santiago, dono da Itusky siheriana
Duna. Outro rapaz, que não se
identificou por ser amigo da fami-
lia Azulay. diz que Mike Tyson
atacou sua namorada. Segundo
ele. Nelson "sc cansou" do dober-
nuwn c passou o abacaxi á comu-
n idade.

Quem está realmente preocu-
pada com o destino do cão é Léa
Marina Costa e Silva. 45 anos.
diretora da Suipa (Sociedade Uni-
versai dc Proteção aos Animais):"Eu morro dc pena deste cachor-
ro. Não gostaria que ele fosse le-
vado pela prefeitura, porque sc
ninguém sc interessar pelo ani-
mal. cies acabam sacrificando-o".
Para Léa. além de cruel, Nelson
está sendo irresponsável "É
crueldade com inau-caratisnío. Ele
ainda debocha dc quem reclama c
acha a maior graça dos ataques de
Mike Tyson", conta Lca.

aterroriza

CIDADE K)k\ \! IX) liKASII

Ordem para <
I I Estado e Prefeitura estão ca-
da vez mais próximos dc se cn-
tenderem em pelo menos um
ponto: a organização do polcmi-
co trabalho dos flanélinhas. Pela
primeira vez, ontem, vários seto-
rcs das administrações estadual c
municipal se reuniram para tra-
çar pontos que levem á rápida
regulamentação da lei estadual
2077, de 11 de fevereiro dc ]993,
dc autoria do deputado Eduardo
Chuay (PDT). Realizada no final
da manhã na Secretaria dc Poli-
cia Civil, com a presença do se-
cretário c vice-govemador Nilo
Batista, da reunião saiu um gru-
po de trabalho que estudará os
principais pontos da rcgulamen-

s 'flanélinhas'

taçâo da lei, que prevê o cad.iv
tramento dos flanélinhas pela Po-
licia C ivil c tem até 11 dc agosto
para entrar em vigor.

Participaram da reunião dele-
gados, o deputado l-.duardo
Chuay. representantes da CLT
Rio. Secretaria Municipal dc l a-
zenda c Coderte. Alem do cadas-
tramento dos flanélinhas, a lei
prevê ainda a cobrança pelo ser-
viço; a determinação exata dos
locais de estacionamento — a
exemplo do que ocorre com a
rede Itaipark.: e a supervisão do
serviço pelas polícias Civil e Mili*
tar Nenhum representante da
PM esteve na reunião

'Dobermann'

¦ Cão que dono
abandonou ataca

pessoas e animais

Abandonado 
há um mês por

seu dono na Praia do Dia-
bo. no Arpoador. o imponente
dobermann Mike Tyson — dc pêlo
lustroso e coleira prateada — vi-
rou caso de policia. O cx-cào dc

família é agora um cachorro dc
rua que mais parece uma criança
rejeitada, mas muito mais perigo-
so que um simples vi ra-lata. Ele jáatacou diversos cães e algumas
pessoas — a última foi o técnico
judiciário Sérgio Roberto da Silva
Quero, dc 40 anos. que deu queixa
na 134 DP (Posto 6) e pensa em
processar o dono dc Mikc Tyson,
o comerciante Nélson Azulay. fi-

— Iho do famoso dermatologista
lilias Azulay.

Na manhã de segunda-feira.
Sérgio conversava com um amigo
na Praia do Diabo, próximo ao
cachorro, que mordia um coco
verde. As chaves caíram no chão c
Sérgio se abaixou para apanhá-
Ias. Mikc Tyson avançou, aboca-
nhou-lhe a mão e o ombro direi-
tos. O dobermann só o largou
quando um rapaz jogou o coco
em direção ao mar. Sérgio foi le-
vado por policiais militares ao
Hospital Miguel Couto e ficou
dois dias sem trabalhar. "Um dia
desses o cão pode matar uma
criança", avisa Sérgio.

retiraram da encosta da A venida Nienwyv^wara^/u^airuu^nieaçavat^^^^^o^^^^^a

Geo-Rio inicia obra e 
garante

liberar a Niemeyer até dia 30
A hlinívw-ln In. .1 . /*""* ... .* ...A Fundação Instituto de Geo-

técnica (Geo-Rio) iniciou ontem a
primeira etapa das obras de estabi-
lizaçào da encosta do Morro do
Vidigal. na Avenida Niemeyer. À
tarde, foram destruídas a golpes de
picareta duas casas que ameaça-
vam desabar. Também já está con-
cluida a construção de um painel
de concreto armado e chumbado
na rocha para conter o terreno sob
uma das casas abaladas pela ava-
lanche do último dia 2. que provo-
cou a morte de três pessoas. Se*
gundo o presidente da Geo-Rio,
Moyscs Vibranovski. se o tempo

continuar bom, o cronograma de
conclusão dos trabalhos será cum-
prido c a avenida liberada até o
próximo dia 30.

Firmas contratadas pela Geo-
Rio retiraram ontem pedaços de
pedra e terra que ainda poderiam
cair sobre a pista da Avenida Nie-
mcyer. Hoje começa a limpeza do
local, realizada em conjunto com a
Comlurb. Funcionários da Geo-
Rio trabalharão também á noite.

A Defesa Civil tem mantido
plantão no local de 9h ás I8h para
impedir a passagem de pedestres e

ciclistas, que insistem em andar
pela área interditada. Apesar do
perigo, Cristiano Nogueira, de 19
anos. morador do Condomínio
Village São Conrado, atravessou a
pista para levar sua bicicleta ao
conserto, em Ipanema. "Pensei

que so estava fechada para car-
ros". desculpou-se. Já Rogério
Bauer. de 42 anos. que mora na
Gávea, deixou o carro na revisão,
cm São Conrado. e voltou para
casa de bicicleta, mas teve que car-
regá-la nos ombros, ao passar em
meio das pedras.

Prefeito 
promete 

ruas _

! Sindicato faz

| 
denúncias

| contra Cerj
Uma comissão de deputados

j estaduais visitou ontem as instala-
j çòes do Centro de Distribuição de
! Niterói, da Companhia de Eletri-
j cidade do Rio de Janeiro (Cerj).
j onde recebeu uma série de denún-
; cias contra a empresa do presi-
I dente do Sindicato dos Eletricità-
j rios de Niterói. Geraldo Antônio
j Rocha Rabelo. Ele denunciou fal-
I ta de segurança no trabalho, suca-
! teamento da empresa, desvio de
| verba e-dc-materiais e fraude nas
í licitações. Na próxima segunda-' feira, os deputados vão entregar
! um relatório ao Procurador Geral
j dc Justiça. Antônio Carlos Bis-
I caia. Também ontem, a Cerj des-
j mentiu todas as denúncias.

O presidente do sindicato aler-
tou também que parte do Estado
do Rio corre o risco de sofrer um
novo blecaute. Segundo ele. o sis-
tema da Cerj, que abastece 75%
do estado, está inteiramente aban-
donado, e muitas subestações não
tém manutenção. O sindicato de-
nunciou que ocorrem cerca de
cinco acidentes fatais por ano.

Ontem, a Cerj destacou que a
boa administração da empresa foi
confirmada recentemente pelo mi-
nistro das Minas e Energia. Pauli-
no Cícero. Visitaram a Cerj os
deputados Heloneida Studart
(PT). Sérgio Cabral Filho
(PSDB). Alexandre Cardoso
(PSB) e Paulo Banana (PT).

And th Arruda

sem buracos em agosto

A operação tapa-buracos. reto-
mada pela prefeitura depois de três
meses, deverá colocar as ruas em
condições normais até o final de
agosto. A previsão é do prefeito
César Maia, que esteve ontem cm
Jacarcpaguá, por onde as obras es-
tào sendo iniciadas. Segundo o di-
retor do Departamento Geral de
Vias Urbanas (DGVU). Carlos
Rpbcrto Koeler. os trabalhos esta-
vam paralisados porque as duas
maiores usinas do Rio — a da
Avenida Francisco Bicalho c Jaca-
repaguá, responsáveis por 70% c
20% da produção dc asfalto na
cidade, respectivamente — esta-
vam cm manutenção."Só estávamos realizando os
serviços cmergenciais. mas cm uma
semana a cidade já estará com uma
nova cara", garantiu Koeler. Além
dc Jacarcpaguá, os bairros conside-
rados prioritários são Pavuna, Ita-
nhangá. Laranjeiras, Tijuca c parte
do Centro. Botafogo e Laranjeiras.
Koeler explicou que a prefeitura
aproveitou a defasagem na assina-
tura de contrato dc fornecimento
dc matéria-prima, para realizar a
manutenção das duas usinas, que

funcionavam a "meio vapor" e vol-
taram a operar ontem. As outras
duas usinas asfáliicas do AHgjjji
Boa Vista e dc Santa Cruz •— traba-
lham com asfalto frio para ruas dc
tráfego leve, e são rcspons.ivcis^ir
10% da produção.

César Maia visitou a usina da
Francisco Bicalho e. no trajeto até
a Rua Cândido Benicio, no Maio
Alto. encontrou vários buracos.
Um deles, uma obra que aguarda-
va conclusão há vários meses i;fi
Rua Doutor Salamini. na Tijucj.
começou a ser coberto ontem. Sc-
gundo Maia, a multiplicação cios
buracos na cidade se deve á pressa
com que as ruas foram reçgpeadas
para a RiO-92. "Foram usad.t^tif-
inadas finas de asfalto. Nem toda a
chuva do mundo produziria essa
buraqueira toda na cidade em cm-
co meses", declarou o prefeito ('ti-
sar Maia informou ainda que a
prefeitura está lutando na justiça
para receber as multas aplicadtfs
contra as empresas que deixanfKü-
racos abertos nas ruas, depois dc
realizar suas obras. Segundo ele. as
multas já atingem USS 25 milhões
(CrS 1,37 trilhões).

Maia 
quer sindicância

O prefeito César Maia afirmou
ontem que mandará abrir sindicán-
cia para apurar as denúncias de
corrupção que envolvem um fun-
cionário lotado cm seu gabinete c
fiscais do Município. Maia garan-
tiu que tem "o maior interesse" cm
apurar os fatos "o mais rápido pis-
sivcl" e fez contato com o presiden-
te da Confraria dos Extorquidos.
Ricardo Bronze, que entregou ao
procurador-geral de Justiça do Es-
tado. Antônio Carlos Biscaia, um
documento em que acusa ainda lis-
cais do Estado, um secretário dc
um município da Baixada Flumi-

Antes de saber o nume dos fun-
cionários da prefeitura envolvidos
cm corrupção, ele afirmou que exis-
tem "mais dc mil servidores" lota-

"Queremos apressar o processo,
antes que ele chegue ao Ministério
Público", disse Maia.

Ul>S CI1I SCU L'.timn.í<. Sviii.m
assessoria de imprensa, este nume-
ro e elevado porque vários órgflos
da administração direta fazem par-te do organograma do gabinete.
Entre eles. estão a Secretaria Ex-
traordinária dc Meio Ambidlífe.
que tem como titular Alfredo Sir-
kis, c subchcfias como a de assun-
tos administrativos, que trata dc
todas as licitações da prefeitura
Além destes, toda a administração
do (entro Adminisiraiivn sfcgu-
rança e cerimonial engrossando
quadro de funcionários vinculados
ao prefeito.

MSM
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Camelô suspeito de incêndio em Madureira

9 Menos de 24 horas após a destruição de uma loja, mais duas pegaram fogo na área de onde os ambulantes foram removidos
Pela segunda noite consecutiva'dllas lojas foram destruídas por

Incêndios no Centro de Madurei-'W— 
onde há uma semana carne-"fôsToram retirados das ruas c, cm

7èpresália. obrigaram o comércio
rf,g fechar. O fogo atingiu ontem a
..'Calçado Laccio Ltda., na Rua"Mària Freitas, 87/A, e a loja vizi-

Modatex. A Defesa Civil in-iterditou todo o prédio, pois há"risco dc desabamento da lage. Al-'^uns comerciantes, que não quise-
rçm se identificar, acham que os
incêndios sào criminosos e provo-' éídos pelos ambulantes.

A suspeita foi reforçada por-
.íjue os bombeiros do Quartel de
fcÇapipinho encontraram a porta
j.tia, sapataria arrombada, além de
. «rias prateleiras derrubadas. O

fçjmbate ao incêndio reuniu 30
j hqpiens cm seis carros. O fogo
.(•começou por volta das 3h40 dc

ontem, nos fundos da loja, no
-Jp/fco dc um prédio dc quatro«,K
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andares. Segundo moradores, no
terceiro e quarto andares funcio-
nam como depósito de mercado-
rias de camelôs.

Prefeito reage — O prefeito
César Maia disse que o incêndio
na loja Laccio pode ter sido"queima de arquivo", provocada
por camelôs. "Ali funcionava um
depósito de camelôs c nós já es-
touramos vários deles. Provável-
mente, eles retiraram as mercado-
rias c tocaram fogo, como queima
dc arquivo", afirmou.

Maia não acredita que os co-
merciantes se deixarão intimidar
com os últimos acontecimentos,
passando a defender a permanén-
cia dos camelôs cm Madureira:"Se eles quiserem os camelôs, que
mc mandem uma carta, mas nào
acho que isto esteja ocorrendo".
Os ambulantes estão impedidos
dc trabalhar em três ruas. Justa-
mente em duas delas ocorreram
os incêndios. O fogo de ontem foi

a menos de 200 metros do Lojâo
das Épocas, queimado na madru-
gada de segunda-feira.

À tarde, representantes do co-
mércio de Madureira se rèuniratn
com o Administrador Regional,
Oscar Cardoso da Costa, para
exigir mais segurança. Segundo
Felipe Morgensztern, presidente
da Associação Comercial de Ma-
dureira, apenas as grandes lojas
têm seguranças à noite. Ele acha
que o incêndio pode nâo ter sido
causado pelos camelôs, mas por
quem os abastece.

O dono da loja Laccio, José
Reis de Almeida. 49 anos. teve
prejuízo total e avaliou cm CrS 7
bilhões só a perda dc sete mil
pares de sapatos. "Nào tenho cer-
teza, mas tudo indica que pode ser
vingança dos camelôs", sugeriu.
O dono da Modatex, Spiridion
Wadih Jreigc, 53 anos. estima cm
CrS 2 bilhões o seu prejuízo.

Martaldo Araújo
|g ^
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W&fipo comciou nus tinitios da sapataria /^/cr/u. H|
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CURSOS

' os bombeiros encontraram a poria arrombada

Estão abertas as inscrições pa-
1^0 curso Programação neuro-

{Mística, que será realizado cm
lio. em dois módulos — dc 23

e de 30 a 3 dc agosto. O
jo será ministrado pelos psi-
ngos Johann Kluczny, Cristi-

Jjiouein e Rosângela de Olivci*
astro, que lera participação

ècial. O curso % ai acontecer na
firatininga, 135, na Gávea,
inscrições custam USS 30.

armações pelos telefones 285-
1499 e 265-222S.
Teatro

A Cia. Brasileira de Espetá-
eulos promove curso de teatro
com Fernando Reski. na Asem-

Copacabana. 500/502. Matri-"'cuias 
e informações pelo telefo-"nc. 541-8318.

,J'c^samento

^-d^rá palestras sobre Aristóteles,
-•como parte do curso Introdução••uoycnsamento 

grego, nos dias 6.
D. 20 e 27 de julho, das 18h ás

,~20h, no Salão Dourado do Fó-
-jftim dc Ciência e Cultura da•dUFRJ, na Avenida Pastcur 250.
uJUrca. telefone 295-1595.

^fttrgia
, Estão abertas as inscrições

0 fiãfa o VI Congresso Brasileiro
d*d -Energia c o I Scmituirin j^nií.
tlô-Americano dc Energia, queserão realizados no auditório do

DES, na Avenida República
do Chile, 100, Centro, entre os
dias 18 c 22 de outubro. Os inte-
ressados devem procurar o Fó-
rum de Ciência e Cultura da
UT RJ. na Avenida Pastcur 250
blindar, Urca.
Psicanálise'J ' 4
niA Universidade Santa (Jrsula

ejtó com inscrições abertas paraos^cursos dc especialização cm
Psicanálise. Teona Psicanalitiai c
Extensão em Psicanálise. O pn-rtíciro curso é destinado a médicos
teólogos; o segundo, a qual-
quer profissional de nivel superior
e"o terceiro, a estudantes no últi-
mo período. As inscrições podemser feitas até 30 de junho, na Rua
Fernando Ferrari, 75, prédio 6,
sah 1006. ou pelo telefone 551-
5542, ramais 248 e 139.

Uenf adia 
prazo para

inscrição a vestibular
A Universidade Estadual do

Norte Fluminense (Uenf) prorro-
goü até a próxima sexta-feira, dia
25, o prazo dc inscrições para o
vestibular. Os interessados devem
ir a Avenida B&rtolomeu dc Gus-
ma o 859, cm São Cristóvão, onde
fica a sede da Secretaria Extraor-
dinária de Programas Especiais,
responsável pela criação da uni-
versidade. Os telefones de contato
são (021) 290-2913. 248-1287 e
2W-9548. Para receber as bolsas
dc iniciação cientifica e de traba-
lho. basta preencher formulário
próprio, no ato da inscrição.

Os candidatos devem levar
carteira de identidade, certificado
de conclusão do segundo grau c
comprovante do deposito bancá-
no da taxa de inscrição (CrS I
milhão), na conta 30055-34. do
Buncfj, nu vuior de L ri i milhão,
nominal á Fundação Estadual
Norte Fluminense - Vestibular 93.
A confirmação das inscrições será
entre 29 de junho e 3 dc julho. A
nova universidade oferece 104 va-
gas para os centros dc Ciência c

Tecnologia (32); Biôaências, bio-
tecnologia (32) e Ciência e Tecno-
lògia Agropecuária (40).

Interior — Continuam fun-
cionando também, até 25 dc iu-
nho. os locais dc inscrição fora da
capital: cm Campos, no Funde-
nor. á Av. Presidente Vargas 180.
C entro; em Macac. no Centro
Macaé de Cultura, á Avenida Rui
Barbosa 780. Centro; em Itaoca-
ra. na sede da prefeitura, á Praça
Toledo Piz/a s n". Centro; cm
Santo Antônio de Padua, na sede
da prefeitura, â Praça Visconde dc
Figueira 57, Centro; e cm Itapcru-
na. na Secretaria Municipal dc
Educação, á Rua Francisco Sá
Tinoco 766, Centro. O atendi-
mento é feito entre lOh c 17h30.

jQsJULvcsifbuiafulorciiãmadõr
pela quinta reclassificaçâo do
Vestibular-93 da Uni-Rio têm
prazo até amanhã, dia 24, (ma
fazer suas matrículas. Quem esti-
ver nesta situação deve se apre-
sentar á Procg, á Avenida Pastcur
458, Urca, das lOh ás I6h.

Avenida das Américas

tera obras em um mes
Se tudo correr dentro do pre-

visto pelo secretário municipal de
Obras, Márcio Fortes, a sinaliza-
çào e a construção de pistas late-
rais na Avenida das Américas, na
Barra da Tijuca, começam em um
mês e devem ser concluídas até
dezembro. Amanhã a prefeitura
deve concluir a licitação para as
obras, orçadas em USS 5 milhões
(CrS 275 bilhões). Segundo
Márcio Portes, se nenhuma das
nove empresas que participam da
concorrência recorrer do resulta-
do da análise das propostas —
que será divulgado amanhã —
serão abertas de imediato as pro-
postas de preço e anunciado o
nome do vencedor.

Ontem, o estudante Rogério
da Gama Pereira, dc 16 anos. da
Escola Municipal Sérgio Buarque
de Holanda, localizada nas proxi-
midades da Avenida das Améri-

cas, entregou um abaixo-assinado
ao prefeito César Maia, cobrando
as obras. Na sexta-feira passada,
uma aluna da escola morreu atro-
pelada na avenida. Segundo
Maia. o projeto nào foi executado
porque as empresas que partici-
pam da concorrência entraram
com recursos administrativos.

O prefeito também criticou o
deputado estadual Marcelo Dias
(PT), que entrou com ação popu-
lar na Justiça pedindo embargo
da licitação. Segundo o secretário
Márcio Fortes, a Justiça nào con-
cedeu liminar á ação c a licitação
tramita normalmente. Além do
estudante Rogério, o prefeito re-
cebeu ontem para almoço, no Pa-
lado da Cidade. 32 alunos da rede
municipal de ensino que tiveram
trabalhos premiados na recente
Rio-93.

Com a reforma iüitwlós serão organizados para nüo ocuparem o espaço destinado a pedestre

Atlântica 
ganhará 

cara nova

¦ Obranocalçadâo

quer recuperar a
imagem de postal

calçadào de pedras portu-
V,/ guesas da Avenida Atlánti-
ca que fica junto aos prédios será
reconstituído e os bancos e jardi-
neiras, reformados. O anúncio foi
feito, ontem, pelo administrador
regional de Copacabana. Jessé
Falcão, que pretende recuperar a
área degradada pela ação dos
vendedores ambulantes que cx-
põem suas mercadorias cm árvo-
res, coqueiros, postes e até cm
placas de sinalização. A obra. se-
gundo ele, lambem também será
fundamental no combate a ação
dos camelôs porque vai exigir a
reordenaçào das barracas para re-
cuper a imagem dc um dos mais
belos cartões-postais da cidade.

"Quando entregarmos as

obras, os grandes hotéis vão cola-
borar arcando com a manutenção
c segurança da calçada", disse
Falcão. Ele adiantou que a obra
já está programada c o cálculo
dos investimentos necessários esta•sendo feito para ser entregue ao
Departamento Geral dc Vias Ur-
banas, da Secretaria Municipal de
Obras. O administrador também
afirmou que vai solicitar os servi-
ços da Fundação Parques c Jar-
dins, da CET-Rio c da Rioluz.

Falcão disse que a reconstitui-
çào dos 4.2 mil metros do calca-
dão da Avenida Atlântica será o
próximo round da batalha da Re-
gião Administrativa contra os ca-
melós do local. Ja existe inclusive
um modelo dc quarteirão, dernar-
cado na Avenida Copacabana,
entre as Ruas Rainha Êlizabeth e
Joaquim Nabuco. que prevê co-
mo ficará o trecho após a obra.
com desenhos no chão apontando

espaços onde a montagem de bar- •
raças seria liberada. A idéia é per-'
mitir o reassenlamento de mais de !
mil camelôs, com a aplicação dos.
dispositivos da Lei 1876 de 1992 '
que expulsaria boa parte das bar-;
raças montadas em locais irregu-,
lares. "Ja cadastramos 150 umbu-
lantes e pretendemos obter.;
agora, dados de 800 deles em um
mês", estimou Falcão. Ele explica ¦
que, a partir do recadastramento, |scra possível demarcar paráme-
tros para instalação de barracas
que devem ficar a dois metros de i
distância das faixas de pedestres. |
garagens, árvores e jardineiras.;
Alem disso, serão proibidas bar-1
raças cm frente a bancos, escolas.,
edifícios públicos e pontos dc ôni-'
bus. Em 90 dias. a nova demarca-
çào deverá ser concluída pela Re-,
gião Administrativa c ser
encaminhada á Secretaria de
Obras.

PBKA PRIMEIRA VEZ

lUMA AGENCIA

I BRASILEIRA GANHA

| 
UMGRANDPRIX

NO MAIOR FESTIVAL

PUBLICITÁRIO DO

MUNDO

Em apenas 4 anos a D.M9 fez a mais
meteórica trajetória que uma agência járealizou em nossa propaganda. Saiu cio
93° lugar do ranking para .se (ninsfontiar,

--numa-dãis-fôTnaiures agencias bnasilei-
ras. em meio à maior crise econômica
do Brasil. Conquistou todos os prêmios
de nossa publicidade.

Mas além disso, e principalmente,
a I)M9 foi sempre uma agência vende-
dora Campanhas como Pizza e Pipoca
com Guaraná; Lego, o Brinquedo queVira Brinquedo; loja de Fábrica Ford;
Sua TV nao é Sharp?; Pauli, a Marca
do Campo (o caipira) e muitas outras
bateram recordes de vendas, conquista-
ram mercado e o respeito dos anunciantes.

Por outro lado, além de boa em
criação e eficiente em resultados, a
DM9 é um txmi negócio. Nascida da
uniáo de Nizan Guanaes, Aflbnso Serra

Júnior e Guga \ alente com o Grupo
Icatu, ela foi ajxxHada em 91 pela rvvbU
Exame coíik > um dos 20 negócios mais
bettt-MK'ed>d( is de nossa ec< >n< xnia. —
No mesmo ano em que Nizan Guanaes,
sócio e diretor criativo tia agência, foi
escolhido pela Gazeta Mercantil líder
Empresarial do Setor.

Neste momento de grande alegria
em que conquistamos èsse feito inédito
para o Brasil, ((urremos dedicar este
prêmio ao Marcello Serpa, que, junta-
mente com Nizan Guanaes, criou a
campanha, k acima de tudo. dedicá-lo
àqueles que são a razão principal de
tudo isso: a Antarctica, seu conselho
diretor eseus profissionais, que, mais
uma vez. aprovaram uma idéia inova-
clora e tomaram possível ao Brasil fazer
hoje na terra tio champagne uma festa
com Guaraná.

SHÍ-GRANO 
PRIX D| MÍDIA IMPRESSA.

CAMPANHA GUARANA ANTARCTKA DUET.

?
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ns leais a Denis da Rocinha, preso em Bangu 1, querem expulsar da favela o traficante Eraldo da Silva
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roiiciais vQoJicar permaneniemente em pontos privilegiadosdo Morro das Prazeres. segundo o dirctorda DRE. Orlando Corrca

Olavo Rüítno

gfwí:

Policiais Vão ficar permanentemente em pontas privilegiados do Morro dos Prazeres, segundo o diretor da DRE. Orlando Corre

Rocinha vive clima de

¦ Cerca de 50 homens leais a 
4Dênis 

da Rocinha', preso em Bangu

guerra 
há dois dias

t»m
1, querem expulsar da favela o traficante Eraldo da Silva

MARCELO MOREIRA
' Uma ordem vinda de dentro do

; p{iesídio de segurança máxima Ban-
•_ gii 1 está trazendo o pânico de volta
¦á.Favela da Rocinha. Nas últimas
duas madrugadas, cerca de 50 ho-
mens passaram a noite trocando
tiros na favela na tentativa de ex-
pulsar o traficante Eraldo Souza da
Silva, que voltou comandar o co-
mercio de entorpecentes no local
desde abril, quando fugiu do presi-
dio Ary Franco, em Água Santa. A
expulsão de Eraldo foi determinada
pelo traficante Denir Leandro da
Silva, o Dénis da Rocinha, preso cm
Bangu 1. Até agora, duas pessoas
morreram e uma terceira está desa-
parecida.

Segundo um policial do Serviço
Reservado do 23° BPM (Leblon), a
briga entre os dois traficantes mem-

«bros da facção criminosa Comando"Vermelho começou porque Eraldo
não vinha cumprindo o acordo de
enviar dinheiro para Dcnis no pre-
sidio. Além disso, Eraldo não esta-
va dando apoio financeira á familia
do ex-amigo, que vive na favela. A
guerra na Rocinha começou na ma-
drugada de domingo para segunda,
quando os homens de Dcnis subi-
ram a favela atirando. Na manhã
de segunda-feira, foram encontra-
dos os corpos dos traficantes co-
nhecidos como Amílton Goela c

«Chiquinha, respectivamente gerente
I? braço direito de Eraldo.

Na madrugada de ontem, um
novo tiroteio atravessou toda a ma-"drugada. Pela manhã, oito policiais

3To Destacamento de Policiamento
, Ostensivo vasculharam a favela,

mas não prenderam ninguém. Sc-
|OTndo os soldados, a Rocinha está
dividida cnlre os homens dos dois

traficantes. Eraldo está na parteabaixa da favela com um grupo dc:: Homens fiéis a ele que estão tentan-
^o impedir a volta do dominio de
i*8ênis. O grupo fiel ao traficante
: fffcso está na parte alta comandado

pelo traficante João Matuto. Além
. dos dois mortos, um terceiro trafi-' cante, conhecido como Broa parti-
| cipou do tiroteio da madrugada de
, segunda c continua desaparecido.
! Até agora, a PM não intensifi-
' cou o policiamento no morro c nem
; fa. nenhuma operação na favela.

Policiais do Serviço Reservado do
23° BPM (Leblon) e do Destaca-

| mento dc Policiamento Ostensivo
da favela estão apreensivos. Eles
temem novas mortes próximas ho-

: ras, caso Eraldo resolva revidar ao
!.ataque.
¦ ————

; Tiro no elevador
•"*- Vitima dc uma tentativa dc as-
, salto, o árbitro da Confederação
: Brasileira de Vôlei Adão Silva Sou-
; za foi baleado na perna direita,

dentro do elevador de um prédio do
Centro. Ele acabara dc depositar

i CrS 60 milhões em cheques na
agência do Bradesco ao lado do
prédio da Confederação, na Aveni-
da Erasmo Braga, 227, quando foi

-abordado pelos dois assaltantes.¦*»..

Mais segurança
A Policia Militar começou on-

tem uma operação para reforçar a
segurança na porta das escolas c

f nos ruas de Bangu, área onde age o
maniaco que já estuprou e matou
quatro meninas. Para auxiliar, a
PM deslocou 60 homens da Zona" 
Sul e do Centro. Segundo o capitão
Luiz Felipe Mcircllcs, a população

. precisa ver os policiais para se sen-
tir mais protegida.

^Drogado depõe
" * Ricardo Firmino Pereira, dc 21

anos, preso na noite de anteontem
por policiais da 26J DP (Todos os
Santos), confessou o assassinato da

, própria tia, lélia Rocha Marques,
de 82 anos, com 15 facadas, na
última quinta-feira. Ricardo disse
que é viciado cm drogas e que a
matou porque ela não quis lhe dar
dinheiro para comprar cocaina. O
crime foi no apartamento dc Lélia.

JVfilitar roubava
—~ Policiais da Delegacia de Rou-

bos e Furtos dc Veiculos Automo-
iores Terrestres desarticularam
uma quadrilha que comprava e re-
vendia carros roubados em São
Paulo, ao prenderem, em ronda de
rotina na Avenida Brasil, o sargen-
to do Exército João Alberto de Al-
meida e Margareth Siqueira da Sil-
va. O bando, que agia há um ano.
téria roubado 50 carros.

Favelado foge do conflito

Luta do tráfico faz

polícia querer controle

permanente do morro

Assustados 
com a guerra pelo controle

do tráfico no Morro dos Prazeres,
cm Santa Teresa, alguns moradores da
favela começaram a abandonar seus barra-
cos. Durante todo o dia de ontem várias
famílias se mudaram para a casa de parcn-

- tcs. temendo um novo confronto er.tre as
organizações criminosas Comando Verme-
Iho e Terceiro Comando. Apesar da a parcn-
cia de tranqüilidade, vários traficantes cir-
culavam pelo morro exibindo suas armas e.
pelo segundo dia consecutivo, a Creche
Casulo e a Associação dc Moradores per-
maneccram fechadas.

O faxineiro Wilson Oliveira foi um dos
que preferiram sair da favela. Ele se mu-
dou com a mulher, sete filhos e a neta para
o Morro do Falete, também em Santa
Teresa: "A coisa aqui está ficando perigo-
sa. Ü Comando Vermelho já avisou que vai
invadir a área com cerca dc mil homens".
Nascido e criado no Morro dos Prazeres,
Wilson disse que jamais havia enfrentado
problemas deste tipo. Carregando apenas
uma trouxa de roupas c uma televisão, o
faxineiro prometeu nunca mais voltar a
viver lá.

Já os técnicos da Light — impedidos
pelos traficantes dc fazer reparos nos
transformadores anteontem — voltaram
ontem ao morro. Uma equipe do setor dc
Emenda e Alta Tensão da companhia pas-
sou a manhã consertando os cabos (de
13.200 volts cada) atingidos por rajadas dc
balas. Antes dc deixarem o morro, os fun-
cionários da Light foram revistados pelos
PMs da guarita da Rua Almirante Alexan-
drino. "Não 

queremos que os traficantes
saiam daqui", explicou um cabo.

À tarde, a Policia Civil fez uma incursão
á favela e, segundo o diretor da Divisão de
Repressão a Entorpecentes (DRE). Orlan-
do Corrêa, o morro ficaria ocupado per-
manentemente por mais de 50 policiais."Nossos homens serão distribuídos em lo-

João C«fqu<»lra,»
t

cais estratégicos, até que os bandidos sejam
presos", disse. A estratégia da operação
seria traçada cm reunião com a diretora dc
Policia Civil, delegada Martha Rocha. A
intenção é encurralar os traficantes, que,
segundo o diretor da DRE, não têm arma-
mentos fortes.

Orlando Corrêa negou que a policia
tenha demorado a invadir a favela. "Apc-
sar de todo o efetivo estar preparado para
a operação desde sábado, nós achamos
melhor evitar tiroteio com traficantes para
preservar os moradores", justificou o dire-
tor da DRE. que vai organizar também
operações nos morros de São Carlos, do
Zinco e da Mineira, na área do Estácio.

Os policiais estiveram tambem na Esco-
Ia Municipal Júlia Lopes dc Almeida, si-

luada ao lado da favela e que segunda-feira
foi fechada por falta dc alunos, assustados
com a guerra entre os traficantes. A direto-
ra Sara Maria Almeida Dias explicou que
os pais preferiram não levar os filhos às
aulas, mas admitiu que isso é comum para
as 440 crianças. Ontem também não houve
aula, pois estava marcada uma reunião
entre os professores.

Sc os tiroteios são comuns para os alu-
nos da escola, o mesmo nâo se pode dizer
dos moradores da área. Para os que prefe-
riram continuar vivendo nas redondezas,
como a atriz Cássia Kiss. os últimos acon-
tccimcntos são um pesadelo. "Ninguém

pode se sentir despreocupado e estamos
todos assustados com esta guerra", desa-
bafou a atriz.

? L!m policial militar foi baleado por trifí-|
cantes do Morro do Salgueiro, na l ijuca. «•
Sadan, um dos homens dc Ni — chcfc da
venda de drogas no local c integrante d«
( ornando Vermelho — foi achado modo no
porta-malas dc um Mon/a. na noite dc anj
teontem. O tiroteio ocorreu quando policia»
do 6* BPM (Andarai), numa ronda perto d^
favela, se aproximaram dc dois Mon/as pa*
rados numa rua dc acesso ao morro c íoranj
surpreendidos por trís traficantes. O soldadA
V inicius foi ferido no ombro esquerdo c lc*aj-
do para o hospital. Mais tarde, a policia
encontrou o corpo dc Sadan no porta-mala»
do carro, que havia sido roubado na últimá
segunda-feira, na Tijura. ,

Duas pessoas jà morreram desde a mattrugaái de segunda-feira na íúiwla da Rocinha, onde os e.x-amigos Eraldo e 'Dènis', 
preso em Bangu I. luiwrtp^Tcmtroic do tráfifò

Penas 
já somam 64 anos

Somadas as suas condc-
nações o traficante Denir
Leandro da Silva, o Dènis
da Rocinha, só voltará a li-
berdado cm 2053, quando
terminarem os 64 anos que
ele tem que cumprir. Acu-
sado dc 17 homicídios, ele
é conhecido por controlar
o comércio de drogas na
maior favela da América
Latina. Dènis cumpre pe-
na atualmente no presidio
dc segurança máxima
Bangu I. que reúne os 48
mais perigosos criminosos
do Estado c de onde até
hoje ninguém nunca conseguiu escapar.

O traficante foi preso por policiais da
Divisão dc Repressão a Entorpecentes em
1987. quando estava em um sitio cm Floria-
nópolis. A última vez que Dènis deixou Ban-

Rocinha'

gu I foi cm março deste
ano, quando foi julgado pc-
Io Conselho de Sentença do
Io Tribunal do Júri, pela
morte dc um soldado da Po-
licia Militar assassinado cm
1979. Na ocasião, Dènis ga-
nhou mais 18 anos para so-
mar ás suas condenações
anteriores. O policial morto
servia no Posto dc Policia-
mento Comunitário da Ro-
cinha.

Eraldo c Dènis chegaram
a ficar juntos cm Bangu I.
mas o primeiro foi transferi-
do para Água Santa, sema-

nas antes dc conseguir escapar. Na época, a
transferência de Eraldo foi criticada e co-
mentou-se que ela foi feita justamente para
facilitar sua fuga. assunto que está sendo
investigado pela Secretaria dc Justiça.

Sucessor do
Eraldo dc Souza da Sil-

vu, 34 anos, substituiu Dtnis
no comando do tráfico da
Rocinha, logo após sua pri-
são, em 1989. A troca dc
comando, no entanto, acon-
tcccu apenas porque Dènis
estava atrás das grades.
Apesar dc temido. Eraldo
sempre foi fiel a Dènis. A
sua fuga pelo portão princi-
pai do presidio Ary Franco,
no último dia 12 de abril,
motivou uma caçada cm lo-
do o pais. O que a policia
não poderia imaginar, no
entanto, é que durante todo
esta tempo o traficante esteve escondido cm
seu próprio reduto.

Três dias depois dc ter voltado á libcr-
dade, Eraldo foi acusado da morte de um
atigo inimigo, o comerciante José dc Pon-

Eraldo Souza

amigo 
preso
tcs Barbosa, assassinado
com um liro nas costas
quando saia do aparta-
mento da amante, n^ Es*
trada da Gávea. A ex-mu-
Iher do comerciante. Nil-
za Carvalho, também foi
suspeita do crime. má9*até
agora a polícia não desço-
briu quem foio autor do
crime.

Há dois anos, um capri-
cho de Eraldo dcixou-«cm
tranporte cerca dc 50 Vnil
dos quase 250 mil morado-
res da favela. Exigindo a
rcadmissão de dois funiio-

nários, Eraldo impediu que motoristas e
cobradores da empresa dc transmites
Amigos Unidos saissem para o trabalho.
Foi preciso a intervenção da PM para àuc
os ônibus voltassem a circular.

ES1EI
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ESTRADAS

Anunoladei o sexo do
bebe da atriz Débora Bloch
(foto), 29 anos. grávida de
cinco meses e meio. Casada
com o francês Olivier An-
quicr, 33 anos, há dois
anos, ela espera uma meni-
na. A ultra-sonografia foi
feita na semana passada,
numa clinica da Barra da
Tijuca. Débora ainda não
escolheu o nome da futura
filha. "Vou dar a ela um
nome que agrade aos dois
lados, o francês c o bra-
sileiro", justifica. A atriz
está de ferias e embarca ho-
je com o marido para Paris.

JORNAL DO BRASIL CIDADE quarta-feira, 23/6/93 * 19

DAVID FINKIELSZTEJN
Felizes os daí. que há 2 anos podem dos-

frutar da sua companhia Com muita saúda-
de. ROSALI, BEATRIZ E DÉBORA

ALBERTO MARTINS PlftA RODRIGUESSou» irmêot, cunhadas o sobrinho*, comunicam o falac+roento do
•eu quwldo Alberto, • convidam paro a Mitu da Sétimo Dia quo
sorA roolizada no dia 24 do Junho, às 8 horas da manhA, na Igroja
do Carmo, sito à Rua 1° do Marco.

ALCINO FARIA MACHADO
(Oronda tantmárllo do Botafogo do Fwtobol o Rogalat)

GUILHERME ARINOS cofivia.i oaWM v arn:rj« 0t> vtiitioso ALCINO
FARIA MACHADO pa»a assistiiwri b Missa Ou 30 Di.) out' em sua
meiTièfia, manda caksbfti» às 11 hfxos t>o d>a 2*í rk' Junho qumta*Mra na
Igreta 0« Nossa S»fnhofa do Monte do Caimo i Rua P»kthwo de Míxço. no
Conuo da CKJadv Amocipadanuíntu ogrodecé nva ato d» piodado cristfl

GHERS ROIZENBLIT
(HENRIQUE)Bol.i Roi/0«blit. nsposa Ro»ot<) R Rubm o Sar.i Rubm.M^às. Joím> Rubin o Oiwdldo Tm»oir« iU> Moc<rdn flon(Or.Ro&ano o Mércia Rubm, natos. Podio Rubm Costa, bisnoto,comunicam o (alocimontó do /oídmha. oco"»do na m«d'u

0»do rio 22/6/1903 O oniorio >oi raali/ado no m««<no cita

CASIMIRO A. RIBEIRO
(MISSA DE 7' DIA)

t 

Ladrem, filhos o (.imitia agradecem <is carinhoso» monife&tações
d« &olidaniKÍado o posai n>cebidas. o convidam oamntos e amigos,
oaia a Missa do 7" Din a «j» celebrada, no d-a 24/06, quinta foiia.
às 10 00 horas, na Matní do N S do Copacabana. Rua Hilário do
Gouvem. 30 Copacabana

GEN. SALVADOR CARROSSINI
? 1899 f 1993

Rosa Carrossmi. Luís Carlos Carrossmi e família. João Paulo
^ Carrossmi e esposa. Maria Lutza Carrossini Cavalcanti e familia
„ agradecem o conforto de parentes e amigos por ocasião do
.falecimento do esposo, pai. sogro, avô e bisavô SALVADOR o

* convidam para a MISSA DE 7o DIA a ser celebrada, amanhã, dia
s 24/06/93, ás 19 horas, na Paróquia N.S da Esperança, na Rua- Conde de Irojá — Botafogo

CEL. ANNIBAL UZÊDA DE OLIVEIRA
(MISSA DE 7• DIA)

t 

REGINA. PAULO ISA o FILHOS. CARLOS. MÁRCIA q FILHOS o MARIADO CARMO DE OLIVEIRA NEVES agradocwn as manr(t>ítiKô« do r<>Mrdoi amigos e par«nim e convidam para a Missa do 7" Dm a *w roatt/adano dia ?4/06/93 5* fona as 11 30 noras na loroja Irmandade d# SaniaCru/dos M^naros situada na Rua 1"> do Marco n® 36 C»>ntro

ALBERTO MARTINS PlAA RODRIGUES
A Diretoria e funcionários da PI RI L COMÉRCIO
DE PAPELARIA LTDA participam o falecimento
de seu sócio diretor e fundador, e convidam
para a missa de sétimo dia que será realizada no
dia 24 de Junho, às 8 horas da manhã, na Igreja
do Carmo, sito á Rua 1o de Março.

CASIMIRO ANTÔNIO RIBEIRO
(MISSA Dl 7* MA)

§ 

Adelaide. Paulo Ernesto Méno Emílio e Sérgio agradecem
as manifestações de pesar recebidas por ocasião do faleci-
mento de seu querido irmflo CASIMIRO e convidam para
Missa de 7o Dia nue serã celebrada no dia 24 de Junho,

(quinta-feira) ás 10 horas, na Igreja de Nossa Senhora de
Copacabana, à Rua Hilário de Gouveia n° 38.

OSWALDO CINTRA DA

GAMA E SILVA
MISSA 7* MA

Robetto Gama e Sifva e Ruih Gama o Silva Azambuja. filhos, netos e
bisnetos agradeçam o apoio e carinho manifestado e comunicam a
cerimônia religiosa que será íealizada dia 24. quinta-feira, ás
18h30min na Igreja Sta Margarida Mana — Lagoa

Avisos Rallglosos d Fúnebres

SSO-552?
Dei-a5'das80045 !9 0QtwJS

6» j dw 8 00 As X 00 hoas
Sabados de 8 00 as 1200 fwjs

SIM»!
SíbadM «o6i 12 00 hor«/Donw*joí « ft* iidot

De 2*» &• fer» acò» 1900 hs^ Wni ipét te JOOO h»

VOVÔ SALVADOR
Suzana. William Filha Cecília Be-
zerra Cavalcanti. Cernida. Joana.
Nathalia. Felipe. Rlcerdo. Syla e
Pedro, netos e bienetoe convidam
para a mrtsa de 7" dia. amanhã.
24/06/93. és 19 hora*, na Paróquia
de N S. da Esperance - Botafogo

CASIMIRO ANTONIO RIBEIRO

(MISSA Di 7* DIA),
»•

JL A DIRETORIA, O CONSELHO CONSULTIVO E OS FUNCIONÁRIOS DA
T ANBID - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO,

! agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento
I do DR. CASIMIRO ANTONIO RIBEIRO - PRESIDENTE DO CONSELHO

CONSULTIVO, e convidam para a Missa de 7o Dia que será celebrada
amanhã, quinta-feira, dia 24/06. às 10:00 horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora de
Copacabana, situada na Rua Hilário de Gouveia, 36. Copacabana - RJ.

TEMPO

O 
Rio hoje amanhoce com rxtvooiros o dopois lorá céu claro com poucos

períodos de nublado Segundo o Instituto Nacional do Motoorologitt. a
temperatura fica estAvel. variando ontro 15 e 30 graus, na capital, ontro 17'o
29 graus na Região dos Lagos o ontro 9 o 2* graus nas sorras Vontos do
quadranto esto passam de fracos a moòorados A laia do urmdado relativa do
ar pormanece em 90% na parto da manhã, caindo para 60% a tardo Nas
prOiimaa 24 horas, a temperatura sota gradativamonto ...

Prevlatoi para o fim do ano, o
lançamento dos songbooks dc Vini-
dus de Moreas, Carlos Lyra c Dori-
t»I Ciyrnmi, produzidos pelo músi-
CO Almir Cbediak. A cantora
Beth Carvalho, que estreia amanhã
no Casa Branca, já recebeu convite
para gravar a música Morena do
mar, de Dorival Caymmi.

Mareada! para hoje. às 14h. no
Teatro Vanucci, no Shopping da

" Gávea, a apresentação do musical
infantil As alegres comadres, dc
Panlo Afonso de Lima. A bilheteria
sfcrà cm beneficio dos alunos do
Instituto Benjamin Constant. Inspi-
rada cm As alegres comadres de
Windsor, de Shakespeare. a peça c
dirigida por Fcnuado Carreta e ga-

. nhou o Prêmio Coca-Cola de Tea-
tro Infantil, cm 92. pela trilha sono-
ra. O ingresso custará Cr$ 100 mil.

A Marinha ptoré pm/ê ho*
|a na ori» 00 Blo céu pou-co nuC»l«<So com névoa
omio* pai* manM Von-to* do nofan*io pa«««'xjoa nona. com y«iocid*d«<J« 10 a 15 rvo» M*r dono'4ott9 com ond«»1 Om a l,5m. am inforva-io» o* 4 a 5 »®8u.-moü avi»'t»il<la<>« varia am ?»m• «km. na manha • d*1«m ê J0»m. a urdo Emtemperatura da*Qua «m 10» no do JQ"
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Morreram:
i .Paf NLxoa (foto),

aos 81 anos, dc
câncer no pulmão,
ontem, em sua re»
sidência cm Park

tRidge, em Nova
..Jcrsey, Estados
""Unidos. Mulher
rflo ex-presidente
t^Richard Nixon,
—com quem se ca-

sou em 1940, Pa-
(rida Thclma Ca-
therine teve duas
(ílhas, Tricia Ni-
xon Cox e Julie
Nixon Eisenho-
wer. Ela sofria de
doenças pulmotu-
res há vários anos
e foi hospitalizada
em fevereiro deste
ano, em Nova Ior-
que, vítima de um
enfisema pulmo-
nar. O estado de
saúde da ex-pri-
meira-dama americana piorou muito
em 74, quando Nixon deixou a Casa
Branca para não sofrer processo dc
impeachmeni devido a seu envolvi-
mento no escândalo Watergaie. Dois
anos depois, Pat sofreu um derrame

cerebral que paralisou seu lado es-
querdo e logo após precisou ser ope-
rada para retirar um tumor. O casa-
mento com Nixon durou 53 anos.
durante os quais ela sempre apoiou o
mando, especialmente no episódio de

renúncia. O
scpuliamcnto

sábado. Nixon,

^^^^¦80 

anot,p*dcu a

^^^^^Hptwdèocii 

oont-

^^^^^Hamiricana

Kennedy «m

^^^^¦1960. 

Em 68 , ele
recupcrou o cm|d

neéknte. ao

seis ifloi depois*
Joaé Aatêalo

^^^^^HPIraa, 

«oi
de embolia

^^^^^¦putmonar, 

ao

^^^^^¦instiuto 

de Car-

^^^^^^Hdiologia 

de Porto
Alegre. Ele era o
mais antigo
transplantado dc
coração da Ami-

¦_ rica Latina. A ci-
rurgia foi realiza-

em 1985 pelo
cardiologista Ivo
Nesralla, rcati-

vando os transplantes que estavam
paralisados desde a década dc 70.
Pires recebeu, pela primeira vez no
Brasil, a ciclosporina — usada para
evitar as rejeições — que acabou
lhe causando cegueira.

Qparaçéo «aoatvaco 4o t"t
a?*M> .UJ Oca* no Km

na («Meo'1 dt poma5er»*;o* da doK~* 1(1 ao Km n» • noa Km*
236. 7TY m W 511 5t« JÍT9 \» D^t.vxac^*^» do acoaummMo no Km 7W *+ p-ata 84o
Pm*o-*o No R« 311. ô+***o

oy»nr,te noa Kma M • MW#i j»3ta no Km W. tom a»<^alafro
MSarai • SaflAa iaa La^aa
««ato»)Otraa da conatr^-fco <*•"> ******
nt 9 doa aco«í*'->a^o*wo km%
Mafcar1.^1w(IU 1H|
Ccat no a:o»í»'»«a«*3 an^«P-«£»:a<a a Japn^<>a «ac-ap*a<-w*j do Km 30 ao M» Wf^4a com poaaa*»» para w^«
aò ¥a*cv*o. aça Watuco
W» li OM» Di»

ayacladpai a princesa Diaaa
(foto) com o título de Grande comu-
nicadora do ano, ontem, cm Lon-
dres. A escolha foi de um júri dc
escritores e jornalistas em reconhc-
cimento ao empenho de Lady Di na
luta contra as drogas e a seu traba-
lho assistencialista junto a hospi-
tais.
¦ o estilista italiano Giorgio Ar-
manl com o prêmio Agulha de ouro,
oferecido anualmente aos estilistas
que mais influenciaram a moda na
Espanha.

B

?

n

O

priyr

Anuncladet
da atriz Debora Bloch

dc
cinco mescs e mcio. Casada

franccs Olivier An-

cla cspcra uma
na. A ultra-sonografia

na scmana
Barra da

Tijuca. Debora
W,'S,, j 7^1 cscolhcu o nomc da futura

p» PI ,l"la 
"Vou ^ar a c'a um

4 - !¦ nomcqueagra^dcaos do is

EHT ¦. . 9WHBmB1^^ jc com o tnarido para Paris.
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I—r-I

cm Paik 
JmerkMi'^ira O ¦ S\ J"*"

vJlhS

_....

^ I

sou cm 1940. Pa- 1 r^\ 
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1^ ••'° "¦»<««>"»•
.««.. TKfllm.. fa ¦ JOM AMMO *1 \ > Ctoro ¦ C«mpo Clvtfnde jlgM •
tncu Tnelma Ca- I »|ffg|;>>Ia 0 al fi ife* ¦" m* J *v* IfPPB —k uorMio • vH*f>« ^5tcve duas I tno^ de embolui Ir^ciwo, 

' 
"L c—"- «••»•"••*»

xon C°XjC Julie 
^nttiuto*1 de C«r- 3a I n_tll<l

variesanos |"aJ' 
* "l'1•£ ¦yoUio'w a princesa Diaaa I m*-rti

e foi hospitali/ada - cwatfodaAmi (foto) com o titulo de Grande comu- j 
j| 

^fff^ «*»w 
t| 

" ' 

|jjjfj 

*K's|'" 
j

ano, cm Nova lor- nca Latina. A ci- jrcs. A cscolha foi de um juri dc .. l _ft.fr: m
que. vitima dc um M F IH| ™rgw 

,IJ?2* escritores e jornalutas cm reconhc- Q| |
enfiscma pulmo- da 

eni IV83 peio cimcnto ao cmpenho de Lady Di
Iur o cstado dc HIHP ¦'wHMRBHre^m- cardiologista Ivo iuta contra as drogas e a seu traba- /
saudc da cx-pri- Ncsralla. rcati- |ho assislencialista junto a hospi- v"*^&'•'*?., /)-•
mcira-dama amcricana piorou muito cerebral que paralisou scu lado es- vando os transplantcs que cstavam tais. g/"f ^ **&%'&'
cm 74 quando Nixon dcixou a Casa qucrdo e logo apos precisou scr opc- paralisados desde a dccada dc 70. ¦ 0 estilurta italtano Gioqpo Ar- I ££1 Vv4 ) fW% -'
Branca pana nao sofrcr proccsso de rada para retirar um tumor. O casa- Pircs rcccbcu. pcla pnmcira vez no rum com o prtmio Apdha deouro, j V_/ * V/ „\
impeachment devido a scu cnvolvi- mcnto com Nixon durou 53 anos, Brasil, a ciclosporina — usada para ofcrecido anualmente aos cstilistas '#KISTto 'WJJJV/ '""'

mcnlo no cscandalo Watergate. Dois durante os quais cla scmprc apoiou o cvilar as rcjcigocs — que acabou que mais influenciaram a moda na | 
py" 

"*"** ' ' "' ""

unos depois. Pat sofreu um dcrramc mando. especialmentc no cptsodio dc Ihc causando ccgucira. Espanha. | 
| | ;

Pravlstoi para o fnn do ano, o
lanvamcnto dos son^hooks dc Vini- Anunoladoi 0 SCXO R1# 

^ -manh*« comn*vo»lro# • dopol# toric«u claro com poucos
du<i dp Moreas Carlos Lvra e Dori- bebe da atriZ Debora BlOCn U pertodos dm nublado. Soflumlo o Inatttuto Nacional de Molooroiooio.
<^q| rnuiiimi ru-ln /f0,n\ IQ inos cravida dc lomp«ralura tlca MtAvel. vartando ontra 15 • 30 graut. na capital, entro 17 Q
*al Cayromi, produ/jdos ptlo musi- (lOlOj, IX anos, graviaa Ut 2t 

graut na RoglAo doa L«0O» o anl'O 9 O 24 graus nas aorras Vonlos (Id
CO Almir Chediak. A cantora ^ J cinco mcscs C mcio. Casada quadrante aate ptniin 0» tracoa a modaradoa. A taxa d« umidado rolniiva

nol^;"u>;^Ki3' _ 
I '^r-

DAVID FINKIELSZTEJN 1 I 
**jjjj]E£EF* 

I V0V6 SALVADOR ED3H1 
¦¦-¦--I

Folizos OS dal. que h6 2 anos podem des- v*«g«*U. %?S^rtZ£?ZX. SS S^^^^SXSgSZ.-l
frutar da sua cornpanhia Com muita saucia- r»«**»%»•Nothaiia. Faiipa. Ricatdo. Syia mi t»u nmu v«i. • ».r.»*o•».w^»t«™ to^p--««3c.«a,
do ROSALI BEATRI2 E DtBORA jasUuo/iiJ.447* Padro. notoa a bianatoa comndam to* a* womi. t>«»M»do 

——^———————-—-———-———I l",\ZZ:¦WZ" pom a ml»»a d* 7' dla. amnnhi. • «>''•¦ ^ >'{ 
~ 

H'i ••>•«»«-- «-">-• '««• 24/06/93. A* 19 ho»aa. na Pafdquia mrili!. comBitdii d! Bv
do N S da Eapatan^a - Botnlogo I ^V7^"n"v.#

HAROLDO REIF DE PAULA 
'—~—

(faliciminto) 
ALBERTO MARTINS PINA RODRIGUES *o,4mm;£mm:*.Vt™

I Guilhormo. Herltiquo Hoinaicio c; Mona Totoaa. filhos fjonro. Sous itmftoa. cunhadas o sobnnhos. comunlcam j'® Sgua miiwnod* Mr* 
" 

\~•X* noras. nptos convidam para o sepuitumonto a foollzor no sou quondo Albeno. a convidamipara a Miuu d« smimoDiaiquo ¦
! HOJE (Jui 23/Oti. ds 1 b 30 homs no CornitGno S«o Joflo sor6 toaltzoda no dla 24 do Junho. As 8 horas do manna, na igroja /*
I Batista, wimdo o Hitotro da Caoola Heal Grandtvo n° pr»»m«r

ALCINO FARIA machado I I 
GHERS ROIZENBLIT I

(Grand* B«n«m*rtlo do Botafogo do Fulobol • Rtgaloi) 
HENRIQUE) I 

' 1m 
^ 

'

tGUILHERME 

ARIN0S :>rivida paietups o amigos do saudoso ALCINO A gola Rouonl • • Rosoto R Rubin o Sara Rubin I ;f ; 4 j\ 
''^ "f 

j)T
FARIA MACHADO pata attistiram & Musa de 30' Dia. que. em sua i / V» idhas. Jo»A Rubin o Oswaido Tomoira do Mocodo. gemo* —- // ...:¦• ^""jSL.mem6na manda celotj'a'f in 11 hotas do dia 2*1 (to Junho. quinta-letia'. n# Y Y Rosano o MArcia Rubm. notni. Podro Rubin Costa bisnoto. ur^r»t»  iMPK^i )
Iqieia de Nosw Senhota do Monte do Catmo A Roa Ptimotto de Mat^o. no «\ /> comumwrn o <a!oc«n«nto do loidinha. oco'ndo naymoofU* or_ I; s,;:,,. Si./ r—^
C«nt>o daOdado Antacmadamantaagradeco«»««odeptodadacnjtt V padada 22/6/1893.0 aniarro folraalftado nomaamo  j *»*  ¦¦naanaw iltifrtffl — •¦——i—»¦*->-mA

——mmmm^1^.—»——*———— ?-^r4 nMOa io»n (M-cadu ¦>•«*/.« to^i .«»;*¦> ao *.-.'•»« >..'.•«*
————mmmtmmmm——-— T™1' w. t"ov« Moral «o«». *W« •« a <•« "'"4

CASIMIRO A. RIBEIRO CEL. ANNIBAL UZEDA DE OLIVEIRA SL. Z
(MISSA M f MA) (Mill A DC 7' DIA) l4tn, wtmrn

t L,a.cu, I,Ihos a (am.l.a agr,,decern as carinhotws manifestos • RE0INA PAULO. ISAaFILHOS CARLOS. MARCIAa FILHOSa^MARIA ggt-. oa* M-js* M* c—*- Mfr
' ««••*• cj0 solldariedadea pesar rticeoidas. o convidam parantes o amtgos, A 00 CARM0 DE OLIVEIRA NEVES ag'adecom as m#nilMtag6« do posar •• •--•— ftnawa* ¦ ia»«w»m ¦» * ite«a -Howm \8 .w

L_ ~ T para a Miasa do 7° Dia. a sar calebrada, riodla 24/06. cjuinta taira. 1 do* amigos a paientes o convkJam pata a Miwa de 7" On. a ser reali/ada I !S!L EifcJL— «o»im> hmm b wru-n .•» :•
T~ «s-j—na Main," de N S do Cooacabana. Rua H.IAno de I ft, ^l^ ot f,. I»..^ *.1) M hnta^ na lotcia limandftde daSanla I 8j» **"*  —- —— —— SJ.¦ ¦** Gouvoia 36 • Copacaparvi f""dn* I •r^n —----------- f— u n

 (Mr* i&rfum S S O-tc >»t>! ,-4- -om- .1 '

•- GEN. SALVADOR CARROSSINI ALBERTO MARTINS PlftA RODRIGUES te=§z MEMii = S= B
:: timtm A Diretoria e funcion^rios da PIRIL COMERCIO =i= -=r~ »l 

|*;i S^S-Rosa Carrossim. Luis Carlos Carrossirti e famllta. Jo3o Paulo PAPELARIA LTDA participam O falecimentO v«i«cm _ ^ _ t-~ .x t,.„~ r - iic^o » -»
Carrossmi e esposa. Mana Lu.za Carrossini Cavalcanti e Jamil,a • • 

diretOr e fundador. e convidam fia ,^T»  , a b-ogradecem o conforto de parerites e amigos por ocastfio do uw bCU »uv-,u UI,D!U' ,. ne««(Mr> >»*«¦ —  , . .. ~ „ ..~"!aiecimento do esposo. pai. sogro. av6 e bisav6 SALVA00R e para a missa do s6timo dia C}U6 sera realizada no »«*»««»»,. ,,

; 
~convidam 

para a missa DE 7° blAa sor celebrada. amanhS. dta dia 24 de Juriho, ^s 8 horas da manha. na Igreja *55—.^5Ess__2L*

ion0d6e do ifaja' --Botafo"^3'6^16 
N'S d8 na Rua do Carmo. sito a Rua 10 de Margo. | 

j^ggSBII

I CASIMIRO ANT6NIO RIBEIROH i OSWALDO CINTRA DA SB~SH ^ = . =^1
" "¦ * I Km hu » mi »i • •«• *"•• im, owl) r n uw-< a <

> (MISSA DI 7* MA) GAMA E SUVA
f, Adelaide, Paulo Ernesto. MArio Emllio e S6rgio agradecem MISSA 7* DIA No Km lit, ;'- ^ "'" " ~ * 

j, ^
T as manilestacoes de pesar rocebidas por ocasiSo do faleci- |MW.' "*** ***?  r."" ^ ,, ,,

I menso de seu quer.do .rmao CASIMIRO e convidam para JL Roberto Gama e Silva 0 Ruth Gama e Siiva Azambuja. filhos. nctos I r' „ r,
Missa de 7° Dia que seri celebrada no dia 24 de Junho. J bisnetos agradecem 0 apoio e cannho mamfestado e comumcam 5-5 '

(quinta-feira). As 10 horas. na Igreja de Nossa Senhora de | cerimdma religiose quo seta real.zada dia 24. quinta-feira. es T7ZT'ZJZJ. ^ .".•
Copacabana. a Rua Htiano de Gouveia n° 36. I8h30min na Igreja Sta Margartda Maria Lagoa. I U« ^ p« •» «n »ix- ¦"."Sf.W.Sf?. *—

I———i————————i »U) l>two •<" CM no 11 " tt M *t**f ' 7—————————1 I Km >f f*U>y) j » *) Tf^i? ?/_ M
lOf) 11 ri.Mi *)( M Tyy<h tVi ?•M*>« pa*** noB Kin* w • ?ot 5S252L J!—?

 — — — MM ¦ MM MM M MM Trii^ pot tr» A<n?ws« 35 *

CASIMIRO ANTONIO RIBEIRO pis 

(MISSA Di 7* DIA) j*tt ri:, ¦ mim"\miaaM w » •#•»*/ bnw>Mo*tM«i(>>i aw*ojy_ «t ***•*>*-*
I J9. JO. W. W • 17 OfM ()• C*0^^* ;5P|( Tan?: to* '*»,Jkfcr«341

§ 

DIRETORIA, o CONSELHO CONSULTIVO E OS FUNCIONARIOS DA

ANBID - ASSOCIAQAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO , I I —nil •  *M U|II Ctrirmrn^ Toyi>o» V»<*a«a»to»

agradecem as manifestagoes de pesar recebidas por ocasiao do 
J^edrneirto ZZZTZTZZZZ. 

'-ZZ.'^ZL

do DR. CASIMIRO ANTONIO RIBEIRO - PRESIDENTE DO CONSELHO *»**».*¦  .... r_, " twt^mnaina

CONSULTIVO, e convidam para a Missa de 7° Dia que sera celebrada p;-7 Tyr.-" 
-f- ' fr-ty T.<- WWMtH

amanha, quinta-feira. dia 24/06. ^s 10:00 horas. na Igreja Matriz Nossa Senhora de rr*'?"--* * ^
Copacabana. situada na Rua Hilario de Gouveia. 36. Copacabana - RJ. | 

CAPITAIS

2* Fidição quarta-feira, 23 6 93
CIDADE

TEMPOREGISTRO

sua renuncia. U
sepultamento será

no sábado, Niwn.
BS&S «tualm«ni0 com
mmmm Wano*,mrdcua
HlliSl prnidència norM-

americana para
^¦reil John Kennedy em
Hi 1960. Em 68, de

recuperou o cargo
HU át prrakknle, ao

qual
m ano» depois.
¦ Jmí AatAalo
Plraa, ao»

. ano», de embolia
pulmonar,
Initiuto de Car-
diolofia de Porto
Alegre. Ele era o
maii antigo

M-j: transplantado de
coração da Amé-

y" rica Latina. A ei-
rurgia foi realiza-

}yh da em 1985 pelo
S 0| | cardiologista Ivo

Ncsralla, rcati-
vando os transplantes que estavam
paralisados desde a década dc 70.
Pires recebeu, pela primeira vez no
Brasil, a ciclosporina — usada para
evitar as rejeições — que acabou
lhe causando cegueira.

HDorraram:
Pat Nixon (foto),
aos 81 anos, dc jttàjfeg '
câncer no pulmão, IÉ^ ,

sua re« ^HL ^)áJL
sidcncia cm Park
Ridgc. Nova

^«rscy, Estados
XJnidos. Mulher
do. ex-presidente
-Richard Nixon,
com quem se ca-
sou cm 1940, Pa-
tricia Thelma Ca-
lherine teve duas
filhas, Tricia Ni-
xon Cox e Julie
Nixon Eisenho-
wer. Ela sofria de
doenças pulmona-
res há anos
e foi hospitalizada
em fevereiro deste
ano. cm Nova Ior-
que, vitima de um
enfiscma pulmo-
lur. O estado de WÊÊÊ^ÊÊ
saúde da ex-pri-
meira-dama americana piorou muito
cm 74, quando Nixon deixou a Casa
Branca para não sofrer processo de
impcachment devido a seu envolvi-
menlo no escândalo IVatergate. Dois
anos depois. Pat sofreu um derrame

Pravlatoi para o fim do ano, o
lançamento dos songhooks dc Vini-
clus de Moreas. Carlos Lyra e I)ori-
vai Caymmi. produzidos pelo músi-
co Almir Chediak. A cantora
Beth Carvalho, que estréia amanhã
no Casa Branca, já recebeu convite
para gravar a música Morena do
mar, de Dorival Caymmi.

Mareadas para hoje. ás I4h. no
Teatro Vanucci, no Shopping da
Gávea, a apresentação do musical
infantil alegres comadres. de
Paulo Afonso de Lima. A bilheteria
>erá cm beneficio dos alunos do
Instituto Bcnjamin Constam. Inspi-
rada em alegres comadres de
Wiitdsor, de Shakespcare. a peça é
dirigida por Fernando Carrera e ga-
nhou o Prêmio Coca-Cola dc Tca-
iro Infantil, em 92, pela trilha sono-
ra. O ingresso custará CrS 100 mil.

FonaUia «V , /
iTJftjJoio Paaaoa*ftecifa «MacoiAI

*»aa^ú*

agraoladoai a princesa Diana
(foto) com o titulo de Grande comu-
nicadora do ano, ontem, em Lon-
dres. A escolha foi de um júri dc
escritores e jornalistas em reconhc-
cimento ao empenho de Lady Di na
luta contra as drogas e a seu traba-
lho assistencialista junto a hospi-
tais.
¦ o estilista italiano Giorgio Ar-
niaai com o prêmio Agulha de ouro,
oferecido anualmente aos estilistas
que mais influenciaram a moda na
Espanha.

Norto

cerebral que paralisou seu lado es-
querdo e logo após precisou ser opc-
rada para retirar um tumor. O casa-
mento com Nixon durou 53 anos,
durante os quais ela sempre apoiou o
marido, especialmente no episódio dc

M agi Ao•frrana

»>Tf>

Anunoladot 0 SCXO do
bebe da atriz Débora Bloch
(foto), 29 anos, grávida dc
cinco meses c meio. Casada
com o francês Olivier An-
quier, 33 anos, há dois
anos, ela espera uma meni-
na. A ultra-sonografia foi
feita na semana passada,
numa clinica da Barra da
Tijuca. Débora ainda nào
escolheu o nome da futura
filha. "Vou dar a ela um
nome que agrade aos dois
lados, o francês e o bra-
sileiro", justifica. A atriz
está dc ferias e embarca ho-

jc com o marido para Paris.

O 
Rio ho(o amanhac* com navoolro» o dopois terA céu claro com poucos

parlodos d« nublado. Segundo o Inatttuto Nacional do Motoorologia. .|
temperatura fica estável, variando ontra 15 e 30 graus, na capital, onlro 17 o
29 Qraut na A«giâo do» Lago» o entro 9 o 24 graus na» »«rra» Vontos <10
quadranto aato passam da Iracoa a modorados. A taxa do umidodo relativa do
ar pormanoce »m 90% na parta da manhã, caindo para 60"'. a lardo N<is
prúaimaa 24 horas, a lamparalura sot» gradatlvarnanto.

OQMSmi*
JlhOVim

VOVÔ SALVADORAvlaoa Religiosos
a Fúnebre»

*ao>ai*«ÍM ?* í *•' -«»'» * ff- ** ¦* *' V*P»
<• <«<r« lm #ÍVS s-*»*lí®--.™

sas-aaao/sas-aarali* t, i ' *r-+ti • *t*> *•-*»*
f - w » •«•>"¦* M (Wfííí • Mi,i**maa* «>'t i .'*)'««•»*4,a »
iORXAt, DO WAHt

DAVID FINKIELSZTEJN
Felizes os dai. que há 2 anos podem des

frutar da sua companhia Com muita saúda
do. ROSALI. BEATRIZ E DÉBORA

A Marinha P'»»* para ho-
)• n* orla ao RIO e*u pou-co nublado com névoa
umma pala manhã Van.
toa a» no»daata paaaanao• nona. com vatocttêde
da 10 • 15 na* Mar da
nordente com ondat de1.0m • l.5m, em interva-
loa da a a 5 aagundoa A
vttitHlidade varia de ?%m
a 4fcm. na manhê e da
tOkm a 50*m. a tarda Em
Nitarôl. tamparatura da
èpua am lo<no a« IV

Surana. Wllliam Filho. Cacllia Ba-
terra Cavalcanti. Camlila. Joana.
Nathalia. Falipa, Ricardo. Syla a
Padro. noto* a bisnetos convidam
para a missa de 7« dia. amanhã.
24/06/93. As 19 hofas. na Paróquia
de N S da Eapa»ança - Botafogo

HAROLDO REIF DE PAULA

Guilherme. Henrique. Roinàldo e Mona Torosa, lilhos. qonto.
noras, netos, convidam para o sopuUumonto a looliíor-so
HOJE. dia 23/06. ôs 16:30 horas, no ComitCrrio Silo Joflo
Batista, samdo o lôrotro da Caoula Real Grandozo n" 9

04 hÂ$min
\2rt0Cmín

ALCINO FARIA MACHADO GHERS ROIZENBLIT
(HENRIQUE)

(Gronda B«n«mérito do Botofo0o da Futabol • Ragotoi)
1 GUILHERME ARIN0S convida parentes o amigos do saudoso ALCINO
I" FARIA MACHADO para assistirem i Missa dç 30' Dia, que. em sua

memória, manda cotebrtff às 11 hofft» do did 24 d<> Junho puiniii fcíta' na
Igreja óa Nosw Senhca do Monto do Carmo ó Rua Pitmeiro do Março, no
Confo da Cidade Antocoadar^nte aatoçkre ato de pHXl>d6 rr^tú

lWftm»n

o^a .1191 {22J%) Ho hat>n « p*r.•%*} • *+
Decfvrt co^t »a«^s;*«> <X> A:»* **n T-

unwel flrtm. *^orj4'^o -xj o c4u Cí»iA

CEL. ANNIBAL UZÊDA DE OLIVEIRA
(MIMA DC 7' DIA)

,f_ RE0INA PAULO, ISAe FILHOS. CARLOS. MARCIAa FILHOS a MARIA
1" DO CARMO DE OLIVEIRA NEVES agradocwn as mamlostaçóos do posar

I dos amigo* a parentes o convidam para a Missa do 7o Du a ser realizada
I ho dia r.» I-™ «<! 11 V! hntfls na loteia limandftda da Santa

Cntr rtna Miiii<uife-*Ha5íteTirRürT»^ãl4a^ tfi 36 Centro

CASIMIRO A. RIBEIRO

La<ircui filhos a lamília ,ig'.idocem as carinhosas manifestações
do ;,olid.j'it»düdo o posar reCetjidas. 0 convidam parentes o amigos.
pu'<i .i Missa do 7o Dia a ser celebrada, no dia 24/08. Quinta leira.-rrr-^-çuaixfanf.-i.: n,i Mavi.' do N S de Copacabana. Rua Hilôno de
Gouveia 36 • CÕpacãDíinã Mrtfvim

ALBERTO MARTINS PltiA RODRIGUES

A Diretoria e funcionários da PIRIL COMÉRCIO
DE PAPELARIA LTDA participam o falecimento
de seu sócio diretor e fundador, e convidam

para a missa de sétimo dia que será realizada no

dia 24 de Junho, às 8 horas da manhã, na Igreja
do Carmo, sito à Rua 1 ° de Março. 

firyvife»
* 1899 t 1993

"Rosa Carrossini. Luts Carlos Carrossirti e família. Joào Paulo
Carrossini o esposa, Mario Luiza Carrossini Cavalcanti e família
agradecem o conforto de parentes e amigos por ocasião do"falecimento do esposo, pai. sogro, avô e bisavô SALVAOOR e~fconvidam para a MISSA DE 7o ÒlA a sor celebrada, amanhã, dia" 
24/06/93. às 19 horas, na Paróquia N. S. da Esperança, na Rua

Xonde de Irajâ — Botafogo r -- 
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CASIMIRO ANTÔNIO RtBÜRO OSWALDO CINTRA DA

GAMA E SILVA

iKutXUHCO

(MISSA MT*MA)

Í 

Adelaide, Paulo Ernesto. Mário Emflio e Sérgio agradecem
as manifestações de pesar recebidas por ocasião do faleci-
mento de seu querido irmão CASIMIRO o convidam para
Missa de 7o Dia que será celebrada no dia 24 de Junho,

(quinta-feira), às 10 horas, na Igreja de Nossa Senhora de
Copacabana, â Rua Hilário de Gouveia n° 36.

MUSA 7* MA

Roberto Gama e Silva o Ruth Gama e Silva Azambuja. filhos, netos e
bisnetos agradecem o apoio e carinho manifestado e comunicam a
cerimônia religiosa quo será realizada dia 24. quinta-feira, às
18h30min na Igreja Sta Margarida Mana — Lagoa.

>?>4 içnja» íUrt

CASIMIRO ANTONIO RIBEIRO

(MISSA Di 7* DIA)

§A 

DIRETORIA, O CONSELHO CONSULTIVO E OS FUNCIONÁRIOS DA

ANBID - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO,

aqradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento

do DR. CASIMIRO ANTONIO RIBEIRO - PRESIDENTE DO CONSELHO

CONSULTIVO, e convidam para a Missa de 7° Dia que será celebrada

amanha, quinta-feira, dia 24/06, às 1 0:00 horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora de

Copacabana, situada na Rua Hilário de Gouveia, 36, Copacabana - RJ.
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POUIftNÇ/üEEMAIS 
^ simplicidade de Zequinha

Reconhecido nas ruas do Rio, principal atração do Troféu Brasil distribui simpatia
l» Ca/lo« Pavtd

NA GRANDE

ÁREA

ARMANDO NOGUEIRA

O calvário da seleção

Pelo 
que ouvi na tevê, dc-

pois do jogo, Parreira fi-
cou muito chateado com a der-
rota. Quem não ficou?

"Surpreso é que o treinador não
há de ter ficado. Todo mundo
sabia, a começar por Parreira,

.que a seleção não ia ter vida

fácil na Copa America. Nunca
teve. Em décadas e décadas de
Sui-Americano, o Brasil per-
deu muito mais do que ga-
nhou. A Argentina e o Uru-
guai já foram campeões 13
vezes cada um. O Brasil só foi
campeão quatro vezes.

Chile bom de bola

O Chile venceu o jogo de
segunda-feira com sobras. Fez

.belos gols, demonstrou rigor
técnico, esplendor físico e inte-
ligéncia tática. Foi, cm suma,"uma verdadeira equipe dc fute-
boi. Digo mais: em alguns mo-
mentos. os chilenos chegaram
a tramar jogadas dc requinte.
Floreios com objetividade.
Houve uma troca de passes,
um dos quais dc calcanhar,
coisa dc gente fina. Quase sai'gol. O Pclé, que sabe tudo. não

deixou passar, sem um elogio
enfático, a beleza da jogada.

Seleção boa dc bola essa do
Chile. Boa dc cabeça, também.
Teve serenidade até pra engolir
cm seco o pênalti mal apitado.
O repetcco do lance, em câme-
ra lenta, mostra nitidamente
que Muller se atirou proposi-
talmcntc. Ninguém o derru-
bou. Quando muito o beque
chileno terá triscado a aura do
craque do São Paulo...

Da água pro vinho
, O diagnóstico da derrota

brasileira c simples: o time que lá
está não se preparou coisa no

) nhuma. demos mais uma dc cm-
brulha e manda. Em pelada dc
solteiros e casados, tudo bem.
Vai da valsa, importante é o' churrasco, é a ccrvcjinha depois.
Em competição séria, não da.

Começa que a realidade do
futebol sui-amcricano mudou. O
que era água, agora é vinho. O
Equador, a Bolívia, a Colômbia,
todo mundo hoje conhece direi-
tinho os segredos do futebol.
Todos tem condição atlética

. bem cuidada. Concepção tática
arejada. Todos dominam os
fundamentos do jogo: o drible, o
chute c. sobretudo, o passe. Só
não vc quem não quer. A equipe' da Colômbia tem. desde o mun-
dial dc 90, o padrão de jogo

mais vistoso do futebol sul-ame-
ricano. O toque de bola é pri-
moroso. Qualquer adversario
entra na roda, queira ou não
queira. É tudo oertinho. "Toco 

y
me voy", como cies mesmos dc-
finem a troca de passes curti-
nhos, sob medida.

A equipe do Equador é outra
que melhorou muito. Joga dc
ouvido. Sem partitura. Todo
mundo sabe quem é quem na
equipe. Todos se movem no
campo cm perfeita harmonia.
Jogam juntos há mais dc cinco
anos. Como a Colômbia. Como
a Bolivia, que deu um sufoco na
Argentina. A Venezuela, onde o
futebol é o quinto esporte do

Ciis. 
arrancou um pontinho do

ruguai. Sem contar o Chile c o
Paraguai, que já nos dão traba-
lho há muito tempo.

Falta de ar
O que mais tem alarmado a

critica sul-americana reunida
no Equador é a imprecisão dos
brasileiros, seja no passe, seja"no chute. Ora, a dois mil me-
tros de altura, o ar é tremenda-
mente ra refeito. Isto quer dizer
que. em semelhante altitude, a
Iwla anda muito mais. Baixa a
resistência do ar. Qualquer
corpo se desloca com mais fa-
cilidade. Que o diga o amcrica-
no Bob Beaman que, nas

Olimpíadas do México, saltou
cm distância oito e noventa!
Um recorde que restaria imba-
tivel cm todo o mundo por
mais dc 20 anos. A Cidade do
México fica 2 mil metros acima
do nivcl do mar.

É claro que Palhinha prcci-
sa sc ajustar a tais cireunstán-
cias sc quiser recobrar a conta
do passe, que é uma dc suus
principais virtudes.

Não é preciso ser doutor cm
Fisiolpgia. Basta subir uma cs-

J 'cada em Cucnca ou cm La Paz." O sujeito põe os bofes pela bo-'"ca. Um dia, cu sobrevoei os
-. Andes num DC-3 sem pressu-

i u rização. Uma única máscara
¦-dc oxigênio circulava de mão

cm mão. entre os passageiros.
Até que chegasse a minha vez,
a vida como que sc esvaia pela
ponta dos dedos. Ao meu lado,
um sargento boliviano. O ra-
paz não precisou da máscara
momento algum. Do alto dos
seus oito milhões dc glóbulos

^vermelhos, o sargento assistia'ao 
meu calvário, impassível.
Ao contrário dos chilenos, a

seleção brasileira não fez, co-
mo devia, uma quinzena dc- "adaptação á altitude. Foi chc-¦i *

O pão do diabo

gando c foi entrando cm cam-
po. Nada mais natural que
perdesse todas as divididas, to-
das as cabeçadas, todos os pi-
ques dc velocidade. A equipe
está sendo castigada no cam-
po, antes dc tudo, pela impre-
vidéncia dos mandachuvas do
futebol. Pelo calendário asfi-
xiante. Pelo saco-dc-gatos que
é a CBF.

Não vamos crucificar nem
os jogadores, nem os técnicos.
Eles são profissionais c estão lá
comendo o pão que o diabo
amassou. Sejamos implacáveis,
sim, com a cartolagem. rima
rica dc malandragem. Esses,
sim, estão comendo brioches à
custa do suor de uns e da pai-
xào de todos nós.

Pantera cor-da-noite
Entre tantas graças que de-

... vo ao esporte está, agora, esse
inaudito Michacl Jordan. En-

B chcu-me os olhos na sucessão
,'de jogos entre o Chicago e o

Phocnix. Jordan é absoluta-
mente incomparável. Ou me-
lhor, só pode ser comparado' com cie mesmo. Quando joga
mal, ainda assim, è melhor que
todos. Ele cruza a quadra com- Ja leveza de um belo felino. Leo-

pardo mascando chiclete. Pan-
lera cor-da-noite. Conduz a
bola, brincando de ioiô. Estan-
ca no espaço, soberano, para
abordar a cesta cm majestosas
espirais. Não olha pra nin-
guém. Não olha pra nada. Vê
tudo antes de todos. Sobrcna-
da. Tem o dom da antevisão,
que distingue os eleitos do Sc-
nhor.

Bebo
I

Itfaüser

Uma

graaaande

cerveja.

Os freqüenta-
dores habituais
da Praia do Fia-
mengo tiveram
ontem uma ma-
nhà atípica. O
motivo? O treino de Zequinha Bar»
bosa, estrela do atletismo interna*
cional. Extrovertido, o atleta
vou que a humildade é

Acenando para todos, e parando
a cada pedido de autógrafo, Zequi-
nha fez sua corrida matinal. "O
reconhecimento muitas vezes não é
imediato. As pessoas ficam intimi-
dadas com a presença de uma pes-
soa famosa no mesmo lugar", con-
ta. Mesmo assim, os jogadores de
uma pelada pararam para assistir
ao atleta passar. 

"Ele é um exemplo
do esporte no Brasil", disse o ban-
cário Ricardo Bensckri.

Até os que não entendiam muito
de esporte prestavam sua homena-
gcm. 

"É o Joaquim Cruz", confun-
diam. Os ciclistas só se deram por
satisfeitos quando acompanharam
Zequinha. "Ele é o símbolo do he-
roismo num pais que não incentiva
o esporte", desabafou o advogado
Dárcio Moreira, 35 anos.

Provando que esporte não tem
idade, Edna Coelho, 80 anos, fez
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sentir junto com o tecnico Luis Alberto o carinho Jo carioca apds treino noZequinha (E)

questão de abraçar Zequinha. "Eu
acompanho e torço por ele em to-
das as provas, mas pensei que ele
fosse mais gordo, como suas pernas
são compridas e fininhas!", excla-
mou. Maria dc Lurdes Soares, 53
anos, dona da barraca de coco, fi-

cou emocionada e ofereceu do seu
produto para matar a sede do ido-
Io. "Tomara 

que ele volte sempre",
disse.

Sempre, talvez não seja possível.
Há 10 anos nos EUA. Zequinha
veio ao Brasil para correr os 800

urro

metros do Troféu Brasil dc atletM-
mo, nos dias 26 e 27 de junho: Os
torcedores brasileiros sentem a fal-
ta dc seu idolo. "Ele é um exemplo,
por isso deveria ficar mais aqui>e
não nos steites", disse o gari Jocc-
mar Mendes, 24 anos.

Joaquim Cruz, novamente estimulado

¦ Filho é bom

motivo para
continuar

FRANCISCO GONÇALVES
D RAStLIA — Apesar de ad-
D mitir que sua despedida das
pistas pode ser antecipada sc as
contusões persistirem, Cruz diz
que tem um bom motivo para
continuar correndo: em dezembro
nasce seu primeiro filho. "A idade
não me preocupa. O problema é
que fico com vontade de treinar
forte c abandono o treinamento
conscrvativo o que acaba aumen-
tando o risco das contusões", ex-
plica Joaquim Cruz, que já com-
plctou 30 anos.

Afastado das competições ofi-
ciais de atletismo por uma série de
contusões e com planos de termi-
nar o ano competindo no circuito
europeu, o corredor medalha dc
ouro nas Olimpíadas dc Los An-
geles c prata cm Seul vem se pre-
parando para alcançar o índice do
Mundial de atletismo.

Ser pai aumentou as preocupa-
ções dc Cruz com a falta de patro-
cinio, uma vez que, hoje, só recebe
ajuda dc custo para o material de

Brasília — JoMmif QooçjiIyo»

Joaquim Crie passa algiuvs dias com a família eoretorno às pistas ainda não fbidefuúdo peíoiitíeta
esporte da Nike. Cruz reconhece,
porém, que seu desempenho pode
ter espantado os patrocinadores."Em 1991, competi pouco c no
ano passado tive que fazer uma
operação", recorda.

Poupança — A contragosto,
vem consumindo dinheiro que
poupou de 1981 a 1992 para eus-
tear suas despesas em San Dicgo,
onde mora com a mulher Mary
Cruz. "Se não estiver entrando

dinheiro vou ter que trabalhar",
afirma o atleta, que no próximo
ano termina a faculdade dc Edu-
cação Física nos Estados Unidos.

Triste por ter sido obrigado a
cancelar sua participação no Tro-
ícu Brasil dc Atletismo, Joaquim
Cruz desde último domingo des-
cansa por recomendação do técni-
co na casa da mãe na cidade saté-
lite de Taguatinga. Na próxima
semana, ele volta a San Dicgo

onde decide sua viagem para trei-
namentos na Alemanha.

Na última competição que
participou, um aberto dc atlctis-
mo cm Los Angeles, há pouco
mais de um mês, Joaquim Cruz
ficou cm segundo c quarto lugar
em duas provas de i.500m com
tempo dc 3 minutos 45 segundos
60 décimos c 3 minutos c 46 sc-
gundos.

Graf vence até torcedor inoportuno

WimNwkxi, InQlalwr» — AFP
MARIO ANDRADA E SILVA

LONDRES
— Steffi Graf
voltou a se
comportar co-
mo a rainha do
tênis. Não só
apareceu para
seu jogo dc es-
tréia em Wim-
bledon, contra-
riando boatos
dc que uma contusão impediria sua
defesa do titulo, como sc mostrou
numa forma impecável. Graf des-
pachou a australiana Kirrily Shar-
pe cm 39m sem perder um game:
6/0 c 6/0.

Graf ainda teve de acionar todo
o formidável esquema de segurança
reclamando de um torcedor que fez
comentários a seu respeito da pri-
meira fila da arquibancada. Ela in-
terrompeu a partida no 2" set para
reclamar com a juiza. 

"Tem um
homem ali falando comigo. Já o vi
em Paris (em Roland Garros) no
mesmo lugar. Será que ele poderia
ficar quieto?", disse a alemã num
flash sonoro captado pelo microfo-
nc da TV BBC. A juiza ligou pelo
telefone interno instalado em sua
cadeira e providenciou a discreta
remoção do torcedor alemão.

Segundo testemunhas, o torce-
dor, cujo nome não foi revelado,
(cria acusado Graf de ser responsa-
vel pelo atentado a Monica Seles,
ex-número um do ranking, cm
Hamburgo. "Foi tudo culpa sua
lena dito ele para irritar a alemã. A
policia interrogou-o e distribuiu
sua foto nas portarias do estádio
para impedir sua entrada.

FEDERAL
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Maré, o alemão qiie

poderia ser brasileiro
Sc os brasileiros sofrem com

o passaporte verde que precisa
receber visto dc entrada cm uma
enorme coleção dc paises o que
diria um alemão que nasceu no
Rio dc Janeiro. Marc Gocllner,
37° no ranking da ATP e sensa*-
çáo da temporada dc saibro cs£c
ano, c filho dc diplomatas. Ele
nasceu no Brasil c apreendeu a
jogar tênis no Rio. Só que hoje
prefere assumir por inteiro a nã-
cionalidadc da família c nem so-
nha com a hipótese dc defender
o pais que o ensinou a jogar. 

"
Prefiro jogar pela Alemanha. Dá.
muito mais pretigio do que o
Brasil", disse Goellncr. "Tenho

passaporte brasileiro, mas falo
alemão c meus pais são ale-
mães." (MAS)

Graf não perdeu wn game e arrasou Sharpe em menos tie 40 minutos

Principais resultadi

Pote S»moras (EUA/1) 6/7.6/3. 7K a 6/3 Nail Borwfc* (Aua)Borts Becker (Ale/4) 4W. C/3.0/2,0 6/4 Marc Ooellner (Ato)Michael Chang (EUA/12) V2. W7 4^. 6/7 o 6/4 Paul Haarttuis (Md)Marltna NavfatMova (EUA.'2) 6/2 • 6/1 Mtchello Jaeeard lAut)
Arantxa Sanctie» (E*p/3) 8/1« 8/i Rartka Zrubakova (Tch)Conchita Martme; (Csp/e; 7-â e 6/3 Qingar H»g«l«or> (EUA)

A manchinha na coxa esquerda dc
Gabricla Sabatini.
A coragem dc Arantxa Sanchcz,
que dispensa segurança para andar
pelo Ali England Tennis Club.
A noiva dc Boris Bccker c sua torci-
da discreta mas eficiente.

OUT

O modelito dc Martina NavratiloVa
que joga dc calção masculino.
O tocedor que iritou Steffi Graf
com seus comentários
Os palavrões de Patrick McF.nroc
contra o juiz. Fez o irmão John
parecer um coroinha.
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m Poucos conseguiram agradar a Parreira durante a US Cup e a Copa America V^\
Cuanca. Eauador — SAralo Mora**

,CLAUDIO ARRP.GUY V. Mf:IKff jlt

so- O ei a
t3 mostra a realidade f

da selc?io, por achar de um jogo de¦ que os jogadores estio no wuirid- nioepouivel que cue 2
.,cio, por falta de tremamento tenhamos vistojogos tAc
, adapta?ao 4 Altitude, mesmo rentes no dia em que a s<
sim nos seus comentirioi o tfceni- brasileira perdeu para

ngg'mostra sUa opiniio sobre na.
^portamento do» domislicos. Zagalo afirma que a

3J~estL praticamente^afaitadoi <)ue » chilena a maior
¦las eliminatorias por nio terem do tempo, mas as imi
sPcnquadrado no eiquema do B|H^ ,1 I

. treinador. Nesse caso estlo Cisar HuHEof ^
. Sampaio e Viola, que decepciona- ^E|||Hlg§f le<^° chilena ordenada <

qucm tambem esta e Boiadeiro. Boiadeiro tem poucas chances de permaneoer para as ellminatdrias, mas Antonio Carlos estd garantido |^|»o? 
C ^Z

S& foi bem na estreia nos Estados ^ parrejra e fan Uo i
: 
SgfrSttftSI ?«a o Parreira manda o time ao ataque r.gr.t'1

sabe como derrotar o
, , O quarteto dc zagueiros Paraguai, amanha, e afastar o (kn-
quem mais agrada Parreira, Cafu, tasma da dcsclassificacio. Ele tem
AWlonio Carlos, Vilber e Rober- certcza que o Paraguai val se defen-

, tc},Carlos estao com chances para der com unhas e denies, porque
as eliminatorias. garante a vaga com o empale, e

1 • Sobrc Edmundo cxiste muita dccidiu armar a seletfo brasileira
csperanga. Parreira acha que ele no ataque, escalando cinco ou seis
teb muito potencial e aguarda atacantes, para pressionar sempre.
sua recupera^So amanha. Muller "Nio 

podemos deixar buraco,
tambem esta garantido. Palhinha como aconteceu contra o Chile. 0
sobe c desce no seu conccito. Paraguai i um time bem organiza-
Acha o tecnico que ele i otimo, do na defesa. que s6 vai a frentc em
mas precisa scr mais positive nas arrancadas. Cerca sua area com
afrancadas para muitos jogadores e vamos ter que

' -^jgatflrfto oMil '¦" 'IHHMI'^
; C Sampaio luttlnho VMM

vtofn DoiaOoiro fl. Carlo*
\ Edmundo Cahi

Paihmha A Carlo*' ,y^' '."
: :• SET..¦¦ ¦;. BSBBfii fflBB

rota ao^er tresjpk '^wa

dos. "No 
primeiro, o golciro vinha

saindo c cu toquei por cima. Mas a
Yalhcr ainda tan esperanto* dejogar amanha bola acabou encobrindo o gol. No

.,.„ segundo, a bola correu um pouco e
intenviso. Valber atn- o Brasil diante dos chi- nao me permitiu chegar antes dobut ao problema no lenos. "Eu nio tinha goleiro. Noterceiro,quispassar pa-jo^honnut0 das difi- confianca e o terceiro ra a|uim no mci0i e quasc umculdades porque passou gol nos abatcu zaguriro fez contra".

e 
graca 

Vasco P0^ Rio 
pode

^¦~™7r^^T. 

o. n to- 
um sabado 

T 
,

Ksta do Rio-Sao Paulo _ de despedidas tody e sei

Oatacante Bismarck eozaguei- jos6 emIlioaguiar
Jorie Lull poderio se despedir

do Vasco na cstreta do

Bismarck «U em tie- Estado nediu k o canccla
yociatfo com Yotttluri do iaplo e das provas
Jorge Luis devefA reforvar o Mart* julho). Ford e Copa Shell, (en
timo da Ilha da Madeira, que seri outubro), por falta scguranp
dirigido prio rtcftico Edinho. do aut6dromo de Jacarepagua.

A saida dot doit Mifhujuen o 0 pfesidente da Faerj, Eduar
na time do Vaaco, mas nio itmta do O^viq dissetcr solicitado

garante'que'o clube saberi'weon- posta. A pista
trar substitutes para o« titulares «arquibancadas, pod res.
que forem negociados. "Oostaria autodro

que continuawm. Maa nio posao m°. admite a mi conscrvatao. "C

atrapalhar a vida de ningu^m aut6dromo nos custa USS 65
J--" 0 ticnico alertou para o fato de por mes e so arrecadamos com clt

\ que virios bicampedes tim propos- L'SS I mil", justifica o secretaric
tas. "Torco 

para que o clube nio se de turtsmo, Josi Eduardo Guinle
;''^ 'f^PiraH desfa^a de muitos titulares. A reno- Segundo Guinle. nao cabe a

f H® J^EF vacao tem que wr gradual". 0 time Prefeitura tornar o autodromr"r 
m$M&m que enfrentara o Botafogo de^-era atraente. 

"Nio temos culpa se a<
at 

~ 
1 f«K scr. Carlos Gacrmano: Pimentel. comdas nacionais sao um fracas-

Jorge Luis. Torres e Cassio; Lean- so", diz. falando que .i I aet] pag;
iSmW^ dro. Franca. Geovani e Bismarck: apenas CrS 15.6 milhoes por dia

A estreia de Evaristo no comando e a mica expectativa no Flamengo Valdir e Gian quando aluga o autodromo e que

Vàther ainda tem esperanças de jàgar amanhã

I estreia de Evnristo no comando e a única expectativa no Flamengo

Cu*nca. Equador — Sérgio Mora**

m^ estão praticamente afastados
áas eliminatórias por nfto terem
s(Fenquadrado no esquema do

-Domésticos', 
uma decepção

5JÍJ f
m Poucos conseguiram agradar a Parreira durante a US Cup e a Copa America
' CLÁUDIO ARREGUY E
OLDEMARIO TOUGUINIIÔ

1 CUENCA.
t Equador — Por'mais 

que pro-
cure evitar co- «^ü^P

jmentirios so-
,bre atuações
< individuais da seleção, por achar
que os jogadores estão no sacrifi-
cio, por falta de treinamento •

. adaptação á altitude, mesmo as*' sim nos seus comentários o técni-
^cp mostra sua opinião sobre o
comportamento dos domésticos.

f**Q que se observa é que alguns

lador. Nesse caso estlo César
. Sampaio e Viola, que decepciona-
ram.

A situação de Viola chega a sei
curiosa. O atacante do Corin-
thians chegou muito entusiasma-
do. Os que o conhecem de São
Paulo, o chamam de matador. Foi
uma decepção.

Luisinho ainda é dúvida. Par-
retra gostou de suas atuações na

US Cup, tanto que o manteve na
estreia na Copa America. Só pode
convencer Parreira se o Brasil
passar às finais e o técnico decidir
lhe prestigiar. Nessa situação
quem também esta e Boiadeiro.
Sírfoi bem na estréia nos Estados
Ujiidos. Parreira acha seu futebol
tcçfiico mas lento demais para o

¦ selor.
. O quarteto de zagueiros é
>' quem mais agrada Parreira, Cafu,

Aíftonio Carlos, Vàlber e Rober-
| tcfjCarlos estão com chances para
. as eliminatórias.
1 • Sobre Edmundo existe muita
esperança. Parreira acha que ele

! tem muito potencial c aguarda
- sua recuperação amanhã. Müücr
1 também está garantido. Palhinha

sobe c desce no seu conceito.
Acha o técnico que ele é ótimo,
mas precisa ser mais positivo nas
arrancadas para o gol.

Boiadeiro tem poucas chances de permanecer para as eliminatórias, mas Antonio Carlos está garantido

Parreira manda o time ao ataque
Parreira já sabe como derrotar o

Paraguai, amanhã, e afastar o fkn-
tasma da desclassificação. Ele tem
certeza que o Paraguai vai se defen-
der com unhas e dentes, porque
garante a vaga com o empate, e
decidiu armar a seleção brasileira
no ataque, escalando cinco ou seis
atacantes, para pressionar sempre."Não 

podemos deixar buraco,
como aconteceu contra o Chile. O
Paraguai é um time bem organiza-
do na defesa, que só vai á frente em
arrancadas. Cerca sua área com
muitos jogadores e vamos ter que
penetrar com troca de passes e inte-
ligència."

Parreira lamenta a derrota con-
tra o Chile, mas não reclama dos
jogadores. Acha que a falta de trei-
namento c adaptação à altitude fo-
ram decisivos para a queda da cqui-
pc no segundo tempo. "Os

jogadores vieram de campeonatos
difíceis, chegaram cm cima do ini-

cio da Copa América e foram a
campo sem tempo de adpatação.
Não se pode culpar jogadores e
nem a comissão técnica. Se existe
culpado, é o desorganizado calen-
dárío brasileiro. As federações não
respeitam a CBF e ultrapassam as
datas fixadas para o fim das com-
petições regionais. Se isso fosse
obedecido, haveria tempo de trei-
nar e chegar à Copa América com a
equipe bem mais organizada."

Parreira já conversou com os jo-
gadores sobre a necessidade de en-
frentar o Paraguai sem o medo de
desclassificação. "Estou dizendo a
eles que, vencendo o Paraguai, tudo
se modificará e vamos mais seguros
para outros Jogos. O time melhorou
contra o Chile e vai crescer contra o
Paraguai."

Quando diz que houve evolução
na derrota, Parreira justifica assi-
nalando que antes o time quase não
arrancava para o ataque. Jogava

cadenciado, como na estréia contra
Io Peru. "A 

partir do gol chileno, o
time foi para o ataque trocando
passes rápidos, chegou ao empate e
poderia terminar os 43 minutos
com uma vantagem de até dois
gols, tantos foram as chances perdi-
das. Só mais tarde, no segundo
tempo , a partir do terceiro gol
deles, é que não havia mais pernas.
Válber sentiu o joelho e logo depois
Viola torceu o tornozelo."

Passeando na cidade, o que mais
revoltou Parreira foi ter que expli-
car que o Brasil não desrespeitou o
Equador ao trazer seu segundo ti-
me. Explicou que os estrangeiros
estavam sendo poupados para as
eliminatórias. (0.7.)

JOGOS DE HOJE

MAiico l Bolívia
Argentina * Coldmtxa

Vasco poderá

ter um sábado

de despedidas

O atacante Bismarck e o zaguei-
ro Jorge Luis poderão se despedir
da torcida do Vasco na estréia do
time na Taça Rio-Sào Paulo, sába*
do á tarde, contra o Botafogo, em
81o Januário. Bismarck «tá em ite-
godaçio com Yontluri do Japio e
Jorge Luís deverá reforçar o Mari*
timo da Ilha da Madeira, que será
dirigido pelo técnico Bdinbo.

A salda dos dois enfraquece o
time do Vasco, mas nlo assusta o
técnico Joei Santana. Ele ainda nio
sabe se permanecerá no cargo, mas
garante que o clube saberá encon*
trar substitutos para oi titulares
que forem negociados. "Gostaria

que continuassem. Maa nlo posso
atrapalhar a vida de ninguém .

O técnico alertou para o fato de
que vários bicampeôes têm propôs-
tas. "Torço 

para que o clube nio se
desfaça de muitos titulares. A reno-
vaçâo tem que ser gradual". O time
que enfrentará o Botafogo deverá
ser: Carlos Gaermano: Pimentel.
Jorge Luis. Torres c Cássio; Lean-
dro. França, Geovani e Bismarck:
Valdir e Gian

Rio pode ficar sem
i

Indye sem corridas;
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Zamorano
" 

O artilheiro Ivan
Bam Bam Zamoranó,
do Real Madríd, se itt*-corporou ontem átete*
çlo chilena, em Cuen»
ca. O atacante se

JHtpressou em diier que' fião é o salvador da pà•
iria e sim "apenas mais
um". Apesar de ter per-
dido o campeonato da
Espanha. Zamorano

ísJíz que ficou satisfeito
; com sua primeira tem-

.porada no Real, pois
. marcou 43 vezes em 60
• partidas.

SÉRGIO

NORONHA

Os visionários

Bulls 
querem 

fazer

seu 
'dream-team'

CHICAGO. EUA — Mal termi-
nou a festa pelo tricampeonato e
o Chicago Bulls jã sc prepara para
o tetra. Jã é quase certo o ingresso
do croata Tony Kukoc no time de
Jordan, Pippcn c Cia. Jerry Krau-
sc, manager do Bulls. quer seguir
os passos de Red Auerbach. ar-
quiteto do lendário time do Bos-
ton Celtics, octcampcâo da NBA
de 59 a 66.

O Chicago Bulls ganhou o di-
reito dc contratar Kukoc no Jra/i
de 90 (bolsa onde os atletas são
negociados entre as equipes), logo
depois do croata ter sido eleito o

melhor jogador do Mundial da
Argentina. Na época, Jordan cri-
ticou o interesse num estrangeiro"Os EUA têm muitos jogadores
cm condições dc se tornarem cs-
trclas", disse. Kukoc foi para ;i
Itália, recebendo USS 15 milhões
no Benetton Treviso por 5 anos.

Mas depois de fazer exames cm
Chicago. Kukoc pediu dispcnsii
do campeonato, alegando contu-
são. O Benetton autorizou sua
transferência. Resta saber como a
sua chegada repercutirá. Jordan e
Pippcn não simpatizaram com
Kukoc na Olimpíada.

Palhinha chorou
O atacante Palhinha chorou na

concentração após o jogo. Ele esta-
va indignado com um repórter de
uma rádio paranaense que lhe per-
guntou sc não era culpado pela der-
rota ao perder três gols. 

"Disse a
ele que entrasse cm campo e tentas-
se fazer o gol. Sc perdi, não foi por
querer", desabafou.

Ele explicou os três gols perdi-
dos. "No 

primeiro, o goleiro vinha
saindo e eu toquei por cima. Mas a
bola acabou encobrindo o gol. No
segundo, a bola correu um pouco e
não me permitiu chegar antes do
goleiro. No terceiro, quis passar pa-
ra alguém no meio, e quase um
zagueiro fez contra".

Fia x Flu sem charme e 
graça

na estréia do Rio-São Paulo

Sei 
que a televisão não

mostra a realidade global
de um jogo de futebol, mas
não é possível que eu e Zagalo
tenhamos visto jogos tão dife-
rentes no dia em que a seleção
brasileira perdeu para a chilc-
na.

Zagalo afirma que a sele-
çáo brasileira esteve melhor
que a chilena a maior parte
do tempo, mas as imagens
que eu vi mostraram exata-
mente o contrário. Vi uma sc-
leção chilena ordenada e uma
seleção brasileira desorgani-
zada; vi um time chileno sc-
guro de si c um time brasileiro
perdido em campo c, final-
mente, vi a vitória do me-
lhor time nos noventa minu-
tos.

Como é que pode ter sido
melhor o time que errou a me-
tade dos passes? Como é que
pode ter sido melhor o time
que teve um meio dc campo
inteiramente dominado pelo
adversário e com seus jogado-
rei sem saber o que fazer em
campo?

Se Parreira e Zagalo quisc-
rem explicar as más atuações
do Brasil com a falta de trei-
namento eu considero o argu-
mento plenamente aceitável.
A falta de adaptação á altitu-
de também pode ser levada
em consideração. Mas dizer
que a seleção brasileira jogou
mais que a chilena c absoluta-
mente inaceitável.

?
Dentro dc um mês teremos

uma nova seleção brasileira,
formada também com os jo-
gadores que atuam na Euro-
pa. Vamos disputar as climi-
natórias que já não se
mostram tão fáceis, um pou-
co pela evolução dc nossos
adversários, outro tanto pela
nossa desorganização.

Parreira está levemente
mais otimista porque durante
as eliminatórias a seleção terá
intervalos semanais para trei-
nar c corrigir os erros, embo-

ra continuem os problemas de
adaptação aos jogos em cida-!
des altas, como La Paz e Qui-I
to.

Apesar do tempo para trei-
namento, uma dúvida há de
estar martelando a cabeça do
técnico: do atual grupo, que
está na Copa América, quais
os selecionáveis para as climi-
natórias?

É gritante que, além do<^
problemas do conjunto, a sc-,
leção se ressente de alguns jo-
gadores de maior categoria,
principalmente no meio dc
campo. Exatamente na zona
dc decisão do jogo, o Brasil
não tem um jogador criativo,
alguém capaz dc mudar o rit*
mo do time ou dc comandar
uma reação.

E será que temos alguém
assim na Europa?

? . ;
Até o final da tarde dc on-

tem. ninguém sabia duer on-
dc seria jogado hoje o Fia x
Flu que abre o Rio-Sáo Pau-
Io. c havia até quem temesse
por sua realização.

Os clubes estão brigando
contra as taxas do Maracanã, •
que consideram altas, mas só
tinham a alternativa dc São
Januário, caso não chegassem >
a um acordo. Caio Martins
está com a grama revirada c o
estádio das Laranjeiras está ¦
fazendo obras no vestiário
dos visitantes.

Os clubes estão conseguin- •
do matar este Rio-Sào Paulo
antes que ele dc os primeiro^ !
sinais de vida.

?
Na tentativa dc levar Dc- \

ncr, o São Paulo põe alguns ,
jogadores na negociação, cn-
tre eles Elivclton. que foi ;
prontamente recusado pela
Portuguesa.

Elivélton só é bom para a
seleção brasileira.

PC Farias tem razão: o que •
atrapalha é a lei.

JOSÉ EMlLIO AGUIAR

Nàoéió • Fórmula Indy que o
Rio eitá ameaçado dc perder. A
Federação de Automobilismo do
Estado pediu á CBA o cancela-
mento das provas dc F 3 (cm
Julho), P Ford e Copa Shell, (cm
outubro), por falta de segurança
do autódromo de Jacarepaguà.

O presidente da Faerj, Eduar-
do Gtlvlo, disse ter solicitado ás
autoridades municipais a conscr-
vaçio do autódromo. sem ter res-
posta. A pista está esburacada c
as arquibancadas, podres. A Rio-
tur, administradora do autódro-
mo, admite a má conservação. "O
autódromo nos custa USS 65 mil
por mês c só arrecadamos com ele
USS 1 mil", justifica o secretário
de turismo, José Eduardo Guinlc.

Segundo Guinie. não cabe á
Prefeitura tornar o autódromo
atraente. "Não temos culpa se as
corridas nacionais são um fracas-
so", diz. falando que a Faerj paga
apenas CrS 15.6 milhões por dia
quando aluga o autódromo c que

a CBA deve ao município USS
200 mil dc aluguéis da F 1.

A vinda da Indy, que poderia
ser a salvação, ficou difícil pelas
exigências feitas pela Cart. enlida-
de que organiza a categoria. O
contrato tem 30 páginas de solicj-
tações, entre as quais passagem,
hospedagem e refeições por unra
semana em hotel 5 estrelas para ^s
1.000 pessoas do staff da Indy
(pilotos, mecânicos, dirigentes,
convidados). A Prefeitura teria de
desembolsar USS 3.5 milhões sp
com a reforma do autódromo <
quantia quase igual para pagar os
direitos de ter a prova. Fm troca,
ficaria com a comercialização do
evento. "Quem 

garante que con-
seguiremos êxito?", pergunta. 

*
Usar a iniciativa privada e uma

alternativa, mas a Prefeitura está
no papel de esperar os contites
cm vez dc correr atrá.-. deles. "Nç-
nhum interessado apareceu", diz
Guinlc. acusando Emerson Rtti-
pjldi. intermediário do negócio,
de pressionar o Prefeito para acei-
tar o contrato

Válber vai

fazer leste
O joelho direito do

zugueiro Válber é o
único problema na sele-
çâo brasileira para o
decisivo jogo dc ama-
nhà com o Paraguai. O
zagueiro voltou a sentir
a contusão no inicio do
segundo tempo da der-
rota para o Chile e fará
um leste hoje. "Não
conseguia acertar nc-
nhum passe. Mandei
um deles, ridículo, para
a lateral" lamentava
ele. que faz tratamento

intenviso. Válber atri- o Brasil diante do« chi-
bui ao problema no lenos. "Eu nio tinha
joelho muito das difí- confiança e o terceiro
cuIdades porque passou gol nos abateu".

• —Depois da batalha com o Vasco,' na decisão do Campeonato Cario-
, ca, dc onde tirar motivação para o
Torneio Rio-São Paulo? Nem a do-

; cí|'figura de Nelsinho anima o es-
tressado Fluminense. Já o Flamen-

< go. que não disputa uma partida' oficial há 18 dias. procura motiva-
ção na estréia de seu novo treina-
dor. Evaristo dt Macedo. O jogo
começa ás 21 h, no Maracanã.

JÚ í Ézio voltou a sentir dores na
virilha e está fora do Fla-Flu. As
novidades são Juiinno e Waliace. O
Flamengo terá Renato com a cami-
sa 7. Ele vai formar dupla de área
com Nélio. Piá e Uidemar preocu-
pam o técnico. Suas opções são
Rodrigo na latcral-csqucrda e Fa-
binho no meio. com Fabiano na
direita. Flamengo: Gilmar, Fabi-

,nho. Júnior Baiano. Rogério e Piá:
Uidemar, Djalma. Luis Antônio e
Júlio César: Nélio c Renato. Flumi-
nensc: Nei. Júlio César, Luis Fer-
nando. Marcelo Barreto e Lira: Pi-
res. Chiquínho. Sérgio Manoel e
Julinho: Vágner e Waliace. O juiz
será Cláudio Cerdeira.

(¦,

Fl
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Domésticos', uma decepção

¦ Poucos conseguiram agradar a Parreira durante a US Cup e a Copa América
Cu*nca. Equador — Sérgio Motim

IV

CLÁUDIO ARREOUYE
OLDF.M ÁRIO TOUGUINHÔ

CUENCA,
Equador — Por
mais que pro-
cure evitar co-
mentários so-
bre atuações
individuais da seleção, por achar
que os jogadores estão no sacrifi-
cio, por falta de treinamento •
adaptação à altitude, manto
sim nos seus comentários o tècni-
M mostra sua opinião sobte o

que se observa è que «l|tin>
estão praticamente afastados

das eliminatórias por não terem
sl enquadrado no esquema do

; Jggnador. Nesse caso estão César
Sampaio e Viola, que decepciona-

: **•
| fÀ situação de Viola chega a ser

curiosa. O atacante do Corin-,
thians chegou muito entusiasma-
do. Os que o conhecem de São
Paulo, o chamam de matador. Foi
uma decepção.

Luisinho ainda £ dúvida. Par-
reira gostou de suas atuações na

*US Cup, tanto que o manteve na
estréia na Copa América. Só pode
convencer Parreira se o Brasil
passar às finais e o técnico decidir
lhe prestigiar. Nessa situação
quem também esta é Boiadeiro.
Só foi bem na estréia nos Estados
Unidos. Parreira acha seu futebol
técnico mas lento demais para o

. setor.
"O 

quarteto de zagueiros é
quem mais agrada Parreira, Cafu,
Antonio Carlos, Válber e Rober-
t^rCarlos estão com chances para
ají eliminatórias.

1 ' Sobre Edmundo existe muita
esperança. Parreira acha que ele
tem muito potencial e aguarda
sua recuperação amanhã. Müller
támbém está garantido. Palhinha
sobe e desce no seu conceito.
Acha o técnico que ele é ótimo,
mas precisa ser mais positivo nas
arrancadas para o gol.

Pc dentro, po foia

Jlj ¦ ^ Jl| BL'

Bl.

Boiadeiro tem poucas chances àc permanecer para as eliminatórias, mas Antonio Carlos está garantido

Parreira quer pressão

tir* | Boiwtoi'o
Edmundo

^ 
PaiMnha

!^«bja

n.Cm*»
^Cwl*
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¦Bj|6atac7huse
rUttMtssou cm di*r que

Parreira já sabe como derrotar o
Paraguai, amanhã, e afastar o fan-
tasma da desclassificação. Ele tem
certeza que o Paraguai vai se defen-
der com unhas e dentes, porque
garante a vaga com o empate, c
decidiu armar a seleção brasileira
no ataque, escalando cinco ou seis
atacantes, para pressionar sempre.

"Não podemos deixar buraco,
como aconteceu contra o Chile. O
Paraguai é um time bem organiza-
do na defesa, que sò vai à frente em
arrancadas. Cerca sua área com
muitos jogadores e vamos ter que
penetrar com troca de passes c inte-
ligéncia."

Parreira lamenta a derrota con-
tra o Chile, mas não reclama dos
jogadores. Acha que a falta de irei-
namento e adaptação ã altitude fo-
ram decisivos para a queda da equi-
pc no segundo tempo. "Os

jogadores vieram de campeonatos
difíceis, chegaram cm cima do ini-

cio da Copa América e foram a
campo sem tempo de jldpaiaçào. Sc
existe culpado, é o desorganizado
calendário brasileiro. As federações
não respeitam a CBF e ultrapassam
as datas ftxadas para o fim das
competições regionais", reclamou.

Quando diz que houve evolução
na derrota. Parreira justifica assi-
nalando que antes o time quase não
arrancava para o ataque. Jogava
cadenciado, como na estréia contra
o Peru. "A 

partir do gol chileno, o
time foi „pant o ataque trocando
passes rápidos, chegou ao empate c
poderia terminar os 45 minutos
com uma vantagem de até dois
gols. tantos foram as chances perdi-
das. Só mais tarde, no segundo
tempo , a partir do terceiro gol
deles, é que não havia mais pernas.
Válber icntiu o joelho c logo depois
Viola torceu o tornozelo", lamen-
tou. (O.T.)

Equador é o

1° do grupo
QUITO — O Equador venceu o

Uruguai por 2 a I ontem á noite no
Estádio Atahualpa, em Quito. Raul
Avilés c Aguinaga fizeram os gols
equatorianos, e Kanapkis o dos
uruguaios.

As duas seleções já entraram em
campo classificadas á segunda fase.
Com a vitória, o time da casa ficou
como primeiro do Grupo A. e en-
frcnta agora o terceiro colocado do
Grupo C, formado por Colômbia,
México, Argentina e Bolivia. E o
Uruguai joga contra o primeiro da
mesma chave.

Na preliminar, também pelo
Grupo A, Venezuela c Estados
Unidos empataram cm 3 a 3.

JOGOS DE HOJE

México k Bolívia
Argentina > ColOmbta

não é o salvador da pà-
I iria e sim "apenas mais

um". Apesar de ter per-

Espanha, Zamorano ¦
"éi que ficou satisfeito I

com sua primeira tem-
porada no Real. pois |

,jnarcou 43 veaes cm 60
parüdas. .^™

Válber vai

fazer teste
O joelho direito do

zagueiro Válber é o
único problema na sele-
ção brasileira para o
decisivo jogo de ama-
nhâ com o Paraguai. O
zagueiro voltou a sentir
a contusão no inicio do
segundo tempo da der-
rota para o Chile e fará
um teste hoje. "Não
conseguia acertar nc-
nhum passe. Mandei
um deles, ridículo, para
a lateral" lamentava
ele, que faz tratamento

Coftoi Equadw — AFf

Vlfiber Htem esperanças de jogar ani
WwÊÊÊÊÊHHHR

tannâ

intenviso. Válber atri-
bui ao problema no
joelho muito das difi-
culdades porque passou

o Brasil diante dos chi-
lenos. "Eu não tinha
confiança e o terceiro
gol nos abateu".

Palhinha chorou
O atacante Palhinha chorou na

concentração após o jogo. Ele esta-
va indignado com um repórter de
uma rádio paranaense que lhe per-
guntou se não era culpado pela der-
rota ao perder três gols. 

"Disse a
ele que entrasse cm campo e tentas-
se fazer o gol. Sc perdi, não foi por
querer", desabafou.

Ele explicou os três gols perdi-
dos. "No 

primeiro, o goleiro vinha
saindo e eu toquei por cima. Mas a
bola acabou encobrindo o gol. No
segundo, a bola correu um pouco c
não me permitiu chegar antes do
goleiro. No terceiro, quis passar pa-
ra alguém no meio, e quase um
zagueiro fez contra".

0
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Os visionários

Sei 
que a televisão não

mostra a realidade global
de um jogo de futebol, mas
não é possível que eu e Zagalo
tenhamos visto jogos tão dife-
rentes no dia em que a seleção
brasileira perdeu para a chile-
na.

Zagalo afirma que a sele-
ção brasileira esteve melhor
que a chilena a maior parte
do tempo, mas as imagens
que eu vi mostraram exata-
mente o contrário. Vi uma se-
leçâo chilena ordenada e uma
seleção brasileira desorgani-
zada; vi um time chileno se-
guro de si c um time brasileiro
perdido em campo c, final-
mente, vi a vitória do me-
lhor time nos noventa rninu-
tos.

Como é que pode ter sido
melhor o time que errou a me-
tade dos passes? Como é que
pode ter sido melhor o lime
que teve um meio de campo
inteiramente dominado pelo
adversário e com seus jogado-
res sem saber o que fazer cm
campo?

Se Parreira e Zagalo quise-
rem explicar as más atuações
do Brasil com a falta de trei-
namento eu considero o argu-
mento plenamente aceitável.

| • A falta de adaptação à altitu-
de também pode ser levada
em conilderaçáo. Mas dizer
que a seleção brasileira jogou
mais que a chilena e absoluta-
mente inaceitável.

?
Dentro de um mês teremos

uma nova seleção brasileira,
formada também com os jo-
gadores que atuam na Euro-
pa. Vamos disputar as elimi-
natórias que já não se
mostram tão fáceis, um pou-
co pela evolução de nossos
adversários, outro tanto pela
nossa desorganização.

Parreira está levemente
mais otimista porque durante
as eliminatórias a seleção terá
intervalos semanais para trei-
nar c corrigir os erros, embo-

ra continuem os problemas dt
adaptação aos jogos em cida-
des altas, como La Paz e Qui-
to.

Apesar do tempo para trei-
namento, uma dúvida há de
estar martelando a cabeça do
técnico: do atual grupo, que
está na Copa América, quais
os selecionáveis para as elimi-
natórias?

É gritante que, além dos
problemas do conjunto, a se-
leçâo se ressente de alguns jo-
gadores de maior categoria,
principalmente no meio de
campo. Exatamente na zona
de decisão do jogo, o Brasil
não tem um jogador criativo,
alguém capaz de mudar o rit-
mo do time ou de comandar
uma reação.

E será que temos alguém
assim na Europa?

?
Até o final da tarde de on-

tem, ninguém sabia dizer on-
de seria jogado hoje o Fia x
Flu que abre o Rio-São Pau-
lo, c havia até quem temesse
por sua realização.

Os clubes estão brigando
contra as taxas do Maracanã,
que consideram altas, mas só
tinham a alternativa de São
Januário, caso não chegassem
a um acordo. Caio Martins
está com a grama revirada e o
estádio das Laranjeiras está
fazendo obras no vestiário
dos visitantes.

Os clubes estão conseguin-
do matar este Rio-São Paulo
antes que ele dê os primeiros
sinais de vida.

?
Na tentativa de levar De-

ner, o São Paulo põe alguns
jogadores na negociação, en-
tre eles Elivclton, que foi
prontamente recusado pela
Portuguesa.

Elivélton só è bom para a
seleção brasileira.

?
PC Farias tem razão: o que

atrapalha é a lei.

Bulls 
querem 

fazer

seu 
'dream-team'

CHICAGO, EUA — Mal termi-
nou a festa pelo tricampeonato e
o Chicago Bulls já se prepara para
o tetra. Já c quase certo o ingresso
do croata Tony Kukoc no time de
Jordan, Pippcn c Cia. Jcrry Krau-
se, manager do Bulls, quer seguir
os passos de Red Aucrbach, ar-
quiteto do lendário time do Bos-
ton Celtics, octcampcào da NBA
de 59 a 66.

O Chicago Buli» ganhou o di-
reito de contratar Kukoc no draft
de 90 (bolsa onde os atletas são
negociados entre as equipes), logo
depois do croata ter sido eleito o

melhor jogador do Mundial da
Argentina. Na época, Jordan cri-
ticou o interesse num estrangeiro.
"Os EUA têm muitos jogadores
cm condições de se tornarem es-
trclas", disse. Kukoc foi para a
Itália, recebendo USS 15 milhões
no Benetton Treviso por 5 anos.

Mas depois de fazer exames em
Chicago, Kukoc pediu dispensa
do campeonato, alegando contil-
são. O Benetton autorizou sua
transferencia. Resta saber como a
sua chegada repercutirá. Jordan e
Pippcn não simpatizaram com
Kukoc na Olimpíada.

Fia x Flu sem charme e 
graça.'.f. ¦'.'.'a. A-'. ¦/." .-V l ; VV •'... ' i/X _.'/ , r/y '¦ 1 V .A''/ ;v'

na estréia do Rio-São Paul

Vasco poderá Rio pode ficar sem

Depois da batalha com o Vasco,
; na decisão do Campeonato Cario-
• ca. de onde tirar motivação para o

Torneio Rio-São Paulo? Nem a do-' ce* figura de Nelsinho anima o cs-
! trcssado Fluminense. Já o Flamcn-
- go, que não disputa uma partida' oficial há 18 dias, procura motiva-

ção na estréia de seu novo treina-
dor, Evaristo de Macedo. O jogo
começa às 21 h, no Maracanã.

Ezio voltou a sentir dores na
virilha e está fora do Fla-Flu. As
novidades são Julinho e Wallace. O
Flamengo terá Renato com a cami-
sa 7. Ele vai formar dupla de área
com Nélio. Piá e Uidemar preocu-
pam o técnico. Suas opções são
Rodrigo na latcral-esqucrda e Fa-
binho no meio, com Fabiano na
direita. Flamengo: Gilmar, Fabi-
nho, Júnior Baiano, Rogério e Piá;
Uidemar, Djalma, Luís Antônio e
Júlio César; Nélio e Renato. Flumi*
wnse: Nei. Júlio César, Luis Fer-
nando, Marcelo Barreto e Lira; Pi-
res. Chiquinho. Sérgio Manoel e
Julinho; Vágner e Wallace. O juiz
será Cláudio Cerdeira.

ter um sábado |

de despedidas

O atacante Bismarck e o zaguei-
ro Jorge Lula poderão se despedir
da torcida do Vasco na estréia do
time na Taça Rio-São Paulo, tába*
do á tarde, contra o Botafogo, em
81o Januário. Bitmarck está em nc-
godação com Yomiuri do Japão e
Jorge Luis deverá reforçar o Mari-
timo da ilhi da Madeira, que será
dirigido pelo técnico Edinho.

A salda doa dois enfraquece o
time do Vaaco, mas não assusta o
técnico Joel Santana. Ele alada não
sabe se permanecerá no cargo, mas
garante que o clube saberá encon*
trar substitutos para oi titulares
que forem negociado*. "Goetaria

Indy e sem corridas

que conunuaaaem. Mas nao posso
atrapalhar a vida de ningutm".

O tknico alertou oara o fato de

A estréia de Evaristo no comando è a única expectativa no Flamengo

...aparai .
que vários bicam peões tèm propos-
tas. "Torço 

para que o clube não te
desfaça de muitos titulares. A reno-
vação tem que ser gradual". O time
que enfrentará o Botafogo deverá
ser: Carlos Gaermano; Pimentel,
Jorge Luis, Torres e Cássio; Lean-
dro. França, Geovani e Bismarck;
Valdir e Gian.

JOSÉ EMlLIO AGUIAR

Não i SÓ a Fórmula Indy que o
Rio está ameaçado de perder. A
Federação de Automobilismo do
Estado pediu à CBA o cancela-
mento das provas de F 3 (cm
julho), F Ford e Copa Shell, (cm
outubro), por falta de segurança
do autòdromo de Jacarepaguá.

O presidente da Facrj. Eduar-
do Oalvão, disse ter solicitado às
autoridades municipais a conser-
vação do autòdromo, sem ter res-
posta, A pista está esburacada c
as arquibancadas, podres. A Rio-
tur, administradora do autódro-
mo, admite a má conservação. "O

autòdromo nos custa USS 65 mil
por mês e só arrecadamos com cie
USS 1 mil", justifica o secretário
de turismo, José Eduardo Guinle.

Segundo Guinle, não cabe à
Prefeitura tornar o autòdromo
atraente. "Não temos culpa se as
corridas nacionais são um fracas-
so", diz, falando que a Faerj paga
apenas CrS 15,6 milhões por dia
quando aluga o autòdromo e que

a CBA deve ao município USS
200 mil de aluguéis da F 1.

A vinda da Indy, que poderia
ser a salvação, ficou difícil pelas
exigências feitas pela Cart, entida-
de que organiza a categoria. O
contrato tem 30 páginas de solici-
tações, entre as quais passagem,
hospedagem e refeições por uma
semana em hotel 5 estrelas para as
1.000 pessoas do staff da Indy
(pilotos, mecânicos, dirigentes,
convidados). A Prefeitura teria de
desembolsar USS 3,5 milhões só
com a reforma do autòdromo e
quantia quase igual para pagar os
direitos de ter a prova. Em troca,
ficaria com a comercialização do
evento. "Quem garante que con-
seguiremos êxito?", pergunta.

Usar a iniciativa privada è uma
alternativa, mas a Prefeitura esta
no papel de esperar os convites
cm vez de correr atras deles. "Ne-

nhum interessado apareceu*',- diz
Guinle, acusando Emerson Fitti-
paldi, intermediário do negocio,
de pressionar o Prefeito para aca-
tar o contrato.

F1 F1
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Parreira na berlinda
¦, , i

¦ Derrota para o Chile provoca criticas ate do chefe da delegagao e acaba com a unanimidade em torno do tecnico da selecao
clAudioarreguy e 

~
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>^flBBBfc>
America foram sufi- aectsoes ... 1 if ¦, 1¦Pitl^i^^^^BBB^BMBIiil
cientes para que o tec- - tomadaspor
nico Carlos Alberto Parreira sentisse o Parreira j4 .
gosto amargo dc dirigir a selecao 1 rrmrraram '

Empale o Peru ¦ ifiiimriii 5
derrota diante do por 3 a 2 e T|T' i

dc Parreira come?a a ruin Ate pOUMtca

agora ja criticado ate pelo chefe da
dclega^ao, Eduardo Farah, prcsidcnte ? I^SKiL ¦
da Fcdcra^ao Paulista. E a selecao, dc- '
pois de duas atua^ocs ruins, ja faz cal- it *
culos para seclassificar a proxima fasc. Ji .

As palavras mostram que
dos No Jt^M

pcrdcu a
calma. Para jogo com o Paraguai, !

dcrro-
passar \

que por Pti .«

OoWrot Ha bem pouco tempo, o goleiro ¦"¦nfflfMlr i _Jf!T"" VMM :^m

Taffarcl era dos raros litulares absolutos. MnBMBmMHMB A substitui(dode Palhinha (acbna) napartida f'
Rcscrva Parma c cm ma fasc, agora ^BBIGBBkIBi^^^^^^^^^B contra o Chile; a titularidade de Taffarel (E) e a
responsavel por uma das grandes polcmicas cntregadafaixade capitdoaMuOer (D) foram
da Era principalmcntc depois das tres polermcas geraaas pelo tecnico da seie^do
falhas na US Cup. Dcvc ou nao scr titular? ''^
¦MvMton — 0 ponta-esquerda Elivclton BHB^^^B^7%»^1^^B^m t 

'./.fey^^lf'fe. 
>;j^-tdflfeMfil^-faM.../^ m

tercciro rcscrva no Sao Paulo. Na sclc^ao dc f-f pi^Ife; %iHfc! f*Parreira, dos mais prcsti- '""i-jj^^^B^B • . <pffsjfp? *_ „
giados elogiados. Fato que .-:? • •••1$B$R*. *

polemics sobre dccisocs do treinador. se Eli- ':/"'[ §| } ¦ ,, o^ '^m 
".

velton c bom por que e rcscrva no clube? 1 <1' |f <l||pM|^^il^P|C|':
MiUtor — Atacantc cficientc, Mullcr e, po- p;:.;,"; -
rem, intempestivo c scm lidcranfa. Mcsmo ^ . ffY-;"'
assim, e o capitao da sclc^ao de Parreira— .;

que transmite tranquilidadc aos com- 1 -'
panheiros. a pcrgunta: qucm, o Mul- MjSlw "

PaMnha — Habilidoso, crialivo, Palhinha :
foi dos poucos a mosirar bom futcbol na
derrota para o Chile. Parreira

dc campo justamcntc quando co- ' ^^^^M^^HB'SBflBBwai^ava a mclhorar. Elivclton cntrou e quasc ^t# '%. f^|BHIBD^BBs^^^S1^^3B
nao tocou na bola. O tecnico crrou na subs- ;>>^^

BBH »-1.^1 pjp^p ¦*¦• 4—jji^ . J

A selecao brasileira csta dc calculado- Q QUf flO dc tTtodo COM Q SftcCQO?
tb na mao e de olho no rcgulamento. . . .. ______________________ . 
Com o time cm ultimo lugar no Grupo B, **' *muuw Tor- Tl«« (apoiador do HHHHBB N«lslnk« (ticnico BSBBSg^^B^SjBgE
as contas come^aram logo ap6s a derrota r«« (tecnico do Bo- Leon, do Mexico) do Fluminense) "A i,i; #Jm|^fr*
dc antcontcm a noitc para o Chile. Par- tafogo) O tecnico. Blfe. - -i M "Uma equipe que desorganizagao do
rcira podc ate negar, mas a cssa altura do Ele csta hi dots anos <Bay%B*W sai do Brasil para futcbol brasilciro.
campconatojaestacientc deque os crite- no cargo c ainda nao M ^ w jogar acima do ni- l^^^|Hpi§k ilj^HH Quando cstive na se- K^IB^^^B
rios dc classifica^ao a scgunda fase da tcm uma selecao 1|mj^#' vcl do mar, sem um jgKK^M lecao, como auxiliar
Copa Amcrica sao, pcla ordem: pontos brasileira. I:um time jSfc*^i>. trabalhode adapta- ^^^^BB^^ do Lazaroni, na Co- ^^BB^||B||9hP ^
ganhos, saldo dc gols, numcro dc gols para cada competi- Jm^'JCr^l 9I0 a altitude, ja M B J^flBB pa dc 90. tambcm B Sj^HBy"marcados, 

confronto dircto c sorteio. cao. Ainda dizque ,,<Bt.^gB dcvc saber que nao sofri na pcle. Infeilz- ^^BBL^B||jL 
""*"'

que 0 rcgulamento ainda preve decis^o time dele c 0 das cli- W« obtcra os rcsulta- mcntc, 0 Parreira
por penaltis caso haja cmpatc entre duas minatorias. Isso Bj^^P^Bj^^utl dos esperados. ^^^^ES^Bfffi«|BB nao podc cscalar a B^HB^II^^BL

-equifx^jmas entrc Brasi1 e Paraguai nao dcsrcspcitoaosjoga- ^^I^SSiHB diflcuIdadc * muit0 quc tcm na

4 t ''    11 " ¦¦¦ -

^mniifL,. _ —^— Cwoca. tquHpf — StftfoMod*t

p^aguai 

" ' " O 

goleiro 
marcado 

pelo 
azar

Dois jogos, uma vitoria c um cmpatc, 4* robertoassaf gando pelo Malatyaspor, obtcve resultados
dois gols a favor c um contra, tres pon- H ^ 

-* Afinal. Carlos e ou nao e um goleiro 12° colocado em 88 e 14" em 89.
tos. Um ponto Ihc garantc vaga. ^K ' 

predestinado ao fnicasso? Seu longo curricu- Carlos foi rcscrva nas Copas de 78 e 82. Na
Chile ¦B^I^ k> diz que sim. Em 20 anos de carrcira, so de 86, quando conseguiu scr titular, mos-
Dois jogos, uma vitoria e uma derrota, Fan^10U dois titulos: 0 Paulista de 88 pelo tr.ou' de novo, sua falu de sortc: um dos
tres gols a favor e tres contra scm saldo Corinthians, na rcscrva de Waldir Peres, penaltis da disputa contra a Franca batcu na
dois pontos Classifica-sc vcnccndon P.-- Ta«a S,anJcy Rous- na Escdcta, pelo Brasil, trave, nas suas costas e cntrou. 0 Brasil
ru. A^ 0 empate podc Ihe^aramir ?S7.Foiv^cincov^esemsaoPaulo:77. pcrdcu de 5 a 4 e acabou eliminado. ^
vaga, por ter marcados do que rr^***—
nsncruanm Na sua estrcia pcla selecao amadora. cm Cftom IUI MlttlO
p^_mi I v 75. ganhou 0 Pan-Amcncano — dividido jo«o« okc.«i«  ei*vftl 0001 0 Mexico —. mas a Fifa cancclou jooo. n*o oftct«i« —~WDots jogos, dots cmpatcs, um gol a favor titulo. Nas Olimpiadas de 76, ficou cm quar- Touid»(ooo« 7<
c .um contra, scm saldo, dois pontos. Sua to. Foi 0 gokriro da primcira derrota da oot. 

4&

sttuapao nao c das mais comodas, dcyido h^A .a seMo principal para a Colombia, cm 85 oc. ^rwo. ^ 0*0 5i5S ,Vao baixo numcro dc gols — ncssc critcno, tambcm dtssc pmcnte na trigkagcleada de -^——^~n^—  
e o pior dos quatro. Se veneer o Chile. 4 aO para 0 Chile na Copa Amenca dc 87. ^,. „ ^
ganha a vaga. Sc empatar, torcc para yip^ Na sua pa«sagem pelo futcbol turco,jo- I' m
Brasil nao veneer o Paraguai. _ _
b™» Farah faz criticas ao tecnico"Dots jogos, um empate e uma
dois gols a favor e tres contra, dcficit dc Termtnado o jogo Chile 3x2 Brasil, a compcticao. Isso nao existe", disparou
am, um ponto. Se o Chile veneer o Peru, f ?efc,daJdelc8agio 

Eduardo Jose Pete, irritado.
um empate com 0 Paraguai, dependendo Par^ra o'^^ntc^Federal ^Sa Af 

sltti^ko parah ficou

Vencendo os paraguaios, chega a tres ^oSul^^disS a'c^ m chegada a Cucnca c sc hospeda no hotel
pontos e ja passa a frente do adversario America e 0 melhor era desistir da competi- Ouro Verde, no centro da adade, distantc
nos gols marcados. Sc houver empate ^ao. Farah tambem criticou Parreira decla- d.05 jopdorcs e comissao tecnica, que es-
eotre Chile e Peru, podc ser ate 0 primci- rando. na saida do estadio, que a substitui- no El Molina nao sc interessa cm
ro do grupo — precisara apenas vcnccr ^° ^ Edmundo por Viota foi um crro do ao grupo. Acham que ele csta
dc 2 a 0. Sc for 0 tcrcciro colocado. t^CQ*C0 brasilciro. desgastado apos scr acusado de cnriqucci-
depcndcra dos rcsultados dos outros gru- As dcc'ara?®cs c'° cor/o/o geraram pole- memo ilicito pcla revista Veja Sdo Paulo.
pos. iUB^^^HHB^H mica- Pcle foi um dos que se revoltou, Na chegada, Farah disse que ainda cstuda
Mini lllllf 1 111 1 1 W chamando-o de incompetende e indigno 0 problema. "So fui acusado pela revista
HBBBS222sI3HBBHH i^p 

"3 ' 
^rn' \' para ocupar a fun?ao. "Como e que podc porquc fiz um campconato rico em arreca-

 * V ¦ P p . ' -BP ;•: ?^m/'}'*' um chefe dc dclegaflo fazer uma declara- datfes, o melhor do Brasil. Eles nao scPOTgu^ 2 1 0 0 ¦ W W cao contra uma compcticao que sua scle- conformant com 0 meu sucesso", argu-£i2i 20202 9^0 esta jogando? Ainda mais vindo de menta o dirigenle, sem explicar as acusa-
210,2 uma derrota. Ele deveria e estimular os goes de quc era um homcm cheio de divi-

1 52* 2 0 1 1 y . . ., =7 *j—  jogadores, procurando incentivar a equipe das c cm poucos anos conseguiu um—_— t arias t too sail sorte, que a Fifa amuou um dos poucos titulos que ele ganhou para a partida seguinte c nao dcsmoralizar patrimonio dc milhoes dc dolarcs.

O REGULAMENTO ARQUIBANCADA

GRUPO B

¦ Derrota para o Chile provoca críticas até do chefe da delegação e acaba com a unanimidade em torno do técnico da seleção
T-.v*. 1

CLÁUDIO ARREOUY E
OLDEMARIOTOUGUINHÓ

CUENCA, EQUADOR i* JÊm/\ iU.
- Dois jogos na Copa „ % \V/
América foram sufi- decisões
cientes para que o tcc- tomadas po
nico Carlos Alberto Parreira sentisse Parreira já
gosto amargo de dirigir a seleção brasi- nwifiwni
leira. Empate com o Peru em 0 a 0 - .friím.m.
derrota diante do Chile por 3 a 2 c *^Tv
castelo de Parreira começa a ruir. Até poieimca
então unanimidade nacional, o técnico
agora já é criticado até pelo chefe da
delegação, Eduardo Farah, presidente
ç!a Federação Paulista. E a seleção, dc-
pois de duas atuações ruins, já faz cál-
culos para se classificar à próxima fase.

As palavras dc Farah mostram que
o ambiente não é dos melhores. No jÊmk
meio do tiroteio, Parreira não perdeu JmH|
calma. Para o jogo com o Paraguai, B^^
amanhã, manterá o time que foi derro-
tado pelo Chile. Parece não passar pela ^B9
sua cabeça a eliminação do Brasil. Sc j^^B
isso acontecer, Parreira mergulhará no ^!^BB
inferno, que já foi habitado por Zagalo. m9 f}jpHS
Tclc c Lazaroni. _____ **^B

- ¦

OoMto» Há bem pouco tempo, o goleiro
Taflarel era dos raros titulares absolutos.
Reserva do Parma c cm mà fase, agora é
responsável por uma das grandes polêmicas
da Era Parreira, principalmente depois das
falhas na US Cup. Deve ou não ser titular?
IMvéttofi — O ponta-esquerda Elivelton é
terceiro reserva no São Paulo. Na seleção dc
Parreira, no entanto, é um dos mais prcsti-
giados e elogiados. Fato que gerou nova
polêmica sobre decisões do treinador, se Eli-
vclton c bom por que c reserva no clube?
MiW«r — Atacante cficicntc, Müller c, po-
rém, intempestivo e sem liderança. Mesmo
assim, é o capitão da seleção de Parreira —
aquele que deveria ser o mais equilibrado e
que o que transmite tranqüilidade aos com-
panheiros. Resta a pergunta: quem, o Mui-
ler?
Palhinha — Habilidoso, criativo. Palhinha
foi dos poucos a mostrar bom futebol na
derrota para o Chile. Parreira não viu assim
Co tirou dc campo justamente quando co-
meçava a melhorar. Elivelton entrou e quase
não tocou na bola. O técnico errou na subs-
tituição?

A substituição de Palhinha (acima) na partida
contra o Chile; a titularidade de Taffarel (E) e a
entrega da faixa de capitão a Muller (D) foram
três polêmicas geradas pelo técnico da seleção

Ê$wM\

O que há de errado com a seleção?

Tl«a (apoiador do
México)

que
sai do Brasil para
jogar acima do ní- HB^B^BP^ tPBh
vcl do mar, sem um .JBH
trabalho de adapta- iH|j§£l

altitude, já J^Bl
deve saber que não
obterá os resulta- ^^^BpnrjBmBl|ft|B
dos esperados. I
dificuldade é muito
grande." BÍBÍlflBI^BiliBliiiÉ

A seleção brasileira está dc calculado-
ra na mão e de olho no regulamento.
Com o time cm último lugar no Grupo B,
as contas começaram logo após a denota
dc anteontem á noite para o Chile. Par-
reira pode até negar, mas a essa altura do
campeonato já está ciente de que os crité-
rios dc classificação à segunda fase da
Copa América são, pela ordem: pontos
ganhos, saldo de gols, número dc gols"marcados, 

confronto direto e sorteio. E
que o regulamento ainda prevê decisão
por pênaltis caso haja empate entre duas
equipes, mas entre Brasil e Paraguai não
existe tal hipótese.

rat (técnico do Bo-
tafogo) "O técnico.
Ele está há dois anos
no cargo c ainda não
tem uma seleção
brasileira. É um time
para cada competi-
çáo. Ainda diz que o
time dele é o das eli-
minatórias. Isso é
desrespeito aos joga-
dores."

Nalslalia (técnico
do Fluminense) "A

desorganização do
futebol brasileiro.
Quando estive na se-
leçâo, como auxiliar
do Lazaroni, na Co-
pa dc 90, também
sofri na pele. Infeliz-
mente, o Parreira
não pode escalar a
seleção que tem na
cabeça."

Paraguai
Dois jogos, uma vitória c um empate,
dois gols a favor e um contra, três pon-
tos. Um ponto lhe garante a vaga.
Chile
Dois jogos, uma vitória c uma derrota,
três gols a favor c três contra, sem saldo,
dois pontos. Classifica-sc vencendo o Pe-
ru. Até o empate pode lhe garantir a
vaga, por ter mais gols marcados do que
os peruanos.
Peru
Dois jogos, dois empates, um gol a favor
c um contra, sem saldo, dois pontos. Sua
situação não é das mais cômodas, devido
ao baixo número dc gols—nesse critério,
é o pior dos quatro. Se vencer o Chile,
ganha a vaga. Sc empatar, torce para o
Brasil não vencer o Paraguai.
Brasil
Dois jogos, um empate e uma derrota,
dois gols a favor e três contra, déficit dc
um, um ponto. Se o Chile vencer o Peru,
um empate com o Paraguai, dependendo
dos outros grupos, pode até classificá-lo.
Vencendo os paraguaios, chega a três
pontos c já passa á frente do adversário
nos gols marcados. Sc houver empate
çptre Chile e Peru, pode ser até o primei-
ro do grupo — precisara apenas vencer
dc 2 a 0. Se for o terceiro colocado,
dependerá dos resultados dos outros gru-

1. P*f»QU<i

Carlos é tão sem sorte, que a Fifa anulou um dos poucos títulos que ele ganhou
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EUA sobretaxam o a<jo

¦ Embarques vao receber taxa media de 75,5%, enquanto os da Inglaterra serao onerados em

ObsorvafAo As sobrelaxas serdo acumulodas. o quo signilica quo. so lorom somados
^im,y'f ¦-;'. *"' os percentuals mtdios para o Brasil por dumping o por subsidios. loromos algo om

O N/A signifies quo o produto daquola cornpanhia nSo invostigado. mas esta suieito
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AFerteco e a 
primeira

mineradora brasileira

£ 
compresenca 

garantida

nosmercados

doprimeiro mundo.
H' ¦.

Ferteco. A primdra mineradora do pan acumprir os rigorosos padrdes de exigenda da norma

ISO 9002, confirmada agora por certificado international, indispensavel para garantir a cntrada dc

produtos no mercado etterno. A Ferteco nlo poupou esfor^os nem investimcntos para rcalizar

sen projcto de aprimoramento da qualidade. E a constante melhoria obteve este resultado:

a qualifica<ao na ISO 9002f um vrrdadciro ccrtificado dc competencia e modcrniza^ao, fazendo

da Fertcco uma pioncira no setor mineral brasileiro.
- • y / , • - ¦
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EUA sobretaxam o aço brasileiro

¦ Embarques vão receber taxa média de 75,5%, enquanto os da Inglaterra serão onerados em 109,2% e os da Espanha em 105,6%
"ANA MARIA MANDIM!Corre»pondonle

WASH1NG-
TON — A deci-
são final do
.Departamento
;de Comércio
dos Estados
íUnidos sobre
[as sobretaxas a serem aplicadas aos
;aços planos brasileiros surpreendeu
!ós que se consideravam pessimistas.
[O Brasil figura cm terceiro lugar
entre os paises mais prejudicados,
toom sobretaxas médias por dumping
'de até 75.54%, depois da Inglaterra,
Jçom 109,22%. e da Espanha, com
percentuais máximos de 105.61%.

Argentina e México — a primei-
;ra. candidata a integrar o Acordo
de Livre Comércio da América do
•Norte (Nafta), e o segundo, mem-
•bro efetivo desse acordo — foram
gravados com sobretaxas de
51.58% e de até 64,79%, respectiva-
mente. Quanto às sobretaxas por
subsídios (direitos compensatórios),
a posição brasileira sc repete: com
percentuais máximos de 30,36%, só
perde para a Itália (72,91 %) e nova-
mente para a Espanha (36.86%).

Cosipa — A Cosipa foi mais
atingida que a CSN e a Usiminas.
com percentuais específicos máximos
de 109%. por diouping, e 44,46%, por
.subsídios. Como essas sobretaxas sc-
rito acumuladas, o somatório final
inviabilizará a venda de produtos si-
derúrgicos brasileiros para os Estados
Unidos. Mesmo os laminados a
quente e a frio e as chapas grossas da
LJsiminas. a empresa mais poupada,
Serão onerados com sobretaxas de. no
niinimo. 40%.

0 secretário de Comércio dos Es-
Uidos Unidos. Ronald Brown. afir-
mou que a determinação do organis-
mo é o resultado dc " investigações
exaustivas e completas" e que 

"a Ad-
ministraçâo apóia integralmente os
direitos da indústria doméstica de ob-
ter amparo contra práticas comerciais
injustas sob a lei dos Estados Unidos
e assegurará que essas leis sejam cum-
pridas de forma justa e efetiva". O
texto contendo as sobretaxas distri-
buido ontem á tarde numa sala api-
nhada do Departamento de Comér-
cio explica como é o mecanismo dc
cobrança: a Alfândega americana exi-
ce que o importador faça um depósi-
to em dinheiro vivo ou bônus no
valor das margens por subsídios c
dumping fixadas por lei.

0 documento entregue pelo IX*-
parlamento de Comércio também
explica que as investigações inicia-
das em 30 dc junho de 1992 — a
pedido da Bcthlehem Steel, da
Armco Steel, da USX. da Inland
Steel, da Sharon Steel, da Lukcns
Steel e Geneva Steel, entre outras
grandes companhias, e apoiadas
pela central sindical AFL-CIO — e
agora concluídas, ainda dependem,
para entrar em vigor, dc um pro-
nunciamento da International Tra-
de Comission (ITC).

Essa agência governamental
norte-americana conduz paralela-
mente uma investigação para le-
vantar evidências de dano concreto

. à indústria norte-americana. A ITC
dará sua palavra final dentro dc 45
dias e poderá anular a decisão do
Departamento de Comércio, mas

r-cssa-hipátese. segando observado*
res. é muito difícil,

j Até as I8h de ontem, a embaixa-
. da brasileira ainda não tinha tido
acesso ao documento oficial com-
pleto do Departamento de Comér-
cio, mas as primeiras impressões
são de que a situação piorou para o
Brasil.

Reação do Brasil (pág.3)

O O ministério das Relações
Exteriores divulgará hoje a posi-
çào do governo em relação à deci-
são do Departamento de Comér-
cio dos Estados Unidos de
sobretaxar as importações de aço
brasileiro. Segundo o ministro
Washington Luis, da Secretaria
de Imprensa do Itamaraty, as in-
formações oficiais sobre a decisão
só deverão ser encaminhadas hoje.
Ele informou que o Ministério
aguarda manifestação do setor
privado para definir em conjunto a
posição do governo brasileiro.

A taxação por dumping (%)
Produtos

Tabela por subsfcflos (em %)
Produtos

Cosipa 87.00 88.00 n/a 109 00 Cosipa 44.36 44.36 n/a 44.36

CSN 87.00 88.00 43,00 n/a ^ jgjg 30 36 n,a

Uslminas 40.44 35.76 n/a *2 08
Usiminas 5.52 5.52 n/a 5,88

MMiap/
MWia p/
opals 30,36 21.04 30,36 21.61

opate 71.48 70.59 43.00 75.54

Obsorva$&o: As sobrelaxas serdo acumulodas. o quo signilica quo. so lorom somados
os percentuals m6dios para o Brasil por dumping o por subsidios. loromos algo om
lorno do 100% de sobrelaxas, no goral.
O N/A signilica que o produto daquola cornpanhia nSo loi invostigado. mas esta suieito
A mftdia que vigora para o pais.

Ferteco. A primeira mineradora do país m cumprir os rigorosos padrões de exigência da norma

ISO 9002, confirmada agora por certificado internacional, indispensável para garantir a entrada dc

produtos no mercado externo. A Ferteco nio poupou esforços nem investimentos para realizar

seu projeto de aprimoramento da qualidade. E a constante melhoria obteve este resultado:

a qualificação na ISO 9002, um verdadeiro certificado de competência e modernização, fazendo

da Ferteco uma pioneira no setor mineral brasileiro.

FERTECO

Mineraçao S.A.

RURAL

PLURINVEST
CREDITO AUTOMATICO
DOS SEUS INVISTIMF NTOS

RURAL Rio de Janeiro — Quarta-leira, 23 do Junho de 1003
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Fisco convoca

¦ Um total de 300 mil

sonegadores terá que

prestar contas em julho
NFUTMÃRQUEZ E CRIST1ANO ROMERO

\ Receita Federal começa a convocar, na se-
/l gunda quinzena de julho, as 300 mil pessoas,
classificadas como omissas, para apresentar decla-
ração de renda de pelo menos um dos últimos cinco
anos em que deixaram de cumprir a obrigação.
Quem se apresentar espontaneamente, segundo o
secretário da Receita Federal, Osiris Azevedo Lopes
l-ilho, ficará dispensado do pagamento da multa
punitiva, que varia de 50% a !50%.

Conforme o coordenador do Sistema de Fiscali-
zaçào da Receita, Luis Henrique Barros Arruda, as
delegacias ainda estão fazendo cronograma de con-
vocação dos omissos porque só poderão exigir o
preenchimento das declarações anteriores quando
tiverem formulários disponíveis. Todas os exempla-
res do formulário dos anos anteriores estão esgota-
das. "Vamos ter que imprimir novos exemplares",
anunciou. Osiris Filho abriu uma exceção, permi-
tindo o uso de cópias xerográficas do formulário.

Ao mesmo tempo, a Receita já está convocando
10 mil contribuintes cuja renda declarada ao Fisco é
insuficiente para cobrir o tamanho de suas despesas."Essas 

pessoas terão que provar que tiveram renda
suficiente para ter aquele patrimônio e nivcl de
despesa", afirmou ao JORNAL DO BRASIL o
coordenador do Sistema de Fiscalização da Receita
Federal. Luis Henrique Barros Arruda.

Segundo ele. a identificação foi feita pelos dados
do Siga, dos donos de carros, lanchas, aeronaves,
casas, apartamentos e viajantes ao exterior.

Entrega de IR só

poderá ser feita
Jl

agora na Receita
BRASfLlA — Os bancos não estão mais au-

torizados a receber formulários da declaração
de renda de 1993, referente aos rendimentos de
1992, informou ontem a Receita Federal. O
contribuinte que quiser entregar sua declaração
a partir de agora terá que procurar uma das
unidades locais da Receita. Ate ontem, o órgão
não tinha um levantamento sobre o número de
pessoas que apresentaram a declaração dentro
do prazo, encerrado segunda-feira.

O contribuinte retardatário terá que pagar
multa de 1% ao mès por atraso na entrega do
documento. Essa multa c muito maior do que
pensa a maioria dos contribuintes porque c
cobrada sobre o imposto devido, que não é o
saldo do IR a pagar, e sim o resultado da
aplicação da renda liquida sobre a tabela pro-
gressiva. Na prática, e o imposto total calcula-
do sobre os ganhos do contribuinte durante o
ano de 1992. incluída a retenção na fonte. A
multa por atraso deve ser paga no momento da
entrega, através de um Darf, no caso das pes-
soas que apurarem saldo do IR a pagar. Para
osque tem direito á restituição, a multa será
descontada do valor da devolução.

Sem regalia — Quem entregar a declara-
ção fora do prazo perdeu uma regalia dada ao
contribuinte que apresentou o documento em
dia. que só terá que pagar o seu saldo de IR
apurado na declaração no último dia do mês
seguinte cm que receber a notificação da Recci-
ta. Para o retardatário. o prazo para pagamen-
to da primeira parcela termina rr 30 de junho.
Após, a Receita cobra multa de 20% e juro de
mora de I % ao mês.

CHEQUE

REALMASTER

Não se aperte com os gastos extras. Cheque Realmaster
6 o único do mercado que oferece 7 dias por mês sem juros.
Quem tem. está tranqüilo BANCO REAL
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Q O ouro registrou altos e baixos
ontem nos mercados de metais, desva-
lori*ando-se em Londres, Zurique e
Hong-Kong e Nova Iorque e obtendo
impulso em Paris. Em Londres a que-
da ocorreu nos últimos momentos dc
negociação. Já em Zurique foi regis-
trada a maior baixa, com perda de l SS
2 por cada onça-troy (33 gramas).
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BANCO ESTADUAL. ¦BaaeH

C2SS3 tfTTTrri «m 773 *>V HD

rm rrrí rrrT^ GSZZ > GO çgnsziü
en^nasgzMzziziESSB cszzs) •>amahhn

INMCAPOIHI :?• •

ggggv iNDtcAPom ^ sssr. 
JpOMM' Dolar Qufn IBU SC an rna®  cwvar WciTTiCfcirTJwtj^iJisH Owtn ONf»H0t*M Mm Jurho
Comorcini ParAioio | jm rxaa acriumrv HMMB J¥m*3 iimh wrj©

J~"U ^ y—1 KJIIIM I'M — ;w UXX B\ayi7VD J'SM' ' '.Of^lo Ktn l> ,tier C*V> V
(Entcn, (Emcn, (EntCr.) (I.ponto.) Uie £= ££ Jg£

smeiK mcoo.oo wu» i/jvm »<««*»*«» w* te<-u»»»<o mm iwUC<1 cnxamx acaw aw uan irv
49 US 00 51800.00 f?! MtOOO \rt si» otawa o*e« 01 samM

• «»•«!. . a#ooo-ai t»» IB & M«pc/»»o« diuh/icv ';** i**™ BSSHB33I ¦ (

IZ*#i 

yf% |Pl kU$ W& W %$¦.   C4»»» tiKmtri $4 tZ'MH jwo••«««»» HWn\ Comnut
I I I I >r»ww5^ Kn Iwr;. *« ftHMil-™- itnr. MlJSCIWOS IwmoiltlB PJMC. 10f K3«S

¦ ' Hp H 11 B H| H g| HW w»~—— pa mm-*- a* «« «wws ostaewao »«¦>> Junft0 Jun,>0
jgy^ xv <h ro  ^ «» Mimoi a<at>. *ow ;sea»

1)08 21 08 22 00 WO! 2106 22» 1108 21 08 2206 M08 ?'« »08 "» »» «« *« wita-wd,* O«U0Mta ««««» »*>*% JSSiw J7« ?:So¦HHHHHHHHHHT HHHflflHHHHHHV1 IHHHBHHHHHHV HHHHHHBHHHHr ?«:.i«. rxj<6 Aaru»to»< otlisxcx xmod«9t.CK Mnc*. Trrt^uri? ?'f.'d »'csas' ^onf# Andim«/C*#«t d»C4m6^o foof» BW form BVHJ fmXtmmm-.. l¥\!2 \*U8 * WU.U**T«*cwn>»ai jvto OOXZIXEX CkSS

Bolsa dc Mercadorias c Futuros: - ——. ;• , —r-P . I. i. . 1 _
 VotMnf Owl |

' ConHataa I Ndmorsodol OonbMoo | Vofcimo Pocttotoo«4o
X ' 

goroaborta | nojtctoo | nipoelidao [ (mMCrt) (%) |

Autônomo», imprttério» • Facultativo»

Ca-

pt;1;
Oo< Ootty
Tdjl

Oí* 7 S3

211 o.r;
VI

1»' Ml•A4
1 1««*

MO
jftsr

14 r
IIlíLypi"

V
«»»

«A»1

JJ/S
ÍSÍ

w rw
a

ldHoriJM
»a?im.íso

MftKe.
r »d i

w •>«. :«4
IWW

íí; e.*

..li»4..•1^3" 
v»

¦Utf
í#r*C»3'X

Ouro/diipoiWvti

o
t
2
34
s
6
7
0
010

Ntimaro mMmo d*
d* pormontAci*coda dam

Aí» 12
Mo* úo t; a?* ?4
M» » d* H ai* M
Ma»* M a?« -W
Ma>« d« 48 Mtó ?2
Man d« n at« ^03
Maiae* 1M a!» 144
Ma»» óú 144 a!6 204
Ma» da 301 ata »4MaoMM

>£? .gp.

11 ITVi n iTi'11 i\lii nfn 11 i i~ ;hi i'f li'f i'i i i"l-riSr>ii¥f^J'te'' JnyT?!
J »1300.00 10 00 330 330.00
tOVMU 10 00 VM iWU
a ow <!» ee 10 00 oooms.-
120»J#W76 MW ?4iru«M
istormio »00 3 (B1473 3218 178 #39 SO MOO lft»:«780
31 150 317.40 30 00 4 7SD0M.40
34inr#.i.7« 30 00 4&J4357.10
J7 18J7MM 30 00 5 43«»iro
>0 314 732.0) 30 00 «043 946.40

VSKK SB NnnRfi ip^ _ __
Veio | Con<f. j Mogòctooj Afcotl. I Mfctlwo [ Máltmo

O» MÍCOC Hin i4> vx
Ouro/lifcado d» opçflo» aobrt d|
yatordooomi«l«aM|.MH^^^H^^^M

nuiiiiM«mkMi8rfMM^ |Aaaalarladoa, Pom*atlcoa • Trabaftiatforaa Avulsos c:
I On. loncimdol ?¦¦-¦ m—1—¦— g

-j l»4^i da jOt) I'
 « m at* 9 084 4ia.ft9 

iponlvtl 0«»t*4 41970 at* 15 107.1ML10 • M
IvMNWH

Veio. | twre. | CoXr. 
| 

Mog. 
|

m *m da 1S 107 J86.11 ai* 30 214 713.09 10

.^yoy. Ll,,,, ytoooo ¦ IJOI i ^ 10000 100oo oooo mwo
ttfOO 2*000 MJQO HJQQ

,'  foooop  li tii  - ujoo | mop ^u'coo"' "" '1''" 14400
J** KMOCO WW0 to tflOQ &0OQ |7flQ

i«» _ %o«o  ii aw 
'' '""w 1 . So" "* ioonoaoo •»""*" io 'ioo xo ST'" m

;Jpi, nO-OOO MO ...... 1000 UQP 2_j>00 1400
.-¦**4 WOOOO <0 H170Q 111 <01 111 ICQ Mtjiij

Ofc» 9» terw-4 lr.r%tt»V4• CatewtP ao a»-1*»»» tfS do mko tu» o kkwi
#. CM é» Wfimm. ncAju»*» o^nriM « ie^li» to «nr^cwi

Nw» pm papaMai»; «* Ct O' cc^nM- «» co^vf*ir «m ji» á» A» OVO? « 8ruspxa «• PM u»> ai «* «a (Mfvxvai ««• *W to»Ka>aar tuet • »#» - MtaaMaai Oaaa*a*aa«.S MmfmtàitmtHmmK»mm ap*ã»«watoa»«i-r» SSLSüSíJ^ÍASSUSS 'ACt- ' ' •

Rendimentos da poupança

M«rcado Futuro/fndic*
Valo< do co«M rM«: OfM* Widllr iT ""i li 1 ilii^PI i f iljl'nljTF'llM'IIHIpit.

Veto. | Coou, j Natòelo» j Afcort. | MWmi I ISAilmo | Oatmo |
^"">4>Db 'J ' * 'tjiao I

______v M4« «• junho " ^rw^"u"1- o»otizz n™
—« § it oo —mm »o> —

2 '»o>— ju<HO »aof_—^—
5=31—m—mf-; 01 er—__-jo.r>wo hv3» H 2101 y?J40QS « Of 12 w—22 01 ,2U0010 0)07  XL448CO UC ft:* • rs » —0*07 -^Wiroooo »*o 

i »4«~—wu.)i2un ow— ~.MJtir* ——...'I »04.—— ..31.4MOO np , HP26 00  ..91 875>0 07 07 , .... ..- SOJOTtO 1202 
•1200

24 00»25 01.200ÍL_

29 WMQZ9¥»)0
NíMOJ.21201153i tmsoi»90t2&ao ;'nrro

immtmiKêk

Mercado Futuro/Calé Cambial
Vaior d* contraio: 1(0

fe 8«^ 2*9 *3sm
j?y?

Impostos, taxas e Índices

Marcado da Opçòaa/Café Cambiaí^^H

«coo ^ >

I Marcado Futuro/Calé WohmU^^B
I V«tofdocon«M|io:i00Mco>d>>0a»n» CtupaMaaái

EEEmSEXSSS&SSSE. f

^:j: .i;«yoii:i.a4o. 
p,
i ISiiS ~wliEi5 a«>.T7a.«? «».m«

BMM<nn««parta«av«min«|0a«.' i Wf »*ow,oo 4o.4w.oci
_i«.  Ma t| :t mini, 339 874.00 416.080,00
O.V) t.HI Q.»0 ^

mm

303306,30
J»1»^6Í4'õõb.õj~

Marcado Futuro/CAmbio
Ddtar - Valor do contraio: UM « 0M

-¦>-« 'MJ M
I *OOS 1542) 71 txxoo

OÍÉMBÉM wuu^rM^IMT rfáiMr ;
.^1*®%»,  mmm mtmjm 1

71 rXJX M i*0» 71 71530
Marcado Futuro/Dl. Depòalto Intarfinancairo da 1 dte
Valor do eontrato: Cit 100,M p/ponto P.U.271?* 7i «1 SíQjOOAr3 W «J i» M4MOO

rnta -1¦« auwOWÇCMifll pwfpoif.y»•14» 00 »1 S2500 01 •MyBO & W5COOC «446*CC " V

IR na Fonta (Junho)¦ itf,' r J T
Bo*o do cüeulo (Cr<)

V.'4 - j.
T

^^^^^^¦oolaadaduikfCrt) |' ' -" " iKkLOl-X AJtquda % | ¦

Al* 75 136M0.00
«4»»

Marcado Futuro/Boi Gordo
Oa »1» 36001 »l* 46986363J0
Afima d» 4í 906 363 01

25 136 360 00

-Valor do contraio. 330 artoOa* Uqutdaa
* jjéi ã J ~ 

_ Vs.tc
? SM " « "t 71.40

Couçóoe em pomo» po< »m*e
1«J0
;ii

•a.»
J! « ;• x.

34 074 *3.00 »
Ooduçftoaa» C»l 1 005 0M 00 po* (tom t?i At*a?»«N»4^io a<*c-o^>aí ía C»$ J5 1* 120 00 p*'« »*• *»a^**a*»awa c^a ÍWMT«I d4 O» 05 a*K« «)* *n#ríú ¦* po^a « «o* Jo o-j p4'« Ssnt*'

fofllo

Oparatftao ontro Taiaooarl IM. I tanL I Ran. I Prof.InoL anoneokoo (1) pk.**) I «a{N) I ¦«¦(%)] mU(X)

[ iMCAnmuin  u» ' "u>" 
ijti""' 

' 
liji"

I aormatr ^^ a.17 tji ut" aji' aj» 
~

I "•*¦» a.7i 
" "IJI 

u> ,fli*8 
iub.

im m» ut M8 an niT

-.í."r->*-i^:iS465a--lf• ¦'
Jmho I Fevweârs | üorf | AM | Uai» I Junho |"¦ .• ¦ '•¦-•¦ •- . ¦ ¦ ¦ ...... : ' -.,V,.W .¦¦••• • •. ,s.'- •

4C3 4~\4j84 awilT^"'"'"»»^^'!
836 3*4,00 673463.00 863 803.00 1.111.16* Jlo" 11
io6 Íá.oo gnW.oo ipjjh,oo" í' i»»* oo 

'1

UPf >1303,04 115809,96 14613101 161846,54 a6 779,l"7
unr  7412,56 "ÍWT.ib ÍÍÍbTjÍ 1&3M.46 19.806,52

aí ur «.IOOlOO 4.aoaoo 6.*4ootõb* 
~Tiõo,oò ~' *io aõò.õb

I» nwMwiwia

Imposto de Renda
SB*fâB^E6eOmF«iaRS«WffleS5BBBHEr«SeHa0ElBSBESE®

Marcado Futuro
daDtfl) P U ar

Crt
Tiuowr

o.»
Prol

MOVI* IUT
«4atl¦¦¦¦ r—

um
A 9» i *• 2&1 íc Í4*cs C-r»* ^r^ini»»«ttcaçJü 0«?ia Iftincarj» «*•« ca» nalai ^c-a» a» X í j»

MJ1 1.JI H.»5fJS OI íTn"
cpfriUai ia~çr.i**utSm iSf* jmncn 1ACM • is&cai

r^oC»t v» *w »»
l.tufc-.! 1<4o 0*A| |M\| HiM\l MmCV)
tiiTi u« ma
T«t7.« *1J
TIII.88 n.41
WtfianilMtH
wan HHUI
~rn I4I8UI 1J) U* 71J1
BMWIWIIIHD
aapi UMM .... ...
Ma* HMJ lit im aa
>a» nidiii urn
«mw» uaui -
•mm urn* 14* ui iu*i
Ut» 88M# ¦ Cavm II]WMU* - .. _ an
hi 1,11 luaa »«¦•¦ •. au8

I Pan 8>ll
WOO ladkdl WWN LM IM 1i.lt
(MM .Ndk Htm* M8 U» 1U» 

8 Maatuaoit) UH! II] 174 U«
mum mm ut mi an
MOVUMIt) 41471 UJ 1.4} tut
taovtv* tem i ¦» jagfla na - - — iu»

Hi ^ema iMra Crnntomw MêCHWFMÍCC

Câmbio Turismo

Compra
tCrf) (Cri)

Ouro

;, -'I I
Cotnpra

U MU M 8818a

n m.w w ww amaM(nar*l m44*«.m 84t m.aa

lira
ManatMa

7« mia ti ttaja
mo nn

a MC» 13 390M
U%M 4 K.90

¦<«*»
Owrwraai líttfl)
8a4ra(10a0«|

i «jo O/a»- 4MCC

«mmh (ioao*) MtuejM Mtjaaja

Fur&&&r*t to^Koícii «£ OCtol «4 0£>-M M«rt4."fW a cs» f vtyro%

I

!w#aS) Ii

^ 'JfegL.  **** **'* >
f c.p- 

'" """ iit% 
m. 

fj

I C.piijiaf 
"iu»»" nji' 

i
I twadaar 

'" 
33/10% >1/10% j

t Ubor n.d. «.d. !"""' i



JORNAL. DO BRASIL NEGOCIOS& FINANÇAS quarta-feira, 23/6/93 * 3

INFORME ECONÔMICO

MÍRIAM LAGE . com sucursais

Paradoxo estatal

Gestor 
do Tesouro Nacional (acionista controlador), o gover-

no considera as empresas estatais um mau investimento,
porque têm oferecido dividendos irrisórios para o montante dc
dinheiro que tem aplicado nelas. É um paradoxo, no entanto, a
crescente concentração de negócios nas ações de empresas estatais
no mercado de capitais.

Na Bolsa de Valores de São Paulo, templo preferido para o
registro de capital das empresas privadas abertas ao público, as
companhias estatais concentraram 63% dos negócios no ano
passado. Mas já elevaram a participação para 73,5% nos pregões
realizados até 17 dc junho, na véspera do vencimento dos contratos
de opções, na segunda-feira.

???
Uma das explicações para o paradoxo é exatamente a influência

do mercado de opções sobre o movimento das bolsas. As ações dc
maior movimento e liquidez são ideais para as especulações do
mercado dc opções. Como as estatais são as empresas dc maior
patrimônio liquido do país, e de maior volume dc capital registra-
do iias bolsas, acabam sendo preferidas pelos grandes especulado-
res cm opções. E não é coincidência o fato dc que os fundos dc
pensões das empresas estatais são os maiores investidores que
alimentam o mercado dc opções.

Saiu
A aprovação do 1PMF é

uma boa vitória para o minis-
tro Fernando Henrique Car-
doso, que provou mestria na
capacidade de articulação poli-
tica. Até anteontem havia
quem apostasse na hipótese
desse imposto ser despachado
para o segundo semestre por
falta dc quórum na Câmara

O Brasil vai mal
Relatório do Banco Mun-

dial sobre o desempenho das
principais economias da Amè-
rica Latina desde a primeira
crise do petróleo mostra que a
renda per capita do brasileiro
ficou praticamente estagnada
nos últimos 20 anos: cresceu
apenas 0.45% de 1973 até o
ano passado. A Argentina fi-
cou pior. Acusou cncolhimen-
to de 2,53% na renda per capl•
ia. mas cresceu à média de
5.8% nos últimos dois anos.
contra 0.5% do Brasil, que no
inicio dos anos 70 era o pro-
prio sinônimo de crescimento.

Sem susto
Ex-diretor da divida pú-

blica na gestão dc Marcilio
Marques Moreira no Minis-
terio da Fazenda, o econo-
mista Pedro Bodin considera
meio alarmista as notícias de
que o prè-acordo da divida
externa com o Clube de Paris
estaria por uni fio. "As nego-
ciaçòes desse acordo foram
boas para ambos os lados. É
natural que. com a mudança
na equipe econômica, haja
ura reajuste nas conversações
com o Fundo. O diagnóstico
dc que o Brasil deva passar
por um ajuste fiscal agrada
aos economistas do FMI",
diz. Como não é o governo

Outro pais a sofrer com a crise
do petróleo, por mais estranho
que pareça, foi a Venezuela —
um dos fundadores da Opep
—. que teve retração dc 1.95%
no PI B per capita. A Colômbia
foi o que se saiu melhor no
período, crescendo 5.26%, se-
guido do México, com 3,88%.
A análise só não fica pior para o
Brasil porque o estudo não cita
dados do Chile. Nos últimos
dois anos. o PIB chileno cresceu
á media de 7,3%, enquanto o
PIB mexicano evoluía 3.2% ao
ano em 1991 e 1992.

Um sucesso
A Kaiscr Bock fez bonito no

mercado. Vendeu tanto que,
agora, pode fazer feio: sumir dos
pontos dc venda. As pesquisas
mostravam ser possível aboca-
nhar de 1 % a 1,5% do mercado
nacional de cerveja cm três me-
ses. Lançada em 25 de maio, a
Kaiscr Bock. em um mês. ultra-
passou 50% da meta prevista até
o final de agosto. Em maio. rc-
prcsenlou 6% das vendas da ccr-
vejaria e, até ontem, subiu para
15% do total. A Kaiscr está im-
portando mais mallc viena, ma-
tcria-prima dc sua cerveja. E
promete reabastecer o mercado.

é dizer que tudo vai dar certo
—, vamos dar crédito.

Nova imagem
Virou piada entre empreen-

dedores de shopping centers as
famosas lojas dc departamen-
tos. Durante muito tempo elas
foram tratadas com todo res-
peito, já que serviam para ala-
vancar as vendas. Hoje. o per-
fil do consumo está tão
deformado que este tipo de nc-
gócio perdeu c posto dc lojas-
âncoras para as praças dc ali-
mentação. Empresas como
Mesbla. Lojas Americanas e
C&A são chamadas agora, jo-
cosamente. de bóias e não mais
de âncoras.

Chumbo grosso
O governador dc São Paulo,

Luiz Antônio Flcury Filho, cs-
tá furioso com os abatedouros
de gado. Baixou a alíquota dc
1CMS de 12% para 7% c não
acabou com a sonegação. Vai
passar pente-fino na área. "Os
bons acabam prejudicados na
concorrência, enquanto frigo-
rificos clandestinos abalem c
continuam sonegando." O go-
.vernador lembrou o presidente
mexicano, Carlos Gortari.
"Ele corrigiu esse problema
prendendo os dez maiores so-
negadores do pais, inclusive os
que patrocinaram sua campa-
nha eleitoral." Se não for jogo
de cena, vivas ao governador.

PELO MERCADO

• Ê preciso ter muila
calma com esta discus-
são sobre a saúde dos
bancos estaduais.
Quem entende do as-
sunlo garante que dei-
xar quebrar estas insti-
tuiçòcs sairia muilo
caro para o bolso do
contribuinte. Mas que
pressões políticas de-
vem ser barradas, lá
isso devem. Também
elas saem caríssimas
para o bolso publico,
t Os sindicatos das
costureiras de São
Paulo e de Osasco es-
tão em negociação com

os patrões e querem co-
locar uma cliasula no
contrato que má bem
dc acordo com os pro-
pósitos do ministro da
Fa/enda, Fernando
Henrique Cardoso, de
combater sem tréguas
a sonegação tributária.
As costureiras querem
o que balizaram de
cláusula da cidadania,
que obriga os empresa-
rios do setor a presta-
rem contas dos impôs-
tos recolhidos.
• Passará o dia. hoje.
no BNDES o romeno
Ignacy Sachs, prcsi-

dente do Centro de
Altos Estudos cm
Ciências Sociais de
Paris c conhecido na
França como o "Pcn-
sador do Desenvolvi-
mcnto". Craque cm
estratégias dc desen-
volvimcnto, Sachs tio-
cará com os técnicos
do banco idéias sobre
crescimento económi-
co e nível de emprego.
Estudioso da econo-
mia contemporânea
brasileira, é dele a fra-
se: "O Brasil precisa
de um projeto de
pais."

País 
pode 

ir ao Gatt contra EUA

Siderúrgica brasileira quer fugir das retaliações aplicadas pelos Estados Unidos

O Brasil pode vir a apelar ao
Gatt (Acordo Geral dc Tarifas e
Comércio) para fugir das indicações
de sanções impostas pelo Dcparta-
mento dc Comércio americano ao
aço brasileiro. Foi decidido ontem,
durante uma reunião no Instituto
Brasileiro de Siderurgia, da qual
participou o advogado do IBS nos
Estados Unidos. Bill Barringer, que
as principais empresas afetadas com
as sobretaxas (Cosipa, Usiminas c
CSN) poderão reivindicar junto ao
Itamaraty que o governo Itamar

Franco peça um reunião extraordi-
nária do organismo, em Genebra,
para discutir a indicação dc retalia-
ção feita pelos Estados Unidos."Não fiquei surpreso com este
novo anúncio de retaliação", dispa-
rou o presidente do IBS, Marco Po-
lo, comentando que desde o-inicio
do processo o governo Bill Clinton
vem mantendo a coerência dc punir
seus principais parceiros comer-
ciais. Esse processo, que culminou
ontem com o anúncio das sobreta-
xas impostas a um grupo de 19

países, começou em junho passado.
Em janeiro último o Departamento
de Comércio americano denunciou
que empresas brasileiras estariam
praticando dumping cm seu merca-
do interno.

O último ano cm que o Brasil
conseguiu exportar sem problemas
para os Estados Unidos foi cm 1991
(um total de 300 mil toneladas, o
que representou um faturamento de
USS 112 milhões). De tá para cã, as
vendas nacionais dc aço estão preju-
dicadas. Os Estados Unidos são os

principais parceiros do Brasil: cerca
de 12% do aço brasileiro vão para o
mercado americano c os produtos
sobretaxados representam 35% da
produção siderúrgica exportada 4x1-
ra aquele país.

Considerado o oitavo maior
produtor siderúrgico do mundo, o
Brasil exportou 55% de sua pro-
duçâo cm 1992. o que representou
12 milhões dc toneladas de aço.
Isto significou um faturamento dc
USS 13,5 bilhões.

Bolo HorkonW — Waldemar Sabino

para sua votação. Enganaram-
se os apostadores. Ou avalia-
ram por baixo a arte do wtitr
tro em costuras e bordados po-
liticos. OIPMF sarado papel.
Não exatamente como foi coo-
oebido, ou seja, para substituir
outros impostos E mais um.
Que deve começar a ter cobra-
do em agosto.

HH
vunido com empresários mineiros, ter nano

Ministro estuda legislação

BELO HORIZONTE — No mesmo
dia cm que produtos siderúrgicos
brasileiros foram duramente sobre-
taxados pelo Departamento de Co-
mércio dos Estados Unidos, pela
prática dc dumping, o ministro da
Fazenda, Fernando Henrique Car-
doso, ouviu do presidente da Fede-
ração das Indústrias dc Minas Ge-
rais (FIEMG), José Alencar Gomes
da Silva, uma veemente defesa da
necessidade dc adoção dc uma Ic-
gislaçâo antidumping pelo governo
brasileiro. Fernando Henrique con-
cordou com seu anfitrião c defen-
deu a necessidade dc uma "política

industrial c uma legislação anti-
dumping".

Ecrnando Henrique disse que no
seu Programa dc Açào Imediata cs-
tá previsto a adoção de medidas
antidumping c lembrou que na épo-
ca cm que ocupou o cargo dc minis-
tro das Relações Exteriores deter-
minou aos embaixadores brasileiros
que não aceitassem retaliações "sem

bases objetivas".
O ministro citou como exemplo

as elevadas taxações do suco dc Ia-
ranja brasileiro. "Nenhum outro
produto paga mais na aduana dc
Nova Iorque do que o suco de la-
ranja do Brasil, que deixa quase
USS 500 por tonelada c ainda assim
é competitivo, porque o nosso pro-
duto e forte", observou.

Discriminação — O ministro
disse que o Brasil tem sido um dos

Usiminas vê \

atitude política
BEt.O HORIZONTE — A Usimi-

nas, uma das três empresas brasilei-
ras snhrcmtnfbts rn-ln Dqwrtnnvntn
de Comércio dos Estados Unidos,
considerou, através dc nota oficial,
que a medida tem um "cunho 

politi-
co dc proteção ás usinas locais que
lutam contra a sua constante perda
dc mercado, não só para produtores
internacionais mais eficientes, como
também para as mini-usinas amcrica-
nas, que a cada momento ganham
mais espaço".

A empresa, a primeira a ser priva-
-tuada, minimizou o impacto da so-
bretaxa. que impediu temporaria-
mente o acesso dos seus produtos ao
mercado dos EUA, afirmando que
essas exportações representam 3%
do seu faturamento anual

1enrique concorda com a criação de uma política industrial e unut legislação antidumping

Exportação fica difícil

países que mais tem aberto sua eco-
nomia para o mercado internado-
nal, mas que isso não é muito reco-
nhecido no exterior. Segundo ele, a
política dc abertura brasileira, no
entanto, veio aos "trombolhõcs".
"Ela veio sem o devido toma-lá-dá-
cá c dc maneira irrefletida na busca
dc modernidade sonhada, mas não
conhecida."

Fernando Henrique revelou que
cm cerca dc três anos as tarifas co-
bradas de imposto por importação
caíram dc cerca dc 50% para 17% c
cm 1" dc julho cie passará a ser dc
14%. "Ê uma redução drástica,
bem-vinda, mas que requer uma
contra-partida, que é uma política
industrial c uma legislação antidum-
ping", afirmou.

Em seu discurso, onde apoiou
cntusiasticamcnte as ações do mi-
nistro, o presidente da FIEMG, Jo-
se Alencar, criticou os países ricos c
os blocos econômicos — Estados
Unidos, Japão, Comunidade Eco-
nòmica Européia c os Tigres Asiáti-
cos — por exigirem do Brasil a abo-
lição dc medidas que eles próprios
adotam repetidamente.

"Prova disso são as cotas c so-
bretaxas aplicadas ás exportações
brasileiras dc aço, soja, carne, suco
dc laranja, têxteis, calçados c inu-
meráveis artigos que produzimos
com qualidade c preços competiti-
vos", afirmou Alencar.

SÀO PAULO — O presidente da
Associação dc Comércio Exterior
do Brasil (AEB). Marcus Vinícius
Pratini dc Moraes, disse ontem que
as exportações brasileiras de aço fi-
carão inviabilizadas cm função da
necessidade dc depósito de fiança
nos valores estipulados pelo Depar-
tamento dc Comércio dos EUA, cn-
tre 35% c 109%. "Mais uma vez
verificamos a completa desinforma-
ção quem tem caracterizado as ati-
tudes do órgão externo quanto aos
custos dc produção no Brasil."

Na sua opinião, a medida consti-

tui "violência inaceitável" ao cff-;
mércio entre os dois países que, nos.
últimos meses, mostra sensível reeu-
peraçüo. Segundo o dirigente, a .TTP
tude dos americanos "è condena-
vcl" c foi adotada num momento
em que o Brasil reduz suas tarifas de
importação c são crescentes as com-
pras no mercado dos Estados Uni-
dos. O presidente da AEB salientou
ainda que os juros acabam por mas-
carar os custos, assim como a eleva-
da taxa de inflação.Pratini de Mo-
raes viajou ontem mesmo para
Brasília.

Parceiro punido
O Brasil exporta para os

EUAUSS 3.2 bilhões cm produtos
siderúrgicos.

O mercado americano é o prin-
ripai parceiro internacional do aço
produzido no Brasil: abocanha

12% das exportações brasileiras.
• Os produtos sobretaxados res-
pondem por 35% das exportações
brasileiras para os EUA.
Pontei IBS

Exportações brasileiras para os EUA:

Laminndos a fjuonio 99.11  30,38 1 10.91 39 74
Laminados n trio 120.02 $?.:?.?. 103 25 ;t0 6'
Galvam/ndos 13.84 7j50 13.55 6.58
Chapas grossas 6*1.17 24,01. ?.}.•.!£ 17.50

9^.1
Fonta hwMuto »<nnw»<u do 3*Xirutg.«

CSN não vai

ter prejuízos
? A Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) não terá suas

^exportações prejudicadas, no
curto prazo, pelas salvaguardas
impostas pelos Estados Unidos
ao aço brasileiro. Segundo Ale-
xandre Leal, que foi diretor co-
mercial da empresa ate sua pri-
vatizaçào, os EUA significam
8% das exportações da CSN,
que vende para mais 64 paises.

A Ásia absorve mais da me-
tade das vendas externas da
companhia, seguida pela Amé-
rica Latina."Em termos de
mercado potencial, é uma per-
da. Mas não haverá impacto
imediato nos vendas."

Jornal denuncia acordo

ANA MARIA MANDIM
Corro* pendente

WASHINGTON — A.s siderúrgi-
cas americanas acusaram as con-
correntes européias c japonesas dc
fazer acordos secretos para fixar
preços c evitar a competição em
seus mercados domésticos. Publica-
da ontem pelo jornal Washington
Pont, a denúncia se baseia em docu-
mcnto assinado por uma dúzia das
maiores produtoras dos Estados
Unidos, entre cias a USX. a Bethle-
hem Steel, a LTV Steel, a Inland
Stccl Industries e a Armco Steel.

O objetivo das acusações é de-
clarado: persuadir a Internacional
Tradc Comission (ITC) a pronun-
ciar-se afirmativamente sobre a
existência dc dano real á indústria
americana, provocado pelas impor-
lações dc aço, inclusive do Brasil.

Os gigantes americanos do aço
se queixam de que, há 20 anos, o
Japão e a Europa acertaram-o
Acordo do Leste de Burma, pel'ò
qual uma linha passando por esse
pais (atual Myanmar, ao Sul da
China) dividiria o mercado mun-
dial: os europeus a oeste da linha, c
os japoneses, a leste. Segundo as
empresas americanas, executivos
japoneses c europeus se reúnem pc-
riodicamcnte em hotéis de Cínga-
pura. Cairo, Zurique e Marbella
pura rever o acordo, do qual tam-
bem participariam empresas da Co-
réia do Sul. de Taiwan e do Cana-
dá.

Os Estados Unidos são os maio-
res consumidores mundiais de-sço^
absorvendo 17o,, das importações,
seguidos pela Comunidade Euro-
pcia, com 12%, e o Japão, com
7%.

Aluguel de Frota

Localiza

MUITO MAIS EC0N0MIC0

E EFICIENTE PARA SUA EMPRESA.

Fazer leasing ou comprar uma frota? Nem uma coi^t, nem
outra. A meifnr opção para a ata empresa c o Aluguel dc / mia
Ijocaliza.

Com o A lugiud dc Frota Localiza sua empresa tu}o perde tempo
procurando a menor taxa de juros e o maior desconto no prvço
dos carros, lambem não se preocupa com manutenção, seguro,
substituição temporária dc carros, renovação cLi frota e controles
burocráticos. Além dc outras excelentes vantagens que sua empresa
precisa conJtecer.

Ligue para 275.3555 no Rio dc Janeiro e com^ersc com nosso
Gerente Renato Biancbint. Se preferir, ligue grátis (031) NOO.2121
para nossa Central de Reservas cfale com o Gerente Carlos Augusta

Vbce vai comprovar que o A lugtud dc Frota Localiza é o mcUnr
negócio para sua empresa.

V 
'

-J' .. , L
« , l'; ^r^"riHc_z; 

MI
irf

MfLocaliza
O melhor negócio em terceirização dc frota

RENT
A CAR
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Valorização do iene faz a Vale

perder 
Cr$ 186 bilhões em maio

¦ Mas no acumulado do ano lucro já atingiu Cr$ 1,3 trilhão

A Companhia Vale do Rio Do-
cc (CVRD) registrou prejuízo de
CrS 186.7 bilhões (USS 15,3 mi-
Ihòes) em maio. Segundo o vice-
presidente da empresa, Anastácio
Fernandes Filho, as perdas decor-
reram. principalmente, da grande
valorização do iene (34,25%) em
relação ao dólar (29,23%), penali-
zando as subsidiárias do sistema
Vale que produzem alumínio. É
que a dívida dessas companhias
são corrigidas pela moeda japonc-
sa e a maior parte das receitas pela
moeda americana. Só no mês pas-
sado, as perdas com as subsidiárias

do setor chegaram a CrS 1,3 tri-
Ihâo (USS 32,8 milhões).

No acumulado entre janeiro e
maio, porém, a CVRD contabiliza
lucro líquido de CrS 1,35 trilhão
(USS 32,4 milhões) e CrS 27,85 por
ação. Até abril, o lucro liquido che-
gava a USS 47,7 milhões. Fernan-
des não quis traçar as suas pcrspec-
tivas para os próximos meses. Mas
fez questão de ressaltar que os pre-
ços do dólar estão cm processo de
recuperação desde o inicio deste
mês, acumulando ganho de 3,5%
cm relação ao iene, no período,
devido á crise política vivida pelo
governo japonês. As vendas da Va-

lc continuam dentro do previsto:
7,18 milhões de toneladas de miné-
rio de ferro por mês.

Sobre a possibilidade de privati-
zação do sistema Vale, Fernandes
admitiu que já existem estudos na
empresa para ser apresentados ao
governo, no momento em que a
venda da CVDR for realmente de-
finida. Disse, ainda, que a desestati-
zação das empresas da Vale, isola-
damente, é inviável, por causa da
sinergia entre as atividades do siste-
ma e pelo grande número de sócios
estrangeiros. Esses sócios têm se
mostrado muito preocupados sobre
o futuro da Vale.

Mais cheque sem fundo

¦ Crescimento foi

de 52% apenas

no mês de maio
VICENTE NUNES

©volume 
de cheques sem

fundos emitidos no Esta-
do do Rio voltou a crescer cm
maio último, conforme consta-
tou o sistema Vidcochcque do
Clube dos Diretores Lojistas
(CDL).Foramcontabilizados,
no período, 796.524 voadoresT
número 52,29% maior do que o
registrado em abril. No acumu-
lado dos cinco primeiros meses
do ano, o total de cheques sem
fundos chegou a 3.768.745, com
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Fonto ViOoochoquc a CDL

aumento de 20% cm relação ao
mesmo período de 1992.

Esse comportamento, segun-
do técnicos do CDL, surpreen-
deu o comércio lojista do Esta-
do, já que os voadores estavam
cm franco processo dc encolhi-
mento desde janeiro passado,
quando se registrou volume re-
corde de 956,1 mil documentos
irregulares. Sobretudo porque
os bancos passaram a ter muito
mais cuidado na abertura dc
contas correntes c a cobrar valo-
res astronômicos por cheque de-
volvido, e o Banco Central a ser
mais rigoroso com os emissores
dc voadores. O principal fator de
crescimento c o achalamento do
poder aquisitivo.

BOLSA DE VALORES D0R10DE JANEIRO

Resumo das Opspaçdas
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Resumo das operações
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índices das bolsas têm

valorização de até 4,8%

As bolsas dc valores fecharam
as negociações de ontem em alta,
mas sem manter os volumes re-
cordes dc negócios registrados na
véspera, devido ao vencimento de
opções. Na Bolsa do Rio, o IBV
teve valorização de 3,5%, nos
172.964 pontos, e as operações
totalizaram CrS 1.7 trilhão. Em
São Paulo, o indice Bovespa ficou
nos 49.475 pontos, com elevação
de 3,2%, e o movimento somou
ÇrS 7,4 trilhões. No pregão nacio-
nal, o indice Senn subiu 4,8%, nos
17.687 pontos, e o volume finan-
ceiro foi a CrS 2 trilhões.

Segundo o diretor da Correto-
ra City, Paulo Antonio Fontenelli
Reis, pela manhã, o mercado
acionário operou de forma apáti-
ca, devido ao temor dos investi-
dores dc que o governo não con-
seguisse aprovar, no Congresso, o
iPMF. A partir das I5h, quando
o mercado começou a ter a certe-
za de que a aprovação do novo
imposto sairia, os preços das
ações recuperaram o fôlego e não
pararam mais de subir.

, Vale ON subiu 24,05%, no dia;
Eletrobrás ON teve alta de 2,25%; e

.Petrobrás ON de 5,71 %.

Dólar foi o 
pior 

investimento

¦ Paralelo subiu 273,97% para inflação de 321,44%, entre janeiro a junho deste ano

CSN 
já está dando lucro

são paulo — A CSN obteve
lucro dc USS 10 milhões nos cinco
primeiros meses deste ano. No re-
sultado está incluido o pagamento
dc uma divida antiga dc 1CMS,
do exercício dc 1990, no valor dc
USS 25 milhões, sem a qual o
resultado destes primeiros meses
atingiria USS 35 wilhõcs.

A projeção feita por consulto-
res que trabalharam para o BN-
DES na preparação do processo
dc privatização, que prevê lucro
médio de USS 100 milhões ao ano

para os próximos 15 anos, deve se
efetivar já a partir deste exercício.

Segundo a diretoria da empre-
sa, a oferta pública das ações não
negociadas no leilão dc privatiza-
ção está tendo grande sucesso
junto a seu público-alvo, que são
pessoas físicas residentes no pais.
Essas ações, representando 13,9%
do capital votante da empresa, dc
um total de 18,7% que ainda se
encontram nas mãos do governo,
estão sendo vendidas ao preço
unitário dc CrS 1.154 para paga-
mentoem 9 dc julho.

Mais telefone na AL

¦ Investimentos

até 2000 vão

a USS 90 bilhões

CARACAS 
— A América

Latina c o Caribe investi-
rào USS 90 bilhões em telefo-
nia até o ano 2000 para consc-
guir atingir a meta de duplicar
dc 10 para 20 a densidade de

. suas linhas por cada grupo dc
100 habitantes.

Foi o que revelou um estu-
do da Organização das Nações
Unidas para o Dcsenvolvimcn-
to Industrial (Onudi), divulga-
do ontem cm Caracas, assina-
lando que o esforço dc
investimentos deverá resultar
na instalação de 85 milhões de
linhas telefônicas para uma po-
pulaçâo total de 514 milhões.

Seminário — O informe
da Onudi foi divulgado ao ter
inicio um seminário de dois
dias, organizado pelo Sistema
Econômico Latino-Amcricano
(Sela), sobre indústria de tclc-
comunicações e possibilidade
de colaboração regional. O Se-
Ia, que conta com 27 países-
membros, è o maior organismo
de integração regional.

Com sede em Caracas, fun-
ciona como fórum técnico, dc
consulta e de entendimento en-
tre os paises da região. A csco-
lha da América Latina para
divulgação do estudo é devido
ás grandes potencialidades das
telecomunicações da região,
onde estão instalados 6% dos
telefones do mundo,

O estudo da Onudi assina-
Ia que para conseguir alcan-
çar o objetivo dc 20 linhas
telefônicas para cada 100 ha-
bitantes os paises devem in-
vestir o equivalente a 15% do
PIB e entre 5% a 10% da
poupança liquida em novas
tecnologias c informação.

Investimentos — Com
isso, os investimentos globais
alcançariam dc 2% a 3% do
PIB regional, o que eqüivale-
ria á quadruplicaçào dos re-
cursos investidos na última
década, equivalentes a 0,5%
do PIB regional.

O informe da Onudi destaca
que Argentina, Brasil c México
tem a indústria de cquipamen-
tos para comunicações mais
forte dessa região, sendo ex-
portadores privilegiados

mu

CONSUELO dieouez
Quem optou por investir em dó-

lar está amargando pesados prejui-
zos. Mesmo com a valorização rc-
gistrada nos últimos dias — ontem
o black foi negociado a CrS 54.200
para compra c a CrS 54.600 para
venda, com alta dc 1,5% no dia —
o dólar paralelo acumulado do ini-
cio do ano até agora vem perdendo
feio para a inflação c para todas as
outras aplicações financeiras. Dc
janeiro a junho, o dólar subiu
273,97% contra uma inflação no
período, medida pelo IGP-M, esti-
mada cm 321,44%, considerando-
se a segunda prévia do indice. Mas
o dólar perdeu feio mesmo foi para
as bolsas de valores. De janeiro ate
ontem, o IBV/RJ acumulava um
ganho de 579,73%. O ouro, que
sempre ficou abaixo do black, con-
seguiu a proeza de também superar
a moeda americana cm razão dc
sua forte valorização no mercado
internacional cm maio. Até o mes-
mo o Fundão, que costuma ser o
lanteminha das aplicações financci-
ras, superou o dólar. Estimativas
considerando a Ufir acumulada até
o dia 21, apontam um rendimento
do Fundão dc 279,74%, c um ga-

Chase aceita

só clientes

de alto nível
SÃO PAULO — O Chase Ma-

nhattan Bank captou, até sexta-
feira passada. USS 1,3 bilhão em
investimento estrangeiro nas boi-
sas brasileiras, passando a deter
20% do mercado. Segundo Alta-
mir Lima, diretor do Privatc Bank
do Chase, essa vocação na admi-
nistração dc recursos dc terceiros
é um dos motivos para a institui-
ção sc dedicar, a partir dc agora,
apenas ao atendimento dc alto ni-
vel. "Seremos exclusivamente pri~
vaie bank, o único banco desse
tipo no pais", contou.

Para executar a estratégia, o
Chase está fechando as duas últi-
mas agências, no Rio, na Rua do
Ouvidor, cem São Paulo, na Ave-
nida Paulista. São, hoje, 2 mil
clientes, com recursos que somam
USS 70 milhões.

Quem quiser sc tornar um
cliente do Privatc Bank do Chase
precisa dc USS 50 mil disponíveis
para investimentos. A instituição
aceita fazer um serviço personali-
zado para quem tiver pelo menos
USS 500 mil.

IBM e ItautecCombustível não
M.

aumentar a cada 3 dias ^ associam e

criam a Itec
O Sindicato Na-

cional das Empresas
Distribuidoras de
Combustíveis e Lu-
brificantcs (Sindi-
com) propôs ontem
ao governo o au-
incnto dos combus-
liveis em percentuais
reduzidos, a cada
três dias. Segundo o
presidente da enti-
dade, William Zat-
lar, o objetivo bási-
Co da proposta é
eliminar as corridas

—aos postos e o dese-
quilibrio do sistema
de abastecimento às vésperas dos
aumentos.

Mas o diretor do Departamcn-
to Nacional dc Combustíveis
(DNC), Marcelo Guimarães, cs-
clarcceu que, devido a problemas
operacionais, seria impossível rea-
justar os preços dos combustíveis
a cada três dias. "Com a atual
estrutura do DNC, seria imprati-
cável adotar essa providência",
informou. Além disso, a medida
teria, na avaliação dele, um im-
pacto inflacionário muito grande
devido ao "efeito 

psicológico" da
Concessão de aumentos num pe-
queno tempo.

Zattar defendeu a nova forma
dc reajuste, garantindo que os au-
mentos deveriam ser estipulados
de maneira que o acumulado no
mês não fosse acrescido. O Sindi-
cato aproveitou, entretanto, para
defender antiga bandeira: o au-
mento real nos preços dos com-
bustiveis.

O economista da UFRJ,

wws**

M

¦ -

Cláudio Contador, admitiu que,
aprovada, a medida poderia
causar alguma expectativa, mas
não afetaria a formação de pre-
ços. Ele considerou a idéia posi-
tiva porque descstimularia a cs-
pcculação com estoques nas
vésperas dos aumentos. "Os 

per-
ccntuais de reajustes seriam me-
nores, o que desestimularia a
prática", completou.

Semestral — Guimarães,
que recebeu ontem oficialmente
a proposta do Sindicom, infor-
mou ao JORNAL DO BRASIL
que o DNC está estudando a
elaboração de um cronograma
semestral para os reajustes dos
combustíveis. A proposta é con-
ceder dois reajustes mensais, se-
parados por intervalos de 15
dias, enquanto perdurar a alta
da inflação. Na opinião do dire-
tor do DNC, a periodicidade dos
reajustes das tarifas é apenas um
dos muitos problemas enfrenta-
dos hoje pelo setor.

SÃO PAULO — Foi anunciada
ontem a criação da Itec, joint-ven-
ture entre a IBM e a Itautec, volta-
da exclusivamente para a monta-
gem c venda da linha de
computadores de médio porte AS-
400. O capital inicial da nova em-
presa, que tem participação dc 51%
da Itautec c 49% da IBM Brasil, é
de USS 5 milhões c o investimento
previsto para este primeiro ano é dc
USS 10 milhões, que serão utiliza-
dos na fabricação, estoques c cm
marketing. A família de máquinas
AS-400 foi lançada pela IBM em
1988 e hoje tem um parque instala-
do de 220 mil máquinas. Estes equi-
pamentos são vendidos no Brasil há
três anos através de um contrato de
transferência de tecnologia firmado
em 1990 entre as duas empresas,
que fazia da Itautec o distribuidor
exclusivo para o mercado nacional.
Em 1992, as vendas de AS-400 rc-
presentaram cerca dc USS 40 mi-
ihôcs do total dc USS 241 milhões
do faturamento da Itautec.

A Itec pretende vender, cm seu
primeiro ano de operação, 500
computadores, o mesmo número
da base instalada hoje no Brasil,
três anos após seu lançamento. Pa-
ra o segundo ano, o objetivo da Itec
é vender mais mil máquinas. Fabri-
cados cm Rochestcr, nos Estados
Unidos, os equipamentos da fami-
lia AS-400 continuarão sendo mon-
tados no Brasil agora pela nova
empresa, para onde está sendo
transferida a linha de montagem da
Itautec. Seus preços no mercado
nacional variam de USS 20 mil a
USS 2 milhões, de acordo com a
configuração.

O black e outros ativos
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nho da poupança de 304,63%.
Motivos — Esse péssimo desem-
penho do dólar é explicado, segun-
do os especialistas, pela forte entra-
da da moeda norte-americana no
pais este ano, estimada em USS 2
bilhões. Esses recursos ou estão
vindo através dc bônus dc empresas
c bancos brasileiros lançados no
exterior, ou através dc investimen-
tos diretos das bolsas dc valores.
Com isso, há uma oferta grande da
moeda no mercado, o que faz o seu
preço desabar. O diretor do Banco
Atlantis, Ricardo Azcn, presidente
do Forcx brasileiro, que reúne os

bancos operadores em câmbio,
lembra que as reservas internado-
nais continuam em níveis muito al-
tos, o que permite ao Banco Cen-
traí intervir no mercado para
segurar as cotações sempre que
considerar connvcnientc. Nos últi-
mos dias, o dólar sc recuperou um
pouco, mas está apenas acompa-
nhando a flutuação das taxas dc
juros. 

"Não há movimento anor-
mal com a moeda", informa Azcn.

O impacto maior sobre a moeda
foi sentido às vésperas do anúncio
do plano econômico do governo,
mas já na semana seguinte, descar-

Bradesco 
quer 

chegar

a 20 milhões de contas
SÃO PAULO — O Bradesco está

investindo ainda mais nas pessoas
de menor renda c quer chegar a 20
milhões de contas correntes c dc
poupança, ou um terço da Popula-
ção Economicamente Ativa (PEA)
do Brasil. A meta vai representar
um crescimento de 30% sobre o
volume atual. "Estamos 

pensando
no futuro", afirma Lázaro de Mel-
Io Brandão, presidente do Consc-
lho dc Administração do Bradesco."Para isso, estamos voltados cada
vez mais para o auto-atendimento
da clientela."

O sistema financeiro brasileiro
tem hoje 40 milhões dc contas cor-
rentes c 65 milhões dc cadernetas dc
poupança. Com a opção pela ca-
mada mais pobre da população, o

.Bradesco quer aumentar a sua fatia
dc mercado para cerca dc 20%.
Segundo Brandão, a estratégia está
sendo coroada dc êxito: todos os
dias são abertas 40 mil novas con-
ias dc poupança c 6 mil contas
correntes. Por mês. são 800 mil ca-
dernetas dc poupança c I20 mil
contas correntes. "Estamos abrin-
do as portas para a massa de pes-
soas rejeitada pelos outros ban-
cos", afirma Brandão.

Arquivo

brandão: voltado para o futuro

Segundo o Bradesco, alguns
bancos passaram a exigir renda mi-
nima dc 20 salários mínimos para
abertura dc novas contas. "Com
essa imposição estão afastadas dos
bancos nada menos que 90% da
PEA do Brasil", afirma o Bradesco."Sem contar a maioria dos mais de
13 milhões dc aposentados do pais.
O cliente cm condições dc utilizar
os serviços bancários está sc tor-
nando raro."

tada a hipótese de dolarizaçâo da
economia ou unificação de câmbio,
os bancos que estavam comprados
em dólar comercial e vendidos em
flutuante, esperando a unificação,
já reverteram suas posições. Este
mês, o dólar acumula uma alta de
I9,2l% contra uma valorização na
bolsa de São São Paulo de 36,40%
e um acumulado nas taxas dc juros
de 22,06%.

Ágio baixo — Ontem, a pres-
são maior foi exercida pelo dólar
flutuante, que foi cotado a CrS
54.900 para a compra e a CrS
54.940 para a venda. O comercial,
após um leilão de compra do Banco
Central, fechou a CrS 50.458 (com-
pra) e a CrS 50.460 (venda), o que
fez com que o ágio cm relação ao
comercial caísse para 8,2% um dos
baixos do ano.

O Banco Central vendeu 350
bilhões de títulos de 28 dias cm
seu leilão semanal de BBCs, rc-
presentando um volume financci-
ro dc CrS 271,85 trilhões, a taxa
dc 38,14%, abaixo do leilão pas-
sado. Os CDBs de 30 dias foram
negociados a 2.670% ao ano, o
que significa um ganho bruto até
oresgate dc 31,89%.

Reservas

reduzem o

risco Brasil
SÃO PAljLO — O presidente do

Citibank, Álvaro de Souza, afir-
mou ontem que o risco Brasil pe-
rante o mercado internacional de
investimento vem sc reduzindo
apesar de todos os problemas bra-
sileiros. Um dos fatores que pro-
vocam essa melhoria dc imagem
do pais é o volume de reservas
cambiais. Ele admitiu que o pro-
grama dc cortes do Orçamento
será difícil, mas disse que está tor-
ccndo para que o ministro da Fa-
zenda, Fernando Henrique Car-
doso, consiga êxito.

Souza anunciou, ainda, que o
Banco Central está estudando a
regulamentação do mercado de
swaps dc commodiiies e moedas.
Ou seja. empresas brasileiras po-
derão trocar suas dividas em iene
por dólar, ou vicc-vcrsa. Além
disso, poderão trocar posições em
café por óleo dc soja. O Citibank
está fazendo um esforço adicional
para popularizar o mercado de
swaps. no Brasil.

Um dos clientes potenciais do
produto c o próprio governo bra-
sileiro, devido á divida externa."

VENHADAR

UMA ABASTECIDA

NO SEU

BOM HUMOR.

Os trabalhos dos melhores c mais diverti-
dos cartunistas brasileiros estão cm expo-
sição no Centro Cultural itaipava, em
frente ao Parque da Catacumba. A partir
das 7 da manhã, você pode curtir as

Itaipava

Posto 24 Horas

serigrafias da séne "Bar", assinadas por
artistas como Miguel Paiva, Caulos,
Ique, Jaguar. Fortuna. Lan e Nani. Não
deixe o seu bom humor chegar na reser-
va. Venha logo visitar esta exposição.
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^rjührictTcom laboratórios modernos, deverá ser transferida para o Distrito Industrial de Campo Grande

JJFE acerta conta com credor

e deve registrar lucro este ano

% Fabricante do Sabão Português se reformula para vencer crise

t-riw de sucessão entre os membros "Não sc cSÔNIA ARARIPE
A União Fabril Exportadora

YUFE). mais conhecida pelo seu
principal produto, o Sabão Portu-
guês — passou por uma verdadeira
faxina nos últimos dois anos c já
pode comemorar os bons resulta-

~dos exibindo lucro no seu balanço.
A media de faturamento a cada
mês tem sido de USS 4 milhões,

"tom um total de 4.5 mil toneladas
de produtos de limpeza. E o me-
Jhor, a previsão é de que até o final
ílo ano boa parte do passivo esteja
¦resolvida. Descontando o pesado
•efeito do acerto de contas com lo-
dos os credores, o grupo poderia"muito 

bem fechar o ano com lucro
de USS 12 milhões.

"Hoje somos uma empresa sa-
dia. Nada mais é capaz de abalar
nossa estrutura", conta, orgulhoso,
o ex-diretor da Divida Pública do
Banco Central. Juarez Soares, que

¦assumiu a presidência da UFE em
-dezembro de 1991. depois de uma

crise de sucessão entre os membros
da familia que controla a empresa.

As dividas, entre impostos ven-
cidos. disputas trabalhistas e crédi-
tos atrasados, chegavam a USS 15
milhões. Com a morte de um dos
principais acionistas, Jofrc Alcury,
ficou vagi a cadeira do presidente.
0 convite para Soares surgiu quase
que por acaso: um acionista o co-
nhecia e convidou-o para assumir o
desafio de sair do mercado finan-
cciro diretamente para uma compa-
nhia nacional do setor de produtos
de limpeza, onde as multinacionais
são as lideres.

Expansão — Faz parte dos
planos futuros da UFE ainda a
expansão para um terreno já com-
prado no Distrito Industrial de
Campo Grande. As duas unidades
de Benfica (na Avenida Brasil) e
de Pilares (também na Zona Nor-
te), situadas muito próximas de
zonas residenciais, seriam transfc-
ridas para uma área de 6.000 mJ.

"Não sc gastaria muito. Podcre-
mos transferir equipamentos c até
galpões", planeja Soares.

A economia de escala de todo o
grupo junto poderia ser de 30% do
faturamento. O vapor jogado fora
cm Benfica, por exemplo, precisa
ser pago cm Pilares c os produtos
saem desta fábrica para a outra pa-
ra serem vendidos cm bloco.

Na sede administrativa da fábri-
ca, na Avenida Brasil, o especialista
financeiro confessa que não sc tor-
nou de forma alguma um expert em
sabão. Mas com sua habilidade em
números foi possível arrumar a ca-
sa c descobrir que a crise foi gerada
por problemas financeiros. Os esto-
quês eram gigantescos — os tan-
ques de sebo ficavam cheios para
ate dois meses de produção —, en-
quanto os pedidos de encomenda
não estavam amarrados no mesmo
prazo. Sem contar que havia des-
perdidos gritantes c as dividas cres-
ciam como bola de neve.

Inflação causou perdas 
à indústria

*" A primeira providência foi tra-

jjar um diagnóstico da crise. "Nos-

jjo problema não era com sabão.
>£ra a inflação alta. os juros cor-
ífDendo os resultados", conta o pre-
•Jiijçnté da UFE. Juarez Soares. Os
."estoques passaram a ser feitos ape-
inas para três dias, no máximo. Os
Jjlcspcrdicios foram cortados c to-
ídas as dividas renegociadas a partir
de setembro de 1992. "É um peso
grande. Para cada barra de sabão
que sai daqui estamos pagando
dois 1CMS. dois Finsocial e por ai
em diante. Mas dentro de mais al-
cum tempo estaremos com tudo em
dia", prevê o presidente.

O Bradesco emprestou USS 3
milhões no inicio do ano passado,
mis os planos são de tentar quitar
também este financiamento. Parte
do principal já foi pago. USS I mi-

Afqutvo

WÊBÈ
Soares: estoques estão menores

Ihão. com a venda de equipamentos,
e até o fim deste ano a idéia é vender
ainda mais máquinas para quitar
tudo com o banco. O número de
funcionários, que era de 1.600 há
dois anos. hoje c de 1.100 e pode ate
diminuir um pouco mais.

Para quem não sc lembra, a UFE
(fundada cm 1930) chegou a ser li-
der do mercado de sabão nos anos
50, principalmente quando patro-
cionou o programa A felicidade bate
à sua porta. dc César Alencar, da
Rádio Nacional. No estilo do Cami-
nliào do Faustão, o ouvinte podia ser
premiado com vários brindes caso
tivesse um dos produtos do Sabão
Português cm casa. "Temos conse-
guido garantir um bom espaço no
mercado dominado por mullinacio-
nais paulistas. Em sabão dc coco de
pedra somos lideres." Mas ninguém
deve esperar algum lançamento de
sabão dc pó, por exemplo, para os
próximos meses. Algumas novida-
des ate deverão surgir, porem a em-'
presa sabe que não tem fôlego para
brigar com gigantes no que cies fa-
zem dc melhor.

Flupeme comemora 10 anos e

promove 
debate com Brizola

f No próximo dia 28. quando com-
Jileta dez anos de niação, a Flupeme
jyai realizar uma mesa-redonda no
¦Pão dc Açúcar para discutir as ações
:do Projeto Paraíso, uma dc suas ini-
iiativas dc maior sucesso. O encontro
terá a presença do governador Leonel
•flrizola, dc várias autoridades e em-
presários. De 19 a 23 dc outubro, a
entidade também vai promover, no
Riocentro. a oitava edição da Rio
JMegócios. que trará produtos c servi-
xos a empresas nacionais, do Merco-
sul c dc vários países.

Ao comemorar o décimo aniversá-
fro da Flupeme, seu presidente, Bcnito
Paret. afirma que as micros c peque-
Ãas empresas conseguiram sair da
^marginalidade depois da criação da
entidade. Atualmente, já são reconhc-
fidas como estabelecimentos impor-
lantes no contexto social responsáveis
por 65% dos empregos gerados. Só
lio Estado do Rio são cerca de 90 mil
estabelecimentos de pequeno porte.
; Desde junho de 1983, quando foi
criada, a Flupeme vem atuando tanto
Áo campo institucional como na pro-
moção negócios e serviços. Na ocasião

Parei: muitos projetos para

da Assembléia Nacional Constituinte,
a entidade atuou para conseguir o
tratamento diferenciado para as pe-
quenas empresas (Art 179 da Consti-
tuiçâo Federal). No Rio de Janeiro,
Benito Paret considera o Projeto Pa-
raiso um dos mais importantes. Entre
outras medidas, o projeto reduziu a
cobrança de ICMS desses estabeleci-
mentos de 18% para 0.8% c 1.2%.

Desburocratizarão — As vito-
rias contabilizadas pela Flupeme nessa
primeira década de existência incluem
ainda outras medidas desburocrati-

Passagem internacional será

vendida 
pelo 

dólar flutuante

SÔNIA FILGUEIRAS
BRASÍLIA — O Banco Central

pretende determinar, até o inicio
de julho, a transferência das ope-
rações de compra dc passagens
acreas internacionais do câmbio
comercial, mais barato, para o
flutuante, mais caro. A mudança,
embora possa ser implantada
através de simples circular, deve-
rá ser anunciada junto com ou-
tras medidas da área dc câmbio,
a serem submetidas ao Conselho
Monetário Nacional (CMN), o
que deverá ocorrer no final do
més. Com a mudança, o custo
das passagens vai sc elevar cm
cerca de 10%.

A compra de passagens aéreas
é o único item relativo a câmbio
dc viajantes ainda feito pela cota-

çâo privilegiada, destinada a cx-
portadores e importadores. Tro-
cas dc cruzeiros por dólares para
despesas dc turismo, pagamento
de serviços e até mesmo trata-
mentos dc saúde sào todos feitos
hoje pelo câmbio flutuante. O
BC chegou à conclusão de que
não há motivo para manter este
tratamento diferenciado. Mas a
medida não está agradando as
companhias aéreas, que temem
perder mercado.

Quando a equipe econômica
tentou, pela primeira vez. trans-
ferir a compra de passagens aé-
rcas para o câmbio flutuante, foi
o próprio presidente José Sarney
quem decidiu barrar a medida.
Na época, o ágio entre o comer-
ciai c o flutuante chegava a

80%, o que tornava a medida
antipopular.

Adiamento — Há cerca de
três semanas, o BC chegou a
aprovar a transferência através
de uma circular, aprovada em
reunião de diretoria, que foi
mantida no sistemu dc inforníáti-
ca do BC, ao qual o mercado tem
acesso (Sisbacen) por cerca de
dois minutos.

Mas isso foi tempo suficiente
para que o presidente do BC,
Paulo César Ximenes, lembrasse
do desgaste de 1989, quando a
medida, considerada apenas um
detalhe operacional, sem qual-
quer conseqüência macroeconô-
mica, virou uma questão nacional
c foi parar na mesa do presidente
da República. Ele ordenou o can-
celamcnto da circular-

Wider inova sistema de reservas
A primeira

central indepen-
dente de reservas
dc passagens ae-
rcas c dc serviços
já está funcionan-
do no Rio e deve-
rá chegar a Sào
Paulo em 30 dias.
Trazida pela em-
presa Wider, a
central funciona
integrada ao siste-
ma dc reservas
norte-americano
Sistcm One c per-
mite que agentes
dc viagens c pas- filho: ligação imediata com 60 companhias em 7.41 ti cidades em todo o mundo
sageiros peçam in-
formações e façam reservas pelo P° real com 60 companhias aéreas,
telefone.

Sérgio Novis Filho, diretor da
Wider, conta que a central c uma
opção pira as pequenas agencias
que não dispõem dc terminal dc
acesso aos sistemas disponiveis no
mercado. Desde o lançamento, já
foi utilizada por 100 agentes e vem
registrando cerca dc 500 ligações
mensais — das quais 50% resultam
cm reservas.

A central sc comunica cm tem-

entre cias Varig, United Airlines
American Airlines c British Air-
ways. O Sistcm One, representado
no pais pela Wider, está ligado a 28
mil terminais cm 7.418 cidades no
mundo.

Custo — Os passageiros que
fizerem reserva pela central devem
indicar, contudo, a agencia para a
retirada do bilhete. O único custo
para o cliente fica por conta dos
impulsos telefônicos. A Wider rc-

ccbe taxa das empresas aéreas c
fornecedores dc serviços (como ho-
léis, sobre as reservas efetuadas.

Novis Filho considera grande o
potencial do mercado: apenas"no
eixo Rio-São Paulo acontecem 600
mil reservas mesalmcnte, conforme
pesquisa realizada pela Wider. Ele
adianta que a empresa pretende
abocanhar 10% desse movimento
a partir do final do segundo semes-
trc.(Niisoa Brandão)

zantes que facilitaram a vida dos pe-
quenos empresários. A instalação de
um guichê único na Junta Comercial
dc Rio para regularizar as empresas
seja a nivel estadual como federal foi
uma delas. A permissão de que os
pequenos também pudessem partia-
par das compras estaduais, antes rc-
servadas a um grupo de 500 empresas
foi outra conquista valiosa, hoje sào
5.000 na disputa. E ainda, o fim da
cobrança da taxa dc renovação dc
alvará, que custava entre CrS 19 mi-
lhôes e CrS 78 milhões, è uma das
vitórias comemoradas pela Flupeme.

Negócios — Inúmeras foram as
feiras c caravanas de negócios promo-
vidos pela Flupeme. Mas é a constru-
çào do Pavilhão Ccnter que funciona-
rá no antigo Centro dc Convenções
do Rio. o Pavilhão de São Cristóvão,
o maior triunfo da entidade.

As obras ficam prontas em abril
de 1994. um investimento de USS 16
milhões, que atenderá a 500 empresas
comerciais diretamente ao consumi-
dor. No espaço de 8.000 m: serão
realizados também eventos para
atrair outras empresas ao Rio.

— J«mil Bitiar

htutiar. inclinado a ailiar o leilão, reuniu-se com ministros para avaliar a posição que

O leilão da Ultrafértil

¦ Itamar decide

hoje se vai adiar

venda da estatal
RASÍLIA — O presidente

JD Itamar Franco define hoje
se adia ou não o leilão dc privati-
zação da Ultrafértil, marcado
para amanhã. O pedido dc adia-
mento do leilão foi feito, através
de um oficio, pelos parlamenta-
res da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) que investiga o
processo de privatizações inicia-
do no governo Collor. Itamar,
que está fortemente inclinado a
adiar o leilão, reuniu-se no inicio
da noite de ontem, em seu gabi-
nete no Palácio do Planalto, com
os ministros Fernando Henrique
Cardoso, da Fazenda, Alcxis
Stcpanenko, do Planejamento, e
Paulino Cícero, das Minas c
Energia, com o governador dc
Sergipe, João Alves, e com os
senadores sergipanos Albano
Franco e Lourival Baptista.

Hoje eles voltam a sc reunir
(juntamente com o senador Nel-
son Wedckin c com o deputado
Jacqucs Wagner) às I7h30 para

definir sobre o adiamento do lei-
lão. "Por enquanto o leilão está
confirmado", disse o assessor dc
Imprensa, Francisco Baker, lta-
mar decidiu estudar o adiamento
da venda da Ultrafértil depois
que tomou conhecimento dc de-
núncias dc irregularidades leva-
das na quinta-feira da semana
passada por membros da CPI da
Dcsestatização.

Cronograma — Os depu-
tados e senadores argumentam
que o cronograma da privatiza-
ção. leiloando primeiro a Ultra-
fértil para depois leiloar a Nitro-
fértil (empresa do mesmo grupo
responsável pela comercialização
do produto) poderia deprimir o
valor do patrimônio da segunda.
Durante uma audiência aberta
no Palácio do Planalto, Itamar
ouviu do deputado Jacqucs
Wagner (PT-BA), subrclator da
comissão, um relato minucioso
sobre os erros que estavam sendo
cometidos no processo. Os depu-
tados entregaram um oficio ao
presidente pedindo a suspensão
do leilão até que as denúncias
fossem levantadas pelo governo,
c uma decisão só não foi tomada

no mesmo dia porque os debates
sc transformaram cm um batr-
boca entre o presidente c alguní
deputados da CPI.

Apesar dos ânimos acirrados.
Itamar já dava sinais dc que po-
deria adiar o leilão sc ficasse con-
vencido da necessidade de estu-
dar melhor as denúncias. "Eu

quero deixar bem claro que se-
houver algum erro o governo
não permitirá que esse erro acon-
teça. Sc fatos determinarem que
o governo modifique os seus ru-
mos, cie o fará imediatamente",
garantiu Itamar. O ministro da
Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, falou no mesmo tom.

"O deputado Wagner trouxe
criticas c cu acho que o prcsiden-,
tc meditará sobre elas", disse.
Fernando Henrique, prometeu-"
do conversar com integrantes do
BNDES c da Comissão dc Do-
scslatizaçào. Wagner denunciou
ação do grupo privado Fcrtifoz,
que tem hoje o monopólio do,
setor dc fertilizantes fosfatados»
para comprar a Ultrafértil c a.
Nitrofcrtil e dominar o setor de
fertilizantes nitrogcnados.
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c/ terminal retroportuario atJaruJegaao da Xfultttemwtais no Rio lie Janeiro receoe as mercaaorias vindas do porta Sao Paidoe vice-wr.sa

tusca tera sua
robusle:

¦'•^°4^£^SS^^' 

rcal(ada

" _... . Sonta D'Almoida —
|^^|1^^mH^K!» a m deste ano forum dcsembolsados
>jE^ll^HHl^a ^ mi'< scm que a compa-

nhia, scgundo sua avaliaQao, te-
lp|^flJP^M^^HMHH nha feito quaiqucr invcstimcnto

§(*T Ifl 00 porto. 
"Ao iongo dos anos,

R|Bv '|HH| vicmos pagando as labclas A e N
IjHHk,, para rcssarcir os investimcntos da

Uniao. Mas com a Lei 8.630. nos-
l^g*yr."' JC sos dcpartamcnlos juridicos intcr-

¦¦' Ih^^H pretaram que o terminal esta fora
V;' do porto organizado c por isso

nao devemos pagar tabela algu-
,,.;/ji ma", argumcnta Brito.

Negocia^io — Scgundo clc,
as tres sidcrurgicas cstao dispos¬

er tas a ncgociar
dos Transportcs. sc

propondo a
dc todo o
area, desdc que tudo que

do Estado nos terminate c
ra isso descjamos os

da com o
dos

AI vex: qui'da na arrecada^do afirma o administrador.
Para o dirctor do Dcnartamen-

»tt2!*Iíü

i fr^m
iJBfe^>^ ¦ -v

Campanha do Fusca

¦ Anúncios vão

mostrar humor

e racionalidade
\T aila dc saudosismo. A
±N campanha publicitária

,/de relançamento do Fusca no
Brasil será agressiva e terá pi-

„ ,/«das de muito humor, mos-
,,;trando aspectos racionais do

. carro, como sua durabilidade,"robustez 
e fácil manutenção.

... A decisão final sobre a es-
colha dos melhores anúncios

,„será feita pela Volkswagen na
-5,semana que vem e as filma-

gens começarão no início dc
julho. O custo da campanha

L. está orçado cm USS I mi-
Ihão, incluindo criação c vei-

.culação.
A Almap BBDO. agencia

,,, dc propaganda responsável pe-
,,.la conta da Volks há 32 anos

— e que criou todos os anún-
cios do antigo Fusca ate o fim
de sua produção, em 1986 —,

BJ,está trabalhando a todo vapor.

Equipe — Quase 20 pro-
fissionais na área dc criação
esforçam-se cm bolar mensa-
gens sobre o carro, que teve
no Brasil uma produção dc
3,3 milhões de unidades.

Ao pequeno exercito dc
criação da Almap/BBDO aca-
bam de ser incorporadas as no-
vas contratações Marccllo Ser-
pa, Alexandre Gama c José
Luis Madeira, que pertenciam
á agência DM-9.

Os publicitários chegaram
ao novo emprego c propuse-
ram inúmeras idéias, que agra-
daram cm cheio aos executivos
da Volks. Eles viajaram para
Cannes, onde participam do
Prcmio Leão dc Ouro c, quan-
do voltarem, a fábrica definirá
toda a campanha, cuja veicula-
çào será iniciada cm setembro.

Essa data tem uma cxpli-
cação: a campanha só vai ao
ar quando os 800 revendedo-
res já tiverem recebido, cada
um. pelo menos uma unidade
do Fusca.

PORTOS E NAVIOS

ISissan desembarca
<¦» "¦"

no 
país 

119 veículos
«SÃO PAULO — O desembarque

tfatem de 119 veículos no Porto de
Santos — inicialmente apenas pi-'capes 

c utilitários Pathfinder com
jliotorcs movidos a óleo diesel —
vlíüfcou o início oficial das opera-
ções da poderosa Nissan japonesa
no Brasil. A primeira etapa da
empresa é importar e comerciali-
nir veículos no pais, mas não está
descartada a hipótese de. no futu-
:o. instalar uma fábrica.

"Embora 
por enquanto sejam

iapenas estudos, existe essa possi-
• bilidade. principalmente cm con-
;seqüência do potencial do merca-
jdolbrasilciro. Tudo vai depender
Id.instabilidade econõmico-finan-
Iceua do pais", esclareceu Luís
;Cailos Sollitto, gerente geral da
)Nf?$an do Brasil, constituída este
^anjJ c que tem 95% das ações
'pertencentes á multinacional ja*
; pdjResa Marubeni e 5% á Muru-
•beni brasileira, que nos últimos
¦anos \inha desenvolvendo opera-

çòcs dc exportação cm grãos c
matérias-primas.

Vendas — As vendas oficiais
dos \eiculos Nissan começam no
dia 10 de julho, numa rede de sete
distribuidores, sendo três cm São
Paulo c um no Rio. cm Curitiba.
Recife c Maceió. Antes dc suas
operações no pais, cerca dc 100
veículos da marca Nissan haviam
sido \endidos, mas através de im-
portadores independentes.

O veiculo mais sofisticado c o
Pathfinder, cujos preços variam
dc USS 42 mil a USS 60 mil,
dependendo do acabamento c op-
cionais. As picapcs. por sua Vez,
custarão entre USS 32 mil c USS
38 mil. A partir de setembro, co-
mcçain a chegar os automóveis
movidos a gasolina: o Scntra. dc
porte medio-grande, a USS 38
mil, e o Máxima, grande, por USS
61 mil. A Nissan e a segunda
maior montadora no Japão, com
produção anual de 3 a 3.5 milhões
de unidades.

Docas firma convênio
A Companhia

Docas do Rio de
Janeiro e a Asso-
ciaçâo Brasileira de
Entidades Portuá-
rias assinaram pro-
tocolo de intenções
com os portos de
Nova Iorque/Nova
Jersey. Ghent, No-
va Orleans e Bre-
men/Bremenhaven.
O acordo foi fecha-l

Ido no último dia
1)8, durante o en-
cerramemo do VHl

I Encontro Nacional
Ide Entidades Por-

I tuárias (Enep). rea-
lizado no Hotel In-
tercontinental, no
Rio.

O documento
estabelece um pro-
grama de apertei-
çoamento, com o

objetivo de akan-
çar a qualidade e a
produtividade dos
serviços portuários
nacionais. Estabe-
lece também pro*
ramas de capaci-
taçio. «$$
aperfeiçoamento e H
desenvolvimento ¦
no inbitodol
transportel^^^H
mo-portuárío^^H

wí

¦ Agrale cxpoita Preço menor
1 Nos primeiros cinco meses-
ídeste ano, a Agrale registrou au-" rnepto de 220% nas exportações
;ue caminhões em relação a igual
: período do ano passado. Foram'vendidos ao exterior 262 veículos
;dos, modelos 1.600 c 1.800 RD.
Jcontra 82 nos cinco primeiros
ineses do ano passado. Os princi-

• pais mercados da Agrale são Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai.

—A redução das alíquotas de
importação, a partir de primeiro
de julho, fará os preços dos car-
ros da Citroen caírem até 9%.
caso do modelo AX GTI. que
\ai custar USS 25.880. A linha
XM, a mais sofisticada, terá
queda de 5% nos preços, íazen-
do com que o XM Exclusive
passe a custar USS 79.966. ao
invés dos USS 84.250 previstos.

Produção de celulose cresce 7,9%
A Associação Nacional dos

Fabricantes de Papel e Celulose
divulgou ontem que a produção
brasileira dc celulose, no período
janeiro a abril, atingiu 1.648.958
toneladas, o que eqüivale a um
aumento de 7,9% sobre igual pe-
riódo do ano passado. As vendas
aó exterior somaram 579.849 to-
neladas e registraram evolução de
14,4% em comparação com 1992.
quando se exportou 506.792 tone-
ladas. A produção de papel no
mesmo período ficou em

1.721.042 toneladas, com alta dc
10.3% cm relação aos quatro pri-
meiros meses dc 1992. Dc acordo
com Horácio Chcrkassky. presi-
dente da entidade, as vendas ao
mercado doméstico somaram
1.044.906 toneladas, o equivalente
a um aumento de 14.1% quando
comparadas com igual espaço dc
tempo do ano anterior. "As ex-
portações de papel ficaram prati-
camente iguais, com o registro de
383.7 mil toneladas."

Siderúrgicas não 
pagam 

Codesa

¦ Consórcio entende que terminal de Praia Mole está fora da área do porto organizado
CLÁUDIA SHÜPPNLR

O Espirito Santo está sendo
palco do primeiro conflito na
área portuária desde a promulga-
çào, cm fevereiro, da Lei 8.630, dc
modernização dos portos. É que a
Companhia Siderúrgica dc Tuba-
rào (CST), Usiminas e Açominas
— proprietárias através de con-
sórcio do terminal privativo de
produtos siderúrgicos do porto dc
Praia Mole, em Vitória —. não
pagam á Companhia Docas do
Espirito Santo (Codesa) a remu-
neraçào devida pelo uso da infra-
estrutura do local, a Tabela A,
desde 26 dc fevereiro. O entendi-
mento das três siderúrgicas é que
o terminal está fora da área do
porto organizado.

Por conta dessa avaliação, o
presidente da Codesa. Wilson
Calmon Alves, está assustado
com a queda na receita do porto
de Vitória, já que 40% da arreca-
dação, de USS 8 milhões, são gc-
rados pelos terminais privativos
de produtos siderúrgicos e carvão
(da CVRD) do porto dc Praia
Mole. "Nos últimos três anos au-
mentamos a produtividade c in-
centivamos a demissão dc 470
funcionários. Se for permitido cs-
se absurdo dc continuarem a usar
o terminal sem pagar leremos que
fazer uma reestruturação de tari-

Almpida — JVS^Inia

Alves: queda na arrecadação

fas no Porto dc Vitória para co-
brir essa diferença", diz Calmon.

Dc acordo com o administra-
dor do Terminal dc Produtos Si-
dcrúrgicos dc Praia Mole, Plinio
Lustosa Brito, no ano passado
foram pagos USS 5.5 milhões á
Codesa, sendo que em fevereiro

deste ano foram desembolsados
USS 336 mil, sem que a compa-
nhia, segundo sua avaliação, te-
nha feito qualquer investimento
no porto. 

"Ao longo dos anos,
viemos pagando as tabelas A e N
para ressarcir os investimentos da
União. Mas com a Lei 8.630, nos-
sos departamentos jurídicos inter-
pretaram que o terminal está fora
do porto organizado e por isso
não devemos pagar tabela algu-
ma", argumenta Brito.

Negociação — Segundo cie,
as três siderúrgicas estão dispôs-
tas a negociar a questão junto ao
Ministério dos Transportes, se
propondo até a ressarcir a União
de todo o investimento feito na
área, desde que tudo que já foi
pago seja amortizado. "O 

que
queremos é diminuir a interferen-
cia do Estado nos terminais c pa-
ra isso desejamos discutir os in-
vestimentos da União com o
Ministério dos Transportes",
afirma o administrador.

Para o diretor do Dcpartamen-
to dc Portos c Hidrovias do Mi-
nisterio dos Transportes. Paulo
Antônio da Rin, no entanto, a lei
c muito clara ao definir o que é
terminal dc uso privativo dentro e
fora da área do porto, assim co-
mo a definição de porto público."Praia Mole c um porto público.

já que foi construído com investi-
mentos da União, que tem tenw»
nais de uso privativo", afirma da
Rin, lembrando o inciso 4o, do
parágrafo Io do artigo Io da Lei
8.630, que define a área do porfi>
organizado.

Segundo a Rin, também csCb
claro na lei que a Tabela A é uma
remuneração pelo direito de usò
da infra-estrutura existente, cujo
investimento foi feito pela União.
Mas o presidente do IBS, Marçp
Polo dc Mello Lopes, acha que o
conceito de área do porto precisa
ser discutido com mais profundi-
dade.

? Em fmrviro de 1980 foi assiaa-
do o contrato para implantação Io
Porto de Praia Mole, com investi-
mentos da extinta Portobrás — que
ficou encarregada da construção de
um quebra-mar com 1100 metros de
extenuo, dragagem e aceno rodo-
viário —. Sidffbrás — construção e
operação do cais e do terminal |e
produtos siderúrgicos — e Compa-
nhia Vale do Rio Doce. encarregada
da operação e construção do tenri-
nal dc cartão. Na ocasião, foi dada
autorização para uso privativo desses
terminais, mas as instalações da
CST, Usiminas c Açominas — com-
pradas da Sidcrbrás por USS 108
milhões cm setembro dc 1991 — ev
tão dentro de um porto público.

Divulgação

terminal retroportuano aljamlcgado ila Sfuhttermmais no Rio de Janeira recebe as mercadorias vindas da porto Sâo Pauloe vice-versa

Multiterminais expande os negócios

Com o inicio das operações, há
dois meses, do terminal multimodal
Porto São Paulo, localizado no
Brás, na capital paulista, o Grupo
Multiterminais expande seu nego-
cio e projeta movimentar este ano
seis mil contéincres dc 20 pés no seu
corredor expresso ferroviário, que
interliga o porto do Rio a São Pau-
Io c de lá até o porto dc Santos,
com extensões para Belo Horizonte
c Vitória.

Desde outubro dc 1990. quando
inaugurou o corredor expresso fer-
roviário. foram movimentados cer-

ca dc cinco mil contéincres dc 20
pés e a expectativa é a dc que até
1994, com o porto São Paulo, esse
número chegue a 8.000 contéincres.

A empresa, que faturou USS 15
milhões no ano passado, tem con-
trato com a Rede Ferroviária Fede-
ral para utilização dc vagões e toda
a infra-estrutura da Rede. o que,
segundo Geraldo Sá, diretor da
Multiterminais, diferencia os servi-
ços oferecidos pelo grupo.

Perfil — O Multiterminais foi
fundado no Rio cm 1986. cm asso-
ciação com a Transportadora Fink,

c hoje é composto por um terminal
retroportuário alfandegado, um cn-
treposto aduaneiro, depósitos ai-
fandegados públicos no Rio c São
Paulo c um terminal dc exportação
que se transformou cm empresa
(Multicxport). Além disso, o grupo
Multiterminais tem uma empresa
de agcnciamento marítimo (Multi-
scrv) c opera no transporte rodo-
viário de contéincres.

Segundo Geraldo Sá, o objetivo
é alcançar, com o novo terminal, os
importadores ou exportadores pau-

listas, "levando os portos do Rio.
Santos e Paranaguá até a capital c o
interior de São Paulo e vice versa",
afirma Sá.

Para atrair o empresário pauiis-
ta até o porto do Rio, quando o dc
Santos está mais perto geográfica-
mente, o grupo Multiterminais con-
ta com a estrutura de transportes
mtermodal, que possibilita a entre-
ga da mercadoria, através da rede,
nos depósitos alfandegados publi-
cos (DAP) da empresa no Rio. em
São Caetano do Sul e no porto São
Paulo.

Collares 
quer 

extinguir

órgão 
que gere portos

PORTO ALEGRE — O governa-
dor do Rio Grande do Sul, Alceu
Collares (PDT), revelou ontem que
o Departamento Estadual dc Por-
tos, Rios e Canais (Deprec) — esta-
tal gaúcha que administra os portos— poderá ser extinto. Por causa
dos elevados prejuízos do órgão.
Collares determinou a realização dc
uma auditoria que deverá estar
concluída em duas semanas.

O Deprec tem convênio com a
União através da Portobrás que
termina em 1994, para administrar
todos os portos gaúchos, especial-
mente o superporto dc Rio Grande.
Hoje será feita a instalação da
Frente de Mobilização Portuaria.
que reúne empresários de vários se-
tores. em busca da modernização
dos portos, adequando-os à nora
legislação. A cerimônia, no hotel

Plaza São Rafael, terá a presença
do governador Alceu Collares.

Administração própria —
O representante da Federação das
Indústrias do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Ficrgs) na Frente dc
Mobilização Portuária, Daniel
iochpc. defende que cada porto te-
nha uma administração própria c
não mais esteja subordinado ao
Deprec. Segundo Daniel Iochpc, o
objetivo è aumentar a competição
entre eles. o que os levaria a se
especializar cm determinados tipos
de cargas.

As conversações entre o governo
gaúcho c os empresários tendem á
criação de uma empresa dc ccono-
mia mista, em que o governo esta-
dual teria o controle acionário, mas
com participação da iniciativa pri-
v.lda.
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Publicidade brasileira volta a

brilhar no festival de Cannes

¦ Até agora, anúncios impressos já conquistaram 7 prêmios
são PAULO — Depois dc um

resultado considerado medíocre pe-
lo próprio meio publicitário no
Festival Internacional de Publicida-
de. cm Cannes, em 1992. o Brasil já
comemora a excelente performance
deste ano. Até o momento foram
divulgadas as premiaçòes para a
categoria de mídia impressa e a
propaganda brasileira arrebatou se-
te premiaçòes, além do Grand Prix
de Mídia Impressa. o prêmio máxi-
mo. conquistado pela agência DM/
9. com o anúncio dc um umbigo
coberto com a tampinha dc um
guaraná diet, da Antarctica. Este
ano. o Brasil mandou para o festi-

vai de Cannes, que começou esta
semana c vai até ò dia 26 deste mês.
199 filmes comerciais e 149 peças de
midia impressa.

A expectativa é com relação aos
filmes. Se o Brasil repetir a façanha
obtida na categoria midia impressa
— em 1992 o pais conquistou ape-
nas um Leão nesta categoria, que
foi para a agência DPZ —, já será
um excelente resultado. O publíci-
tário Nizan Guanaes, o grande ven-
calor até agora, já que sua agência
ficou com o maior prêmio na cate-
goria midia impressa, está cautclo-
so ao falar sobre as novas chances
do Brasil em Cannes. As outras
duas agências premiadas, DPZ c

Young & Rubican — a primeira
com um Leão dc ouro e a segunda
com um dc bronze — também co-
memoram o resultado. A DPZ
trouxe o Leão de ouro com um
anúncio para a Legião da Boa Von-
tade cujo slogan é Gente também è
bicho. Preserve a criança brasileira,
criada por Murilo Fclisberto e
Rondom Fernandes. O Leão dc
broiue foi conquistado pela Young
& Rubican com um anúncio para
as camisetas da Hering em que há
apenas um peixinho (marca da ma-
lharia) com a cabeça pintada de
laranja e o corpo branco (como se
fosse uma camiseta).
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Despejo, Inventario
Família e Execução

Av. dam Amtrtce* 2250 •/ 205
(Centro Pnoft—lonel COPE I)

T«l.: 325- 4452
Pu 332-0771

253 0849 • Fax: 253-0157 290-9336- 768-5804

MEDICINA DE GRUPO

SÓCIO
Empresa do modicino do fliupo. som passivo. com sodo na cidodc do Rio do
Januiro. teprosonlanios em lodo o Brasil, om expansão, com 80 000 associa-
dos. aluando no plano emprosa o plano indivíduo!, PROCURA SOCIOS NA-
CIONAIS OU INTERNACIONAIS, paro ocupar lugar do destaque no promissor
morcado do medicino do grupo

contato/açAo intermediadora oe negócios
TELEFONES 533 3615 e 262-8291 — Sr. LEALDO

£
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EDITAL ACR.C-0003/93
AVISO DE REVOGAÇÃO

A LIGHT - Serviços rio Eletricidade
S atravtft da ComiiMo de Con ¦
corrônca. comunica a revoqacAo.
por convomância administrativa,
das Concorrências n's CC-
0C-3642-0001/93, CC-
OC-3642-0002/93 o CC-DC-3642-
0003/93. ro*erent«s a prestação de
serviços do leitura de medidoros o
entrega do latura* (contas).
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Isso não é só conversa de vendedor, n

dizendo é o Instituto Marplan*, que pesquisou

por conta própria os

classificados dos jornais do

Rio de Janeiro e concluiu

que os do Jornal do Brasil

são os mais eficazes.
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Lucas, da Gestetner, confirma investimento maior em lançamentos, e a Mita apresenta a DC 3585

Copiadoras travam disputa

¦ Vendas crescem

e negócios giram
até USS 1,5 bilhão

LIANA MP.LO
A liderança da Xerox do

/"V Brasil ainda não chegou
a ser abalada, mas a movi-
menlaçào que tomou conta do
mercado nacional de copiado-
ras. depois do fim da reserva
dc mercado, ê tanta que os
concorrentes estão convenci-
dos dc que a guerra jã come-
çou: cm março dc 1991. o mer-
cado tinha cerca dc 28
modelos; em março passado jã
chegava a 70. Este mercado
movimenta hoje USS 1.5 bi-
Ihão. mus seu potencial é in-
calculavcl. Todos concordam,
no entanto, que a assistência
técnica c o segredo do sucesso.

Desde que a Xerox do Bra-
sil — líder com 75% do seg-
mento c sinônimo dc cópia cn-
tre os consumidores — lançou
sua primeira copiadora colori-
da no mercado brasileiro, a
concorrência ficou agitada. O
fim da reserva dc mercado (cm
meados dc 1990) propiciou a

Os números do meresdo

Xerox do Brasil 16 318
Qestatner 93
Gestetner 93
Kodak Telemarketing

ompr«**s

importação de equipamentos
atê então proibitivos ao con-
suniidor nacional. Com a
abertura. Triunfo. Gestctner e
Kodak estão acelerando seus
projetos.

Lançamentos — Atuan-
do no mercado com um total
de 17 produtos, a Canon do
Brasil está se preparando pa-
ra lançar mais quatro mode-
los atê o fim do ano c. para
1994. já está preparando uma
estratégia de copiadoras colo-
ridas. Para fazer frente as co-
piadoras coloridas da Xerox,
a Gestctner c a Kodak estão
trazendo para o mercado bra-
sileiro modelos dc reprodu-
çào em cores. O gerente de
Marketing da Gestctner,
Fausto Lucas, disse que a cm-
presa vem investimento 5%

do seu faturamento no lança-
mento dc novos produtos.

A Triunfo, que fabrica c
distribui a marca japonesa Mi-
ta no Brasil, lançará até o final
deste ano quatro novos mode-,
los dc copiadoras, sendo uma
de grande porte (DC8585).

I I A Triunfo, fabricante e
distribuidora das copiadoras
Mita no Brasil, vai transferir
na próxima semana sua sede
para prédio próprio no bairro
de Sào Cristóvão, O novo cm
dereço abrigará o escritório
central e o centro dc distribui-
çào da empresa, que aperfei-
çoa suas condições operado-
nais com a criação de um setor
de atendimento direto para su-
primentos e pronta entrega.

Um evento de

USS 10 milhões
Ciáulc de Cannes arrecada USS 16 milhões

LUtZ MOURA
LUÍS SÉRGIO BORGNETM

(ames (França) — Otpamzar o fev
tival dc Cannes c um cscekntc negócio
Apenas com iraeriç&rs dc filme*. peças
publh.it.in.is c dckçados vi o arrecada-
dos cere^ dc USS 8.5 milhão. Some-ic a
renda com a venda dc copias dc comer-
ciais vencedores, colas dc patrocínio c
mcrdundtstng. alem da \enJa dc "sou-
venirV. c o faturamento pode chegar
aos USS 10 milhões Sc c um bom nepv
ao para a Sawa — Scrrcn Adveriismg
World A.vwxuition —. entidade que ot-
gani/a a competição. C melhor amvla
tvira Cannes Lstina-se que os mais dc
3 200 publicitário* que acorrem ao hal-
ncino desejam cerca dc USS 16 mi-
Ihòcs nos íwtás. rcuautantcs c, pnno-
palmcntc. bares da cidade.

Sem querer informar exatamente
quanto a Sawa fatura com o FeiÜval, 0
scirctario-pcral da entidade. Simon Dal-
glcish. afirma que ninguém tem idéui do
auc representa cm gaios a organização
dc um acontcamento dessa proporção.
Como etc enumera, a realização requer
um staíT fixo dc 15 pessoas, uuc Operam
durante o ano lodo a punir dc Londres,
mais a impressão de catálogos com os
nomes de todos os trabajhosc delegada
[isttitos. siapcnTê"KonMxlasòes pira 37

jurados, aluguel do Palais des I cstisafct,
contratação de nüo-de-sibra temporana
c ainda a instalação ilc equipamentos
para as projeçiVs. entre outros serviços.

Scgurvdo IXilclcish. a exceção do ntês
ilc agosto. qu.mJo os funciona nos vacm
i!e fenas, o esentono da Sawa ocupa-*
o ano lodo para promover um fcMisa! dc
apenas uma wruina dc duração, üro
«lembro, a entidade sc dedica á prvpa-
ração e a disinhuiçào dc cõpus com os
filmes ganhadores para sanos patscs
l>cpois, solta-sc à orpni/ação do festi-
sal seguinte, atraindo inscrições por
mao dc escntnnas dc rcprcscnt.ição cm
22 países.

Caída em 1954. a Sassa inicialmente
era uma associação sem fins lucrativos,
para promosrr compcuçiücs entre lilmes
publicitários veiculados nos cinemas.
Com o avanço da televisão, foram incor-
porados os comerciais exibidos ncvsc
meio c o festival ganhou força até se
tomar o niats importante da propagan-
da mundial. Como legalmente a entub-
de ainda não pode obter lucros, foi
montada a Balongradc. empresa ofici.il-
mente responsável pela realização do
evento.

O festival taintvTii gera ncgocios no
Hrayl. para a I
íificiãí da Sawa no Pais, Segundo Luís
Antomo Ribciio. diretor (Li empresa.

rada ddegado brasileiro piga I SS t.4
mil para assistir aos filincs oti coiKDrrei
cm Cannt-s, cmjuanto os organizadores
cobram USS 1.2 mil Ele ju>tifica a ilífc-
rença por conta dc impostos, despedi
com câmbio e trabalho de reserva uc
hotets, com descontos nos preços d.n
diárias.

lX"poi> dc iniciado o festival, as !ava>
dc mscnçiVs caem consideravclmcnic. e
quem for diretamente ao Patais ilcs I cs-
tivah. paga LSS I mil Mas Ribeiro
alerta que nevsc CttSO o p.irticipinte não
terá garantida a reserva dc acomoda-
edes. nem lera seu nome incluso no cata-
k>go dc fwrtici|\intís, que C utilizado
como mailling dc m.iLi direta para om-
tato com empresas e entidades ligada*:»
publicidade de vários pottes

Neste ano. a recessão provocou uma
queda do número de delegados, dos cer-
ca dc 4.200 do ano plissado pata < 200.
Na contramão, a dekvaçáo brasileira
aumentou dc cena dc SO para 120 [Vv
soas. entre profissionais e aconipinh-nt-
tes. Ribeiro diz que uma das pnncip.ii>.
causas do crescimento c a possibílkladvilc projeção profissional oferecida peta
compcúção. A importância d.i.lj ,i (,m-
nes no Brasil è, segundo o diretor, tão

iiiiS^dwS-publiiTl.lllOs in-
clucm as despevis com a viagem como"
condição para contratos dc trabalho.

Uma festa brasileira

em Cannes
limaforlt rnu\áii. pura m hriuiteimi. nurtim

o n ririnmia Jr prrmúçiki ii< Falitot Inumuch>•
mil Presa A Poilcr ifw o Falhai Intrr•
thhtorhti da Filmr PuHkttário. na noto tia ullúntl
uK<ouii-/firíi. Quando MartcUo Scrpa. hoje iwi-
ptt tui-n/c lie criofOu Ja Alntap BBDO. *ubiu m>
palco pata teeebtr o primeiro Grande hèmn> jà
ampiistado por uma agencia btauletra. a DXI9,
onde trabalham quando criou a campanha nmr-
dor a do guaraná Antarctica Diet junto com ,V(.
um Guanaes, uma orifueitra tocaia Aquarela do
Braul. aeompanKuht por cntusuismatin aplauio\
Ji« orçuffima! hrmikitos prevntn ao falai' Jri
Fenitalt Os prrmim corufuutados por noiua
agenciai, alem iii Grand Prix. dou LeiVt de Ouro.
tUi de Prata e doii dc B'»n:e. lutaram a alma da
pri>paganda brauleira

Festival dos filmes começa fraco
Coato jnwiksc U<dos i* am>v o gjjndc sotuinc dc crxneivu» uttcnli* n»> t ev

tis») Inlcnniuoonail do l ilmc f*uh(».iu
no. que iksia sez fuvsou dc 3 f00. ht mm
que o púNxv> swnu t mutu cotu ruim.
na itlitdc j nukwu M» ncsK V ais-
scrúf*' dcsle que c o mjxt cscnl» iu
pft^Mprvlj mundul a cc*a rMreiv Ict

Puxai)» 
Nos awlilot*>s tio "raius des

cslujh". filme» tV husitóma qu^Ubdcnutn i. cmtxia dc pruduci» csmcr.fcla, *
«xcdctn cjnvtlisamctiic Mesmo jqucli*
mjrai que anmenlam tiahíD*>s tradi-
aisailmcntc for* d< «crie. como Nilc.
Per». Lesi v Httncicn lomirosl lUmkt
cie. apeur de ainda «c desiacareti; enlre «
tienuiv nem dc UmjK totrespondem as
cspxtamas «upnidas r«ck> teu pausado
O» proNenus cconómicuv que dc uma
maneira ou Je outra afeuni UxVn os pai-
scs. (virtcem e*ut (a«tído um pande cv
trago na ataUsidade dof pubhcitamn dí>
micvl-'

O pn»pr*' puNia» que nsmpareve a

( armo pareve não lei ainda liesfvrljdr»
para o Fc%tnai ^ inidkKXMh v-cmi
que vk» fcvcbKit»» <n comeaun m.u«. vt***-
uinlrmenlc luim csião ilcssa se/ reserva-
dj* jtirâ um poucoi lr a* apliu^H. qu
trora pródigos, pnntipalnwnle [cira m
oomcrcim ansencamn. opanháis
c ot dos anfillliVs franceses. tjmK/n
sk» rartn e timxJov

Alguns pjuesH Comerciais hf isikinw
estito comcfuindo romper essj pasnucei-'ra (>* iniKUho* da W Bí-imÍ p.»ía o f'cru
Satiui. jtira o whâ<» em pi» diKxnbnl ç jwra .1 Cofap, dLi \iXit vV
Rubicam jvira a mat^inn^ Boona da C c-
sal. c para o anlis*épm.v Kk.iI Trci. da
JohnHWi & Johmon. e da Saltes Inlrr- V-
ny.Tx.jna para a NKr"hte parsxvm estar
hem cotad<>s paia prciram. j julgar petarcceplisxlade do pubfaco Resta ii»n.a p.t-ia que os denut» akancem (uniu ao jun do
l cv4i\AÍ o tudicw Kiitc tào fNhcrajn
to aos pubhciUnos prcscnies em Cannes

Produção
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il"^! Ol ^1 |^| ^1 IAAT1 ? IJzandra Souto, atriz — "Nun- p-ir°11 F uma cena muito natural
w. > I I I I I £ I I # rn II j£ I I I # I I # m I I II a ca tivcque faicr uma ccna cm que naoternrnidaagressivo";

vx xxx wv v/ x/ vv x x vv cy vy vx i v*- k.1JaSi1 ou(ra mulhcr E acho quc ? BiU scwi, a^/ - -t um *iw.
t'cvc scr dificil" t,ao profissional c facil de fazcr. Q.

Beijos homossexuais ^^HH^PWP^P^HHi ^ Thircvai logoavis&add: "A 
p$a ? Fernando Setta, ator— "O universal e os atores tcixv

funcionam na arte dc nao 
decucc homossesualimo lem que cstar pronto para faier quiti- qualquer papel. Eu nunca

pcrtllT ar as platcias fjj, p^ tainbcm prcfert o estilo [E^Itlo^iXwl'an'o0A^rtor romsfric^o ator devc°fMcr ^ftf
¦^B^B^^'iMpP^I ^!; t ^j^^flPmP 

*^^soT»^--tlcwtti^.<^»c««dito^lWte ^'Pr"'*wra-No corner havw umas rotciro for bom o papel cxigir,.

Nv7e surge um*tojalSim- 
' ¦»#?%¦' ^^^PhBB|BBHP^ ««« cspetaculo virc cult cntrc hcv g««c dc bidwtlui. Mas depots isso muitoa fim dc fazcr. mas faria. "

pies. So que. se os propneta- Hf* -. •*•^—5;^ \K mossexuais fcmininas "Ah. isso "
rios das boats sao pessoas ^p-- -S p m 1 

' * %, *>M nao vai virar pop dc sap.ituo dc
domesmosexo,on^ultadodaadi- P? ,,: 

^PPr 

' 
.¦...^.1 jcito nenhum!"protcsta.

wx que algucm dcscnterrou a a- OLPdcSucdccum^SjosprcMI?Ss^SwSW!T fi„mb^a I ^><Tn! Acata. Trams peb aexcjo pcrturbou • _ . - A,„~ . . M i ¦ J" ..,-*.s(s8SSBB3

nhou^esmco STS aSuS ^ ^ ^*° P"? ^ 
*f] 

^ .^"Mauro. Wta Guttle ^ ^ cainegadda (toJLa- j 1 TT fl , f\ .^f^ttk^
tsssq: srisi^^t £^MaT"E^
de a?u album de cstreia c a onda cbs ^ wm honwis c k.m \dbO truquc do microcosino. com ^ pcrs?^S7 c"uuncnlc ^[' teCld92^^^HHBHffl®»i!iife^
acabou quebrando no tcatro patno. lranquiUls (k. f;i/cr Como tambein amizadc. ambipo c sexo conctnlra- ,^uc cra k"batla c, homosscxual. j
Em Meplusto, Cassia Kiss c Mom- wu prtx)utonii uma das minhas dos num apartamento. 0""'" ™ llvrar '"^8^ 19 a 26c-t Torres provocam a plaicut com preocupaqdes n;t hora de montar Restelli ton um caso com Ra- dc Madonna bntsileira , akgit Res- de iunhOum longo bcijo. Fjiiw aniigas (que c)cnco foj uin<| alri/ com lutkii. mas beija c Claudia Maura. tclli. csqucccndo que bcijo na hoca
tan ensato anerto nojc c estraa na n mc iljcn(jfK;aS „ jIZ \j(',ni. num momcnto de infidelidade no dc mulhcr c uma (its c*pccialidadc%

SlSc^r0 JSlSt?frirSnP!TK «» Torres. " Monica c uma mulhcr d^aro. 0 d.rctor c produtor Ce- d, Madonna original. **

ca trocada no chuwiro por Rcuina queadmiro, por issoctmsigo beija- q^wmb ? .'. OOd
Restelli e Claudia Mauro. Quando conJ carmho,vw3adoro- 0 Pu" H t 1 -" 5

distribuiu beijos no lanprncnto de bltco Hca agitado, acqntccem nsos J*#* $*+
um livro. em XX. Diiniel Kilho nA<> ncrvOSOS. ja houve um gritmho 'X'iH^?4VST^' - 

CHINTZ Z9U.OTO, j
Cassia Kiss brinca maliciosa- Umi central A (ic^a trata tic rela- ^ ^ s a w, r=a v* z™ tF* >r+ c-^ tr*- iT% r» Si 5*V

nK-ntccom Monica Torresc clcva aonamentos com o cosmo I uma JT SKkBBr Uk JACQUAEliO fe
temperatura tin publico blase do coisa maior . filosofa Oissia Kiss j*i&jf Petomofhor pfc»;,o cio Rio. Tecidosnaciooaisoimportados.
Teatro dos Quatro. Cassia cntra na A maiona cntendc isso So a[%i- '^afo HgEHS^S per pro;o« quo voc6 sd vai acrecfitar vendO.'

nalmente as duas se bcijam, igno- rendo saber quanto tempo Cassia Jspf BBS^^p mo ocskin ccntca. av. at*u.fooe pasva. m• io.a h« tel m»ii»4
rando a irilha sonora inadental— fica nua rio espetaculo. A produciio ^feasBl8Fff^,BHpj#ff|Byl!'sl?y^^4¥Wf'^ CAa*aHOP«NO. av aivowoa. 2'so eiccoB t.ojAsa^ tei mstm
iussurriv. em profusao nit plateia de bare viigas pcxlc ir y; prep.t- |^ -~
Ootros beijos cntrc iguais aconte- rando para aturar chatos desta cstir- Sr* | 6 I f [ip iirran no espctaculo. mas nenhum pe, Juntou as tdc\isi\-as Helena Ra-

Armino Sup*rC*fttro Voqo* oom Sportu d« 2I.iu.oqo, (i *») 6 descansaf-6 56 ^ respirando muito ar
(4infwiores-1.81x0.52*4supmna- 0.S7x0.S2), Jt 13,080 OOO PI0M0(l0IE puro, com todo o conforto que o hotel
com 1 gavetairo, i cit*dwo • 7pnW«rat. oferece. Fagajda sua resefva. 0 Hotel Casa

X^5HI^SRi5PPi^*#- ACESS0RI0S Alpina 
- Itamoote transforma suas f6rias no

mm tAk ^HiKir nr niimriiiA pfograma mais legal do a no.

ISapelCe"** ^^LcSISS 
^ i

i 
^ ' 

Vogue ^^tecidosdedecoracao jpp 1

L«bion: Av.Aiauiio de Paiva, so b - Tel.; 259-0545 GEA ceramica. 40 aaos de experiincia. £afCi fl>pina

Barra: CasaShopping - Tols.: 325-9837/325-8568 (sabadoal6 22h) ciuiHowma ».»«..,« «««« SEU HA8JTAT NATURAL

St^^!m^^»^amR^r°'»«<U9Te'8': 
54^"2698/541"8447 mo(MaiONctNTaftAv.ATAULcoaipmva.ito-uua <i«.nt:m«« RtxJovia BR 345 (est. p/ CaxambO) Km 721 • ITAMONTE - MG

a.aC^ !,!^ o tj fi«V?77 PtMOCA. WA isa TBXSH*. *£» muM. TB^- #n*». cax. < mi i MUW7 (a duas horas e meia do rio) Tel.: (035) 363-123V 363-1230Niteroi: Rua Sao Lourongo, 2 Tel : 622-1377 *xujlo. av. btvuu m*7 tel.- foi i) 863 71«7 fax (on) kj ssm * ^
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JORNAL DO BRASIL

SAO PERCA NOSSA FESTA JUNINA SOS FISS OE SEMANA DE 18 a 27 Gí>
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O diretor do novo
filme de Tom Cruisc
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Cússiu Kiss c Mônica Torres trocam um ardente beijo em Mephisto (;i esquerda). Na peçü Entre amigas Regina Resielli e Claudia Mauro repetem o gesto, num clima dc infidelidade-

I DEPOIMENTOS

parou R uma cena muito natural,
mio tem nada agressivo".

Bia Scidl. atriü — "È uma situa-
vão profissional e fácil de fazer. Q«
amor c uniscrvtl c os atores têm-'
que fazef qualquer papel. Eu nunca'
fi/. mas não teria problemas".

Paulo Betti — "Acho 
que se for

necessário o ator deve fa/er. Sc o:
roteiro for bom e o papel exigir,
tudo bem. Fui nunca fiz e não estou
muito a tini de fazer, mas faria. '* .

U/andra Souto, alriz — " Ntíii-
ca tive que fazer uma cena em que
beijava outra mulher. E acho que
dc\c ser difícil"

Fernando Seita, ator — "O ator
tcin que estar pronto para fazer qtuii-
quer coisa. Poi tranqüilo para eu
Iaat a cena cm que beijo o Joio
(Eduardo Cardi>so) cm 0 ilcspvrnir
át prumtvra. No começo havia umas
brincadeiras 11a platéia, chamavam a
gente dc bichinha. Mas depois isso

A/qutvo
Beijos homossexuais
funcionam na arte de

perturbar as platéias

dl rhirc vai logo avisando: "A 
peça

não discute homossexualimo ou (>s
anos 70. Eles apenas estão lã". A
autora (c lambem produtora) Ma-
na Duda lambem prefere o estilo
p<>r i/tu' m> ? ao tratar do assunto."É só um detalhe", acredita. Mas
Duda não esconde o medo dc que
seu espetáculo vire cult entre ho-
mossexuais femininas "Ah. ism.»
não vai virar pi\a dc sap.itào de
jeito nenhum!" protesta.

As atrizes dizem gostar do desa-
fio, "A minlia personagem cmbiUCa
mais na sedução c depois n quando
lembra da escorregadcla do passa-
do" diz Claudia Mauro. "Eu aceitei
esse personagem exatamente por-
que era bêbada c homossexual.
Queria me livrar daquela imagem
de M;nk>nna brasileira", alega Res-
tclli. esquecendo que beijo rui btxa
dc muIlKr e unvi iis especialidades
da Madonna ongmal

JOÃO CARLOS PEDROSO

¦ ¦ UNTE uma boai a outra
I bora c surge um beijo. Sim-

gl pies. Só que. sc os propnetá-" rios das bocas são pessoas
do mesmo sexo. o resultado da adi-
çào è um beijo, mais polêmica. Pa-
rece que alguém desenterrou a re-
ceita. Traídos pelo desejo perturbou
o público, o misógino Sucdc ga-
nhou espaço na mídia colocando
duas lésbicas beijoqueiras na capa
de seu álbum dc estréia e a onda
acabou quebrando no teatro puno.
Em Mephisto, Cássia Kiss c Môni-
ca Torres provocam a platéia com
um longo beijo. E/urv antigas (que
tem ensaio aberto hoje e estréia na
sexta no Teatro dc Arena) promete
aquecer estes dias frios com a bilo-
ca trocada no chuveiro por Regina
Rcstclli e Cláudia Mauro. Quando
distribuiu beijos no lançamento dc
um livro, em 88. Daniel Filho não
sabia que era um visionário.

Cássia Kiss brinca maliciosa-
mente com Mônica Torres c eleva a
temperatura do público blasé do
Teatro dos Quatro. Cássia entra na
camisola dc Mônica. ameaça c li-
nalmcnte as duas se beijam, igno-
rando a trilha sonora incidcntal —
sussurros em profusão na platéia.
Outros beijos entre iguais aconte-
cem no espetáculo, mas nenhum

O LP de Suede e um dos beijos proféticos de Daniel Filho

nakli, Cláudia Mauro. Rita Guedes
e Nani Venáncio (mius Regina Rev-
telli) numa n-pt/Niiv dos anos 70.0
velho truque do microcosmo, com
amizade, ambição e sexo concentra-
dos num apartamento.

Restelli tem um caso com Ra-
nakli. mas beija e Cláudia Mauro,
num momento dc infidelidade rio
chuveiro. 0 diretor e produtor Ce-

tão longo. Não parece tarefa fácil
para as atrizes. E não é: "Tenho
outras cenas dc afeto na peça. Mas
cias são com homens c bem mais
tranqüilas dc fazer. Como também
sou produtora, uma das minhas
preocupações na hora dc montar o
elenco foi escolher uma atriz com
quem me identificasse — diz Môni-
ca Torres. " Mônica e uma mulher
que admiro, por isso consigo beija-
Ia com carinho verdadeiro. O pú-
blico fiai agitado, acontecem risos
nervosos, já houve um gritinho
Agora. homosse.xuaIi.smo não e o
tema central. A peça trata dc rela-
aonamcnlos com o cosmo, ti uma
coisa maior", filosofa Cássia Kiss.

A maioria entende isso. So apt-
rcccu um tarado na bilheteria que-
rendo saber quanto tempo Cássia
fica nua no espetáculo. A produção
de Eiurc amigav pode ir se picpt-
rando pira aturar chatos desta esiir-
pe, Juntou as televisivas Helena Ra-

tecidos
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Polo nwlhor príço do Rio. Tecidos nacionais o importados,
per preços quo você sô vai acredita; vendo.
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HF^PROGRAMA LEGAL

É PASSAR AS FÉRIAS

NO HOTEL CASA ALPINA.Attilaiasitidos
ot(srti«sti« «Mito.

0 Hotel Casa Alpina - Itamonte reservou um
programdo pras suas férias. Sâo mil opções
de lazer pra quem quer aproveitar o tempo
com tudo que tem direito. Reserva ecológica
particular, cachoeira, piscinas naturais e
coberta, saunas, trilhas, quadras de esporte
e recreação infantil. E se você quer mesmo
é descansar, é só ficar respirando muito ar
puro, com todo o conforto que o hotel
oferece. Faça já a sua reserva. 0 Hotel Casa
Alpina - Itamonte transforma suas férias no
programa mais legal do ano.

Matutai srt«MR«l
dsaslkorjuolldods
porprtfodt
csr&nld comum. J

Armário SuperCentro Vogue com 8 portas de: 2C.1M.000, (è vista)
{4iníwioras-1,81 (0.52*4superioras- 0.57 * 0,52), , <3 AM
com 1 gavet»*o,1 csbidsros 7pritsl«rM. pw. <* itf«VWi

Vogue

£qça flfpina
SEU HA8ÍTAT NATURAL

Rodovia BR 345 (est. p/ Caxambú) Km 721 • ITAMONTE - MG
(a duas horas e meia do rio) Tel.: (035) 363-1231/ 363-1230

VxIL/A. cerâmica. 40 anos de experiência.
CAtASMOnHNQ. av. alvomaoa. t «so • bloco a • lojas «r tel. j» dn
mo OWON CtNTtft AV.ATAULTOOS PMVA. I7D-LOÍA tis. TEUr ÍM 1344
PASMCA. %MUMOTexSrM.MO.JACAn£.TEL. jãl IW8.PAX- (Ml) Ml 1337
•MULO. AV. BRASt. 2.127. TEL: (011) 8S3 7167 FAX. (011) 0&2 0660
SALVADOR. AV. PR&BOENTE VARQAS. 74. BARRA. TEL. (071) 23S 7106
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DO BRASH.
B..o quaita-feira, 23/6/93  

7~~" I TEATRO/'Sempre te vi, nunca te amci'/t~ j • «¦

Um 

'besteirol' 

fora de moda 
, £aIaM'1.2^

¦ 

socicdade descrita cm 1931 por Joao de

JUlSBOA Com o ciclo dc tcatro brasi- Minus no corrosivo c enpravado Milliter ¦

final cle julho a sccrctaria dc Cultura do Prcirc Tillio, c *i apaixonada cnctna^ao dc

Am
mSaeourte Bu^uc^MaTpor oode and* a vanguar- Kcretdria, revelando pianos para incluir o:

Bottiaoan ^|o^l¦^•^^ig»rf»comoatftlodevi^iu
jHPffi 

* cahnral do Rk>. "Quero aprcscnur duas V-m dfsscs p'a"?s Bscr "posio hojc a:
Wf ««**m cntidades que nio m conhecan, o Brasii pwtot* 'vonc Feldman. responsavel pclas;
um»BO jovem ao Portugal jovem", dir relagdes intemacionais da imensa fcira que
VaOUCCr I Junto com o lecretario de Culture da em 1994 transformara Lisboa na capital

cmbaiMda bruileira, Rui Amaral, Helena europtia da Cultura. E a quinzena carioca
Severo promoveu uma invasio dos quase de bossa nova, chortnho, classiccs do cine-
30 jovem, com idade midia de 17 anos, ma brasiteiro, videos dc arte c carnaval.
que compdem o Movimento Carioca e Ira- Helena Severo ja descobriu ate um slogan!

.MB para Lisboa o cenario baiano do sam- para o piano: 
"0 Rio 6 demais".

i+mea te amet— em ceoa noaeairo va- . „ ba, da macumba e da capoei-
abed — fica a impttuio de que a pc^a de minimamente. elaborada como texto tea* como a vianha. Ainda que aa parte Baal, a ncm Capities de areia, pep
Maroelo Caridad cbega atrasada e rcquen- tral, e, igualmente, sem disfarpr Mia forta atriz aio consiga supcrv a ftafflidade e o bueada no romance de Jorge
twU- carga de prcconceito. A produtfo modeata mau-acabamento que ft dado ao teu tipo. Amado. E deixa os cariocat

• A eatnitura deiia comidia n3o podcria nao chega a compromcter a encenacfto de Rodolfo BoUino, numt chavi dt chaacba- com agua na boca: Ay. Car- •jTTBBM

*er mail jjmplificadora de uma situacao Jacqueline Laurence, que dirige sem muita da, aproveiU o «tacompfomi«» do pefso- ®8°®uMPaMKyBb/ 4 HH
tmitica primftria. A briga de vizinhos — 

invcni^o. Sua montagem se reduz a seguir nagem para brincar com »ua iaterpreta^ao. " 
estreia em Liiboa cm |

S marca^Scs dctcrminadas pelo tempo (a Alcanna alguni bons mementos de comici- 
juih'o. A montagem brasileira ' , tUifei. f

oescente exercicio de cnieldade. Mas tudo, lroca dc rouPas e movimenta<?ao de cntra" dadc- da pe^a, que ja foi cncenada HHHBJVii \ p
UKsmo considerando o cariter farsesco e da e saida de cena), e mesmo assim, a Semprt u xi. mmai ic amei tem um no mundo inteiro, esta seodo lif IK j §|
incdmistente de uma comedia tao pouco montagem nio tem o ritmo necessirio pa- humor que vai muito pouco alem da par6- dirigida por Fernando Peixo- ' I ,!^B| |y . ^
|mbiciosa quanto Sempre te vi, nunca te ra suprir a rcpcti^o e o humor rarcfeito do dia do titulo. Esse beneirol urdio, alem de to e pelo autor, o espanhol | | I1 1
mei, nio passa de um texto alinhavado tcxt0 duas ou tres observacdes critical sobre Jose Sanchis Sinistera. I 

| 
•' 1 / jlIfwessadamente, mquea sitw^o ca 

A dupla dc atores defende com alguma comportamento, revcla muito mail pre- A mostra do Teatro da || n , | | M

S^ScLLusfatoriocJe humor vi«rid»fc c bom humor as mclhorc, pi.v concci.o, do que propriam«.e humor.

raio. Algunias piadas. c sao apenas piadas, das da pc<ra. Anja B.Ucncourt que inwstc  
^ 

° 
7pcrtono 

""f'f0 0. 
W

ate que funcionam, mas sao insuficicntcs fortementc na caricatura quando intcrpre- ¦ Cotay6e»: • nam »rrgUr » + bom ? c kitsch do musical cull Tan- /. • 38
para fazer com que sedefina uma comedia, ta a amiga-atriz. se sai satisfatoriamente * ? otimo ? ? * * exctlwle gos e irugeihas, deNicoNico- C./p/Mci Ul JUU cm terms iw>.i>

I I H0R0SC0P0 ZZ ICRUZADAS,

ABm • 21/3 a 20/4  TOOBO • 21/4 a 20'5 ¦ OfcMKOB • 21/5 • 20/6  ¦¦ CAM^m • 2!1/8j» 2U7 [• I * I * I 4 I * I * I ' * 
j 

*
•thmTn hnm nnimturn &   •»' Creacimento <J« vonUi- /Z7) /*•! Lucfo* • v«nt*o«n» n- j

dT^to (ntuigio Com,- ic^.Oo'^'iona^rno it, rom.mo a Ifloia. P,r, wmo. pfo* wn4)« •«¦'» qu, ,8V, M <Jo po,tcicm,rn,nw do Sol „ B HS"
cm a M solldil.car uma mtlutncia quo moslra a nmpliando uma llpica caraclorialica do sou »ifl- colaborando lortenwnl.. E»t« « um dliwfcial *™J*U •'Qf>o.Ap«»afdi»ao. proocupacftos com  g|

rfnr.' ,°o# IXrcm com no com ,»o mudo sous ob.ot.vos Kgado. no, para o. ..u. wn.im.nto., Comp#nM^ mullo P"*-"" '»«"»<» P°««m oco"or S"'" ma,# I ¦F^ "
Mus sentimenlos wnl.men.o. 

 
Brando. *m rol^*o ao amor.

ULAO • 22/7 a 22/8 TC^TTpo VDIOEM • 23/8 a 22/9 , y, 
LIB«A • Zl* a 22/10 . ¦¦ 71 -HL_ 

A r«o»nci. da Lu. em ±£_'\ C- Po.lclonam.nto mai. R.comp.n.a. vindas W?- 7/\ » 
Br Winu aigno. marcada po- ^ S voUado pa.a a m.ros- do aou irabalho .to ' 'J] L__ W

i>g boas intluAnciaa oa- Vf/''»V" pcccAo o a vaioriiacflo - ' ponio* do aiQnllicacSo >i rfa'il * I MoaotwaaiM^M H B9>'
raiodo esto sou dia. muda para molhor o condl- tntorior quo com«*am a moldar om sou compor- para a folina duranl. ..I. qu.ria-l.lra M.dlu- ao !P
cjon.monto quanto a honra. lavoros o tamonio. Isso muda baslanio a, condiffios da n,dado quo pod. gov.rnar .l0un. d. nui fp^l",nl? ,' ^a> Jo ¦BiT"..
MConhKimonto para sua porsonalidado Aloflfia vivftncia rolinoirn Amor om quadto mu>lo bom otos Acoilo-a com mais Sactlldad.. Amor cm- acaao. Mom.nto dtwp ¦¦
•cantuada (avotocido. ">nlo. *mof' p K "

, _  wrvwfli a ortr) m onn  MOftfXOtfTAIt —• I do 'rufos. Qu4»
aAOTTABIO • 22^11 a 2 vv  CAPIUCdRNIO • 22/i?^on^_^^ AauAKIO • 21/1 a l9/2__   gCTmrrrr^^J ,mpunh. . ».,»*» ATiff
Contandocomalflumai Motlvo-ao do lormn | r%~ —D 'I Possibliidados nova. J^Tv-  ..... „(A. rT^ii.U9m '¦'"'xn «"c<'0ot ip« i >o •mpro8«<i» ca*» <-.»
Mmsibilidad.. M fBU- > mais llrmo em rolacSo j so abrom om rola?»o J | ^ ,  SB—> com»rtw quo vwxJO no b«ic*o, 11 - par* bnr!a.on!o.

STirffS.ta»wsBi«i ^«rrudSsSss?S. 
'«*- 

~n'-rrrr zsz
•Mtlo positivos Amor • carlnho qu® dov.m motl« dMCUid* do poquona. solicitors na vida Inn- grando. Evil, avonlura. lncon»«j&.ntea na vlda catea o«uwm do wmomw quo »«(*.•
fA-io do forma s.naivol. ma oil li^ada* ao amor. Intima. ^ mo admirjKAo au'p'ona M •— nalu'il5 o»o fntr*-

t«nt« tJ« C>!i« c»U. W - »op4'a;Ao d« m*t
cjua'Que numoro do cs***®* '9 — ^imbo'o cJi^

mmmm¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦m«?A)*co <Jo Qfupo (Ja* fariin. do a?6miCO
•• 7 n n w •• ve 69 o poao 166 poco^f ado cotntiicio «rn

ill A ||U|\IJ||W ttigunt mmArkof W - dawntnjKAo comum ac» .vtui'
totoo Arvoto* d« I'Cor to defo. drt tamitin

yi ¦ ' ' ¦ 1 — Itboriaoa d« a^gun* a qua? ii« uta como couJvl

GARFIELD JIM OAVIS AS COBRAS VLRiSSiMO
/EbToO VARTO fT N*° ^ flWH. A ftUtWA 6»JOMUSA t» lOM«2 {&/*, * h^ca^o do 1 o*o for a aguap* borra^ do vmho '3 —
ipE wuf.\ wtsMoy i J — isso... .— jhigc/aa. clc (Ysotvucv cwir< la', uac co»i«i« co»<3*o »na«K tgm ^31« Jt»»» 1 f—rrr 7 r~7^\ II taJTAfirC un,odo. diw* PO'IM <30 urr.o om e^poc^ to

W ^ I / ^ \l Cy ' lafi^V ^ 1 ^ ^ ^ ___ virttuA't'O i?5 — ra*/ O'OQ.t qvj<» tugofe <•.* ponta
(&2£v fTis y N (7 T7, v j r—7i\ \ (( p 7/ rV-,  -J c& rtf* utm»<*A..)- -r ^vt«2v^ ^ — o pon o m4KJ*o Oa Iln^a »'a^»v«»fWi» *upfao<tJ'!A'
r r! W l^fjl /T**' v if '* I? y Va>-^Hfcr -v. Jf Ai "'IT A. t —/** na pon?o cran»omOtr»co »«tundO ent»0 aa dua« tot'fan

^ 'ly jl/r" f 1Wjtj) (i. F j. W.-'AX"-'^ / aJ (rf—fcS /•' >>, coi(v«» 28 — dosmlotado:31 — c#d» umi <ia» c»"o»n»
f^%\ A '' ^ /. jf ^ C-VM, J *%) L.V do utiuado do to/*o toto'KJ'do <io ^

frS KX CP1) trVw. iok | \| T /| \| T // I T ^7 // ra dMlmadu a con»0"da' a -fla?4o do» br#«p».A*
M|tt Ji^\ lK£~S V" Vlr fJtvvjL Set- T 1 tTI 1 I \l I // '( _i \1 I // 1 if / if eavornM poca qt,o »o.« pa'a rotot':.t- .1-. cr.v«s/mn

| ^ W r J 4tEL» C-—^ < r J JL. ,— -*¦ y I ^ItL Hum navto. 32 — p«a auaoranguiar. o"i t ."r* do

Bt,>'**' ' - vnmCAIS — 1 — como moditla do p'c-^utSs, oOt
ti-njT. , .inTr cauiti*. 2 — d'tos do poiotma 3 - O'J"1--''

. . - - 7IOAI rvrt O CONDOMINIO  > c. liquid© gf«"<jo pon;»0 ao qua luof co.M < pailieut*.
MENINO MALUQUINHO ^ /f. HT*1 ' / Ulina o O'oga quo to aniopOo a alguntH M »¦' M cujj

(fluy cfrti1 n.-iD our Lwo-i voe?tm-w; ivbqjip I v. k.>" -a £i'arxrc^ k /'rp'n^afe' vtSTH tSl£" «o«w»o aiiora do d.«o<oot»* mo-io*. «.»(.«••••-j..-
LCoCf\>15W v'o -¦— 0 rvts J l» si  <* I FRO, fc pa'monio c«*»»?4o aeabamonlo quo pro.

w&oi ? ynww^/p r»oroducAo do trna^»fit n toly<VfO*>
**¦ ."1/-^ \V?r^irV7^rA fjl2rV ^ ^ •" mota', n*»ion, «<;o irwaidivot etc . f -.jfmjndo urn.t

I V pi—i *JsjL*k C*9 049 no *n

I A, ' i i j j ! |iii| Pp«;o fodo cmj pu»4dCf, 6

j! J & 1 nSjrtaa paUtuA* no tnloftor do *«v* Jumuto. "
'J j 1 \ ^ ^ "H t3« !«c»do u'owwo d« <4 rcHjpa d« campo^da S -

L—ri^nr ln<J»tn«) uma <Jab tffvind«d<Mi qw« d^$«m» a mrtampic" S5551  1/ W ? L il ¦—MMJjjMHLJ _—J #im® dot mortom huminoa para o corpcr «j>%
animA'a, a fim d« pu/»^ca-«A» 9 —• p'a^i* h«ft>Ac«vi d.»a

4 „ ,ltM a. j » q. cc .. cr lji n podai»Ac««a. com pfopnodadoi m«d»:i«i»*». d«
O MAGO DE ID PARKER E HART PEANUTS CHARLES M SCHUl.Z a«vA». rOA«»t oii vatmo^aa ^«frnafrodflA». mAU:h«if?>-—r   ¦¦¦Sa HVBHHI 

" ' I r/lriln (Wvk V jrnr\Bf.A A.r- . ,^.a—. » I [OtSCUlPE aA*. d«Apo*ua n»-» a«»a» d«* e Cujo fruto ft
l/VOl) FAZER LWA N ^gL— —J ^ • MtNHA R6DA- (Jorl ^A I MCi\i-ODt" NAO LtGUE / FESSORA..OH- cApaola DPiongt, pub«ac«n>Q. com a^mofitot p^u^.tt.

CAMWNHA PUBLI- \ m0*-. Kj -»v CaO SO0RE C.S Va^JLA ( *f£r ELA L&TlC DE Eli &STA.VAT ««"«• a'vaa i>u p'f»> <""" - ' «'0|,:''n5
citXria far a &*a) \ 

~ 
f ^ S' /.'NlL)ro'\ montanha&pa vwSsumtta \^P a r? ^7^' MALUCAJ ' ~—aa comPf,m«j«.. u •—• imtoa quo r\bo ;afga fnjtra 15 -••

WmBA^Iimai i ^Vl f -^^SuaJK T, /^A / !!k13s\ A'fi4A CENTRAt. \ Mt^ J\ a /?>* v^ioc^oamv^ODp^r,:^, ^0W5'0
\l 1 ^fin n f——AA-! e— -Siiiariak mi n  i i ¦—7—17—. —s r— ~~ —^ w pr»0 ! / r~~vr ,=MK 715 v istts—t5——f ¦* ac "'•«1^— | Mil P^oKWfTvnu ^TfMfwuSTJ ¦! 6^'^ ooV.Pa,." \T *JHL i BK1') A. JLL . j y ¦>> I^H (X^Crky) 2 B| h c<p»o*. ie — piania M»PO"«»a. do qao to o«ffi»

^ 
|" 

<| j RHp  " .'i \ .J 
J 

Bi 
j ^ r Mcufo. com qua as mufha^M p 01 21 -^r

~ —m HUH -¦ J -3..... '*S\*' - J •* ^ *"" ' •' aaiat ?K>^iuflAf iflictftfufa. ~ *^(>0'Ldo«r%cArKj«o.'
« — c avo quaa« d«*ttf*0, q^«t t«
L ' n« urcAtra Jinfta do p#maq'arr>a Colabofa?*o do pr^-
BPMORT  LF.VERISSIMOEMIGUE^^ C1BOUWHA   MAUBlCtO DE SOJJSA ^SST£S5S^iST^^. 1-• ^
/" COMO 1. A quaKJUOr PWrnMTO8^ I«Ja do »a ontio qug

. . Stu NOME ? ) IfenMu licprcssa. mulhortr' I ...06 JESuO. ¦ W^!j ^ ^ T mo««r-* uma HUtHIW AOO HWIDA. j 2
\ / m ^ ^ i r * Bttaa imcoou. S i ola Nio MOOi •• CttC ¦¦ Sf «HJa _

2 E>o do rMIOAMOOm"* CAL<M!r

^CBU-V — PAMATXMPOS alBUCOR — Ti|oc» ~
  , r>cA».i vm lur c ctahj nnjrP 5 O CHOT d4 d'oga kx ».irp-oe-«i.M poia batid*

VRANK E ERNEST THAVES BELINDA  
'-G ! "'" poucuu. j?

f "^T -HWE- .<*-—} :. Q I'PRATO ESPECIAL ELEICOE&*?!,. 
'P^d aoT^OMoo^lfno^HT^on Z

fTS P6&* HOS80 6- ( ^ EO LHE DOlf POI& I Tlf^ ^- . • Al-. "PRflTO > <4% >Am PRATOS INS0&505 ^JCi ^ XV^2la\.l 'sA 
^ *»i <>»+*>•<» auorot; rfco. VERTlCAtS — »»cro-

E M& xsC1") C atooujtamente frafc-aqaS! JL Mm ^s^zsszsxsssx

tf - ,.:

JORNAL DO BRASIL
S.. o quarta-feira, 23/6/93

Teatro 
para 

Lisboa ver

laiewsky c Hiquc Gome.,; a hipocrisia da
sociedade descrita cm 1931 por João de
Minas no corrosivo e engraçado Mulher >
carioca aos 22 atws. dirigido por Aderbal
Freire Filho, e a apaixonada encenação de
Beco, a ópera da lixo pelo grupo Ponto de.
Partida. "Ê apenas o começo", avisou a j
secretária, revelando planos para incluir o!
Rio no circuito internacional dus cidades
coro oferta cultural.

Um desses planos vai ser exposto hoje à;
paulista Ivone Feldman. responsável pelas;
relações internacionais da imensa feira que
em 1994 transformará Lisboa na capital <
européia da Cultura. È a quinzena carioca
de bossa nova, chorinho, clássicos do une-
ma brasileiro, videos de arte e carnaval..
Helena Severo já descobriu até um slogan'
para o plano: 

"0 Rio è demais".
laaboia Kaatov

NORMA COURI
Divuloaçâo/Arthur Cavaller

MACKSEN LUIZ UlSBOA — Com o ciclo de teatro brasi-
leiro que começa hoje em Lisboa ate o
final de julho, a secretária de Cultura do
Rio, Hekoa Severo, responde sem
aos portugueses que interpelaram Chico
Joanae: "Mas 

por onde anda a vanguar-
da bnákinr Hdena, que è caiada com o
irmlo de Martela Severo, mulher de Chko,
trouxa tambgmk como cartio de visita
cultivai do Rio. "Quero apresentar duas
entidades que não se conhecem, o Brasil
jovem ao Portugal jovem", diz,

Junto com o secretário de Cultura
embaixada brasileira, Rui Amaral, Helena
Severo promoveu uma invado dos quase
30 jovens, com idade média de 17 anos,^^^^^^^^^^^^^|
que compõem o Movimento Carioca e ira-

.asm para Lisboa o cenário baiano do
ba, da macumba e da capoeá-
ra em Capitães areia, peça
baseada no romance de Jorge
Amado. E os cariocas
com água na boca: Ay. Car~

que reabre em agosto o
Teatro Carlos do

Lisboa, cm
julho. A montagem brasileira
da peça, que foi encenada

mundo está sendo
dirigida por Fernando Peixo-
to e pdo autor, o espanhol
José Sanchis Sinistera.

mostra do Teatro da
tem outras atra-

çòes: o
kitsch do musical culi Tan-

gos e tragédias, de Nico Nico- ClipitliCS dc ürciíi cm tcmts llis<is

\7que havia de mais interessante no tea•
ff» besteM, que nos anos 70 rompeu com
é mensagens metafóricas do teatro políti-
», 

'era 
a sua despietensio. O humor se

tonava um objetivo em si mesmo, a razio
éi própria existência do gênero. E o bestei-
M quanto mais inconseqüente (a piada
pia piada) permitia que jogos verbais e

cômicas leves permeassem uma
¦Kfeésio de observações sobre um certo
cotidiano e comportamento. O gênero se
ífrtr*»'"' mas não sem antes deixar algu-
iftas divertidas peças de entertainemeni c
àma certa iconoclatia em relação a alguns
wna*. Quando se assiste a Sempre te vi,
tknca te amei — em cena no Teatro Va-
ancci — fica a impressio de que a peça de
Marcelo Caridad chega atrasada e requen-

«ma — séSma «asBotuaoem

} A estrutura dessa comédia não poderia
íar mais simptificadora de uma situação
mmáticá primária. A briga de vizinhos —

Éla uma colunista de televisão, ele um ator
am inicio de carreira—se transforma num
Crescente exercício de crueldade. Mas tudo,
yomn considerando o caráter farsesco e
inconsistente de uma comédia tão pouco
ambiciosa quanto Sempre te vi, nunca te
aMei, não passa de um texto alinhavado
apressadamente, em que a situação básica
fe repete sem qualquer inventividade e que
tem um desfecho insatisfatório e de humor
ralo. Algumas piadas, c são apenas piadas,
até que funcionam, mas são insuficientes
para fazer com que se defina uma comedia,

CÁNCDt * 21/6 a 21/7 -~»PF—
Lucro* • vantaoon» fl- I
nanc«lra> podam »or L yT^
o«p«radoa paio nativo Ara — l<íSj
qua agora M banaflcia do poticlonamonto do Sol
am mu algno. Aposar diaao. preocupação* com
probiamas íntimos podom ocorrer. Soia mais
otlmlata.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6 —. .
Crescimento do vonta- rjy
de o do interesses que //y I/J?
mudam seus objetivos L/f
para melhor. Para unto. pesaoa amiga estará
colaborando fortemente. Este é um dia especial
para o» vou* tofltimintOt. Co<iip#<iSeçô#S IT^uilO
grondos em relação ao amor.

TOURO • 21/4 a ?0/5 WTfBySX ç—1Na maior parlo do dia %\
Vénus lho darâ. polo £-81 [ Jsou bom trânsito, um iLí. LJ
acentuado posicionamento do ?©ai«smo o frtoza.
ampliando urna típica característica do sou slg-
no. Com isso mudo sous obiotivos ligados aos
sentimentos

ÁBBB«21/3 a 20/4
Atitudes bem estrutura-
#as e que morecerào V
•togios Senso pratico C3
fcem apurado em quadro de torto Intuição Como-
ça a se solidificar uma influência que mostra a
possibilidade de novos fatos Intoriorlrom com
mus sentimentos.

nCOIFlÀO • 23/10 a 21/11
Voca conta agora com yi\
o lator sorte a moldar Kj ^— /\todoa oa seus atos A»- Ks-? / |
•Im. procure fazer da roüná um instante de maior
afirmação, não deixando fatos e decisões ao
acaao. Momento de surpresas positivas no
amor.

UMA «23/9 a 22/10 . »«_ ¦ ^MaRecompensas vindas >^*TsJ
do sou trabalho sâo * y|pontos do significação r i ¦¦ «r I
para a rotina durante esta quaria-laira. Mediu-
r,idade quo pode governar alguna da aaua
atos Aceito-a com mais facilidade. Amor ca-
rente.

LKÃO• 22/7a 22/8 
A regência da Lua em ^—-—-f~ *\ 

^seu signo, marcada po- y^/ *
Ias boas influências pa- V7/i i 'V"
fB todo este seu dia. muda para molhor o condi-
çionamento quanto A honra, lavoros o
(•conhecimento para sua personalidade Alegria
•caMuada.

VDtOEM • 23/8 a 22/9 ¦  g
Poslclonamonlo mais -sS
vollado para a inlros- ~
pocçAo o a valornaçfto l. »¦ ¦
intorior quo comoçam a moldar om sou compor-
famonlo. Isso muda bastante os condiçôos da
vivência rotineira Amor om quadro muito bom
favorecido.

MMtIONTtll ~ t — coonigniiçâo d» «fuion.
^mpun^a p'OCKi*HJa<W« pâ»a pdQafT>rnWffo"
certo» enc-Aigo» lp' |. 10 —- «mproga^a üo cai.i an
comdrcK) QíXf venda rvo tafe^o. tl — ?«'»* eariavonto.
pa^a o do orxJo »op'a o vonto. 12 — cada um
0'upo do faTofoa do c/oac»fr>on!o para gnt-
c««utarto» taia como o% <30 torm<t**.lo. faío/u* on^ot, q^p
ocorfom fo'haa do p'a"'-aa no lníoio, •»
canca o*»o'na do satian?»* '*• — ífttofiOíçAo <300
mo ad^iracAo. »ü'p'o*a. '.5 — muifto' fvalufa 00
uni» a* Cm» cm 1/ — *op4'«-,.Vj ;;o eo i.« im
qua'quo' numoro do csaaí"»1* '9 •— ^lmbo'0 cJ^r»
m«t4)»co do Qfu{>o da* '»??«» ra'/»n. do numero a?6mtca
69 o poao «tôm»co 163 íR oncon:'ado em cofcsnaç^o om
aiçun* mmArkoa ?0 — donoT»m*çAo comum <vt?a nrtni\*
lot q*j htvotfi* &ra»i'o«ra* do l»D«r todeao. da tamilia
<Ja% Ttm«U4c«aa. do quo o«i«!»m ftDfa

a^Qun* ã qua! «« uva como cotdõl
pa'a a'adí?a o Quv. con>o/i»o«Jomonto p»opa'a .ííi
C« ma?Or«»prtrr»a par a co'da* o ««topas 2) - mar do
da« >4»í>o!«* arfodoíoa tío um '-iíQar ímpoian!©. 
t>a(jaío <3n quo to far a aguapé tK>fra^ du vinho; ?3 —
co*foia. co'dAo fita «te com qutf aoofU* ou p»<mdis
untfvdo. dua* pa^ío4» do uma çxka. om «tspociaí do
v«n!uArio. ?5 — fa«/ 0'OQa qv»o «uyofo <i £*•> ponta
2$ — o ponío m4KJ*o da Iln^a l'an#vofWi» aup^a-Ofpita-
na. pon?o cfan»omAtríCo #«tUJMÍo ftítfo an tíu»f* totí^a^
co'^4* ?B — donmtoiado -- ca-dA ur a da* carre»fa*
do ubuado do latro toiarbot do nav»o <Jo maior «r^pesiu
ra dofttmada* a con»oi'da' a !,Ç*ÇÃO do* fcraçpvA*
cavofnju. p«ca quo *oryo pa'a rwtorcaf .«* cav-ftfníi
dum nav>o 32 — p«Ç« quadfn*Qv'ár om forma do
moldura com quo »o guarnoc«m o* »Ao* da* janoia*
ÍP< 1
vnmcAta — i — como ao ihkjuçío. aac
c*u?ti* 2 —- dito* do p-aiorma. 3 — o»a^d« p<?r;à^l^
liquido or*n<5<ni porção do qua»quor conui * pa?t»cu a
laima o groga quo *• an;«pO« a algumas pa v.rai cui3*
aanttdo a Hora do difO'»nto* moda*. »yipfim».idQ pftftSí»
paimonj*» c«ii4çâri aca&amonto quo ;â to*. 5 pra»

ria rpflfp<1ucAo do imaÇQfi* O !#ír«tfOS w4m^
•uporftc»©^ pta«a* ou cufvas .)« rw1 —
mola', na»'on a<;o irwtsdavoí ctc . formando uma
c»o df> o*?^r>cit r*o quai an pa^^* tmjH>rirmwf>'^/a3«ií
ropro*oníam o* claros do dtwon^o O-J a* rosarva*
da* a ouíra» coro» o a trnta pasua airaves da* r»«*riaa^
po»ma4«fl»* pfamMJa par/o rodo ou pu*adcr, 6
ogipck» da quinta d>f>a*!ia. do o»^aí foram «ncontrada^
muita* ?*tâ?ua* no miar-.or do »«u :umuío. 7 — *Sfiá&Jf
da !oc'do gro**o»ro d« ro+jpa do camponô* & — lm
lnd»ana) uma da» tírvtndado* qu« d "gom a motompnt-
co*o d a a«ma do* morto* humano* para o corp<r dos
anima*», a f»m da purifica-ia*.. 9 - planta ftftâCM da*
podaí»*c*a*. com proprtodado* m»d<inati. Cm flpr«*
a«va». ro*oa* ou varmamas. n«'ma!fiKj«!a*. rr-a'c^«tf¦>-
*a*. di*po*ta* na* a*»ia* da* foiha* e cujo fruto •>
cap*u!a otjionga. pub«*c«n!©. com *^mon?os po-qum"»Tt.
amaro?a* a!va» jxj preta* arrodo^ada^ o ;.r*amom%
compftm»da». t3 — p#s*oa quo nào arça outra 15 t
vm «o chão »m vlriuda 00 p«00'K5 0c" a »06'O—foéim «o
mo mor A vai oOra 0*cri!a para tftltfüif SOOre C»'^* pr»l-
c<p»o*. 18 — pi anta íapc«*a. do quo *o o«?rai um fcoSb
o*curo. com qua a* muf^or©* p /itam t>* Sentas. 21 t
do«tar pa*»ar filtrar. 24 — a *aflunda saia. raiado ^
mofo-dta. 26 o do compo*fÇ4o çr^go q*k-
o«pros»a a »dé«a do cru 77 — lira d« pa?M> duo cm$b
cart.a* p«<a* do v#*tuâr»o pari>cu!armoji!a a% ca -ca^*»
»a<a» no «ugar da cintura. 7Q — ».mí>o'o do Q*càn4>o iü
— c'ava quase tntalramo" . #m d^stm», q*«t *« mar«^»
n« l»rc«ir« llftíi» do ptnus'!"! CoUbof»«*o do pr».
fMMK HMO D amo — Br»Slt*.
CHAMADAS BMCAOaADAS (1* eluv« 1- . 3- r *•

chavat 2* a 4*) -
A qu*kiu«r MWTIXTO » IBM A «ü .a QUQ

mostra/*s« uma MUtMBN AOÜdHIOA. 7 2
ahqos — cac — a»»«(u» I

Ela quaria partfopar do CAMOAHOO m»* è CALOU*
HO o. *« fo**a ac«»fo <a »©r um 1STOHVO ? 2

CHICO SILVA — Hltaròl
COHS1RVS4I atanto A enagada ds rai. ío>* d«va

*ar anunciada com fogo» o TROMBÍTA iipew do
um INO«VtOUO atMPtÕMIO 7 2

YCARIRU — CIC — Tljuca
CHAMADAS SIHCOPAOAS (<upmi»o da illaM

cantral) •
HÍOIM'» CADEIA r jr«.i K> «m a LOMBO Dí POg-

co yi -
CRU.V — PASSATEMPOS alBUCOR — Tí|uc»

O CHBFB 6A aroq* toi Wirpfoorxj.jo W1» BATIDA
POLICIAL -

FLASH QORDOH — CTÍt ~ Rio ^
SOLUÇÕES DO MU MERO ANTERIOR —

HORIZONTAIS — Mcrupuloni *»i»-b»lio;
•Cl nu ara? unaj o4k>ro«; agaj pafti tupi: va; BaoffWl
ak>i al; oihMomi woftti rio. VERTICAIS —> o«cro-
pulosi MrtdJt ciat iiUmk: Ub»r»i m>ra>ilh>«4 uU; Lã)
ooan^ioat caaj uapat ollwkJo; ulo»{ anu; «i*o; cia; uq

Lucros podam ser es- ^ ]}||T\j UVP^
perados de suas pr6- ['^gjgS fetj~i»
prlaa ações Compen- V ^vMil'"1 _
saçO— com atitudo de pessoa do suas rolaçôos
pesaoais. Evite sou envolvimento em projetos
Indefinidos ou com estranhos. Bom quadro do
definições para o amor.

AttUAJUO • 21/1 a 19/2
Possibilidades novas
so abrem em retaçAo f'*j* —7^
00 seu próprio cotidla- g —.—A:
no. com definições e conclusões que irio agra-
dá-io bastante Fase de sorta pessoal muito
grande. Evite aventuras inconseqüentes na vida
Intima.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1 
Mollvo-so de lorma I
mais lirme em relação L—j
aos sous próprios objo- f_
Uvos e o» procuro com ontusiasmo Assim, vocô
se compensará e obterA bons resultados NAo
descuida da pequenas solicitaçôos na vida inti-
ma eu Usadas ao amor.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12 
Contando com alpumai 'T^/\/\wT}
poasibilidadM #a mu- 
tfanças pessoais v«s« tf
4ava usa-las para consolidar intarassea mato-
Mata. Fase em que provas a concursos serão
multo positivos Amor e carinho que davam motl*
aé-lo de forma sansivel.

VlRlSSIMO
PS&c:&o 06UV.A tJCWA
s6D^Êli£lS

i
euf fWlfUWZ OMJIK
Oi n»a«*ç tcMeM**?
to rtí* iAm* 'JílA..>-

JÍ ae\y&.-u>$ twawcz»
IA", FW» KIÁC Ç*PlM
mrtiv*, wrA^rt.

éevwaj^r'

EfoTOL) PARTO
DE MIM MtSMO a'AU «tf* A «UtWA Éfl0»J0«USA

ÍT WtOOHXWXlO, PW&OOÀZ,
?a «»5*twí3iA? -fhr

o CONDOMÍNIO LaURTF:
ZIRALD0O MENINO MALUQUINHO

»m OJt \'<xc rM-uoc. nx ais-'o *i«ai lQM A ? ^
w tt>'iw K>:: tvatKiVo rvro m , —<"cm.iv ret;* tr.tiD outíòcf \.iaxi '•M&üO ? J/tCVMaW\àèfwf"\ t &5SS5&M IKFiAÍÁZ?

PARKER E HART)MAOO DE ID
/VOU FAZER OWA^^
campanha PUBUI-

citaria para em*
VTI2AW A QDMWUVt'

ACHO QP9 7 BSOÜB^A...
W6I XA ( MEU CORA-
QARcrrA V £Xo FBtrrtN
r^fti3 UM^\C6AOME1)

MJNHA REDA-
£AO SOBRE 6S
MOfiTANMAS PA
A'64A CENTRAL.

-7\ 
/8KCR\lSun>>

MAURÍCIO DE SOUSALF.VERISSIMO E MIGUEL. PAIVA
E m*»ü rrvo Como
ora rnuti nome'

Ifenic.1 Jcprti«i.
Muilo sim-

pluíi Precisava
míilliornr'

HC(rCULA»M
MAR (A

DEAN YOUNG E STAS DRAKETHAVES
CiM C «Aft*'«ntMxtu»/

nm0> ». r-^T
— H00&-

PEQA NOSSO
"PRATO

O "PRATO ESPECIAL ELEICOEÔT.,.
/ ^ Eü LHE DOU C701&

PRATOS» INSO&5C6
^ C >> ABSOLUTAMENTE
• 1PENT1CX>5,E SJOCÊ

Efi»COLHE UW OO&

^Aví 5 10.17

CHARADAS ADICIONADAS 1 miopll'^3
rema«»aíJo 4 »oc«tar 5 maa&ara. 6 cafaçarta

Corraspond^nct» para! Rua da» Palmtirnt, 57,
ap. 4 — Botafogo — CEP 22.270.070

Era

Ql
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Defesa
Acusado de assédio sexual

por sua ex-sccrctária Maria Inês
Guimarães, o vioe-presidente da
Federação dos Bancários do Rio
de Janeiro, Renato Lima, vai dar
o troco. Três amigas de Maria
Incs — demitida recentemente
pela Federação — estão dispôs-
tas a depor em favor do chefe.
Vão dizer que saia, para ele, só
de padre. O advogado contrata-
do para defender Lima é Paulo
Goldrajch.

Fakes
A esperada vinda de Mi-

chael Jackson ao Brasil cm ou-
tubro será em quatro versões.
A original — encarnada pelo
próprio megastar — e mais
três, personificadas por três
adolescentes americanos cs-
branquiçados, bisturizados c
iguaizinhos ao cantor. Os só-
sias terão direito a suite, limu-
sine e seguranças, tudo para
despistar os fãs.

1 __ )

Pimenta e dendê
Quem apostava que a músi-

ca baiana fosse dar uma. diga-
mos, desanimada, depois do
verão axc, que se prepare. O
esperadissimo disco de Cacta-
no Veloso e Gilberto Gil carre-
ga no dendê. Entre as regrava-
ções, o must c Garota do
barbalho, música em que Gil
conta como conheceu Caê e
Dcdé. Outra pérola è Rap pop-
<7170, uma colagem de vanas
vozes da MPB falando a pala-
vra quem. Quem ficou de fora
é porque não é ninguém.

Guloso
O ex-presidente do Banco

Central Ibrahim Eris entrou
firme no ramo das comidinhas.
Um dos responsáveis pelo con-
fisco do dinheiro dos brasilei-
ros, Eris investiu USS 300 mil
numa loja especializada em
quibes. Vai Tuncionar em São
Paulo e já está em fase de mon-
tagem.

Tudo resolvido
Piada que corre cm Brasília:

se a receita fosse da estatura do
secretário Osiris (Zirào), l,90m,
c a despesa do tamanho do se-
cretário do Tesouro, Murilo
Portugal, I.SSm, daria paraequilibrar as finanças do pais.

Visita especial
Entre as visitas que, mesmo

sem poder, o ministro José Apa-
rccido recebeu ontem, houve
uma muito especial: a do jorna-
lista c escritor português José
Carlos de Vasconcelos. Ele subiu
ao quarto 508 da clinica Samari-
tano especialmente para levar o
abraço do amigo de ambos, o
presidente Mário Soares. Apare-
rido, operado anteontem, passa
muito bem.

Desencontro

marcado
Depois de inovar casando,

mas morando cm duas casas,
Ligia c Fernando Sabino resol-
veram se separar. Mas como se
separa um casal que sempre
morou separado?

Ubaldo na ABL
Há um forte movimento dc

acadêmicos para que o escritor
João Ubaldo Ribeiro se candi-
date à vaga dc Carlos Caslcllo
Branco na Academia Brasilei-
ra dc Letras. Sc aceitar. Ubal-
do será um candidato imbati-
vcl. Aliás, há na ABL uma
tentativa dc golpe presiden-
ciai. Mentores (intelectuais,
claro): Josué Montcllo c Antò-
nio Houaiss.

(Jltimo tango

em Brasília

Nitrogiicerina pura.'
O Planalto está
novamente em ritmo de

1 Besame mucho. A
culpada de tudo é a
modelo e atriz carioca
Divana Brandão, uma

' morena alta. bonita e
sensual, que na semana
passadf esteve em
Brasília para entregar

"Sim 
projeto ao

Ministério da Cultura.
Üm amo. Divana pode
ate nâo ser a solução
para os problemas da
cultura, mas cm outra
pasta — de
primeiríssimo escalão —
dizem que a moça
funciona horrores.

Apagaram a luz
No jantar em casa de Eduardo

| Martins cm homenagem a Lula,
j os últimos a sair foram o próprio
! homenageado e o jornalista João
i Roberto Marinho. O papo deve
í ter sido interessantíssimo, pelo

tempo que durou.

ÉpMfÀwww i '¦ m*sgNj&fis'-Mt- i

tip- v"1

m 1 f v mM

t^Tt . • • li/ta'a

DTVÍ/^I TI? DcP°'s da ^ P^^to cm sua casa. o presi-
fvli. 1VJ U fu dente da Bienal. Edmar Cid Ferreira, nâo baixa
mesmo a guarda. Participando do programa Opiniiio nacional, antcon-
tem. na TV Cultura. Ferreira não gostou nem um pouco dc ver citada
sua possível ligação com a chamada Operação Uruguai. Ele é dono do
Banco Santos, um dos que deu o aval para a operação me ittgwui que ai
gosio. Fechou o tempo c só quis falar dos planos para a Bienal.

Como os romanos
Os usuários dc telefones cclu-

lares poderão não mais pagar
por ligações recebidas. O Minis-
tério das Comunicações já eslá
levantando a solução italiana
para ser aplicada no Brasil.

Efeito PC
A Policia Federal estuda

a criação dc uma equipe
destinada a investigar
apenas casos dc corrupção.
Que vai ganhar uma
fortuna cm hora extra.

Ração de gato
As serelepes mocinhas da.

noite estão de apelido novo: as
mitzis. O nome é inspirado na
alimentação dos felinos (dc
verdade), c foi inventado pelos
famintos e sofisticados gatos
da noite, naturalmente.
Miauü!

Um pouco
de nobreza

O príncipe Jcan Ponia-
towsky, diretor do Cague fnin-
cês, passou pelo Rio cm direção
á Argentina. O pais vizinho me-
rccerá uma edição especial, dc
fim dc ano.

Espigão
O presidente do Tribunal de

Justiça do Rio, Antônio Carlos
Amorim, está entusiasmado. Rc-
ccbcu o OK do governo do esta-
do para a construção de um no-
vo prédio para o TJ. Será no
pátio usado atualmente para cv
(acionamento dos juizes. O.cspi-
gão terá 14 andares. Que bom,
viver num pais tão próspero.

"Nào 
me deixem só"

Parece que 1994 está mesmo
na mira do cx-prcsidente Fer-
nando Collor. Para bajular o4
políticos, ele tem mandado te-
legramas para deputados c se-
nadores que fazem aniversário,"
seguindo o estilo Paulo Maluf,
Aliás, manda até para os que
votaram pelo seu afastamento.
Atenção á memória, genlc.

Danuza ÜêãõT

- X,
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OiravAa |ACQU(UNI LAUKNCI
TIATRO VANNUCCI (SHOPPING DA GÁVEA) ÀS 21J0h - 2>, 3* e 4*

OS SOCIALIGHTS

CASA JÚLIO -55 ANOS

SfMPRE TF VI, NUNCA J\ AMEI !!
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LENV ANDRADE
4* A SÀB 18 30H • ÚLTIMA SEMANA - Apoio Perdigão
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50%
De Quinta a Sábado(•)

CHEQUE PARA 15 DIAS. SEM ACRÉSCIMO.

.OtfoiatMmort
yxioKHdaWoxWoMHUJomwv.
ponhodoipo» Miado <!• bo*»o ra-à*m com bocon. capwtoni oo broda
poi«n«oi gaúcho». oboMto» no vi.nho im<a ioVkxMti Amodaooulnndc<*K» d* uma «pito eohMariogoú.tho to Nonno. lAx* com» ú voflfad» ¦ O proço Itaoi

la norma~m ocrt Km*<Ka4. SS. e^õnõaõ dotorro IOJAS l/M • Tfl.: 395.3734.O* t«KV» o domingo poro atmofo • |eMar

Caderno

Idéiasl
1- I V R O S

SÁBADOI

no seu

Nl K(.H)/l \KI)I

Irup<>rt:ivu«» direla do Oriente v «> mt iKir pri*<,<> nn lapetcs unenlais.
( i)ii\crvava<> e Resiaiiraçao
55 \N()s m i K \l)l(, \()

l \sHI()N M\| I - loja 205H I«.• I.. Í22-2XXX
\l»rrf<i ao* dnmin^o\ dr 14 a-» 22 <Hih

A\. I'\SI Kl R, 451 cava 02 - leis.: 2f>5-7X30 542-74'JX

> i."'-XI.imiii.

ARABELLA
U5TAURANTC- KtCHTClOK .

Rnwwi TJ : 493
'%•* S

Estrada da Barra da Tijuco, 163& 4
honhongá Cenksr

COM 0&NU2^
I MO HlPP0PCÍrA*AUS

DfikN VZjZ*COM
KlO é^ITOP^bO
COM DikWVJZA

NO 5ÍE<JJAAO
ri COM bí>VjUZA.

^fc£M
,\J1NPA

SlwH
APRESENTA

•VIAGEM A FO

NATHALIATIMBERO • PAULO BETTI
ANTONIO PETRIN • EMÍLIO DE MELLO

^^fCoplp^ PERI RIBEIRO U
_jT|i mi T~~—. BS 411 M Sábado - 23h • istríia.- HO* ti fjAt^M^F9^pA •>- a .Sah. • l.QOh» Bealri/ Boechat e Raimundo NVoolli RAfUE

Aj-_ Bariolomru Mitrf, 370 - t.fhlon o "lei.: 294-0547 wwtY
1
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L«iL JVT.. %JkL Jfr**t. t.;.. 1 11 t-- :-7tS£%r>^5SCr.ia!ir^r5-H

nuiuiuu VLniu i.*» 'iiiumj t»'» u L u u 1
tut* lauta Av

da» A» t »»> sat. rniw

Mum do TaJHona. Rua Do* da
(556-3109) Diaruimanta 4 da

2:JMi^^^K^^^^^^^^P«.**is9HHHflMBl^^HiHMMBM^fii^3!^^l^l<£'&'^ VERONESE — Pmti»a» '«»» >A> qumo ru»
iWUBgSg^^l Ma»qu*» d» s*ov*a«ta, 52 an os95) d« 3'«

"°"<> PAULO CARNE.RO DA CUNHA -
. S^ESii/* Pmlurw Wmnatt Potnt. Rua Paul Radlain, 48

(B1'-'3481 ¦ °* J'»8* da.8h30to 20h30 AM
28 da junho

EXPO SUL • BRASIL/RIO M — Chocolate*
I courn • conndel lipicas do »ul Pavt!h4o Cantrat

A) Rio CanPo D« 2* • 6*. da, I 7h *i 23'' S4ti *
dom. daa llhto23b AM 27 de junho

TRIMANO OESENHOS 1W IM0 - D«e
I p* nboa. Fundatio BtbJtoteca National. Av

Bunco. 219 (2828269) Da 2- a 8*. da» 9h to
I ' '/¦ M ' ?»ffi#Sp!~: TWj^^dgSE 20h SAb. da» 9h to 16h AM 28 de |unho

YUOO MASE E OS RlTMOS SECRETOS
I vioa ¦
I P^A^^^^BM|^HP^HBjiW^^,|r . ^ IP- Aw. Ataulto de Pttvt, 270/Li 201
I *^^^^V^Bfe^VSTK;'V;^Y.v. <.y.^H^^^H^^inM|^MHN||^H|^^n 9147) oe2-»e-.de» iob*»22b s*b «»»ioh

^T-JP' manchas e mundos imaoinarios/
- "¦ ¦""*-** pernando magalhAes — fotov^—

Cantro Coto**!Banto do flialrf/2" and* Ru<
W da M»co 88 (2)8 0237) 0. ]'ickw il» 10H

MATHttOE PRANCO — PmiwH. It Si hop!
manM. do llhta 19*>-AM 30d«|unho

HISROOUPOS OA cosmoiooia
Mut+u JudtKO. Ru« M*«<o 90/1* orxUi (?40-
^i&96) D# 2«« ev »i*% ioti h I«H M*> 30 *u

*EgB^M contrastes da mooernioaoe no rio
if'oe Janeiro - - tdofftiM. chs>gn pum« ¦

I ^BrjfP^ pofiot Astjurro rf» Cxitd*. Rim Amonxo L»m
1 >'*:';''™ TJ 15(273-3141) D» 2* a 8* dM 9h >t) Bh At* *

J ^BMBKy^^B^^BBaaW^^?a^^^^^^^^^^BBi2SMi*JlSjj^B5BB^r*'^'*^^^Sy^4i' -^^;' ^ d*iuot>o
' SwM -¦* JERUSALEM EM ORAVURAS - c..»»u,« <«

«^j|^^a!sK* *"' p*o CU/MI HSivn Hut Vikothi* U« p««t4
u ?fh ¦ 490/3- mt« o. 2-« »• it» »h *» )8h s*b
a« ot> m 131 Ait 3 d* |u»>o.
' A POTOORAFU DOCUMtNTARIA OA ORA

pll :#gf%))M SRETANHA DESOE OS ANOS OITENTA -

1_j>^JKi. 48 (232 7782) 0« 3* * dom . d»» 11h*. )8h3fl

, 
"«¦ 

j y*>-'^> CASA das paimeiras • a emocAo di

I Aa!nSrSnt!ca Pcltlgo Jo tempo rcunc osatorcs H.ll Murray c AndiZMncDowcir" ^•^-'•T1- 
«*—' "-,4

? I„, )•« ««.«. .on«HJW. TW)_ __ HtlJC£s,CARMELA GROSS - 0m~»» ,444) 0. f . ton. d. 1» M 19h A«t 1) Jc
A ASSASSINA f Ih. .M.»1/. d, John B«dl«m ^ 'tnAdtoi."^d* 

»«-" >-•«-* *«#• ««" «»>5 Uh.'lBMS. 17M0. 19W8. 21h P**o ¦ 6^4* • rulm * regular ** bom cu«w«. ««j^» «UM« * A.»Alo^r« ^
CtV* B'trt(j«» foorta Anno Bancroft. H-mW ."^H U^StoLi d. Mn«ua noto.. ifo* iRua Ah|um» Cardmva. 350 — 281 382HJ * * * OtlfOO * * * * .HCeKmlO ^'"^i ?h I^wTa*" 

°* J' OELMIRA AMADO — Tapacartan. C<w»un("»
? D«<moi Mul.o»»Y «"'. ' (Av Copac-.!.»"» » 40 ^ ^ too„,(m dom.«»- 12h «• lWi *«* woajumo a. C»«»/Cai*» /. Av BwiW<o .to-t-5 

^ 
?30 8245) n*iooSt«Ul u<nol««X Irant4»dwu• (»Oo AROUtOLOOIA OA^PStOUE - fWwai^i. c>ui.. 230/3^ and*. 0a 2' a 8*. daa 12h 4. IBi.

Sx.* Lw: 307 - 288-2296) m llwtw • w««t. « I ant» W7 con<»» da itabcv*. 78 (2SJ 5368) 0« 3" a iVxn ' „._M_ _» AirrfA PiAfiTICA?fla-rU ? (Av ,!.« Am«t«r» 4 668 --325-6487. MADAME BOVARY — DaQauda Chatooi Com da. 10ft to 2Wi AU 25 da ,uiho p ° " A. m „m!,,!o J.21H30 t'l'Kio lutwilc HuppMt. Joan Ftantoo BaJm« Clwirto DUBUPPET E A ART BRUT — Can*n>* do , ,_. A rmntania AnMWuo Caii>n240 6041, 13h30 1BM0 1 JIJ30 ^ MaUvoy a Jaao Yaoo. «uW ,» Mu«L " 
lL^ Cm fwB..* no. 3^T. 2-Ts- ^ ZT^TaT^Z XTi/ucj I Cor>d« d« Bonlim. HrpoNtt (Rua do Catata. 153 245 5477) Vnccmda da lialxvai 78 ( 283 8388) Da 3* a422 W4H 18»40 (12an«) M ,ot. a. 20h AM 25 da tulho ANNA CAROLINA — Oiavwaa ItcoU d» Artrt

cant* 593-2148). I0u P!*u '.'or. ¦¦. An. ci •_> Vim* <to Pmqvt iapa. Rua Ja>d^n BoHmo.
(.0 P»«to » S'hra 400/158), Noitt Shopping *<»»P««c*o '*> do cikm<o da 0uttav» fl*"'*" jjfr MEROULHO NA COR/CARIOS SECCMIN 4M (228-9824) Da 2' a 8". da» )0fi U 19h S4t.
f Av Suburban. 592 943d H,<„o, ILfTl^ L^Thl^^w A fo«og«aha» foto Gf"t fla~ro ^acwva/.Rua jom daa 10* to 17K Ata 31 daiulhi.

V«conda do Ru> 8<anco 378 719 oo«m«Ja pata wda p.ov«cana b^ca a We^da MpflK .1 - Vol****, da P*«* 88 D-ramam., d« 18b to .ONOOM. o.MM E PROOREBSO ~ (>HaO-J-»t. r.-.^, r..^ in - n.^,i« own ctxn #maf>te» n n*ufi»ga ®*n dfvxU* F»»og*f J^Ki 25t» AM 2U CV niJho RONDO*. ONPIW l PHUU«»»U tspo*.932. Ctmpo (xanct* (Hu# UmpO G»i»n<>« 640 IH|B ;Jk> tnfrxmA!<v« *oN« o* trAhJlhm m*»:/«1m r-">394 4462) Uh 19ti 21h ° •ARROCO ITAUAN0 - C*pom;4<) <> K) Ho^lofv Cjm Ht«6*t<* d* Owifwo.
Um« .n^'v.a c^twc ^i*J>» vfti tt^m^rwito po^» PPROAt C DANOS tDtmgt). iU> two M#»Wi Qu*t*o*. o^udo* *«u» o« Mcui<n to • 18 Pt^ ^ f)^itAc4. 19/ D« 3* a rfnm dat l£»»
if^5«t>«nt»r o (Jt-w;.«»:*d4 M*Qg><> m-m« m^ju^o Com J<w»my Hon*. Jutotiv D-fHKh«. M>f«nda f »|;-''SS^^BSF^ . **u Niciooild* B9*1 Art** Aw R»o B'*r«co 199 ^ teh At* 24 c»« CKitubfO
mortiftfa P.va oia ntn> Kb «co»h# #p.#nrtw R.c»wtHoo Rufwt Gf»v« • lwi* C^ lit* |,HB!H^V^4^ SiBBV;'^''- "; *V ¦ (240 00tS) 0* 2* « f d*» 10* H 18h SAb AVtSSO DO QUAROA ROUPA/Am4UH »otx« <>»tJ«nfc — oo motw co*no ¦ juMK-a rio Botstogo S*!* ? fRua V^uniAivo*^^*?^ ¦ 

Awft* ^0IHW^&ILHWAn^A COLf 0UI0A 7ANOI A va»H)ii»»«cta cU mod« f«c«
ORLANDO, A MULHER IMORTAL tOtUndoi. I'Banoa) WNRr^ •* u iJjtMBF^^U. ' 1 1 °*»? ?!h?IHI.« 'iLV^J!*-a! I»' 589 7.' ti ... ot«. da. 12h to 22h t.po
dy S»lfv Rottw Com Tiida Swtnton. B'J'v z*rtn Polil<« l*m c«M(k) w en*«ht num« (Muio «*i j ^'"^ * ^ 'rjf -•'. 4.*W#» ?* *'•"?' % J n u R. ,-. -,. _ fVrir_ rt«12h*« »^4<o (wnvmnnts
ioouiaa Olutvau « Chaitoita Valaodfav /jiafao IouqukhI. pala nob. da tou Mho P«ancof)n(|l». im* -, a "<v v ' '' v 1" 

MOBTRA COLETIVA )" nlm»% iMwnlai.
Hi'nJc' /sMO pfo Su/%'ua Mai' M 

,9®Z' ^ 
j^tH 

¦ 1 w 1 IVAM CASCAO P "ii«M Ca..a fro/**™. < . ift^/o^ 4/ttl?

I6H30.18b20 20H10.22li (12 anon) Jfe • Vli " * ' 2* a 8 dto 10b to 16b30 UHwno &* 1 4 ^ 218 ^ - * * ** "*
.:;« virrrr.s,..-r-otrrs

¦^IiIH^M^VIrVXIluil¦ 1^JC 
'¦I'f'c'l'^^^^c ^inccni Perez no tllmc Indochina

¦jj^^^MM CAMFEOMATODyll

DE STEVEN SPIELBERG • lANCMMBdO HAOONAL 25 DE UNHO • NAO PERCA. W W WtttMs. WSS?

P»
ggjWgfy^g

unayc Anote MacDowc.

J0HNNV STECCHINO Do Robarto B<<- u<«—Êôn» "wt»^í3"vttí>'íp'<. ffirÇfitli 2*». n «
8on»c*«' a lgui'0 PaM>aia>do lutfio Mtumi

4 b quarta-ftira, 23 '6 93 B/R0TEIR0 JORNAL DO BRASIL

A D aíSOÇâl? Altofaçôc^ du última hora na programação publicada nesta
socâo sâo do rosponsaPilidado dos oraanuadoros do» evootossk:

CINEMA

¦ estréia
? *

CRIANÇAS DE DOMINGO (Sondtgtbtm), rt«
Dan.e! Betoman Com Thomiriy Beiooion, Honnl
Lmnro#. Lona Endre « Jacob Ungrsl. Estâçio
Hnusandu (Rua Sonadot Verflue.ia 35 — 285
4653» 15h, 17h10, 19h20. 21h30 Btwu Ti/ucã
(Rua Cond« d« Bonfim. 370 — 254-8976):
141.30, 16b40 18ti50. 21h Ait Fmihion MêU 3
(Estrada cia Gávea. 899 — 322-1258) 17H20.
19h40, 22h Ait PIj/s t (Rua XV de Novembro. B

718 b763) t8H20, 18h40. 21b (livre)
Na Suftc'4) na pnmerra metade do século, menim»
pa»M as féria-* com a lamOía e dewobre que seus
pais <nlAo na iminência de %n separarem Baseado
em roteiro autotxoflrálico de Ingmar Bergman
Su«c>a/1992

TORTURA SILENCIOSA IHim no iyiI) do Ro-
bert Greenwold Com Martee Matlin. D B Swee
nav Mailin Show « John C McG.nltf» Roty-2
i Av Cop«»cabana, 945 236 6245). Sio Lutx 2
(Rua <lt. Calam 307 285 2296). Bina 1 (Av
das Amenca», 4 b66 325 6487) 16h. 17h50,
)9h40 2)li30 Opeu I (Piau d» Bolalooo. 340

552 4<)45l 17,i20 19h10,21h Amfrlct (Rua
Cpnda da Bonltm 334 264 4246). Cenit*
(Rua Coronel Moreira Osar 265 711 6909)
)5ii30. Wli20 19HI0 21h (12.ino«)

A pfMM*{)u>ção A uma mulbor surda muda Que nio
Consegue ouvir seu assaltante mas our» u*a soa
w>ns'b<l>dad« 0 mu ultncio paia levar a m«Hho<
EUA 1992

VIVOS t Al ir ft lia Frank MaivhaH Com tlhan
Hawl>«. Vincam Spano Jmli Hamülpn o B-ucn
Bimu, Copacabana |Av Cofi,K «liana BOI
255 0953). í.xi/o do Mki<»iIu 2 ilaiflu do Ma' chadti 2Í) 205 6842) 14h30 16li50. 1»h10.
21H30 PtUcio l (Rua do Paaw-o 40 — 240-
6541) Ccntlãl (Rua V.K.omla ilo R o Biarvco
455 71 7 0367) 14h. 1Bh20 18h40 21h
7t/ucj 2 (Rua Conde do Bonfim 422 — 264
5246) I6h20 18M40 2Hl AH ralai'»>r(""S '
(Av Alvorada Via 11. 2 150 — 325 0746) 16h,
)Bh3U 2)h (12 ano»)

Um iiv.ào tian>po<lando um um« colrgt.il do lulo-
IkW a cammbo do um jo<|o no Chile, espatifou %e
oos Ar»des seu» sotjrevvpnte* ai><»s o 8; d»a do
«npera farem o imm»q»nAvel EUA "1992

GARRAS OE AGUIA— (Ttluní o( I'|- raff/a). da
Mtthawl Hennwl» Ctyn Jalal M»th;. B.lly Blanki.
Janws Hong 0 Pri»ci!Ui Bam<?5 Odron (Praça
Mahatma Gandhi. 2 220 Í835) 13b40.
15h30 17h20 19h10. 21b Mtdutvito 1 (Rua
Oagmád da Fonseca 54 450 1338). Ntl&ÓJ
Shopping t (Rua da ConccçAo 188^324
717 9655» Ari Mtw (Rua 5<1va RabHo 20 —
249 4544) Arl-C»*»%hopping 3 (Av Alvorada,
Via 11 2 150 325 0746) 15h30. 17H20.
lilhlO 21h (1 2 ano»)

Um a pente «»pac*at í* twmtdo palof Itafícaniu* de
(I'ovj.h peio mixío ktal como utiliza sua* hab'li
dades Com su.1 e».p»r>Anoa nas ruas e na* tuias
marc-.a<v posvui um método de açAo sempre im-
piacAvel E U A í 1992

I CONTINUAÇÃO
* *¦ ? *

CAES DE ALUGUEL (Hesrrvo» Onu') Ou»"
;n Taiani.no Com Harvey •CftíM T«m Roth
Quentm larantino o Chri» Penn fíotf 3 (Av
Copacabana 945 236 6245) 16H 17h50
19M0 21»»30 htsçio Boffogo/SèJ* 1 (Rua
Voluuiât.ot da Pltna 88 637-1112) 16h20.
18M0 20b 21b50 Att Fêlhion M»H t (Estrada
da Gávita. 899 - 322 1258) 16h. IBIi 20b 22h
(14 ,tr>o%)

»'* v oWncta « os eonlilto* 0U«« surpem r»ntre um
yrupo de a&M»*tante» Cujo met«cu*oso rout>o do
joaiberni v toma um fiacasso EUA 1992

JfJíJgSMB» «
//,*» jeasttuE

EXPOSIÇÃO

A comediu romântica Feitiço do tempo reunc os mores

* * ?
MEROl POR ACIDENTE (Acodtntal ffol d»

$»ept>en Frçar* Com Dust-n Moffman Gre<*na
Davis Anrty Garcia «í Joan Cuiack S'ovn Jfi-a
(Av Copacabana 680) 15b. 17ht0 19h20.
21b30 (Livre)

D«?po^s cJ»t salvar invo'untar.amen»e W passao*-
ros d« um aviiko que atvrt>/a d<» emery^nc«a tra-
pace»f0 desaparece O fato 6 aproveitado peia TV
t>»ra <.r açAo de um novo be*0«

TRAÍDOS PELO DESEJO (Th* ctting pam») da
Np<4 Jordan Com Stepben Rea. For«rsf Wbitakeí.
Miranda R«cba»dson e Ja>-e Dav»dson St»' Co-
/wca/iana (Rua Barata Ribcro 50? C 256
4^,881 14)1 )8h I&h 2011 22h (14,íOOii

Trama conurçjt com o IRA sequevtr<»r>d0 urr* u>kJe
do »fi(|l^s. me* a pol«bca sa« dc cena quando um
do* querr«lfvirro* sr epanona peta no<va do rrfftm
InQlatcrr.i 1992

PARA O RESTO DE NOSSAS VIDAS fPHt" t
itwrdi). Kennetb ilran«>()b Com Kennntb Bra
naflh tmrrva Thompson, Stepben f ly AJt>ÍM|ns*a
Emmanual i staçJo fíotsfovp Sa/a 3 iRua Vo-
luntàoo» dfl Pátria 88 537 1112» 16b30.
17h30 l()b30 21M30 C» Cw/iu-1 (Rua Co
ronel Mofe«ra C<rs»r. 211/153) IfMíJO, 17b20.
19H10 21b (Lrvre)

O encontro ite um qrupode an~'0os. «íe/ anos apA*
«I formatura d4 m«ç»o a um embaralhado ^ogo d«
Ofensas e retonolraçò»» lnolafprra/1992

? ?
A ASSASSINA f 1l>v jinswif d»« Jol>n Badham

Com B^dpel Fonda Anrxi Bancroft Harvey K<h?rrl
e Dfrmot Mu'rone>' Woiy t (»Vv Copacabana
945 236 6245) LtNon 2 (Av AtauUo tí«»
Pa va 39! 239 5048) 16H 1Bh. 20h 221.
5>o lo// 1 (Rua do Catete 307 — 2B5 2296Í.
fljtta 2 (Av das Amfrora* 4 666-— 325-6407)
15I>30 17h30 19h30 21h30 Piiício t (Rua rto
V,ii\e o 40 240 6541) I3b30. 1B)i30 1 7b30
I9h30 21b30 Tifucê¦ t (Rua Cond« de Bonf*m.
422 264 52461 Madwcn J (»ua Jo»o V.
canta 15 593-2148). /.'.-U ««).' (Av '.iíc.
I.O Paulo * S'ba 400,158). NoUr Shopping 2
(Av Suburbann 5 474 — 592 9430) N<ttiói
(Rua Visconde do R«o Branco 375 719
9322». Campo Giamie (Rua Campo G«ande 880

394 4452) 15ti 17b. 19b.21h (12anot)
Uma a*»*r.<..a p»pac-al.iada »»n acvatfriam pod»
transformar o <l*rM.i«*tatía Magoit» m»ma m>r|U!na
nw|.la»a P.»a ala n*o bè «tolha apiandai a
matar »ob^e ordens — ou m<*te* como a just^adecretou EUA/1992

ORLANDO A MULHER IMORTAL IOt/t'>do).
d*f Satfy PottrK Com Tiida Sv*inton, BUlfy /anp.
lotbane Btutcau e Cbarlott» Vaiandrev ÍUaçJo
CttHuna l (Av Prark» Jún.or, 281 — 54 1 2189)
16h20 18b 10. 20h 21b50 Rto Sul (Rua Ma»
tiuéí d? Sio V.cenio, 52 274-4532) 14IU0
I6h30 18h20 20H10 22b (12 ano»)

A hfstot ,i atravessa 4QQ anos, » a v»da de Orlando
d*!-de M*a atuação d<» p«0te\)-<J0 da ra.nna pas
íN»r>do por sua mudança de se*o como embawa

do* na As«a Central que pitava «m po»<r» e pe*a
<W7*cob»*ta tVi Konwm d* seu» umbos r%a e*a
vitónan* Bavearlo nm otwa d« Vap»n»a Wooff

EU ESTIVE EM MARTE » »« w *<»>) da
Oan: Lav. Com Uaim íchiado Oan. L»vr Mai o
Giac-afooe e Amorna R«v í %t*çáo Vlwser# da He
(Híbhca (Rua do Catote 153 245 5477)
19hJ0 (L»»ia)

Comtd«a sobro imnorantrr* em Nova latiu*» • *e*i*
iwfluimo» wipad-aníM p»a tob.avtvi" w d.-
nbe>ro na pcnfviiji dr» uma Q'and« e r>«a c<f»<>e
Alemanha Suíça/1991

UM DIA DE EURIA (ftHmq do.»"/ d» Jo»l
Schuma>c.br^ Com M»chaeí DmxjUs Robttl Du-
vali a ll»'1k»a Ma«t»i«rv V,lr-.il. Shnppim) 2 lM-i-1
daConc^tào 188 324 - 717 96S6) 15h 17b
19h 21 h Ail f 0%/uon M»il 4 ltilia-1» ila 0K-~
899 32? 1258) 15h30 17h40 19H50 22b
(1? ano#>

Um htimem con^um eufa <li>l*cuidade rJ« t^l»< cíx" a
*ua p*0prm «a Mrva o h vmlMcia v a uma total
auto destruição EUA 1992

PROPOSTA INDECENTE llndcct»t Iwoí«>wí/
de Adr^an lyne Com Rot«wt Redford De*n«
Mo»e Woodr Hwipiwi a Sa»n>oui CamH Ir
bJo» t (Av Aiaotlode Parva 391 239 5048)
15h 17h10 19h20. 21b30 flarfa J (Av u*«
Amív«L« 4 666 -- 326 8487) 16h )7b10
19h20 21h30 Mtlto Bo*nt:t (Rua iki P*tt^o
82 - 240-1291) 13h30 18H30. 17h30 1»b30.
21bJ0 ligodo ktvchtdo I (Lanjorto Macivaito
29  205 6842) ConA* Coptítfsm (Rua h
gi>«M/edo Mapaibie» 286 - 255 2610) 14h.
16h 18h 20h 22h C*«txl (Rua Ccvía i»a
Bonljn. 338 — 228 81781 .Ma</ufa«a 2 (Roa

da FO"WP<a 54 450 1338) Ctf^ttai
(Rua Visconde do R»o Branco 455 — 717-
0397) llhi PUtt I (Av MaaMio Paulo • S^va
400 1581 No'tr S'wpp>r>g I (Av Subutba/n*
5 474 592 9430). Ot*>>a |Rua Uiam* 1 4 74
— 230 2866). Icaim (Piaia da Icaial. 161
717 0120) 14IOO 16M0 18h50 21h (14

tta Rpput*t*ca (Rua do Catete. 153 — 245 5477)
21h (12 anos)
Molr».«a da frvbu» aacolat » daa»vwi»do pat«
iTXilbaten ata o d^a em que * auoi^alo pw um-*
muíNar ><a e mr»t»«>o*A que o socorre e o apre
vKitn ao mun<$o do cren* tt4M. 1991

ESCORPIÃO ESCARLATE 18'tiJvw) ila Ivan
Ctnloto Com K«i»on Cat» Anit.*«i Bail.io Nu
m, l».! Vu a Motvou» Ivan* Cw>«M>a lnft
Af,"ti (Av V«e*a Som*o. 176 — 267-1647) 1 7K
l»n 21h CmMi Uff (Rua Ms>ual da l«ia* 9

71) 80BO) 17lvt0 1 (Pi20 21 h (Héhm!
A» ívaniuia» do rt^ioli" 0 Anjo »uc»«.»o tad-o<ft
I«o na t»ta.acla da 60 H.»«*>« tiaKMrf» no tonlo
l«i*MMOaRF Lucbaii. PiodwJki d» 1 #89

am»)
O c asamento do Dav»d p D-ana » atnoatedo polo

mil onai<o John G ap» que olpreca ao r asai um
mlhlk» de dMare* para pa*sar uma no-te com
Duna fUA/19&2

INDOCHINA (Indochmj) da Roo-» W»u-^**
Com Catherme D«wmj.v V>ncant Pe*vf. t»nh Oen
Pham o Jean Yjnr» Ruanta* (Av Copacabana
360 — 755 44D1) 15h. 17M5 20»i30 (14
anos)

Eliane índochmeta de o<.»r*m fi»nc«»sA d»r«^e um
s«wnpet e educa a f»tba a<>otna de wnQwe no4*»o.
no» <noi 30 No» ano» 40 aMm do» conlMoi
nec>oria!'*te* um of<>at franc<H de*t»e«ta a pa<a^o
em Eltaoe e em »ua hUsa Frtnça/19íW

MADAME BOVARV — Da Clauda Cr-ab.nl Com
IsabeUe Huppert. Jean F«anço*s Balmer. Ctu-sxo
phe Malavoy e Jean Vanne íttmçío Muteu da
KrpitW** (Rua do Catete. 153 245 5477)
18ti40 (12 ano»)

Adaptado liai do citowco da OiiMaw Flauban A
»onhado>a Emma Bovaav. mlatit no caaamanio a
oprimida |>ela vtda provinciana, buxca a felodada
com amantes e naufraga em dívidas F»ança.f
1992

PERDAS E DANOS tOtm»9*l da Lou.» Uaila
Com Jeíemy bons Ju'*ette B-nocb*. M>randa
RichartHon Rupert Grarve» e Lesl»e Caron fila-
cio Botjfoço S+i* 2 (Rua Volunt*»o» da PMrta.
KB 537 1112) 15b 17hl0 19h20. 21b30
(18 ano»)

Polit co bem casado w? envohe numa pa<i*o m\
louljuacHia pala noba da Mu Mho fiancodnol».
«a/1892.

A FORTALEZA (fo>tmt) da Siua.1 Gwrlon
Ci>rn Cbmtoprm Lambail. Hi*l*ood Smlh
Loryn Loc»lm * l*nc«rfm Mpobc» A/t Alailt#rww#
2 (S»xH>P-nq Co**te« «V» M*fJure«ra 390 182 7)
Sf Sio Confsio (Rua 0. H.lo P«a«ilia 56 70

713 4048; 151»30 17h20 IBrilO 21b C.tr*
(Ar GcamU-o Dama». 1 707 392 2880)

7ll30 21h (14 ano»)
Num futuro nèn muito distante devido ao mjm*n

lo da popuiaçAo. aô è pe*m#t*lo a cada casal l*-
um Hbo O [<ul Jorwi « *at»n «b*iQ» aaú Wr o
ato « lavado • uma ao».narada pinto da »agu<an
«a màuna iams<< conMrulda IUA/199J

TOOAS AS MANHAS DO MUNDO (Tout tn
mtlmt Iu monda/, da Alaai Coinvau Com O*
|»<I Datia«d-au Anna Biocbal a Ja«Ki P««ta Ma
i^»o lifiékt A/res Vane/a (Av Pastwor, 184 —
296 8349) HKi I7h. 19h. 2lh (12 ano»)

HiMÒtia d» amo» entre um («olos-sor de músca e
sua orr*r*KMart* no *4evk» XVII Giand®
Ptan^odt. Cmwtí» fiança* Fianca lMÍ

FF.ITICO OO TEMPO tG*oot*dtK>0 d*fi de Ma
infcl ll«m> Com Bs» And™ MacDo*^l.
Clms EM»ott e btepi*en loboioei«»v A'f Ctwuwre-
tum* (Av Copacabana 769 - 235 4895)
IV-» 17b30 1«>b30 Jlh3íl A>t fttfoon *U42
(CstraKÍa da G^im 899 — 322 1 258? 16h, 18*^
20íi 22b A/I C"aui-'.rW»«J 2 (A< Ahrwada Va
II 2 150 326 0 746) Ali-7»uca (Rua Conda
da Honrar 408 264 967») A/t Pttf 2 (Rua
XV de Noa-emfcro 8 — 718 6769) 15*v 17h 19*v
21h A/t Mtdutrwm 1 (Sftopp.no Of«a> ¦>» Ma
ikma - 390 1827) 16hJ0 17h20 19hl0
2lh SI * Iptntmi («ua Vnconda da Paa,A 371

521 4690) 14h40 16*00 18b20 20M0.
22h PUtt* (Piaca flo"anu 45 220 3136)
12b16 14b 15b46 I7b30. IBhIB. 21h Pmtto
dos (Rua Artju«aa Cordano. 350 — 281 3628)

14b 16ft4S. 17b3a 19b1S 21H Wincb^ (Ru.
CmalMvHaCba.2#-717 6 289) 15b3ã
17b20. 19h10 21b (lb»a)

Um atmmantaòoa d» Ktovaio v* m c€»«»anado a
reflete etarrvemente o dwl 2 d» Iwerq Torrwi
do aa ao maamo tampo »<mho< a vb»na do i»A
pno c*»ivo Oa«Kando-i»a a co»a» u<vw» ataiu
lavando a pav com o vaaOadara amor da mm v«ia

¦ REAPRESENTAÇÃO

* * *
A PROVA 'PWI da J«<«*vn Mootbou* C»»n

Muqo Wtowio Gan*»»aw« P<o(. Rinaal C"v»a a
Meatbor M kN4 ltt+c*o Mw+v da /íepuf^.va
(Ruado Cata»». 161 — 2«8 6477) 16b (lr,ta)

M-arl-n 4 um to!00<a«o caflo a p<o»un<l»«nan!a .taa
conl.ado da» pa»woa» Oua o cantam Ma» rt»i«an
(to deias pa«a OUS tbe revelem o contaúdo do u*«
lotos Au*tr*f^ 1901

0 DESTRUIOOR VKOtxt) lia Irm Mav
Iam Com Rutpo* Maue*. K»m Cattrait No-i Dun
tan Ak»n A/rnslrong e tan {hity Ctv** I Av Gem
mano DaniaK 1 207 — 302-2800) 16b, 1B». (18
ano»)

Uma C«atura a*eaoa#na a desumana, que meia
avcond«ina>niani». wta<bani)o um ««ana» *»
KiU a» rua» da calada da Londia». d» 2008 Pa»a
combata-la aaU o «ubortfcnado pofeoal Hartav
5ion» EUA/1992

¦ MOSTRA
VISÕES DINAMARQUESAS — Aa 16hJ0 A
saneio 1*1 m». da Janrucb Kaatiup a A avatlru/
da In* Roo» Aa 18b30 Sdf Oaano. da Han.
Ha»* Jo»oan«an a Alanbanan Ctrtcn*. da
Staan WoHH Ratrnuoaan Moia, no CanPO CuA..
/a/ danço do B'—d. Rua 1- da Marco. 88 (216
0237)

MOSTRA ATLANTIC OE REALIDADE VIR
TUAL — Aa 18b A M*vafu»Wa<* n*» a«pa
i4<Ka» laaljada» OKanla o ln»»,na 93 A» 20ti
CoMánaa Innrntctom tmu** S.l K*ila faba
isos em computaçio g*âf*a da Aieim^nha BefcQ«
ra B'a«J E U A. a JapAo Aa 22b wiaa o
ptt&do pnMW a fotim) do» aa/artoi a«>»<«.i
d» f/»94 a »992 Mofa, no Ctntm CuHwt Ctnd,
tfc *<am«H. Rua Joana Ano*r«a. 63 ( 267
7295).
¦ Ceol** * ruim * regular * * bom

* * * OU mo * * # * 8xe«leme

DOIS DIAS PARA SEXTA, 0 MELHOR DESTA

QUARTA É QUE NA SEXTA TEM UMA

SUPERESTREIA NO CINEMA.

COLETIVA ATLANTIC OE ARTE DIGITAL
Pequena e ür^mlt Gitfrttj diníido Mendes Rua
da AssernbJ^ui 10 0iaoam«ntu das 12h As 19h
Até 2 da /olho tnéUfjuoçáo. f>o/e
RONALDO VERTIS Eaeullura» Cai» de Cul
fura iaufa Alvurt. Av V»e»r« Souto. 176 (267
1647) Da 3* a 6*. da» 16b to 19h 54b « dom
da» 16h to 19h Ala 11 da |ulho Irutugwcio.
hot*. és 20h30

INTIMIDADE/LU AN MARQUES — P.muia»
Museu do TeMon*. Rua Dois de oo/embro 63
(688 3189) Oiabamanta da»9htol7h AM 4 da
julho ln*gut*çéo. hof. a» 19/)

VERONESE — Pintura» 1*Mto tio Outlto Rua
Maiquto da S*o Vicania 52 (274 9895) Da 3' a
dom. da» 14h è» 23h Até 26 de junho

PEDRO PAULO CARNEIRO DA CUNHA -
Pintura» Wroneri Potnt. Rua Paul Radiem. 48
(811-1348) D» 2* a 8*. da. Bh30 to 20h30 AM
28 da junho

EXPO SUL - BRASIL/RIO 91 — Chocolata»
couro* a comidas tlp*ce« do sut PêvShéo Centrai
do Rio Centro Da 2* a 6*. das 17h ê» 23h SAb «
dom.daa 11b 4a 23b M 27 da junho

TRIMANO OESENHOB 19M-1BB0 D«a
nboa. Fundeçáo BtbJnüeca Nacional Av R*i
Branca 219 (282 8269) O» 2- . 6* da» 9h to
20b SAb. da»9h to 16b AM26da|unbo

YUOO MABE E OS RITMOS SECRETOS DA
VIDA — Pm Um a» Votrr G*J*«*'Rio On-vn Cm-
lar. Av. AtauHo da Paiva. 270/L| 201 (259
9147) Da 2' a 8*. da» 10b to 22b S4b da» 10h
to 18b AM 27 da junho

MANCHAS E MUNDOS IMAOINARIOS/
FERNANDO MAaAlMAES Imow.iI.a.
Ctotro CWMtlBínto cfo Bttitl/2" andai Rua 1 •
da Mato. 88 (218-0237) Da 3'a dom da» 10b
ia 22b AM 27 da junbo.

MATHILOE FRANCO — P.mu..» l* Sl Ttopl
JMMdtan. Av AMnttca. 10J0/4* andai Diana
manta, da* IlhM 19h Até 30d* junho

HICROOUPOS DA COSMOLOGIA — Pinluito
Afusou Juda<o. Rua Méaco 90/1" arvlar (240-
1698) Da 2* • 6* daa 10b to 16b AM 30 da
junho

CONTRASTES DA MOOEflNIDAOE NO RIO
DE JANEIRO — Fotooiaf.»» cha.0»» plama* a
proyoto* Â/Qutvo da Ctdede. Rua Amorow t»ma,
15 ( 273 3141) Da 2- a 8* da» 9h to 1 Bb AM 30
de junbo

JERUSALÉM EM ORAVUNAS — Giavuia» f»
ptfO Cutlwèl HSlftn Rua Vntond» da P»aj4.
490.3- andai Da 2- a 8- da» 9h to 18h SAb.
das 9h é* 13h Até 3 de julho.

A FOTOGRAFIA DOCUMENTARIA DA ORA-
BRETANHA DESDE OS ANOS OITENTA —
Cotowa da lotoolalua» P*to lmp*tt*l Piata XV,
48(232 7782) 0a 3* a dom. da» 11h to 18h30
Até 4 da jutho

CASA DAS PALMEIRAS • A EMOCAO OE
UDAN — Pmturas e d«r%enho». Afuiau N»chu\a!
de Batei Attat Av R-o Branco 199 (240 0068»
D» 3» a 6* da» 10b to 18h Slb a dom da» 14h
M 18b Ata 4 de julho

CANDELÁRIA. O RIO TE DESCOBRE — Folo»
pmturas documento» abordando aspecto* h«»tò
KM artKi tetôn>< o* a anHtsco da iQreta Centro
Culmtl Bino do Bimttl Rua 1 • da ma«co (V6
(216 0237) Da 3* a dom. da» 10b to 22h AM 4
da julho

THOMAZ IANELLI P.rtu'a» Pato Imputai
Ptaca XV Da 3* a dom tia» 11h a» IShJO Am 5
da julho

PORTINARI 90 ANOS Pwitura» » Mcnlcaa
mesta* Jocàer Ctvt> Brav^a*o Av Pr»* Antôn«o
Cai Io» 501/10- tw<Uu (29/ 0«65) Oa 2* a 6*.
ila» 10b30 to 19*30 AM 9 da julho

MARIA INtS RODRIGUES - Pinluia. a aac.,1
tura* Gaérrfie Bontno Rua Barata Ribo-ro 578
(235 7831) D» 2' a 6' da» 13h to 20b S4b.
ila» 10b to I4h AM 10 da |ulho

FOTOGRAFIAS PRE RAFAELITAS Folo-
Q,af.a» Uuwu NactortaJ d* Brial AiftíSat* tu-
cio Coita Av Ho B-aoco 199 Da 3* a 6* <la»
10h *s 18h SAb a dom. das 14h A* 18h Ate 1 1
de julho

EL NOMBRE DEL PADRE/ORACIELA ITUR
BIOE — FotDQiafh*» Mumu rfa Ana Aíorfarna
Av Intenta 0 MenryjLMi 86(210-2188) Do 3* a
dom . da» 12h to 18b AM 11 da (uttio

A MOLDURA E O REFltXO/ALAIN FIEIS
CHER — fotognla* a matateçAo Muteu de A/te
ti<Mto*ne Av Infeota 0 Herv«qua. 85 (210
2188) Da 3* a dom. da» 12h to 18h AM 11 d»
julho

MAOANO - OBRA RECENTE/CARLOS MA-
OANO -- Pintuiaa Maau Nacntnal d* Balai
Artes. Av R*> Brarsço. 199 (240 0068) De 3* a
8'. da» 10b to 1Sb SAb a dom . daa 14b to 18b
At* 11 de julho

CIOADE 2/TILL HAU8MANN t»cullu<»».
obf«40* a desenho* l tcvJ* d* Arlai Vituats do
Pertjije L aye Rua Jard»m BotAnxo. 414 De 2* a
f - tta» 10h to 19h SAb a dom ila» 10h to 1 7h
AtA 18 de julho

RETROSPECTIVA IVAN SERPA p.ntufa»
Cvntro Cufturel Banco do Bravt Rua 1" de Mar
CO 66(216 0237) O» 3* idom da» 10h 4» 22h
At* 19 da M^o

RADIO MEMÓRIA — Ta»to» vinhata» lolocc»
fun e mu*«ca* Wuieu da Imegent e do Som
Piaca Ru. Baitiov» 1 (287 0309) D* 2- a »at>
da» 13 to I8h AM 20 da pilho

CORTES NA COR/AMÍliA TOLEDO Eatul
tu'as e «muAaçAo Afuaou <h A/te Moderna. Av
Infanta D Menr.qu* 85 (210 2188) Do 3* a
dom daa 12h At 18h Al* 25 de julho

MEUCES CARMf.LA GROSS — Oawifwi» «
cuhwa» a antalacao Alui au da An* AloUa'"»
Av Infanta 0 Henrique. 85 (210 2188) De 3* a
dom. da» Uh to 18b AM 25 da julho

ARQUEOLOGIA OA PSIQUE — P-nwa». d*w
nbo. a moctatagana Cata Franca fliaíiV Rua V»
conda da itatxvai. 78 ( 263 5388) Da 3* a dom
daa 10b to 20b AM 28 da julho

DUBUFFET E A ART BRUT — Cartaraa do
Muaau da Lauianna Cata franfa BtauJ Rua
Vftconòa da tMlxxai. 78 ( 263 5388) Da 3- a
dom. daa 10b to 20b AM 26 da julho

MERGULHO NA COR/CARLOS «iCCHIN -
Fotografia, foto G*M"a Banco National Rua
Vobjntinoa da P*«va. 88 OianamanM, daa 16b to
22b Até 29 da julho

O BARROCO ITALIANO — t.po««4« da 30
Quadro*, omLados entm oi século* 16*18 Mu-
Mu NatJOnaJ tf* Baia» A/tal Av R.o B'anco 199
(240 0088) Da 2- a 6- tU» 10n to 18b Sab a
dom. daa I4hto 18b AM 15d» «óculo

ARTE MODERNA BRASILEIRA NA COLE
ÇAO OILBERTO CHATEAUBRIAND — tapo
*<çAo permanente Muteu de Arte Mo<*erna Av
Inlanla 0 Maní-qua 86 Da 3- a dom da» 1 2b to
18b

IVAN CASCAO — Paiiwa» Catna tconómca!
Ag Bx> Siri Rua l«u*o Uu«e 116-1, 101 /A Do
2' a 6' da* tOn to 18b30 Ultimo <ta

ALZIRA TAOUrm P.ntuia» McDonald i'
Berfeit*09i**ng Av das A/nlnca*. 4 66*» D^arva

I EXPO CER/JACY FREIRE — lotoo-al.a» Can
fro CuAura/ Cetle*o Btan<o A* Santa Cru/.
1831 Da 3* a 6- da» 8h to 23b AM 25 da junho

IENY FEDER — PmtiKa» Madufmta Shopping
Rio E«liada do Pwtata 222 Sulwok» 0*a»*man
Ml da» 10b to 22h AMJSdaiunbo

EUZABETH BASTOS - Paitma» C.iuò* Na.al/
Salto Mota* Av R-o 8»wco 180 D* 2- a 8-, da»
14b to 18b AM 26 da junho

ENCONTRO NO INFINITO/NILCEA P COE-,
LHO E EDA VIANNA - Pinluia» e eKullura».^
Ispaço Cultural Bando do BtasilíAij Sèo Cristó• ,
véo. Rua Figueira de Melo. 413 (254 4010) De
2* a 6* .1a»10hè«18h30 At* 26 da junho

ARTISTAS DA ZONA OESTE — Culerva da-
pmturas a escultura» Galeria de Arte/f £ S P Av
Cailo» Pauoio 54 (275 7122) Do 2' a 6- dai'12hto20h Al*25d«|unho

SANSAO PEREIRA — P.niuia» Gaictia ticlal
Artei. Av Olegano Maciel. 162 (399 4766) Da
2- a »*b. da» 10h to 22h. AM 25 da junho

DOMINIQUE LECOMTE P.nluia» Ohcma d*
Arte Mana Teres* Vieira, Rua de Carioca. 85
(202-0340) Da 2* a »4b. da» 9h 4» 21h Até 28
de junho

ENY RIBEIRO — t»cullui»> OtKttia i/<• Ana Ma-
/te Terete Vieée. Rua da Carioca 85 (262 O.W0).
Da 2* a Ub da» 9h to 21 h AM 26 d» junho

JAPÃO DE HOJE - ARTE E CULTURA
Pinturas o posteis Ispaço Cultural Ilha Vleta Av
Maestro Paulo e S«lve 400 De 2* a sAb das 10b
to 22h Dom, da. 12h *» 22lt Ai* 2 7 da junho.

ZELIA FERREIRA CompovcíV-» Cana tco
nóntttaiAv Panha. Av Bito da Pina 2 D« 2" 4
6*. da» 10b to 16h30 AM 28 da junbo

ÍCONES CULTURAIS/Zt ANORAOE EaCti
turas Cerne íconAnuceiAg Ge»ee. Rua Marquês
de SAo Vicente 52,'tj 149 De 2'a 6* das 10b As
16b30 AM 28 da junho

MEIO AMBIENTE URBANO/CARLOS SIL-
VEIRA OA SILVA Aijuairta» olanua» v a»
cultura. Instituto da Amuiutoi do B'aul, Rua do
Pinhano. 10 Da 2- a 6*. da» 10b 4» 20b SAb a
dom . da» 12h A» 18b At* 29 da |unho

PAULO POU — Pinturas Gelette turop-r Av
AUAnttc*. 3056 B Dianan^ente. das 16b ** 22h
AM 30 da junho

VERA JOROAN - - Fotoyal.ai Itpato da d eco
reçéo Bu/erto. Rua Rodolfo de Amoedo 121 - A.
(494 3518) O» 2* » »*, d» 9h *» 18h30 S4b.
da» 13h to IBh AM 30 da junho

EOUARDO ARGUELLES Ptntuu» « aKuItu-,
ia» Atahat O Art — ttpafo Abano Rua Bawnda
AtaicAo. 118 — Partia da Quaial ba Saiu» da»
18b to 22b. Mb • dom, da» 13b to Iflh At* 30
da junho

FERNANDO CORRÊA E CASTRO P.ntwa»
Battathopptng. HaM. Av da» Am*nca» 4 668 Da
2- a Mb. daa 10b to 22b AM 30 da junho

DIANA WOLTERS — P.ntuia» «onrf Poínt Ma
itdtan. Av AtlAntca, I 020 (275 9922) D«rta
manta, das 16h é 1h Alé 30 de junho

PAULO PACHECO — Pmtuia. hpato Cultw/1
RFFSA. Piaca PiocOcxo f anana B6 I2 amlai
Da 2* a 8'. da» 8h to 17h30 AM 30 da junho

RIO ANTIOO, UM PASSEIO PELO CENTRO
— Folooraliaa. Ught SatuJo Av Marachal Fio
tiano. 168 Da 2- a 8*. ila» 9h *» 17h Am 30 rte
junho

STANISLAY PONTE PRETA O RIO EM ES-
TADO OE GRAÇA Fotograf a* reproduçóea
do testo», charle* e objeto* Galeru do í ipato
BHDIS Av ChJa, 100 Da 2* a 6" da» 9h Aí
19h Até 30 do junho

SUMI-E. KAICHI SAT0 — laias p-niada» a la«
do carvéo fs/»açc» CuUu*al FlNEP Praia do Fia
mango. 200 Da k- a 6". da» 9b 1» 2lh AM .' da
julho

ANTONIO CARVALHO Pmtwa» Ahtnça
ftancieílpenemm. Av Vnconde de PirajA 82/

2- andar Da 2* a 8*. da» 9b «a ?0b Ató 2 ria
julho

RETROSPECT1VA/SAULO BRAZ P*nturan e
da*anho» vma Aaat*s*o. Rua A»»«inv4o 153
1286 6260) Da 2- a 6' da» 11 h30 4» 15h30 Aid

da julho
QUATRO PALHETAS — Cotatfva da p.ntural
ftpeço CuftureJ KUty SommeHwid Rua Dr Mu
ban» D.avl 17 (719 7329) Da 2« a 6- ila» ílh 4»
18b S4b da» 9b to 13h AM 2 rta julho

NATUREZA SEMPRE/SEROIO MOREIRA
Fotografia» lajteço Cultural Merr &onvnv*1*td.
Rua Dr Rubem Bras>l 17 (719 7329) Do 2* a
6* ria» 9h A» 18h Sâb ila» Ôtl 4» 1 3h Ato ." ria
julh*>

NOS QUATRO CANTOS/ANA CALMON -
Pintura* Itpaio Cultural Banco do B'»%>i Ag
Awpàrxi l vai Rua Aurei<no tr^»l 19 Niterot
Da 2'a 6*. da» 10h 4» 16h30 AM 2 d«|Ulho f

RONALDO OO REGO MACEDO P.nluiat
GaMita do IBIU Av Copacabana 690 2 anda»
(25'a 8332) Da 2- a 6*. ila» 11h 4» 20h Aifc 2 da
julho

COSME MARTINS — p.ntwa» Cana f cwiiVi.i
ca/Ag Seene PeAa Rua Conde de Bonfim. 302/
LJ 102. Da 2* a 8*. da» 10b to 16h30 A» 5 ria
Julho

ARTE EM RELEVO/FERREIRA OO CEARA
Pinturas Q*t***e Altan^arte Rua Arutred* Neve*,
315 (268 5798) Da 2" a6' da. I5h 4» 19li Ata
6 ila julho

COLETIVA PROJETO MACUNAlMA 93
Pintura*, gravura*. eacolUrra*, d*»«nho* e obje
to* Gakffte rfe funeUeUBAC Rua A»eujo Horto
Alegre HO Do 2* a 6' «Lvs 10h Jn 18h At« B da
julho

GERALDO SOARES l' nl,,tai fl.W«ifr. a F'u
puler i#e Botetogd Machedo dc A*«i Rua
laian. 53(551 2449) Da 2" a C-.da» 9hA» 1 7h
At* 9 de julho

PINTURA DE CINCO Cutotrva <to pinlulax
l tcoi» de A/tat VituJü do Parou* L agr Rua
Jeid*m BoiAntcu 414 (226 9624) Do 2* a 6*.
d» 10h to 1 9h S4b. IU> 10b to 1 7h Ai.. 10 da
julho

ENCONTRO OE 4 ESTILOS Cotot.vj o- l~'i
turas VUie Rtao Estrada ria Ghoa 728 (322
1444 j Do 2" a dom . da* 12h A» 19h Até 11 «to
julho

DELMIRA AMADO - Tapacana» Cu(*un(u
Cultura/ da Catta/Galuta I. Av RapuW<a ilo
ChJa. 230/3» anda» Da 2* a 8*. daa 12h to 18h
AM 18 da fulbo

SALÃO OC INVERNO DE ARTES PLÁSTICAS
— Pintura» a aaculturas Ministério do fet+nd*t
Iddkto Sada Av PiaaKjacaa AntiVuo Caii.iv
378 Da 2- a 8'. daa 9b». 17b. AM 28 da julho

ANNA CAROUNA — 0tavu>aa Itcola da Anet
Vi»uan do Parxtu* Laga Rua Ja»dm Bolfciwo
414 (228-9824) Da 2* a 8*. da» 10b to 19h S4b
e dom. daa 10h As 1 Th Ata 31 do jui}n>

RONDON. OROEM E PROGRESSO E»po».
t4o Inlnrmatma »ob>» o» tiahalho» mali/ado» pno
Marect*"W Rontlon. Cata Ht*4úrtca de OeO*1oro.
Pia^a da RapubtiC4L 19/ Da 3- a dom da» 10b
A* 16h At* 24 de Outubro

O LADO AVESSO DO GUAR0A ROUPA A-
GUIOA ZANOL A vanguarda tia moda 100
ciada f undeio Progtvtto Rua dos A/cm. i4 50
(287 8S97) DiaiuimanM. da» 12h to 22b E»po
»*çAo poíTTwwnto

MOSTRA COLETIVA P.nlui»» liuouial^v
grjrvwas o o*c»^tur»* lnlm4oi Ohfetoe da Afieif
Ge»*-* Trade Cante* Roa Marquês do SAo V«c*-n
te 124/14 218 De 2* a sAb <ia* 13í» A» 19b.
I ipowcAo pamianani»

VÁRIOS NA MARIUS CiJaiu iV. pintu'»*
Mjurus l[**nen*e. Rua Ftancvsco Otav ^.o 9U>fa> I •>»> I Itv»(287 2552} w»a»ie»w»i.4« -
cAo pomvif»ento

PROJETO QUATRO QUADROS. FASE 8
t*(K>*<Ao d« cjuatro obra* rfe d'for«m»e* arbst**
Gebrie Când*do A«endei Rua Joana »V»gal<a.
63 D*anamen*e d**14hémo»a note

Cathcrinc DencuvecVincent Pcrcz no filme Indochina

Campeonato de, video-qame

mm& i

IS»^

DE Sü SPIELBERG < lAUÇAMEHTO WCKMÍ5 DE JtffiHO ¦ HAO PERCA.

promoção

PRA QUEM
t UM CAPETA

COM O JOYSTICK.

E«4 no hofs de voei mostrar qu« é fera.
Recorte ts\t eoúneto e aprtvente no »t«nd DENN1S -

O PtMEKTINHA no ShoppIngWO SUL e comece s bartwnar.
O campeèo ganha um MASTER SYSTEM
E o vtee, um MINI GAME AAASTER SUSTEM
EHirtnatórt«: de 85/06 s 1S/07. Rnal. 17/07.
eiauawattea» «»f^i."^

MTvü (ííilU)

RADIO

¦ OPUS 90 FM 90.3MHz
20 hocaa Rtptoduçéo digitei (CD* e üATtf
SWoma AJptna op 64 da StrauM (Fil Ba»l m.
Kara^an DDD 50 47). Concerto n- 2, «m Si
bemol ma*or pere preno e orquestra. OO 19. fie
Beethoven (A/ge»«ch london S ^or»e<ta 00D

29 15) Cmco Vertentes de Drves And Latêrui.
da Vauflhan Wüt«a»n« (ASMF Marima» - ADD
13 00) Strdon— Hamburgo nr 2. am Si
m«KV. da Pha pO Emanuel Bach (OC Fr*n* L
Roía DDD 1208) Poama do Ante * da Mar.
op 19 da Chawaaon (Jaaara Ho»mar. F4 Monte
Cario DDD 27 30): Ctwalo am ml manot.
paia rtohno, corda» a continuo, op 3 (L Alie dtj
V-oimo) tr B da tocata*. (Michaiucci. M.i«. ¦
ADO - 15 32) Umpuru d» Vaia Lotx» (OS Pa
r*>ba Carveího Grev 1969 DDO • 20 45).
Sonata n" H am Do maior da Galupo I Banwkitti
M<helange<i Grav 1965 - ADD • 14 23), Sm
fonte rr* £ em *oJ menor, op 42 de Albe^
Rousaal (ON Franca, Dutort DDD • 24 01 );
Sonata em mi menor, op 7 da G'«eg (Larrocha -
AAD 17 45)



JORNAL. DO BRASIL B/ROTEIRO quarta-feira, 23/6/93 o 5 1

Q Aitoraçôo» do última hora na programação puDHcada nesta
seção sâo do roBponsaO«lídado doe organizadores dos ovemos Divulgação/ Llvio Campo»

TEATRO
MANHATAN E SUAS HISTORIAS - BauwJo
em rotoiros de Woody Allan 0« Mdno Tal» Dire
çào do André Matto» Com otorea da linha de
Montagem Toatrai Teatro de Bolso Aurimát Ro-
cho Av Aiaulfo do Paiva. 269 A (294-1998)
4*». As 21li30 Cit 100 000 DumçIo 85m Até
14 do julho

ENTRE AMIOAS - De Mana Ouda Diroçlo d»
Cecil Thiré Com Regina Roítolli. Helena Ranokii
e outras Teatro de Arena Hua Siqueira Campos.
143 (235 634B) Cnstb abato r 5*. <i 2lh
Cri 200 000 Duração 1 h30

OTELO D a ShaVe%pearo DireçAo de Mòmca
Alvarenga Com aluno# da Uni Rio Palcáo da
Ura H'0 Av Hoateur 436 [7B5 Z54BJ *-«5". h*
20h t>éb A* 21 h e dom . A* 19H30 2* e 3-, às
20h Entrada franca

O DESPERTAR DA PRIMAVERA — T««to da
Frank WtdafctnQ Adipucio da Ti*go Santiago.
Dn da Rogério Fabitno • André Falippa dl Mau-
ro Com André Falippa. Latida Spallai • outro*
1 ostto Bttrêthopping. Av dai América». 4 668
1326-5844) 3' a 4*. às 21 h. 5- a 6'. é» 1 7h Cri
?00 000 Duraçòo 1h20

O MERCADOR DE VENEZA — Oe W.tliam
Sb<ikespeere Dnoç&o de OAudio Torres Gonzaga
Com Edney Gioveriam Andréa Cavalcanti • ou-
troa. Teatro Cáciida Becker. Rua do Catete. 338
1268 9933) Oa 4- a sáb és 21h dom . éi 20h
Crs 200 000 (4' a B'). Cr» 250 000 (Ub) a C«»
230 000 (6* e dom ) Estudantes, funcionários
público« a maiores de 60 anos Mm desconto de
!>0% f4' ® 5') e 30% (6• a dom f Duraçéo 1h.
Até 27 da junho

O BAILE — A part r da idéia de Jean-Claude
Penchanat Encenaçèo de Dftco Lima Com Ca-
rolma Virguez. Gulu Monie:ro e Luit Igraja Teatro
Ciuuce Rocha. Av Rio Branco. 179 (220-0259)
Do 4* a 6*. às 18h30: séb . è> 21 h e dom . At 20h
Cri 200 000 (4* a 6>) o Cr» 2M> 000 (sAb a
dom ). Estudantes e dane têm 50% de desconto
Professora%. funcionários públicos t maiores de
60 anos têm 30% de desconto Duração 1h30

NAMORO — Da lide* Miranda Costa Direçio de
Frannctt Mayer Com Natiha Laga. Fernanda Ro*
dngues e outras Teatro Casa Grande. Av AfrAnto
ilr Maio Franco. 290 (239-4046) 4- a 5-, H 17h:
6- • ttb. *• 18h • dom . H 18h30 Cri 200 000
(4 • a 5"). Cr* 230 000 (8- a dom ) a Crt 260 000
{*Ab. o feriados) DuraçAo 1h15 Ingressos a
dtvnicflro paio te! 221 -0515 ou 222-4860

MEPHISTO — Adapuçéo de Ar-ana Mnouchfcme
para a peça de Klaus Mann Direçéo da JoséW»lker Com José Wilker Ze/é Polesta a outrosTeatro dos Quatro Rua Marquês de Sâo V*cente.G2/2* (274 9895) De 4* a séh. 21 h e dom . As19I> Cr» 300 000 (4> a 5-): Cr» 340000 (6* •<iom ) « Cr» 380 000 (Ub. feriado a vtapara daf«r>ado) 4's a 5*«. desconto de 50* porá estu•dantes com carteirinha da UNE oo Ubes Dura-
çAo 2h30 O espetáculo começs rigorosamente
no horário

ESQUINA DOS PRAZERES — Da AJnamlra
CammaraUí» DiraçAo de Lu»s Cario» Maciel ComAndré Gonçalves Roberto Üattogiin e outrosTeatro Vanuccr. no Shopppmg da GAvra Rua
Marquês de SAo Vicentn. 52/3" (274 7246) D«

4* a 6*. él 17h30. Cr» 160.000 • SOMO (aatu-
danta) Ouraçto 1h16

VIAGEM A FORU — Taito a d«ac*o da Mauro
Ratai Com Nathalia Txnbarg. Paulo BaW. Anafimo
Prrtr.n Tetro Copacabana. Av N 8>a Copa»«tia' na. 313 Haaacva» pato tal. 287-0081, S». »aa»i»al
é< 17b: da 4» a 6*. âa 21h; a*b . àa 2ltiatfom, éa
19b Cr» 220 000 (4* a 8'): CM 3*0000 (ato.
fartado a «tapara da lanado) a Ci* MO 000
(dom ) Daaconto da 60* pata dataa Ma «aapa-
ra/ <*a S» dnconto O» 20% pm» narorai át 60
tnoi Duracéo 2b

A ILHA DO LADO — Tarto a türoçAo da VMciua
Marquat Com Rafaal Vanocci Glauca Lane atira
a outro» Jêêtto dt Pr**. Rua Ftanc<*co Sé 8S
(287-7749) Todaa as 4-« *a 21h Crt*0000

COM OUANTAS SILAS ti FAZ UMA ««A
— Tavto a d.r«*o da Vaiéna Abada Com Uma-
chen Chamem. Sòr^a S^hra a outros Teatro Brrçitia
fítat /. Rua M»gue< Limos 51 (521 -2955) 4* a
6'. és 21 h C S 200 000

MOSTRA DE AUTORES INOLESCS CON-
TEMPORANEOS ~ Um i

Da Joa Orton Com Cltwto Manitaa. Vara LúciaRrbaão a Marooa Ptança F«ho Canaro 4» AmtCafoutta Gulbféian. Rua BanadMo HrpAfato. 128
(212-1087). 4*. «a 19b. Entrada banca Duração88tn.

SEMPRE TI VI. NUNCA TV AMEI - Oa Mar-«ato Candad Okaçéo da Jacouafcna LaurancaCom flodoMo Bottmo a An)a Brttancourt T—ttoVtnvcci. Rua Mamuaa da Sto Vicanta. 82 (274-7246). Da 2-a 4-, és 21 MO O» 2SOOOO Dura
Oéa 60m.

SO O FARAÓ TEM ALMA - Comédia da SJ
ama Sampaio D»a<«0 da FUvto Lantann. Com
Aéaaan*a VHana. Jacyan CaatHbo a outros In
to POMO San Rua francraco S*. 61 (287 7496)
>>* a 4*». éa J1 b». C<« 100 000.

ARIEOWM AINDA NAO MORREU POR CO-
LOMMNA — D«ç*o da AivM Paaa Lama Com
Ftad Tolipan. Vai*na Homma a outros f*»tro
Gtátioo G*. Praça Cardeal A«o Venta, sJrf
(237 7003) 2* a 4». éa 21h Crt 100000 Om
conto dá 50% jsar ciasse, estudantes e mofdcres
d» Ciyaarataria Ai* 30 da junho

*

FORA DE CONTROLE - Rotaáo a dWac*o da
Roaana Lana Com (maalo P*co»o. C»éu*a
Magno a outro» Tuiro Ctod*to Ms«i<Na. Rua
Joana Anoéfcca. 83 (287-7296) 3> a 4*. éa
2th30 O» 100000

A ENTREVISTA — 0a Stmo lavinaon a DanM
Mar» Daacio da Daraal Harl a Sutanna Krugw
Com oe Jonens Aioma da Laura AKwn Temtto
/panama. Rua Prudanta da Moraaai 824 (247.
9794) 3' a 4*. és 21h 0*100000 Duracto 1b
0 «tsoaftcuto cansava ngorowmnu no /retiro.
Alt 30 da )unbo

QUANDO OS PORCOS CHAFUROAM ~
Texto e d*eçAo de Deiho Valadares Com Cactos
Albato Frao*>ta. Angala Blaio a outros T*tUo
AImJlê. Av. N S'a Cooacabana. 1 241 (247.
9842) 3* a 4'. és 21b Cl» 80000 Duração
50m AtA 30 da jwoho

¦EUO Dt HUMOR (TEATRO A DOMICILIO)
— T««to a mte*pr«t*çAo d» Raul da O»o<*oo
Daacéo da bana Ravacba Itb*ona para contato
2B6 0990 Duracéo 1h

Tfta baatAnaa oua acontacam num consultOxo d»
pancanéliaa. onda o anaftaia é t platli a

Dlvul0a<4o

SHOW
ANGOLA HOJE. MUSICA E CANTO — Co»" o

U«upo folclórico K«tu»i, Dtonisso Rocha e sua
t>and.i Irmãos Kafalla n os caniore» Nick e Gaby
Mov D« 2* o 6*. é» 18h30 Teatro Joio Caetano,
Preç-i Tif/»d<?fMes s/n - (221 03055 CrS 100 000
A,»té 25 de funho

RENATO MOTA — ParttCipaçAo da Gumga •
Lv*ny Andrade 3* e 4*. és 23h RtoJatr Club Roa
Gustavo Sampaio s n° (541 9046) Couvetl a
CrS 180 000 e ronsumaçèo a CrS 90 000

GALERIA DA LUZ — Com « c*nto«a l'»rx> Marya
•« banda 3* e 4» as 22h30 Jar/manía, Av Ra<

, nha Eiiiabeth. 769 (227-2447) Couv+rt a Crt
150 000 e consumaçAo a Cri 75 000

MUSICA NA PRAÇA FESTIVAL BRAHMA —
Carlmlio» Vergueiro 4* à* 19h Ilha Pla/a Shop-
1"'hj Praça dü Alrm*m*ç£u Av MaeMto Paulo e
Silva 400 Entrada 1rer»ca

HAPPY HOUR NO BARRASMOPPINO Com
DannM Bandeira o Roberto Brasil D« 2* a 5*. dai
19h h* 21 h Praça da Ahnwntaçio HanaPort.
Nível Lagoa Av d*s Amér<eas 4 666 (4312161) Entrada franca

AS CANTORAS DO RADIO - 4-. A» 12h30
CmHAndta Entrada fr*r>ca

NÊLSON GONÇALVES 4», é» 2?h >,Uw
Csfiada do GaleAo 466 (396 9413) C'l
300 000 A casa abre a pariu d* 2th com ser+içp
dr b+r r restaurante

CCM ANOS DE ORESTES: UM CHÃO DE
ESTRELAS Com Roberto Barbosa AdeUon
Aiw» r AOei^odra 4» a» 18h30 Escola de Mus»
ca Vtfla Lobos Rua Ramalho OrtigAo 9 (2217879) Pròi»n>o ao m^trô Carioca Ds 100 000

PERY RIBEIRO/TAMBORES DA PA2 De 4*
n fcéb As 23h Propie Av Bartolommi Mrtre 370
(294 0547) Cotívêtt « Crt 200 000 (4« e 5») e
Cri 280 000 (G* « sab) consumaçAo a O*100 000 Até 26 d» junho

CARLOS COLA - Oa 4- » séb és 23h 4- H21 h, show com Mar>a E>ô Vimcius. Av Vmkius
d« Morarts 39 (287 1497) Couvtrf a CrS
250 000 (4» e 5M o CiS 350 000 (6* « séb ) Ate
26 d« junho

LUPICINIO RODRIGUES REVISITADO
Com o p^anibta Z6 Mana e a» cantora» Áurea
Marfins e Zne Gon/ega 4* o 5', és 22h30 6* e
séb A» 23h A pó» o st*o^r «prrseetaçáo do can
tor S'»v«nho Au Bar Av (p<téc>o Pessoa 864
{269 1041) Cpurcrt , Cr» 200 000 (4- a 5') o
Cr* 250 000 (6* e sAb ) Até 2 de fulbo

LENV ANDRADE E GRUPO KABBALAH — Da4« a sAb . As I8h30 Café Concerto Teatro Rrval.
Rui Ali«0 Alvim 33 (532 4192) Cr» 180000
(4* e 5*) e Crt 200 000 (6* • séb ) ingresso» a
dom»cíl«o pelos tels 221 0515 v 222 4860 4
casa abre ás 17h30 roni ser>iço de bo* e múSJca
ambiente Ata 26 de tunho

HAPPY HOUR DO NORTE SHOPPING ~D*s
1 7h As 19h Tno lormado por 0<c>o Carrascosa
Claoce Kaml»ot e Svtv»a 4»* Praç* da AJmtenta
Cão }*¦ p«so Av Sut>urt>an« 5474 (593 9Ô96)
Entreda franca

OMjlgacAo H

¦J Kk WWI 1

Buli c Biíl: country rock no Mistum Fina Tambores da paz: Pery Ribeiro no Pcoplc

I REVISTA
GATOS DE MAOAMC — Show com «r>od«'osmasculinos 4»§ as 16h Olímpico Clube RuaPompeu Loorarro. 116 (237 5*124) Crt 60 000
BATBOVS O ULTIMO CLUBE 0E MULHE-RES Apr«*»entaçAo d* Fememk» R«*vk« 4*s 4t20b Luaestreia Rua Marquês de Olinda.. 261552 9791) Cr» 100 000

¦ BAR

AQUAVIT — 2* Rotwto Séo Paulo 4i *» 17h
Meitanrno do Acjua>rt. Rua TAòf*0 Otor*. 98
(23 3 0242) Sem couvert Até 25 de /unho

LA CAVE DE PARIS Quarta* de JatW. com
Renato Veiaseo Ovwaldo Carvalho e AJesandre
Brasil 4»s. As 21 h Rua do Orwnte. 437 (252-
5534) Coíwi a Crt 70 000

BUFFAL0 GRILL - Mus*ca ao vrvo D ar^ameo
te a parta d* 21 *30 4*s e 5"s. L>í*ane Fernando
Costa e Jotan Rua R ta Lodoif 47 (274-4S4S)Cometa Crt 120 000

RECO DA BOHEMIA Com M*rK> Dutra De 3*
a6* A» 18h 5courert Tche*o Rau'eRogér*o
4> as 21h30 Rua Gcss Montmro. 34 (54173481 CMJ.-Tft a D» 70 OOO (3* a 5-) • Cr»
80 000 (6- e sAb ) Ata 26 de junno

BEIRA DO CAIS Tr*o imtrumemtal *o«rmado
por Rafael Verrmt Eduardo Nem e Xaode 4^ as
19h Berra do Cats Rua do Mercado 21 (F»teçe15) Reiarvas p»4o tel 242 8357 Courert a CrS
60000

PIGOLY VIGGLY — Nossa múnca MP8 etapaciai Com Lu«/ Cl4ud»oe Marceio Pfe«f 4», As 22hAv Qu.nl.no Bocaiúva. 217 (714 3424) Coimvt• C<» 150 000
VICTOR GASPAR E BANDA — 4- A. 2!h30-~{kfé*4. Cifrada Caetano Monteen 1882 (8161126) íntrada franca
GRUPO CONTRA VONTAOE — 4*. és 21bLugar Comum, Rua Álvaro Ramos 408 (6414344) Courert o conuímeçAo a Crt 80 000
GASTHAUS Duo Bres4e-ao de v*otòes 3*s a4*s. As 19b Rua Sete da Setembro. 63 (2421633) Com.#*r» Cr» 50 000
ENCONTROS CARIOCAS - MPB com Marta

l»«< 4". és 20b Rua da Carnca. 40/1" (2824011) Courrrf a Crt 76 000 (2-) Crt 50 000 (3*a 6-) Cr» 70 000(4«)
CHICO S BAH -- O p>anifta luur Carkxs Vmhas e

a cantora R>ta fa/em revezamento com o maaitro
UM Arcoverde e 8'bba R4>e««o 0<^r amt>n\^ a
partu da 22b Av Ep-iéc>o Paaaoa. 1 860 (Í87-3514) Consumaçto a O» 200.000.

VÍDEO
CENTRO CULTURAL SANCO DO BRASIL -
V.lóes D<rvaman>u«»as A» 12h30 Potrtt. Ltrwn
olaria. >989. da ICaiaandra Watamloaf. i''
f>ralh fafth and D+tixif. de Pet Heff»n e outros
As 15b PaOe aorinho no mvndo de Aund Hao
n»ng Jmsen í aswm gue se tos u*n nenám. de
LiltM Moto» • Crr*f*w d» Jafwvch Hastruo A»
17h 100 metros reeos da Aaete Rittepr» 7 a 1.
do Frans BauH»u» e Bot Bo* Bo». ih K.a<r*r>o
NyboAm Aa 1 BhJO A «o/ do povo de Le>f Mar
cuiaei O táfu* de Lüc*ee. de Le»f Martusw» e

outros As 19K30 Am+K* — 7A» HrctxtMrrv
1991. da ts«|a 0<aw»»th Mo»a. no CCUO HuJ 1 '

cV> M»to 6« tnliarla banca com d«<rOuH*o d»
unha 30 mnuto» an«« da rmvrSo

CASA OA OAVEA — Aa 19b» O i*mo i*0
rrrvno da Jú<-o Aica«a» Ho|» ru> Cava da
Gore* Praça Santos Dumont. 118 (239 3511)

VÍDEO OALA RECITAIS — A. 14b fíwnaia
Scotio em concorro — 1990 Hope. no Centro
CuXvroJ U*acomo Puccmi. Rua &*)uetfa Campos.
43 709(235 4661)

MUSEU OA IMAGEM E DO SOM - Aa18K30 Bau do f>ççãoJ*it* James ri A fvtha defrarttntttyn Ho»a no MIS S*U Jantit Cl*».Praça Ria 8«bosa 1 • 282-0309

^ CLÁSSICO
CORO UéMVfRSITARIO MOACVR BASTOS

— R agência da Uatiav Banus Pwn<s« Jo»oa
Valentkm 4*. As 12b30 Paço Imperial. Praça 16
Entrada hanca

DANÇA
AMOR. — Com o grupo dt dança DC Corao-
gral.a> da Joto Wtansa. Ptuio Aapuallaa a Rodri.
oo Morawa 1r*tro Oa*án. Rua HumatiA. 278
(286 1497) Da 4* a stb. ts 21h a dom. éa 20b
O» 180 000 Aaé 27 da junho.

nti iA ticuca TBin  rw ?» *
Havana Café Conceba. Estrada da GAvea. 899 L|
207(322 0159) S*m couvtrt

. IDNETIFIQUE-6E—Pocket show com 8m S*on4's As 22h Show Pornt Rua Mana 0uitér>a 42
(521 6393) Couve*t a consumaçAo a Crt100 000 AtA 30 de junho

BULL E BILL E A BANDA CABRAS A BODES
Country Rock 4\ as 22h Mittwa fina Av

Borges de Mede»ros. 3 207 (266 5844) Couvarta Crt 160 000 e consumaçAo a Crt 100 000
ACTIVEDANCE 4" e 5*. As 22h HipodromoPraça Santos Dumont_ a/o Cr» 110 000
ALI THAT JAZZ Com Zeiínho e *eu Quarteto.PartcpaçAo de Fernando Sab.no na bateria 4»*.

ti partir de 2lh30 Guia Bar. do Hotel Manrv*
Palace Av Oelf-m Moretra. 630 (259-5212)Courert a CrS 80 000 e consumaçAo a CrS
60 000

ESTAMOS Al BOSSA NOVA - Com Durval
Fe»-re«ra Sòn^a Defino e t>anda Dr» 4* a «4b ès
22h30 Jtax com Jdnss Boudnoua De 4» a sAb . a
pattir de 0h30 Le Stregbe. Rua Prudente de
Moraa» 129 (28/ 1369) Cau.trtaCr» 250 000
e ConsumaçAo a CrS 150 000 Estacionamento
própno Até 3 da julho

EMBROMATION N«* 1 Com Marcelo To^eâo
Da 4* a 6* e dom As 21 h Versáo Brastierra
Du&achopp Rua Gonzaga Bastos. 112 (5712844). Samcoovrrf

RAlZES — Battar Bluas Baod 4'v é» 2!h30 Av
Sernambet«ba 1 120 (389-6240) Couverl a Crt
80 000 (4' e 5'). cou*ert a CrS 50OOO e consu-
maçAo » Cr» 100 000 (8* a Mb )

GUIMAS FASHION MALL — Manoal GusmJo
Lula e 8.» Home De 2* a 4« ès 18h Estrada da
Gévaa 899 loja 1010 (322 5791) S«n couYtrl
e consumaçAo
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DE 3* A 6' 20 00 HORAS

SÁBADO 1Í00.1? 30 E 20 00 HORAS
DOMINGO E FERIADO

1000.15 00 17 30 E 20 00 HORAS
a BILHCTEWA 0CS0C 9KKNi
• GRANDE ESTACIONAIIDtTO.

ÚLTIMOS PIAS

«af c aiitór rA\£Ql/V DA LUy
APDKÔKNTAM °

E
l
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Parücipaçõca ^spociai&
Milton Guedes - Voz c «Sopro
l.ui Coimbra • Violoncelo

Prodiição
Direção Mtwical:

ôartori

Dias 22 e 23 de junho
22:30h

Atxno ji','® a-—jrtL

LALA Produções Artísticas e Eventos

Q As aitoraçôo» do ultima bora na programação fornecida pola IV Manchete
sâo da osciusiva rcsponsabilidado da emiasora

TELEVISÃO

Kducmtiva
Tel (021) 292-0012
•MO
Ih15
MO

O EaecuçAo do hinonactonal
O Talacurao 2- Orati
O t de manhA lrior-maSno
O Olub (Huto. Oaaa-

11h
11MB

O Canta oonto. Manncom B*a De>an
O HA fim bom Wanet
O I

O Rada IraaH — lar-da Noeoarvo nacto-
1M o ManaMaiaa
1MB o Matte IMMtt

14b o Hainan
WW o Mmiiti am ra-«Ma
ik o a>ut»tM>
1MB G CtnUcoMo W»«tcmlkaBaaran
Mk O tan canaura Oata-ta
1M O Ma a mala Mor-tnaan
1A o Um aaHo para o hi-two Moaatatto 4a

(aoaaaaotat
M» O IWWtatrtaa Mtr-waclanaia Ho* 0mnda da a4ncr*

> O iomal vtaual Noa-tíéf*e s swf-do^MOos

ssr
J1M0 O Nata traaM -

ttMototno

Temer e a urwersMSe-aa Hqalvuvactoaa/iww vanarra

Tal (021) 529-2S57
•MO o Taiacefio t* §»au
7» o Roma
7MB O Bom t
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¦ os FILMES
A FUGA DOS
HOMENS PÁSSAROS
TVS-l3hl5
B Amtm. (Escapt of thc Birdman)
de Philip Leacock. Com Douii Mi Chi-
rt, Rene AuhrrjtmJts. RtcluirJ Base-
harl. Max Baer t Chuck Cortnors.
Produção americana. Cor (94 min).
Durante a Segunda Guerra, cicntisu
procurado pclof nazistas pasvi- vc p*>r
lavrador cm campo dc concentração
para fugir á perseguição dc seus algo-
m Enquanto isso. time dc militares
aliados prepara gigantesco esquema
para tirar o estudioso do lugar. Pro-
iiuçào do tipo rcspte-suiada-e-ina-
creditável. 0 nome mais conhecido do
eknco i Richard Basehart. o telho
almirante Nelson da serie Viagem ar.
fundo do mar da TV. *
SETE PISTOLAS
PARA OS MACGREGOR
TV Rio — I3h15
B Karoettt. (7 guiu for the Sfartire-
gors) dt- Frank Garftcld. Com Roòcrt
II'ood. Fernando Samho, Slamty "/ar-
ro. Sick Anderson r Paul C'ar ter Pro¦
duçao iiaio-ispanhoiu uc úô. Cur ir'
min). Sele irmãos«infiltram cm qua-
dnlha dc bandoleiros que domina ci-
dade do Oeste. Oi manos, todos eti-
mios pistoleiros, não estão ali dc
graça: pretendem vingar a morte do
pai dc uma amiga da família. Típico
HY.Uern spaghetn. dc concepção ame-
ncana c produção européia. Frank
Garfield c pseudônimo — mais co-
mcrcial — dc Franco Giraldi Não
enobrece o gênero. *
C ASEY, TOBY E GIL
TV Globo— I4h20
B Comedi* dramática. (A sunvner lo
remember) de Robtrt Lenis. Com Jo-
mes Fartntino, hwise Fletcher. Sean
Gertis, Teu Harpcr. Bun Young,
Stotly Cheek. Bridgeiie Andtrson e
Sean Juuin Geriu. Pnxhnào amerua-
na (TV) de 85. Cnr f/00 min). Alem
dos problemas fono-auditivos, garoto
surdo-mudo (Gcrlis) padece de um
certa dificuldade de relacionamento
com os que o cercam. Até que a ami-
?ade com um orangotango dc um cir-

CARLOS Ml U t>l ALMt IDA

co — Com quem m: comunica através
dc sinais — pode mudar este estado
dc coisas. As doses dc «nlimentalís-
mo desse tclefilmc sàn amortecidas
p<ir piladas dc bom-humor. Sean (icr-
lis c uma espécie dc Mttflce Mallin
(Os filhos do ulémiti) mirim: c surdo-
mudo dc nasccnça. *
A QUADRILHA DESPIKE
TV CNT - 22h30
a Faroeste. (Spike gang iie Richard
FleLscher. Com Lee Slarsm, Gar\ (rri•
rti{'t. //1¦ i1. .:rj. (Wurúi Miirun "
Sniiih. Soah Bem e Arlhur lltiimi-
cull. Produção americana de 74. Cnr
(% min). Pistoleiro idolatrado pelo
poso tropeça com Irès jovens foragi-
dos. E se propòe a transformá-los cm
bem-sucedidos ladrões dc banco.
Agora, a lei s.u penar cm dobro p.irj
colocar os anti-hcròis atrás das gra-
dcs. Bangue-bangue com alguns ras-
gos dc humor do diretor dc I lagem
fantástica. Apesar dc esle ulimio ser
um clássicos da ficção cientifica, a
filmografia dc I Icinhcr c pontuada
rvif allisc ¦»— m &>
ros #
XICA DA SILVA
TV Globo - Oh
B História do Brasil. De Ctítii Pie-
gues. Com 7.e:è \lotta. Walmor Çha•
irai. José IPilker. Step.m \erctsiian,
Rodollo Arena, f.lke Starasdha. Mar-
eus I'inicius, Allair Uma C Paulo Pa•
d ilha. Produção brasileira de 76 Cor
(117 mm Nas Minas Gerais do se-
culo 18, comerciante português (Cha-
gas) apaixona-sc por cscruva (Moita)
comprada cm leilão c lhe concede al-
forna. Cercada dc l.xlas as mordo-
nuas c liberdades concedidas pelo cs-
patrão, a dona usa iníluéncu c di-
nheiro para punir seus inimigos c
auidar escravos lujòes. Versão livre e
raAw.elmcnlc K-m produzida da tra-
jetória dc um dos mitos da escravalu-
ra brasileira Compõe, junto com
Ganga Zumba c Quilombo, a trilogia
negra do cineasta Cacá Diegues. Pré-
mios de melhor lllmc. direção e atriz
no Festival de Brasília. * *

B Coitf6tti a ruim * regular * * bom * # * ótimo * * # * excelente



Humor brasileiro e humor americano

¦ A História è uma história, em cartaz no teatro da Casa de Cultura Laura Alvim sob a direção de Gracindo Júnior,

propõe um espetáculo com uma fórmula que teve sucesso junto ao publico dos anos 60 e 70. Bernardo Jablonski,

professor do Tablado e editor da revista Cadernos de Teatro, e a atriz e produtora Teresa Mascarenhas acharam que

a peca de Mjllôr conseguiu resistir ao tempo. Já o humor à americana do filme Feitiço do tempo, nao conseguiu o

mesmo consenso: se na opinião do poeta e multimídia Jorge Salomão, Bill Murray da um show, para o pr^ssorda

PUC José Eudes Alencar, o comediante americano seria reprovado ate na Escoltnha do Professor Raimundo.

I FILME EM QUESTÃO/'Feitiço do tempo'

Comédia

não passa

do banal

¦PEÇA EM QUESTÃO/'A História é uma história' OjvujagÇ*o(Oug»

''''' " '

E

JOSÉ EUDES ALENCAR

"Murray 
na comedia dc Harold Ramis

Bom filme

para 
nossa

era caótica

P

JORGU SALOMÃO

_ HILLConnors (Bill Murray),
um arrogante apresentador dc TV
que faz previsões do tempo, fica
no labirinto de um mesmo dia 2
de fevereiro. Dia que se comem o-
ra o Grouiidhog Day (Dia da Mar-
mota). Diz a lenda que o pequeno
quadrúpede roedor sai da toca e
volta para a hibernação se vê a
sua sombra. Tradicionalmente,
indicando assim mais seis sema-
nas de inverno, se tem sol, ou uma
primavera precoce, se está nubla-
do. Ele, o weathirman, sua produ-
tora e o cameraman vão até uma
pequena cidade fazer a cobertura
deste dia durante um festival onde
um célebre vidente tira o bicho da
toca e a previsão é anunciada.

Bill Murray faz parte do drcam
team do Saturday Nighl Li\e. pro-
grama semanal de humor da TV
americana (coast to coast) junta-
mente com os Bluc Brothers
(John Belushi e Dan Anckroyd) e
Chevy Chase. Bill Murray é um
tremendo performer conduzindo
seu trabalho dc uma forma mag-
nifica no sentido de alimentar
sempre a surpresa e a riqueza da
arte cômica. Um total show em
cada detalhe do filme a sua pre-
sença. Andie MacDowelI (lem-
bram-se de Sexo. nwtiras e video•
tapei) enche a tela com o seu
natural look.

Começa o parafuso: 6h da ma-
nhã. Mesma música, mesmo texto
e o apresentador a dançar neste
redemoinho aberto do mesmo dia
no tempo. No hotel: a antológica
cena de banho frio no inverno.
Café da manhã, mesmos tipos.

mesmas perguntas. Como se tudo
fosse uma fotografia a sc movi-
mentar em si mesmo. A direção
de arte merece aplausos dc pc.
Assim como o excelente roteiro.
Um vaudcvillc cinematográfico
moderno onde o tempo prega
uma peça nele: "Estou vivendo o
mesmo dia sem parar". Primeiros
contatos com o espelho: " E sc não
houvesse amanhã, nem consc-
qüências?" Ai começa a loucura
num rumo frenético dc situações
extremamente engraçadas nos fa-
zendo lembrar os grandes Gordo
c Magro, Chaplin e Buster Kca-
ton. Ele rouba um carro forte,
seduz uma mulher, estuda poesia,
vira escultor de gelo c aprende
piano. Um versátil no mesmo dia
2 de fevereiro.

As brincadeiras são do mais
alto nivel inventivo como, por
exemplo, a a*na do brinde num
bar. Estar no cinema se transfor-
ma num saboroso prazer. Não
percam. Este è um bom filme para
se ver num tempo caótico como
este em que estamos vivendo.

MacDowelI
cm'Feitiço

do
tempo

AROLD Ramis, o diretor,
não tem lá grandes credenciais;
Bill Murray, o ator pricipal, pas-
saria despercebido na escolinha
do Professor Raimundo, e Andie
MacDowelI, atriz dc maiores pre-
tensões, deve andar dc caixa bai-
xa. Talvez isso explique sua parti-
cipação num filme onde é pouco
mais que escada para as peripécias
do protagonista. Feitiço do tempo
c uma dessas tolices simpáticas
que os americanos produzem com
grande competência, nenhum cs-
forço e freqüência maior que a
desejável.

Tudo começa quando Phil
Connors (Murray), repórter dc
TV egocêntrico e cm crise, dcslo-
ca-sc para uma pequena cidade da
Pennsilvania (talvez fosse mais
apropriada a Transilvània) para
cobrir uma folclórica e bem hu-
morada cerimônia anual dc previ-
são do tempo. Com ele viajam um
ci negrafista c a deliciosa produto-
ra Rita (Andie MacDowelI), com
quem vive ás turras.

Após a burocrática gravação
da matéria — que tem como astro
um animalzinho chamado de
marmota pelo tradutor brasileiro
— uma tempestade dc neve impe-
de a equipe de voltar. Logo o
rapaz descobre que, para ele, o
tempo parou cm 2 de fevereiro. O
fenômeno repete-se nos dias se-
guintes, mais do que suficientes
para que o azedo repórter sc
transfigure num príncipe encanta-
do c seduza, definitivamente a to-
dos na cidade — incluindo-se ai a
antes inexpugnável Rita. Ou seja,
outra açucarada história dc amor,
com uma das mais tradicionais li-
ções da moral hollywoodiana: só os
boas e sensíveis serão recompensa-
dos com o amor verdadeiro e belo.

Apesar disso, não se pode ne-
gar que o argumento é ate enge-
nhoso. Dificil mesmo dc aturar,
sem alguns bocejos, são a canas-
trice de Bill Murray, a càmcra

pouco criativa, os en-
quadramentos ba-

nais. Nenhuma sur-
presa, afinal de

contas. Ha-
rold Ramis

não é
Billy Wil-

der.
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Françoise Fourton c Paulo Grãcma^õntraccnam na peça 
'A História c uma história'

A patética 
e ridícula aventura humana

A,

TERESA MASCARENHAS

LHistória ê uma história foi
escrita há 20 anos por Millòr Fcr-
nandes, numa época cm que era
um desafio fazer teatro no Brasil c
escapar aos atos dc censura. Com
sua aguda inteligência c seu hu-
mor irônico c mordaz, Millôr
conta a História do homem atra-
ves dos tempos, apontando para a
sua caractcristica especifica o falo
dc ser "o único animal que ri".

O homem ri dc si mesmo, das
tragédias da sua existência e Mil-
lór faz ver que a aventura humana
tem algo dc patético c ridiculo,
comentando dc forma critica os
vários períodos da história da hu-
manidade. A partir da criação bi-
blica — "no começo era o verbo"

c ai vieram Adão, Nero, Voltairc,
Balzac, Lincoln —, do Paraiso,
passando pela Antigüidade greco-
romana, a Idade Média, o Renas-
cimento, as Revoluções Francesa
c Industrial, chegando até a época
dc hoje, abordada nos episódios
da recente vida política brasileira.
Millôr Fernandes é mesmo o
Mcrlin do humor.

Eles nos pi ova que o riso é
revolucionário e que, brincando
com a história do homem, é possi-
vcl provocar no espectador o pen-
sar sobre a condição humana.

A História è uma história está
cm cartaz no Teatro da Casa dc
Cultura Laura Alvim, dirigida,
nesta nova versão, por Gracindo
Júnior, com belos e simples cena-
rios de Marcos Flaksman c uma

iluminação eficaz dc Jorginho de
Carvalho.

Paulo Gracinco é o narrador c
mcstre-dc-cerimônias e, do alto de
seus 82 anos, 62 de carreira, cm-
presta a maior dignidade ao per-
sonagem. transmitindo toda pai-
xão pelo teatro e pela arte de
representar. Ao seu lado, no elcn-
co, estão Françoise Fourton e
Paoletti. que desenvolvem uma li-
nha de humor farsesco. procuran-
do valorizar ao máximo o jogo do
ator com o texto, que é o forte do
espetáculo.

Por tudo isso, é mais do que
recomendado assistir A História e
uma história para ouvir Millôr e,
além dc se divertir, levar para casa
farto material de reflexão.

Humor resiste a um formato antiquado
JI..... a^mIamp /w I '\ Lm t rtt rla> P »/V.

A,

HF.KNARtX) JAHLONSKI

LHistória t* unia história nos
remete a dois tipos dc pavsado.
Um por seu conteúdo, onde o
autor Millôr Fernandes faz atra-
vés dc recortes bem humorados
uma retrospectiva dos melhores e
piores momentos da civilização. E
outro pelo seu formato: este tipo
de espetáculo — misto de coleta-
nca e exploração de determinados
temas — que, num passado relati-
vãmente recente, fazia a cabeça de
uma geração, hoje não se mostra
tão eficaz.

O diretor Gracindo Júnior
-ssubreiKxnãfcõm compclêncnrrr-

texto dc Millôr. ainda que o mes-
mo. ao ser atualizado, tenha man-
tido algumas referências meio ex-
temporâncas. Mesmo assim a
peça nos surpreende ao mostrar
que é possível fazer uma comédia
inteligente, sem apelações, pala-

vrões gratuitos ou baixarias diver-
sas. Outra boa sacada do diretor
foi colocar Paulo Gracindo como
urna espécie de contador de hisló-
rias, sentadinho no canto do pai-
co. qual um vovô carismático e
irônico, desfilando, ainda que
com eventuais tropeços, sabedo-
ria e comentários sagazes.

Um casal de atores completa o
elenco responsabilizando-se pela
dose indispensável de movimenta-
ção c ritmo. Françoise l ourton
sai-se muito bem. emprestando
beleza c presença. O outro ator,
Paoletti. adoentado, está sendo

provisoriamente substituído pelo
próprio diretor Gracindo Júnior.
No dia cm que assisti ao cspctácu-
lo. ele eslava estreando no papel.
Apesar dc seu inegável talento,
suas naturais hesitações fizeram a

peça emperrar no ritmo, além de
prejudicar os números musicais,
presumivelmente desenvolvidos

para explorar os talentos de Pao-
letti.

O cenário dc Marcos Flaks-
man. pragmático e de bom gosto,
tem contra si apenas duas inexpli-
cavelmcnte mal montadas lapa-
deiras laterais. Os figurinos de
Cynthia da Cunha se adequam
bem às necessidades dos atores,
de rapidamente colocarem adere-
ços em cima dc um traje básico
para poderem encarnar tantos c
tão distintos personagens. Jorgi-
nho de Carvalho criou uma ilumi-
nação sensível, usando c abusan-
do das lâmpadas dicróicas, o
novo must das luzes cariocas.

Em suma, em que pese os pro-
bkmas dc falta de ritmo e de limita-
ções aqui c ali, a História segundo
Millôr consegue alcançar seus obje-
tivos: o dc promover uma reflexão
divertida acerca dos feitos (mal ou
bem) de nossos antepassados Sc
não é possi vcl modificar a História,
ao menos podemos rir dela.
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Pioneiros

Mostra traz ao Rio

obras de ingleses

do século passado

S primórdios da fotografia
estão no Museu Nacional
de Bclas-Artes, na exposi-

çãó l're-Ríiphaellle photography,
que reúne 76 reproduções de de-
sohadas paisagens e tristes retratos
pincelados por daguerreotipistas e
fotógrafos ingleses no século pas*
sado. A mostra, trazida ao Brasil
pelo British Councii. vai até o dia
11 de junho e abre todos os dias,
menos às segundas-feiras.

A importância das fotografia»
prè-ráfaelitas vai além do mero
interesse cronológico. A desço-
berta dos processos de reprodu»
çào fotográfica vieram ao encon-
tro das experiências dos pintores
ingleses da época. Hunt. Millais,
Còllins, Hughes e lnchbold desen-
\ojviam uma arte de grande rigor
técnico que aspirava representar a
realidade "de maneira verdadeira
e absolutamente descomprometi-
da", de acordo com a expressão
do pintor John Ruskin.

'Apesar da idealização da frase,
ela resumia as preocupações da-
queles artistas, adoradores dos
antigos mestres italianos. Dai a
expressão prè-rafaelilas. que os
fotógrafos passaram a comparti-
lh&r com os pintores. Estes, que se
aproximavam do hiper-reahsmo.
tentavam abarcar um universo ca-
da vez mais complexo e confuso.
Até certo ponto, a fixação da rca-
liijade ordenava e silenciava o ru-
moroso caos que desembocaria na
industrialização e urbanização
acelerada do final do século 19.

¦ A nascente fotografia — então
compreendida muito mais como

Retrato de um pintor, registrado por Julia Cameron A menina Alice Lidellclicada pelo escritor Lewis Carroll

uma arte do que uma técnica —
foi uma revelação para os pinto-
res daquele período. Ruskin des-
creveu os primeiros daguerrcóti-
pos como se "um mágico tivesse
reduzido a realidade, permitindo
que ela pudesse ser levada para
uma terra encantada."

As 76 pranchas são assinadas
por 14 fotógrafos. As reproduções

(quase todas num sepia formal)
enquadram velhas ruinas perdidas
na campina, milharais solitários,
árvores fantasmagóricas c paisa-
gens cobertas de neve.

Entre os fotógrafos escolhidos
para a mostra estão pintores do
porte de Dantc Gabriel Rossetti c
escritores de renome como Levws
Carroll. Matemático e contista de

valor, Caroll — cujo verdadeiro
nome era Charles Lutwidge
Dodgson — retratou uma série de
provocantes ninfetas, com as
quais mantinha uma sinuosa rela-
ção, com lances de onantsmo e
pedofilia. Sua musa predileta era
Alice Liddell, protagonista dos li-
vros Alice no pais ilus maravilhas e
Alice nu pais do espelho — uma

foto dela está na exposição. Entre
os pioneiros expostos há suas mu-
Iheres: Lady Clementina Hawar-
den e Julia Margareth Cameron.

Para deixar claras as intimas
relações entre pintura e fotografia
naqueles anos de transição, tam-
bem estão na mostra reproduções
de 10 quadros de pintores como
Ruskin e John Evcrctt Millais.

r
VIONT AN DO com 30 pesos pc-
sados da cultura nacional — entre
eles Josué Montcllo. Barbosa Lima
Sobrinho e Ferreira Gullar —, foi
reeditado ontem o Conselho Nacio-
nal de Política Cultural. Em reu-
nião no Palácio Gustavo Capine-
ma. no Rio, retomou-se uma
tradição firmada em 1938 e inter.-
rompida durante o governo Colldf,
Durante a cerimônia de posse xlo$
conselheiros, o ministro da Cultucw
Anionio Houaiss, propôs a revitalt^
zação do Instituto Nacional do LK
vro para evitar que obras de pouco.-
valor comercial, mn| de vrainjeiob
portància para a ailtur.t' bMSÍtóira.
desapareçam do mercador —* -

Segundo o ministro» uma das
ações para evitar o que chamou de"crime cm matéria de editoração"
seria a edição de um número redu-
/ido de exemplares para distribui-
ção apenas as bibliotecas puhhcas.
enquanto as obras de relativo valor
comercial seriam editadas através
de convênios, com uma tiragem
maior, para distribuição ao merca-
do. "Um dus atributos do oruào
será o aconselhamento 11a edição e
reedição de liuos", disse Houaiss,
O ministro anunciou ainda a assi-
natura de um convênio entre o int-
tituto Brasileiro de Patrimônio CuT-
ttiral (IBPC) e a Petrohrá.v para a
restauração do palácio Gustavo
Capanema. no valor de USS 4 1111-
Ihõcs. Durante a reuniàow Anionio
Houaiss propôs também irerwçíio
de uma ordem nacional do ui<írifft
cultural, que seria conferida anual-
mente a nomes de destaque da cul-
tura brasileira. E justificou a idéia:"Muito freqüentemente, um bnisi-
leiro em vida não é contemplado
por seu trabalho e uma semana
após sua morte ganha títulos."

Antes da reunião, o escriiof J<v
sue Montcllo, uce-presidente dtí
novo Conselho, definiu a importai?»
cia do órgão: "Precisaníõs cruir
condi,òes que levem a valôri/açãb
da sensibilidade cultural do Brasil.
E importante que se acredite no
pais como eterno. Esse projeto \isa
o futuro." O presidente da Associa»
ção Brasileira de Imprensa. Barbo-
sa Lima Sobrinho, também estava
satisfeito com o novo projeto: " An-
tomo Houaíssé um homem de nrtui-
ta imaginação e certamente entfort-
Irará recursos para que o conselho
seja bem sucedido."

O 
próximo 

capítulo de 

'National 

Kid'

O herói 
'culf 

dos

anos 60 chega em

setembro ao vídeo

CARLOS IIELl DE ALMEIDA

Morcego

no 
palco

X ORTALEZA — 0 vôo rasan-
te de um morcego do Theatro Jo-
se de Alencar sobre a atriz Denise
Stoklos, no último sábado, levou-
a a cancelar a apresentação de SOO
aiios — Um fax para Cristóvão
Colomboi Denise se preparava, jã
^cs:ida c-on? o figurino do espetá-
cujo, para ensaiar a marcação de
luz. quando o animal sobrevoou o
palco. A atriz desistiu de fuzer o
espetáculo e suspendeu também o
de domingo. A fobia de Denise ao
pequeno habitante da casa de 83
anos criou um problema para o
produtor de sua temporada cm
Fortaleza, Osiel Gomes. Ele teve
dé Orçar com o prejuízo de CrS 30
milhões. A diretora administrati-
vi do Theatro José de Alencar,
Maninha Moraes, diz que nflo
abre mào da pauta. 

"0 
problema

é da produção da Denise, que não
teve segurança fisica para fazer o
evehto. O produtor tem de assu-
mir,", afirma. Segundo ela, "as

p&soas têm que trabalhar profis-
siçoalmente".

' Quanto aos morcegos, o que
o Pheatro José de Alencar pode-
riá'fazer, já foi feito, dizem os
administradores. Pôs em março
oito quilos de naftalina no tca-
trp: e não garante que \á elimi-
nar os animais.

LU1TO cm breve, os fãs da
série de TV National Kid final-
mente vão poder levar o seu culi
herói para casa. A distribuidora
paulista SatoCompanyjá acertou
o lançamento do programa japo-
nès — desenvolvido em 63 e desde
então gravado no inconsciente de
uma geração inteira de telespecta-
dores — no mercado de vídeo
brasileiro. O pacote começa 3 ser
detonado em setembro, quando
chegam ás locadoras e distribui-
doras os primeiros capítulos das
três histórias desenvolvidas para o
personagem: National Kid contra
os Incus ventisiaitos (13 episódios),
National Kid contra os seres abis-
sais (nove episódios) c National
Kid contra os monstros subterrà-
neos (oito episódios). "Nossa
idéia é lançar duas fitas por mês,
com seis episódios cada", revela
Erancisco Ucha, diretor de mar-
kcting da Sato.

É uma oportunidade única pa-
ra os cultores do programa, um
dos precursores da invasão de
Jaspions e outros super-heróis
modernosos criados pelos japonc-
ses nos últimos anos. Os 39 episó-
dios da série (os outros nove fa-
zcm parte do segmento O misièrh
do garoio espacial e ainda estão

sendo negociados com a Toei
Animation, produtora do senado)
viraram cinzas cm um incêndio
no> estúdios da TV Rccord, ainda
nos anos 60. Mas a volta de Na-
ritmai Kid á terra de 0 patrulheiro
rodoviário promete »er a ponta de
lança de um projeto mais ambi-
cioso da Saio.

"O lançamento de National
Knl no mercado é apenas um tes-
te. Sc ele der certo, temos a inten-
çào de trazer também os episódios
da série Ultraman, outro popular
programa da época", antecipa
Francisco Ucha.

A Sato é a responsável pela
entrada de Akira. desenho anima-
do cm longa-metragem de Katsu-
hiro Otomo, no Brasil. Nelson
Akira Sato, dono da distribuído-
ra, é um entusiasta da produção
televisiva japonesa. 

"Ele é fã do
National Kid e sempre quis lançar
a série em vídeo no Brasil", conta
Ucha. E o interesse pelo velho
Kid pode puxar a importação de
outros gêneros produzidos no rei-
no do microchip. "Estamos 

pen-
sando cm trazer as principais pro-
duçòcs cm desenhos animados
japoneses. A própria Toei produz
cartoons fantásticos, como Ana e
o anel mágico", revela Ucha. Por
enquanto, os brasileiros vão se
contentar com as luxuosas fitas
do National Kid, que possível-
mente virão acompanhadas de fo-
lhetos explicativos. "É 

para as
i pessoas não ficarem meio perdi-
das." —

Um personagem 

'kitsch'

PARA quem chegou no meio
da sessão: National Kid foi o pri*
meiro seriado de ficção cientifica
criado para a TV japonesa, no
inicio dos anos 60. Tinha como
protagonista um sujeito de roupas
espalhafatosas, reconhecido pelos
golpes de caratê, a visão demoli-
dora e a saudação Auika!, o grito
de guerra mais ouvido no recreio
da molecada dos anos 60. Natio-
nal Kid defendia os terráqueos de
monstros de látex, voava pendu-
rado por fios e andava por entre
maquetes disfarçadas de prédios.
O pequeno telespectador de cn-
tão. que hoje anda na casa dos 30.
não sc impressionou pela preca-
riedade técnica e o kitsch do pro-
dulo criado por-Nagavosni Aka-
saka

E olha que National Kid não
tinha qualquer pretensão intclec-
tual ou moral. "Nada tinha um
motivo muito concreto", esclarc-
ceu Akasaka numa entrevista ao
JORNAL IK) BRASIL em outu-
bro de 1989. "O ritmo de trabalho
era muito rápido c. às vezes, eu
nem linha tempo de me preocupar
com o roteiro", revelou. National
Kid nasceu como garoto propa-
ganda dos produtos eletrônicos
da National, uma das principais
empresas do ramo e patrocinado-
ra do programa. Nascido como
estratégia de marketing, o herói
so não contava cair do esqueci-
mento de seus conterrâneos e.
mais esquisito ainda, virar objeto
cult no outro lado do mundo,
num pais carente de super-heróis
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Critica à moral 

'yuppie

Sidney Pollack fala de

seu filme The firrrf e

da estrela Tom Cruise
BARC1NSK1

Correspondenlo
I ps ANGELES —Sidney
I i Pollack. 59 anos. é um
JU ilos diretores mais respci-
lados do cinema americano. O
que não o impede de ter cnfren-
lado dificuldades nos últimos
anos. Em 1990. seu filme Hava-
na. com Robert Redford. fracas-
sou na bilheteria. Agora, no cn-
lanio. o diretor parece ter
retomado o rumo do sucesso
com TheJirm. um bom filme de
suspense estrelado por Tom
Cruise e baseado no romance
homônimo de John Grisham. O
livro já vendeu mais de sete mi-
Ihões de cópias só nos Estados
Unidos.

The Jirm conta a história de
um jovem e ambicioso advoga-
do. Mitch McDecre (Tom Crui-
se), que recebe uma proposta ir-
recusável para trabalhar em uma
firma. O que Mitch não sabe é
que a empresa está ligada com
negócios escusos da máfia de
Chicago.

Como Fausto, Mitch vendeu
a alma ao diabo. Ganha muito
dinheiro, mora numa mansão
com a esposa (Jcanne Tripplc-
horn), mas não pode abandonar
a firma sob pena de acabar as-
sassinado.

The firm resultou em um th-
riller acima da média, com õti-
mas interpretações, como a de
Gene Hackman. O diretor Sid-
riey Pollack recebeu o JORNAL
DO BRASIL par a uma entrevis-
ia.
— Como tocO leve a idéia de

adaptar o roman-
cc The firm'!
— Na verdade a

Os anos 80 história me foi
i oferecida pela

abriram 0 Puramount. Eles
caminho compraram os di-

rei tos de adapta-
para a çào do livro antes
¦hmrn mesmo de ser pu-

blicado (a empre-
desesperada sa pagou uss

pelo mi1 
ma*

• • -J* Ht*|B—

sucesso
nusentos de Gris-
ham). Eles con-

 trataram dois
roteiristas para

adaptar a história para o cinema
e me mandaram as duas versões.
Achei que nenhuma iria funcío-
nar muito bem na tela. Liguei
para a Paramount e disse que
faria o filme se eles me deixas-
sem contratar dois roteiristas:
Roberl Towne (Oscar de melhor
roteiro por Chinatown) c David

Rayfiel. Sabia que era uma his-
lóna muito difícil de adaptar pa-
ra as telas. Por isso resolvi fazer
mudanças e mexer nos persona-
gens. para conseguir uma histó-
ria que fossefllmàvel.

Foi >ocê que escolheu Tom
Cruise?

Não. foi ele que me escolheu!
(Risos) A Paramount mandou o
livro para Tom na Europa,
quando ele eslava filmando ( m
sonho distante (For aml away) c
ele adorou. Ele avisou a empresa
que queria fazer o papel pnnci-
pai, mas só se tivesse um diretor
de quem ele gostasse c um bom
roteiro. Ele sugeriu meu nome.
Quando Tom soube que eu ha-
via aceito o convite, assinou o
contraio sem nem ler o roteiro.
—¦ Mas vocês nunca haviam Ira-
balhado juntos...

Sim, mas eu fiz toda a pré-
produção de Rain man c escolhi
lodo o elenco, inclusive ele. Foi
ali que nos conhecemos. Depois
nos reunimos várias vezes para
ver se achávamos algum projeto
para fazer juntos.

Por que você nào dirigiu Rain
man?

Vamos dizer que foram pro-
blemas de contrato. Quando \i
que eu não poderia dirigir o fil-

me. convidei Barry Levinson pa-
ra meu lugar.

Voltando a The Jirm: a histó-
ria me parece uma critica no era
ao sonho yuppie de sucesso a
qualquer preço. Você concorda?

f; lógico. Acho que aconteceu
alguma coisa durante os anos
80. que abriu o caminho para

Tom Cruise
(acima) como o

ambicioso
advogado dc 'The

firm. novo filme
dc Sidney Pollack
(abaixo), que já

atuou sob a
direção de

Woody Allen

 _ .

'*' fE^Kg

essa preocupação yuppie, essa
busca desesperada pelo sucesso.
Hoje a cobiça assumiu propor-
çòcs inimagináveis, O persona-
gem central. Mitch McDcerc.
subitamente ganha de presente o
sonho americano, ganha um
Mercedes, uma mansão, mas lo-
da essa riqueza veio da corrup-
çào. da roubalheira.

Muitas pessoas reclamaram
das mudanças que »occ fez na
história...

Eu adorei o livro, mas não
poderia fazer uma adaptação li-
teral da história. O estilo lucra-
rio de John Grisham e muilo
difícil dc se adaptar para a tela.
Ele é muilo dctalhisia. cria sus-
pense cm detalhes. Por exemplo:

tuna das passagens mais emocio-
nantes do livro é quando Milclt
passa horas xerocando docu-
mentos para provar as falcatruas
da firma. Você fica naquele sus-
pense: será que vem alguém? Ele
vai conseguir? Isso ocupa cem
paginas e eu não poderia passar
meia hora do filme mostrando
Tom Cruise em frente a uma
maquina de xerox. Ia ficar um
lédio! l'or isso. eu c dois roteiris-
ias passamos sete meses reescrc-
vendo a história

Você acha então que é difícil
se fazer uma adaptação fiel de um
li»ro para o cinema?

Muito difícil. Isso se dc\e ao
falo de que. quando você esta
lendo um livro, seu cérebro se
encarrega dc visualizar as cenas.
Cada pessoa imagina um persa-
nagem diferente, que age de uma
maneira diferente. É lógico que
muitas pessoas que leram o livro
vão ficar decepcionadas, achan-
do que 0 personagem que eles
criaram cm sua imaginação era
mais interessante.

Você está preocupado com a
competição na bilheteria? Não
de\e ser fácil lançar um filme na
mesma época em que Jurasih
l'ark e Uísl acuou hera...

Para falar a verdade, sempre
fico desesperado perto da es-

Iréia! Mas acho que o Tom
Cruise vai atrair muita atenção
para o filme.

E sua carreira de ator, como
está?

Nào gosto muito de atuar
Eu só trabalho como ator
quando acho que vai ser uma
experiência divertida. So fiz
Maridos e espo-
sas porque ado-
ro a Judy D.ius. <>n'
c 0 m q li e m e u
contraceno. Eu fralxáo

como ator

quando
acho que

vai ser uma

experiência

divertida"

ódeio ensaiar cc-
nas, por isso
gosto dc filmar
com o Woody
Allen. que iam-
bem nào gosta
de ensaios.

Quer dizer que
tocè ensaia pouco
com seus atores?
Mas você é conhe- ¦ '' '

cido por ser um
grande diretor de atores, (atores
cm filmes de Sidney Pollack já
receberam 14 indicações para
Oscar e ganharam quatro).

Acho que ensaio demais lira a
naturalidade dos atores. Prefiro
lazer só dois ou três takes. para
garantir. Mas acabo quase sem-
pre usando o primeiro takc. que
c o mais espontâneo.

Luz, câmera, ação e uma boa trilha sonora
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HUGO SUKMAN

Seul (foto menor) está na trilha de Proposta indecente

InQUANTO centenas de
pessoas sobem e descem as in-
clinaçòcs dc Serra Pelada para
buscar ouro, alguns garimpei-
ros urbanos reviram os escani-
nhos das melhores lojas dc dis-
cos atrás de preciosidades. São
as trilhas-sonoras de filmes,
disputadas a tapa por fas de
cinema c música.

O garimpo muitas vezes nào
e .cm vüo. Na Modern Sound dc
Copacabana, por exemplo, é
possível encontrar cerca de 5(K)
lilulos dc trilhas, a maioria im-
portados. Traídos pelo deseja
(Com a canção andrógina Cr-
ying game dc Boy Gcorge) e I
dupla rida de I eronique (com a
música estranha dc Zbigniew
Preisner) são algumas das péro-
Ias achadas na loja. Como os
discos são importados direta-
menie pela loja, muitos títulos
nào esquentam lugar na disco-
teca da Barata Ribeiro: c o caso
dc Mudança de háhilo. que mal
chegou c já acabou.

Das já lançadas no Brasil, se-
gundo o gerente da Modern
Sound. Pedro Passos, a mais
procurada é Proposta indecente.
A trilha conta com participações
para lá de decentes de Lisa
Stansfield {In ali tlie right pia-
ces), Seal (Oui of tlie window) e
The Pretender» ( / w not in /ore).

Algumas bandas sonoras
são raras. Caso da antológica
trilha de O selvagem da moinei-

i leia (Rumhle fish no original),
escrita pelo ex-baterista do The
Police, Stewart Copciand, cs-
pccialmente para o filme dc
Erancis Eord Coppola. Outra
pérola injustamente esquecida
é a trilha de Milcs Davis para
Aseensor para o < adajah\o. íil-
mc dc Louis Malle realizado
cm 1958. "Estas trilhas eslào
no nosso catalogo mas são ra-
ras", despista Pedro Passos.

Na Gramophonc do Shop-
ping da Gávea, também e possi-
vcl encomnir algumas- pérolas..
A trilha de Uni c orpo que eai. de
Bcrnurd Hermann para o clássi-
co dc Hilchcock está entre os
discos mais vendidos. Entre os
importados, já há poucos exern-
plares da osearizada trilha do
Alludim (o CD nacional só chega
ás lojas dia 5 de julho) dos estú-
dios Disney c do novo filme dc
Arnold Schwarzcneggcr, O idti-
mo grande herói (com novas do
Alice in Chains e Megadeth).
Mas é nos schos que se cncon-
iram as irilluis mais difíceis. Na
Satisfaction, em Copacabana,
podc-sc achar a trilha dc Mata-
dor de aluguel, o filme-pancada-
ria que carrega a música de Jefi
Healey. o guitarrista cego cana-
dense. Já na Pointer, de Ip;inc-
ma. a procura de irilhas-sonoras
é grande, sobretudo as que têm
rock n roll ancestral. Cry bahy c
American graftii representam os
anos 50, enquanto uma versão
pirata da tnlha de U t 11 /v. dos
Beatles, c a cara dos 60.

O último grande herói
(alto) tem o rock pesado
do Megadeth e do Pcarl
Jam na trilha

'mm.
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(Upo 4*). Café ám mumbk.
úméom, CHy-Toar tlliiih Hr>.
ma opçÔM: Bolai PrmU Oaolro
(Upo 4*) oa Botai Mlt ?•nla
(Upo 5*).

/ 7 mMm no Nüi
/ Uotal Sol Tropical^

/(Upo 8*), próximo
/ à praia de l^perapuan,

/ oom café da manhà,
/ 7 rafalçõea. traalados.

Njcltytour e ahow de lambada.
/ Outras opçôea de bot4ia: 1
(Porto Segruro FUt (Upo 4*) I
I e Paradim (Upo 5*) I
\ Am Domingon '

MACEIÓ
' 8 mUn mo
Boto! Bavária (tipos*)CENTRO; Qaitanda, SO.SIJ

Tal.: 881-44»»
COPACABANA: Sutt Ciar*. 7(VB1J
Tal.: aS»-18»B
TXJÜCA: Saena Peft*. 48/X4 ÍO-I
Tal.: 8O4-4803
IPANEMA: Vlac. Plrajá. 381/14- 100
Tel.: 521-1188
BARRA: (Kotibri) Rua OU«irlo
Maciel. 4ttl/lj. D - Tal.: 404-8137
NITERÓI: (ConUotur) Rua Moreira
Ceaar. 889 SIJ 800 - Tel.: 710 7401
NOVA IOUAÇÚ: (ManxHour)
A». Oo*. Roberto Silveira. 814
Tal.: 788-3873
PMESTKME O SEU AQEMTE D€ V1AQCNS

SERRAS "

GAÚCHAS
SALVADOR

Ao* Oomingos

Marlúcha Monar6 Arjun/o¦¦¦ia

Aos Oomingos
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3Üafete
Por USS 9. os turistas tem dirvito ao uccsso nas 17quadras dc Wimblcdon. o torneio mais importante do circuito mundial dc tênis. As finais na quadra central (acima) custam USS 67,5

JORNAL DO BRASIL

Washington
Olivetto
dá suas

dicas sobre
a Itália.
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O templo do tênis

O torneio de Wimbledon marca o início do verão londrino

Rio do Janeiro — Ouarta-foira. 23 de junho de 1993

ÍNDICE

NAo pode ser vendido soparadamenlo

MARIO ANDRADA I SILVA
Corrospondcnlo

correntes e antigas campeãs
dc Wimbledon homenagean-
do indiretamente torcedoras e
convidadas. Isso tudo sem fa-
lar na Rainha Elizabeth II
que comemora este ano 40
anos da sua coroaçào.

Nenhum evento do esporte
mundial respeita tanto suas
tradições como 0 campeona-
to. O Ali England trata o tênis
como um religião e o tênis
considera Wimbledon seu
templo mais sagrado. Respi-
ra-se tradição o tempo inteiro
durante as duas semanas da
competição. Até as pancadas

De barco no Rio Negro
Promoções do Freo-Shop
Eicursúos na Disney 
Parque itos Dinossauros ........
Como Programar Sua Viagem
Senhores Passageiros
Embarque..
Ecolunsmo no México

Londres 

- Para os
ingleses mais autênticos,
o campeonato de tênis

de Wimbledon marca o inicio
oficial do verão, tempo dc
morango com cremes e cham-
panhe no jardim. Londres se
embeleza como nunca para
receber turistas e tenistas no
Ali England Lawn Tennis
Club. o clube das 18 quadras
de grama. Wimbledon e tão
famoso entre ingleses e tênis-
tas que não precisa de ne-
nhum adjetivo para ser reco-
nhecido. 0 logotipo oficial do
torneio traz apenas a inseri-
çâo. O campeonato e o nome
do bairro onde ele acontece:
Wimbledon.

0 campeonato de Wimble-
don este ano é dedicado às
mulheres. Ganhou assim um
charme extra. Até 4 de julho,
os organizadores do principal
torneio dc Tênis do mundo
irão homenagear pela centési-
ma vez a participação femini-
na na grama sagrada do Ali
England Lawn Tennis Club.
Na verdade, as mulheres co-

meçaram sua carreira cm
Wimbledon no torneio de
1884. quando a senhorita (co-
mo todas as tenistas são trata-
das no Ali England) Maud
Watson venceu 13 concorren-
tes. Fazem portanto 109 anos
que a mulheres jogam tênis no
subúrbio chique de Londres.
A festa programada para o
campeonato deste ano serve
apenas como um gentileza es-
pecial ao suposto sexo frágil.

0 motivo feminino foi es-
colhido para que os organiza-
dores tivessem uma desculpa
para presentear todas as con-

AfWJO

dc chuva fazem parte do ri-
tual religioso. Um projeto mi-
lionário de reforma da quadra
central que previa a constru-
ção de um estádio coberto foi
vetado pelos diretores do clu-
bc sob a justificativa de que a
chuva faz parte da tradição e
que Wimbledon não poderia
romper com o velho hábito de
ter seus jogos adiados por
causa da garoa londrina.

A grama que os melhores
tenistas do mundo destroem
durante os 15 dias de campeo-
nato faz parte da alma do tor-

neio de Wimbledon. Por cau-
sa dela, o campeonato tor-
nou-se o mais famoso de
todos. Para cuidar do tapete
esverdeado uma equipe de 16
jardineiros comandada por
Eddie Seaward passa o ano
inteiro cm ritmo dc dedica-
ção exclusiva. Durante o tor-
neio o clube contrata 140 es-
tudantes que são
engarregados de cobrir as
quadras em caso de chuva.
Mesmo assim a grama conti-
nua vulnerável a um inimigo
noturno e fatal. As quadras

dc grama são o banheiro pre-
dileto de algumas raposas que
moram no parque dc Wimble-
don. Sempre que a segurança
dorme no ponto acontece a
tragédia dos jardineiros. As
quadras amanhecem com fai-
xas de grama queimada por
xixi de raposa. Os organiza-
dores então ficam sem saber
se comemoram mais uma tra-
dição respeitada ou se choram
pelo trabalho perdido dos sa-
cerdotes jardineiros.

¦ Continua na pig. 4

Partidas: 650
Func»nár>os: 1.500
Consumo: 12 lonotadas d® salmão. 23 toneladas do morangos.
30 mil porçtos do peixe (rito com batalas, 190 mil sanduíches.
110 mil sorvetos, 285 mil xícaras do chá. 90 mil copos do chopo
12.500 gafralas do champanhe. 100 mil roleiçôes
Jornalistas: 700
Boto*os:138
Botas usadas no torne© 2 600 dúzias
Juízos: 330
Endoroço: Ali England Lawn Tonnts Club (Church Road.
Wimbledon. London SWA, 5AE)
Ingresso mais barato: USS 9 (apenas paia entrar no clube)
Ingresso mais caro: USS 67.5 (linal masculina na quadra contrai)
Estação do metrô; Wimbledon (o brtheto custa 1,10 libra)
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mHTfrcflAS BA PACOTES PARA O CARIBE _ CONSELHOS PARA QUEM VAI VIAJAR A FLORIDA
NVJUBsmA AMERICANO E MEXICANO MlS! * MAS FERIAS DE JULHO

¦ lrl A Agfincia WHT, de S4o Paulo, lan^ou r— . *. 'fry '-f.m 
BM 1 Em Orlando, eabsolutarriente BEBIDAS ALCOtiLICAS

pacotes para o Canto Americano necessario vocelalugar um carro. Nao s8o servidas nem vendidas a
Bl Mexicano incluindo Cancun, Cozumrt, mSifiSWWWPraticamente ndo ex.ste serv.po menores de 21 ano?
¦* IMS ¦.. Nassau. Repoblica Dominlcana, Grand II I Wrl If HI ''WWIIIIH T| I 1 9''h^h^'h^0™ M'am' GORGETAS

_rrfm Cayman. Bermudas • Jamaica. Os - S»T «•' ^r™!raio?,mn^ Nos restaurantes e para motoris-
pacotes consistent em opcionais de 3 ou Hi ^ nosnnr umL A5uaL™S^»" tas de taxi - 15%. Carregadores

Kdk<&T DtSOUZA 4 noites, partindo de Miami pari os =S5gfaSafe': "OSufr, dla. Asvantagens se. de males no aeroporto ou hote.s
$<!) : -" /. •- destlnos aclma. incluindo passagem 3 Se voce vai narlinrvir d« um *100 por volume, 80S porteiros' 

ghgLtfpAasaji
™LN®2^E"^2e"BBA*A10,M ^^ssasass: aisr-"—"™

ESPECIAL BRINDE PARA fnodifno t Iumjooo RMinivIo oy§ cfuzsnfe os ffivos wtocicws A ctrifnflnii dc um'sImoco a RvidflntRfnAntA »*e N0 ~ Nso ©squccct 3 19x3 obn*
¦ AGENTES DE VIAGEN8 %£S&&$t?SXg$iS U'&ZZlSSICVZi&Z

As lojas AM Brazil e a New Compute, do BELLA TOUR, DO RIO p™**'"J*""**™ 9mUn **• "» *«< Woetor Jr.. mente ofereceM os prcjutos 
vend.dos no Estado

•mpresirio Edson Lamardo, em Miami. O movwnento para )u(ho naa eacursdee Pf«»d^ doG^ Kto^ a dezenaa dt ccmrfdadoa. antra e»ea jomaiates 4 - Em Miami nflo se preocupe LIGACOES A COBRAR
esti oferecendo um especial brinde para promovidas peia Universal Turismo »fl«n<ii de WjWIdegnw palsei com o ingles. Mas, em Orlando, O brasileiro que se encontra em
todos os agentes de viagens que Be*# Tour esU ucdente. A escurato C00*"*10..P?!0. „fff** •**»» Charters de L'Atanfacne em SINaza»e, situacdo e completamente dife- qualquer parte dos Estados Uni-
comparecerem as lojas a partir desta data. dirtgide a irea de Dtrallo, acompanhada Nanlee. o M.^.Wlrahnl Inowa de proa i pap*, ranfida 41 mi toneiadas para aos e deseia tek telefonar para o
O otojetivo, segundo Edson, * moetrar aos por Quia aspecJattzado. oh safe para 1246 pan«Qll'<>»- De suae 62} «Mrm. NH Mas Ma Hamaa, _ nrAm BrasM ¦ ci,fe,arxiJ?v?Jl9ar °
professionals do turismo as novidades am » neceuidedao do grupo aeU Inrtulndo eala da eetar comi aott que Uan.mwww rum MM Ma, cercada de CARTpES DE CRCDITO maro 1 -800-344-1055 Pode
eWrftnlcos e produtos de (nfornOtica As ™*° •ofcHada. Pgr oU*» Mo janeiae panoramicas. As suHeedetoo rapreaeiMW maia de 20% «as caHnaa. 8to J&JTX!* I?1'<*« ^le,9n" (ifiolu-
tofas ficam no numero 125 SE 2nd viagem "RANCHO PARA CRIANQaa"(4M «catoinea aapacMwenla evades para detteienlaa «ata». Acawada ae M ^42^lS2S2.,?SAi®*i' lWnWiS4o4ne!!,,,?i'Avenue, em M.ami 18 anos) sando uma grande nwldade. PW* no rnesmo camarrte a muMos deles ae comunieara IransJormand^se n,«t». nu--.Tnri»mpois a crian^a braiMeira tart canlalo dHala Ma am um com capacldade para alt 8 pmeaa. ilaandn aa vtaoana fwn>am Jflf* 008 Estados P1*'*? 2 i

AMEC CENTER RENOVA com a amerlcana a vai ver coma * a vMa '¦ Untdo#.* bratel, no Rio de Janeiro.

tSS2=£S= Sasa&s 
O DESTTNO * 1 NOMUNDO PARA COMPRAS

estoque de mercadorias p»a,alende. SEJA QUIA NOS ESTADOS |\ /I I /I |\ /I I

ssrswrasas IVI I r\ IVI I — FLORIDAtunstas brasiieiros Oessa forma todos *•'.T0** * UnJvectal .M ,M «L S„ ? JL. ^L. . BMBMMBMI
serio atendidos nas soliclta$6es de Tunsmo, do Rio Mo aeleciooando ^ ^

SSKtr-r^?^* SC^H3LE*i IULHO 
-mfei ae Farias - calor . alegria e a

instrumentosnamti propyl Jc mjlhatW de brasikirpj etq ^ /gr/

compubrascomputers MIAMI - abaixo o mapa dc 
"downtown" 

[m^TtTh,;instrumentos musicals do melhor es/lio e OFERECE NOVIDADES __ J _ _ _ I _' _ J. __ I / ,4.
tabrica^So deve ptocurar ouvti Segundo Domingos Trefmo, um dos OlIOC 3S lO|3$ 3£U3Td3ITl OS tUTlStc-IS. | / ® Miami
especialistas no assunlo No caso da MTI dirigentes da Compubras Computers. /nn»nntn...« ui iv 1 / (Embarque dos Cruzeiros
Musical, que lem na dire<;Ao Rosa empresa que cada dia oferece novidadcs v> lUOWntOWn Miami/- Hnpo«tanta:A FLAGLER STREET 6 a I Maritimos)
Rabinovich. formada em violino pek: com 08 ultimos lan^amentos em ,SI,,NAIIOkA1 (n,r rua principal de DOWNTOWN MIAMI / /
Conserval6r»o Tchaikowsky, dc Moscou. InformAtica A Compubras lem co*w.mc»ii (cvntro de Miami).EU drvidc a parte sul / / *
interessado pode obter 0 que deseia,com estabelecimentos em Miami, Orlando. jj nw tustmt danorte. / / /¦ jr/^j|
a melhor confiarvja Vale a pena visitar Manaus e Paraguai (Ciudade del Este _ ._ _____ ______ ¦ _____ ' I Xl' .y» j|lo)a para ver os inslrumcnlos. Endere^c Assunlo) O Importante • que o estoque § p . . j, I jA'V > I127 SE 1st Avenue, em Miami. Fa« (305) da empresa esta sempre atuakzado Vale « tiorcl * U
381 8914 confenr £ ^ II. /$ •' /H I

MOVIMENTO *' NEJndSWM TAS'FAIWAS , 
'f' '

estA em p*coo funciooamento 2 almhe bose kemwqoo T
REVISTA EM MIAMI AMBRAS Rent a Car, do empresAno Jos* I j&ORREN 15 I I n American _/M. ttiNE >rd «nm « T

de Almetda. dando opoirtumdade •jr.- ™— I J3L Rminc** I* 2"
PROCURA SOCIO ! facilKlades aos tunstas brasOeiroe em |/ !jj / V' mi. ja.., J S Tradine •w'«m«<im MIAMI Bavsid*

Esl4 surgmdo uma boa oportunidade para ¦'"B* carro sem problemaee com mu«as if —___J WKlmi * doias nUiunni \
quem qutser investir nos Estados Unidos ,ftc"Kladcs Os escr«>r>os ficam na / ditHEC mtm ne 1st Street Mseind«»<im l«ojas,resuurantes)
Revista de circula?3o. pohcromia. com Republic Drive, em Orlando e reservas / wnt. in.sum \  QE3BEC&9•nais de 5 anos no mercado e de gfande 3^8^°^.tw 1 f 71 WtF^'uVu.lTlxKencial, com tiragem m4dia mensal de , Tamtom na Republic Drrve • ln<6rv-Y-r^ amnoAnc «urwo s>V\
10 mil evemplares. legalaada no pals. " EC "•»«» do brastero En»o Up. ta^QOCa r.a m VV/ende 50% das cotas Conlato no Brasil Carvalho que atende em tudo reUoonado h<«t4a me. mi najm 1T* OMMmrmto** A
aelo teielone (021) 266 6127 ou em Miar.it a aluguel e compras de casas em Orlando ^CEGEDCKZJ ' ««™i*#»tiue\ lj - \ p—-«—
011 305 758 3811 com sra Lucienel Telcfone (-!07l 363 0154 L_*£J rwm PUglM St t it cQUIPOS iC\ I 1 MIAMI* -> Y 100 N.Suc«ym Btwf 1001 -

meJuST^ MEDICOS JlM. ELCCTHONICS CENTERS East Flaoler Streetmidtiudwo tflwH 1 CANT1NHO tast Flagler stroot
RESERVA DE HOTEIS 5 utumn+mm,\ 00 rubens yARIG

o"lando I i 1. Karan-Or ^ ^^"-.ISSrSS3^ 1
Travelodge Orlando Flags (International Drive) Us* 6200  — I11« se 2nd Av., •" mbuchcosi nwrvxt,
Travelodge Central Park .... UsJ 64 00 % pmpumm Annm

US SS 15/3 Isss^r- 9"-,'i2!"r 
,nc-

Best Western Plaza (Standard - International Drive) UsJ 58 00 «° ^ ___ r Mm no c«*To ^-lasea.dBest Western Plaza (International Dnve com cozmha) Us$ 64 00 tj
Best Western Plaza (International Dnve -1 quarto - com cozinha) ............Usl 7200 JUSUL?' Sko6 i / JUKI*** SE 1st Street •£ ¦>
Quality Inn Studio (4 paxs • com cozmha e cal* da manhS) immmlsuwi I / TRANSMARES 1fA?Tg _N. >»>n> ni m . rs#lJK?
Quality Inn Apart (6 paxs - quarto/sala/cozinha e caf« da manhS) MM~~1 X /I MM " J / r*J[RAVELTI \ timfflBIEB 5.Rodeway (International Drtve - caf« da manM) I CuSSD »5 sew sSl??"iSI0t I" se irt slrwi 3 WWT R,°mt SMC*
Rodeway Dockside (Casa eqmpada -1 quarto - 4 pan) .^.UsJ 64.00 ^*"*1 Computers I tUJli* * L fTjTn un Ciai S tee Soxti lxi)n« atvJJ| m
Condomlnio Dockside (Casa equipada - 2 quartos - 6 paw) UsS 96.00 aut m%th* «v*nu* rAKS OH1EXTA1. fVOS O^- —^
Condomlnio Dockside (Casa equipada - 2 quartos -8 paxs) UsJ 106 00 1 f—^ UtiUMMI se It**, Tm*m /^, • *""2 —& cn'uuiT
KISSIMMEE . Sib 

"S OO^^rL < 7 
 

,mTravelodge Kissimmec Flags UsJ 36 00 ie CWlanoo L rSuWiiHS AvJaa4w Alff BEIBC - / a.
|avelnn UsJ 4500 VT , La *- -fl S fk V lmmo.uinc.iulPark Inn (Standard - com cozinha)  UsJ 53 00 186 south / f Yfil / w | SE 2nd Street .
Park Inn (2 quartos-com cozinha) UsJ 10500 / ABEL / VASP /
MIAMI >sjr- camTTiu UknM UM M* > A L L /
Howard Johnson C Center UsJ 64 00 ¦* I I ... ' IW5&V ' "¦ J
Dupont Plaza UsJ 64 00 / 7** —M Howard Jolin«)ii Mmg too Sou«h BNcaymBMt. | 114
Everglades U.l 66 00 / / 

^^Hotd AUPMA, CO.M»U;Tl.;,<S
Miami beach  ,,0$ewAwwfarleton (com cafe da manha)  UsJ 35 00 / ^ 25
Sasson «. UsJ 39 00 / m SE 2nd str*«t \ ^ ^Holiday Inn Ocean Side UsJ 73 00 fiTT^ _
NEW YORK OPQAO Miami ™~raj 

^ Aluguel de carro em Miami ?
Ridio City Apart (49ht St - 2 pais - com cozinha) UsJ 90 00 BRASIL Convention Hyait .
Radio City Apart (49ht St -4 pars-quarlo'sala'cozmha) ... Usj 11300 M se 2nd stMt Center '.ZZ& ii .i 9 Bl*cayr>« Blvd. " . , . . , „ . r
^idio City Apart (49hl St • 6 paxs - 2 quart os/saia/cozinha)  UsJ 114 00 2nd 

Street 
^ 

"°<C | Inlcrnalional RcnljHCar
rp4 Dupont C!S

Outros hotels e demais servi(os tavor consultar I'' Plaza Hotel Tel (309) 171-7(14
; NO RIO: UNIVERSAL TURISMO - Av N S de Copacabana 330 ^"<1091 •*•-*432

grupo 1203 -Tel 255.4139 e 733 3336 (plantfto) MMaM.. jb yU Hta.wn.Baw iS^^r^MiST0
EM ORLANDO: LET ME TRAVEL-FAX. (407) 363.4443 Btecayn* Bay in»matK>na. oe Miami

Baia de Biscayne

f\ATi Aluguel de Cam OS MELH0RES PREQ0S I ^mtBgrnaaanaaa» & BWWWIiWffl

[CLASSIC] 3i Tmuitoficllpara SBRASIL
- brasiieiros.m... SS.8s,,srrS i 

"-SSSw?2- J?a«|T4TTTI

computhis & cellular wlnternational SSSSS.TT""!". .mmi ik  ^ jBSRKB'M ISSSS (S !JS II?
Gnmde Abertum! On^s« «<¦<« c»*co» de rrw«iti IMrl MarnaMoiM "SSS 2,00 X 3.00 $430 S 500 s 269

TCir Pant *% •»«»«» okxlotipout acantriM moHcait QOuaHty OutM Center IW3M -^?3mar 2.30 X 3.30 S 650 S 850 S 349RiT^wlooo"54 99 ^ i^eru a v#ar 
mti musical lotfaMntmi^fflH I IOJA (OJA ccunnnisxlonci I

• TUDO EM 7521 Intemttionil 0iiv« Tel. (305)871.7616 wflHP' B I ^wiCM^yio«vo f«wc2StKAo#uo I
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ESPECIAL BRINDE PARA
AGENTES DE VIAGENS

As lojas AM Brazü e a New Compute, do
impresârio Edson l amar do, em Miam),
está oferecendo um especial brinde para
todos os agentes de viagens que
comparecerem as lojas a partir desta data.
O objetivo, segundo Edson, é mostrar aoa
profissionais do turismo as novidades em
eletrônicos e produtos de informática. As
lojas ficam no número 125 SE 2nd
Avenue, em Miami.

AMEC CENTER RENOVA
ESTOQUE PARA JULHO

A AMEC Center, a maior loja brasileira
nos Estados Unidos, segundo informa
LIjiz Cláudio Ferraz, está renovando todo
o estoque de mercadorias para atende*
aos inúmeros grupos que virão a Miami no
próximo mès de julho - alta temporada de
turistas brasileiros Dessa forma todos
serio atendidos nas solicitações de
mercadorias da melhor qualidade e com a
garantia da AMEC.

NOVIDADES EM
INSTRUMENTOS NA MTI

MUSICAL EM MIAMI
Quem estiver em Miami procurando
instrumentos musicais do melhor es/llo e
fabricação deve procurar ouvii
especialistas no assunto No caso da MTI
Musical, que tem na direção Rosa
Rabinovich. (oimada em violino pele
Conservatório Tchaikowsky. de Moscou, c
interessado pode obter o que deseja com
a melhor confiança Vale a pena visitar a
lo)a para ver os instrumentos. Endereçc
127 SE 1 st Avenue. em Miami. Fax (305)
361 8914

CARTÕES DE CRÉDITO
Os mais importantes cartões decrédito internacionais tio acei-
tos nos hotéis, empresas aéreas,
restaurantes e lojas nos Estados
Unidos-

Ma/ina Parle HotelCOMPUBRAS COMPUTER8
OFERECE NOVIDADES

Segundo Domingos Trefmo, um dos
dirigentes da Compubras Computer»,
empresa que cada dia oferece novidades
com os últimos lançamentos em
Informática A Compubras tem
estabelecimentos em Miami. Ortando.
Manaus e Paraguai (Cmdade dal Este e
Assunção) O importante 4 que o estoque
da empresa está sempre atualizado Vale
conferir

MOVIMENTO
Já está em pleno funcionamento a
AMBRAS Rent a Car. do empresário José
de Almeida, dando oportunidade e
facilidades aos turistas brasileiros em
alugar carro sem problema» e com muitas
facilidades Os escritórios ficam na
Republic Drrve. em Ortando e reservas
pelo telefone (407) 345 0156 4 FAX (407)
381 8914 •" Também na Repubbc Drrve
fica a EC Realty do brasáeiro Erno
Carvalho que atende em tudo relacionado
a aluguel e compras de casas em Orlando
Telefone (^071 363 0154

Porto da Miami
(Embarque dos Cruzeiros

/ Marítimos)
istiusaiionai co*r

Tãs<fawicas
ALPXE aose KEMWOOO
11INE Ird AmnREVISTA EM MIAMI

PROCURA SÓCIO !
Está surgindo uma boa oportunidade para
quem quiser investir nos Estados Unidos
Revista de circulação, pohcromia, com-nais de 5 anos no mercado e de grandenotencial. com tiragem média mensal de
10 mil exemplares, legalizada no pais,/ende 50% das cotas Contato no Brasil
aelo telefone (021) 266 6127 ou em Miar.n
011 305 758 3811 com sra Luciene)

A 
American
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East Flagler Stroet
VARIORESERVA DE HOTÉIS

ORLANDO
Travelodge Ortando Flags (International Drrve)
Travelodge Central Park
Howard Johnson Fashion Mall (2 café buffet)
Howard Johnson Universal Tower
Best Western Plaza (Standard - International Drtve)
Best Western Plaza (International Drrve com cozinha)
Best Western Plaza (International Drtve -1 quarto - com cozinha)
Quality Inn Studio (4 paxs - com cozinha e café da manhã)
Quality Inn Apart (6 paxs - quarto/saia/cozinha e café da manha)
Rodeway (International Drtve - café da manhã)
Rodeway Dockside (Casa equipada -1 quarto - 4 paxs)
Condomínio Dockside (Casa equipada - 2 quartos - 6 paxs)
Condomínio Dockside (Casa equipada - 2 quartos - 8 paxs)
KISSIMMEE
Travelodge Kissimmec Flags
Save Inn 
Park Inn (Standard - com cozinha)  
Park Inn (2 quartos • com cozinha)
MIAMI
Howard Johnson C Cenler
Dupont Plaza
Everglades
MIAMI BEACH
Tarleton (com café da manhã)
Sasson .....s.
holiday Inn Ocean Side
NEW YORK
Rédio City Apart (49ht St - 2 paxs - com cozinha)
Rádio Crty Apart (49ht St • 4 paxs - quar1o'sala'cozinha)
Rádio Crty Apari (49ht St - 6 paxs - 2 quartovsaia/cozinha)

Koren-Or^
otvruMes tai e rimf "««

Xxnm
Ê**9.

K«r»n-Or SE Ist Street
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241 se 1U St » 122
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HotelSE 2nd StreetI 6& SOUTM

WEST^ ABELmcnoNia
VASP

How^id Jolinuxi Ç
Hotel 5/ 104 SC 2nd

conwâMmiauN-
122 SC 2nd SliMt

ÍÍISiÇfiTOj^SV
333 SC 2nd Sfrc«(

Aluguel de carro em Miami 7Míaiiii
Convention
Ccntcr

OPÇÃO
BRASIL
89 SE 2rtd Street Blscaync Blvd

íjjjjp Inlcmalional RniUCar

Tel (SOS) •7I-7S14^Í^12Í
Fax(lOS) (44-4452
bem parto do Aeroporto
International de Miami

Outros hotéis e demais serviços favor consultar
NO RIO: UNIVERSAL TURISMO - Av N S de Copacabana. 330

grupo 1203 - Tel 255.4139 e 733 3336 (plantão)
EM ORLANDO: LET ME TRAVEL - FAX. (407) 363.4443

Rot»rt(VMo<<c>M da F&tt* - JB Biscayne Bay
Baia de Biscayne

Aluguel de Carro
em Miami
É muito fácil para
brasileiros, comna com 4

^Internationa
H RentaCar

Tal. (305)871.7616
Fax.(30S) 168.4452

OS MELHORES PREÇOS
DE MÚSICA EM MIAMI
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MTI MUSICAL
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AIOJA QUE TEM OS MElHOOfS PflfÇOSEI
CLASSIC

0.60X0.90
1,00X1.50
1.26X2.00
2,00 X 3.00
2.30X3,30

COMPUTERS & CELLULAR
Grande Abertmra! SC71 MamaMonal Ort

Ouaüty OutM Centar
Orfanda n. taaia A
TaM407)M1-aCM fÂ
FAX<407mi-arit ^

Piomocio do mét oo« USS2&4 99
Epson Pimie» T-5000 plu»TUDO EM 7521 Intemational DtiveINFORMATICA ORLANOO Fl 32619TELEFONE Tel, Fax (407) 3M 1531
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CABINES EXTERNAS CABINES INTERNAS
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ORLANDO
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0 passeio de barco revela o espetáculo do encontro das águas com o Rio Amazonas
¦*• w

TB l-EI IA MAGALHÃES

IWl ANAUS — Apesar de iguais
I V I na ess®nc'a- c'as na0 se m'stu~

UM. ram jamais. São as águas bar-
rentas do Rio Solimòes com as águas
escuras do Rio Negro, que comanda-
das por leis da natureza formam um
espetáculo único cm pleno coração da
Amazônia: o Encontro das Águas. Pe-
gar uma embarcação no Porto de Ma-
naus e passear pelo Rio Negro, cortan-
do a imensa floresta Amazônica, num
autêntico safari, é um roteiro que tem
seu ponto máximo no Encontro das
Águas.

O começo de uma viagem pode ser
um simples bate-papo com os barquei-
ros e pescadores do porto. Descobre-se
de imediato que as aguas do Rio Soli-
mões são barrentas em conseqüência
da terra que vai desbarrancando e que
as do Rio Negro são escuras porque
escondem no fundo enorme variedade
de plantas subaquáticas. E mais: que
elas não se misturam em razão das
diferenças entre a densidade c a corren-
te década um dos rios.

Complicadas explicações cientificas
saidas com naturalidade da boca de
populações ribeirinhas. È no passeio
pelo Rio Negro, rumo ao encontro das
águas, que se percebe um mundo á
parte no cotidiano dessas populações
ribeirinhas. Qualquer que seja o roteiro
escolhido, todos vão passar por igara-
pés c ao largo de casas às margens do
Rio Negro.

São nas janelas dessas casas que cs-
tão rostos de nordeslinos que atraídos
pelos projetos de colonização migra-
ram para Manaus e são hoje o maior
contraste da história da Amazônia —
apesar de viveram cm plena selva, vi-
vem. em sua maioria, da farinha de
mandioca plantada no roçado c do pci-
xe pescado no rio. São eles que vão
formar o espetáculo ã parte que seduz
turistas: nas mesmas margens do rio
em que despejam seus esgotos, as mu-
lhercs lavam louças, roupas c filhos, ã
frente de casas tão frágeis que ao pas-
sarem por elas as embarcações dimi-
nucm a velocidade.

A explicação, mais uma vez, vem dos

Indicações

18
"V

O Encontro dsst Aguas acontece a
quilômetros do conlnj do Manaus

Por 14 quilômetros, as águas do Rio
Amazonas o do Rio Negro riflo so mis-
turam

O passeio padrAo dura sois horas o
inclui sorviço do bordo

As saldas acontocom às 9h. com retorno
âs I5h

's barcos saem do porto de Manaus e levam os
passageiros pelos 1$ quilômetros do Rio Negro

ate o Encontro das Aguas com o Rio Amazonas

barqueiros que comandam as excursões:
a velocidade pode provocar ondas no rio
c as águas invadirem c inundarem as
casas, destruindo o pouco que os mora-
dores têm. Mas não são apenas as popu-

laçòcs ribeirinhas que fazem
parte dos roteiros turísticos.
Botos mergulhando ao lado
das embarcações, bandos de
macacos por entre as árvores,
ruidos de aves afugentadas
com a presença de gente, co-
bras dagua, cipós batendo no
rosto, minúsculos peixes sal-
tando das águas escuras c
uma scmi-escundáo resultan-
te da densidade de árvores
são flagrantes constantes do
passeio.

Mas antes de se chegar ao
encontro das águas passa-se,
ainda, pelas vitórias-recias.
Os barcos cortam o caminho
das plantas c è possível toca-

Ias e descobrir sua aspereza e espantar-se
com o tamanho das folhas, cujo diâmetro
chega a I.8 metro. Para-se ainda nos
igarapés (canais naturais, navegáveis o
ano inteiro), para um arriscado mergulho

nas águas escuras c onde lojas com pro-
dutos artesanais esvaziam os bolsos dos
turistas.

Ao longo de lodo o passeio observa-se
uasc que obrigatoriamente a grandiosi-
lade das favelas — bolsõcs de pobreza

em meio á milionária fauna amazônica.
O encontro das águas, finalmente, soma-
se a todas as surpresas do passeio. Por
mais fotos que se tenha visto ou por mais
descrições que se tenha ouvido, nada se
comprara á visão daquele fenômeno da
natureza, ladeado por uma imensidão de
verde.

Nos roteiros há também opções para
se ir a Anavilhanas, um arquipélago de
cerca de 400 ilhas cobertas por floresta
virgem, que formam um labirinto de ca-
nais c igarapés. Ou. ainda, caminhar cm
trilhas pela selva, conhecer a Reserva
Ecológica do Parque January, onde há
uma tribo indígena, c até pernoitar em
plena selva. Há roteiros para os mais
variados bolsos.

Como chegar — Há vôos
diários para Manaus. As
companhias oferecem des-
contos de até 50% para o
preço normal da tarifa, em

classe econômica. Na Varig (282-I3I9) a
passagem custa CrS 21.955.400; na Vasp
(292-2080) sai por CrS 18.294.200 e na
Transbrasil (297-4477). CrS 18.290.000.
A taxa de embarque custa CrS 354 mil.

Não há ônibus saindo do Rio para
Manaus. A conexão pode ser feita em
Belém, onde o passageiro deverá pegar
uma balsa até Manaus. Pela Itapemirim
(253-4148) até Belém casta CrS 3.702 mií.

Hospedagem — Tropical
Manaus (Estrada da Ponta
Negra, a 18 km do centro de
Manaus, na Praia da Ponta
Negra. Tel: 240-7776, no

Rio). Diárias com cale da manhã: CrS
8.800.000 (apartamento casal) e CrS
7.920.000 (apartamento solteiro). Taj
Mahal Continental (Avenida Getúlio
Vargas 741. Tel: 262-0107, no Rio).
Diárias com café da manhã: CrS
4.284.000 (apartamento solteiro) e CrS
5.100.000 (apartamento casal). O hotel
tem vista panorâmica para o Rio Ne-
gro, piscina, sauna, sala de ginástica,
bar na cobertura, teatro, boate, piano-
bar. c 147 apartamentos com televisão,
ar-rel ri gerado, frigobar, cofre c telefo-
nc. Hotel Amazonas (Praça Adalberto
Vale s/n®. Centro. Tel: 092-622-2233.
Fax: 092-622-2064)— Diárias com cale
da manhã: CrS 3.500.000 (apartamento
casal) c CrS 3.000.000 (apartamento
solteiro). O hotel tem piscina, bar. res-
taurante e 182 apartamentos com ar-re-
frigerado, televisão, frigobar e telefone.

Passeios dc barco — O ro-
teiro que passa pelo Encon-

jJL lro das Águas, o Parque
^^85 Ecológico do Janauary (que

os turistas percorrem de ca-
noa. visitando os igarapés c vitórias-ré-
gias) e a Ilha de Terranova (com planta-
ções dc seringueiras e cacauciros). da
agência Amazon Explorers (092-232-
2511) custa CrS 1.500.000 por pessoa. Os
barcos partem diariamente, ás 9h e retor-
nam às I5h. O preço inclui almoço e
traslado dc qualquer hotel cm Manaus
até o porto.
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Ferias no Club Med ij

Rio das Pedras. I

Voce descansa um mes l

em apenas 7 dias. (

US$ 122 A DlAtlA COM TUDO IMClUlDO: T?f toil fWtti (0900) 113782. M
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Intormnçócs

Seu deicanso • lazer sáo mais
agradáveis saboreando as delicias da
nossa cozinha mineira e internacional
Oieta. • Alondimento pi dotioenles e
terceira idade • Fonio exclusiva de água
mineral alcabna Recresçao i.ilanlri •
Balneário Cinco piscinas duas térmicas
e uma c( hidromassagem • Diárias
completas, meia pensáo ou so com calé
da manhá

Agora ficou rrui-, fácil. rápidaK^haratn viver
a* loucas cmoçflcs lx:fta\.

Pau <|iic a tcm|>ora(|j veja um sucesso total, voéfpotlc voar
diretamente para lá por um preço tio atraente <|uanto a%

promoçflc* <lo\ hotéis. Confira:
l-rctaniento VariR direto Sâo Paulo - I^as Inflas
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—A KAR!S!K DIVIDE C
CARIBE EM 3 VEZES.
AEREO ? TERRESTRE

ARUBA 06 NOITES • J x USS 32900ARUBA ECURAÇ AO-
08 fíOlTES ¦ 3 X USS 399 00ARUBA. BONAJRE E CURAÇAO
08 NOITES JxUSSd2900

HAVANA. VARADERO E CAYOIARCO
08 NOITES 3 t USS d J9 00HAVANA. ARUBA E CURAÇAO13 NOITES JxUS$ 5<19 00CANCUN 07 NOITES 3 X USS S69.00BASE APT" OU PIO

Condições ru jçénctj

Muita neve jii eniu cm Las LcAu».
<mí preço* dos hotéis e do iiéreo também.

Só fultii você. \etiliu viver e**ii louçn cmoçtV».

Comuna seu Agente de Viagens ou
Amtricsn Express (OU) 284^622
SnowTlm» (0M) 231-3492/2118 Intacpoint (011) 881-9400
SWom (021)533-1191/220-1857 TlnnsstJénBcs (011)2582211

KaribiK

US$ 122 A OIAêIA com JOOO IHCIUÍOO:
20 osportos tom Instrutoros. Trõs rofoffõos diárias maravilhosas,
tom bohidas. Shows noturnos. 60s suporaaimados o Miaitlab
para as triaafas. Mo Club Mod voti tira uma somaaa do firias
o fita tom.a sonsafão do que tirou um mis.

rou mtti (oíoo) 113702.
«I* rfe Jontlro ¦ Ul.i (021) 542-5442.
Oe l/f v» pera o «e» Club M»d Ixptrf.
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Seu detcanso e lazer sao mais|
agradiveis saboreando as deticias da I
nossa cozinha mmeira e intomacional |Oieta. • Alondimento pJ dotioenles e 1terceira idade 'Fonleexclusrvadeigua B
mineral alcabna Recrea;ao i.ilantri • fl
Baineario Cmco piscinas duaslermicas n
e uma c! hidromassagem • Dianas H
completas. meia pensao ou so com cale fl
da manhi U
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I ONDRES — A ausência confirmada de Mò-
I I nica Seles preocupa os organizadores de Wim-
JJ bledon, mas não chega a afetar cm nada a
movimentação do público que se prepara para acom*
panhar a festa das quadras de grama. A dupla de
tenistas é fundamental para garantir a qualidade
técnica do torneio. Só que para o público, tanto faz
quem joga, porque Wimbledon c importante sozinho.
0 que interessa mesmo é a movimentação dos notá-
veis, os morangos com creme, a champanhe geladi-
nha e a badalaçâo empresarial dos centros de hospi-
talidade. Tênis mesmo só nas finais.

A chuva costuma ser companheira inseparável
Wimbledon. Quando começa a garoar os
interrompidos na hora. Nem assim o
abala. Acaba tendo mais tempo para passear
alamedas do Ali England Lawn Tcnnis club.

0 campeonato de Wimbledon perdeu um pouco
do charme sofisticado do início do século sem
deixar de ser o evento do ano para os ingleses. A
cara do Ali England mudou para dar lugar ao
marketing. Hoje o campeonato é um salão de negó-
cios com 46 centros de hospitalidade que as empre-
sas interessadas em agradar seus principais clientes
alugam por cerca de USS 20 mil por cada três dias.
Os convidados de luxo sequer têm tempo de assistir
os jogos ao vivo. Eles preferem as Tvs instaladas
nos Hospitaly Center onde a champanhe é mais
gelada c o morango traz aquele gostinho de grátis.

Em 1991, foi inaugurado um museu cm Wimble-
don. O acervo conta com raquetes, uniformes,
jóias c troféus dos campeões ao Aberto da Inglatcr-
ra. Na saida, uma lojinha oferece suvcnirs. Recen-
temente, foi inaugurado um salão de chá. anexo ao
museu, que fica aberto o ano todo.

Wimbledon preserva uma tradição antiga de bom
relacionamento com a monarquia britânica. A pri-
meira visita de um representante da família real
aconteceu numa segunda-feira, dia 15 de julho de
1895 quando o pricipc Batthyan>; Strattmann acom-
panhou a princesa Stépanhie da Áustria para assistir
ás finais masculinas de duplas. A rainha Elizábeth II
esteve no Ali England Lawn Tcnnis Club pela primei-
ra vez no dia 6 de julho de 57. Era um sábado. Depois
disso ela voltou pelo menos outras quatro vezes a
Wimbledon e seu marido o príncipe Philip outras seis
ou sete. Desde 1969 o campeonato passou a ser feudo
do duque de Kent. Ele sucedeu sua mãe na presidèn-
cia do Clube e desde então entrega todos os anos o
troféu de prata aos vencedores do campeonato da
tradição. Na década de 80, Wimbledon voltou a cair
nas graças da Corte Britânica. Motivo: é o esporte
preferido da princesa Diana.

Em 1972 e 1973, Wimbledon sofreu dois boiço*
tes. Parecia que o mundo iria acabar. Wimbledon
é muito maior do que os atores que fazem parte do
espetáculo. (M.A.S.)

,4 alemã Stcfll Gráf. favorita no

Ingresso* — Não ha nada
mais atraente no inicio do
verão londrino do que o
Campeonato do Ali En-
gland Lawn Tcnnis Club

Conseguir ingressos, neste época, é uma
verdadeira penitência. A direção do tor-
ncio coloca á venda apenas os ingressos
populares, que custam U$S 9. c servem
apenas para o torcedor entrar no clube
— não garantem lugar nas quadras.
Entretanto, eles costumam se esgotar
antes que o torcedor consiga pronun-
ciar a palavra I-n-g-r-e-s-s-o.

Os ingressos para o campeonato de
Wimbledon sâo vendidos na base do

sorteio. Os interessados devem cscrc-
ver para o ALI. England Lawn Tcnnis
Club (Church Road, Wimbledon.
London SW19 5AE) aos cuidados do
"Tickct OfTicc" com pelo menos sei1,
meses de antecedência.

A carta deve sair do Brasil no inicio
de dezembro para ganhar no sorteio
uma entrada para um espetáculo que
acontece cm Julho. Os preços oficiais
dos ingressos numerados para o cam-
peonato variam entre USS 9 (entrada
no clube sem lugar marcado) c USS
67,5 (lugar na quadra central para a
final masculina).

Existe também a solução do câm-
bio negro, Neste campo, pelo menos,
os brasileiros levam uma certa v.inta-
gem pois têm mais experiência com
cambistas do que os europeus Não
pare de pechinchar Os preços sempre
caem. Os cambistas costumam abrir o
mercado pedindo USS I (XX) por cada
ingresso para a quadra central Na
primeira conversa o preço já cai para
USS 600 Com persistência você pode
obter até dois ingressos por USS 400
Menos do que isso também já é sonho.
Os cambistas são muito organizados
em Wimbledon. Eles se comunicam
com telefones celulares. Têm noção

exata de como está a relação entrú
oferta e procura de ingressos a cada
dia.

Como chegar — A melhor
opção c o metrô. Busque a
District linc em direção a
Souihficlds, c desça na es-
taçào de Wimbledon 0

clube fica a 15 minutos da estação numa
caminhada cm descida. Existem opções
também com os ônibus das linhas 93.39
c 200. mas nenhuma supera 0 metrô em
facilidade de acesso e rapidez. Mesmo
para as pessoas que estão com carro em
Londres o metrô segue sendo imbativcl

IMPKRDIVILII1SOPÜ PROMOÇÃO FIGUITURÜ

Vajo o qua aipara voct CM foccn: MM|
no. ditcolaco, shopping», quodro» da
téni» a tquoth, piteinot téfdlkot, mini*
club» p/críonçoi, rattouronte, bar com
lorairo a o gronda atpatòculo do fiava.
Emborque nano a digo li» O pfomoçftol

Soidosi 17,34*31/07 —

Q7 • 14/03 "

vôos DIRETOS

ACUSO < TCRCSTNI
P/^PeSSOA APT» DUPLO

VAHIO/UMITCO

CONVITE
T l>o|l»«e/CAM r

¦ IMUAOOSHOTIl C/CAM DA MAMMÀ

lowoow »lutwo» Aiau

Ataco + TB»«esTHe
|f/ PCSSOA APT- DUPLO

331.7734 / SOT-331 1

PROMOÇÃO ESPECIAL
596-2820
Junina 04/07

Cnltla* Novas - 17/07
Otndo da Ciiancn • 30 07

HOTEL FAZENDA VAHAXAS IM> LUÜI
FÉRIAS DB JULHO — DKSCONTOS ¦SPECIAIS

L+QO 04'« P4«C4 P«-0«'>1A0J C«'«gu«< Cêrry n*4fJ«it 0»C'C#M« C4»í'OI C*rr\ÇKy% <3p »o»'i»r •
tufròo* P'ttâ <39 t«'f oom*r co/n grê»<to wêf€#J* £>• tfutat H>>19 «O cu"*' P>*C'n* •
tSun* C^j»'4í • apft C* rv » CC«« D^-c-OM CO^»^ Céi*>r»

RCMRVAt MMN0«/1M40S4a) S4)t7C • 94104»

US$ 1.179,00"
|oàf»o • boi» D61 • b* txnpoíodo)

SHOPPING DA QÀVEAi

2 X SFM
JUROS

CENTRO,
EXCELER

^233-7775/263-8468
VERTTOUR

239-8913 / 511*0541

¦ BAMHA. M
IRONTOUR
431-1060

.Cubai
ÉBIJUJ
OUV + RMDTB

casa 
piano

câmbio, poMqq»nt o turismo ».a.

SEMPRE EM BOA COMPANHIA
MSHEY TW MUST: 17 la

^osrafwçio coTpi('j cora toda a «tr»;òts
f<wd«s,« d« ratos cm Doncr e Epcot. Piwwe
(Wíx3, 3 pòfquts Kuitxoi ixixdo o *'ç* Os/,

jarWTtotrõé
ISanosanímadtporDA.
Cít da n*W tm Ortíndo
Coconut Grott, compra t «troço dc àactádl
tm Mians Gmí« «ptcufcziòoj tm todo o rottro
SM US$143* 10X 110-00 (adulto)
Pírte ttrrtsw cm apto quidoplo

MSHTf C/tCWyOKK: 19dui
Prograffaçio compita com 16 *V»;ótt cxbò»
c cafe da manhi cm Odando
Coco«í 6w c compus cm tom

4 ia, city !oif c compras cm New torte
GUas upcoaíadoi cm todo o rotwo
Hotts 5 estrelas cm todo o rotoro
SM US$ m ? 10 X 145.00 (adulto)
Parte terrestre em apto qutòicto

AlfGJUA OMOrbk 13 dias
Café da manhè cm todo o roteio, õrábus dc kao
com ar confeionado loodrcs, Pam, Basti,
Zuncfi, Wxuck. Ceva VHrçtiio, Venexa,
Ftorerça, Ai« !oma, Nice, Barcefru e Madri
tirto * terrestre 1SX US$123.00
Parte terrestre em apto duplo

NffOk MA0, IWQUUr «teu I
BNNUiidhi

ÜM di *wM, hetfis dl Uoprtmen e tufttíci
uÊm Si WÊ W^r- JPUMléffl. Hmri,
ütowm, TlMifades, btaabul e Aitne.
aàw*lEfelPtUS$3,1fl00
Pati kfiBtn cn çto duplo

•OMBMKDAiSCANDftUVU:
17 ou II (te

Cale di marM, hotós de l' catejona
Acompv^wntflto de juíi txasíe«t>, vivtando o
rtenof da EjcjtxW<m e seys txtos FjofOi
Arsterdam, tremen, Hmburjo.V^c, le^oland,
Kmtiaraand, lerjen, Vortij Fosj, IMt,
taácstrand, (Mo, Cstocokno, GoCicnCion.
IMera Dnanarguesa c Coptríiayn
aàco ? tmstre US$3,371.00
Pirte terrestre em apto dupfc>

CONSTE AO 0MNTI: Itite
Ok di MarM no Oferte, moa pérsio na Chna.
mundo jantar com o «amoso * Pato latjjeado'
Hotte de t' cmsoría, trem bata no Japio
Acompar^amento de brasioo
San Francisco, HonoükJ. Banjkok.
Honj tonj, Pttr«, Oafi «yoto, Hakone,
üamakura, To*yo e loj AMtles.
aéito * tetmtrt US$ S.!70^0
Parte terrestre em apto duA)

Rua Visconde de Pirajá, 365 lojas C/D - Ipanema
Tel.s (021)267-4615

•Rio Branco «Praça Mauá «Campo Grande

Rovalcp Caribbean877

SOVEREIGN OF THE SE AS
MAJESTY OF THE SE AS

tLFtmia Diferença

Carda
I\m Jmm • .. , ¦ fAY FAX FRÍE:

FS35H544 (on,214-0247 «n) 800 M?2iHTHKAIW^

t Havana/Varadero com café da ma-
nhá • Hotel 4 estrelas • Traslados

ar bicósííeS hí.z

Av Franklln Koosevelt 71 203
Tei 240 9878

Carro e Moto

Parada

obrigatória

no JB«
JORNAL DO BRASÍL

A VOLTA AO MUNDO EM 411 RELAIS & CHÂTEAUX

Desde sua criaçào a cadeia Relais & Chàteaux propõe uma nova arte de viver.
Esia associação única no mundo, reúne hoje 411 hotéis e restaurantes em 40 paises, sendo
153 na França.
Antigos castelos, mansões, moinhos ou abadias transformados em lugares dc prestigio
e qualidade excepcional.
O charme do lugar, a prcocupacào com o detalhe e a qualidade do serviço c da cozinha
que consagrou a cadeia através do mundo, garantem a você uma estada inesquecível.

SOLICITE O SEU GUIA 1993
Representação no Brasil

IMPERIAL TOURS
Avenida Treze de Maio, 13/GRP 2013

20031-000- RIO DE JANEIRO
Tel.: (021) 240-7749 - Fa\: (021) 532-2556

IMPERIAL TOURS
Avenida Ipiranga, 313/Conj. 92

01046-010-SAO PAULO
Tel : (011)258-7966- Fax: (011)231-5480

ti >nrs
IMPERIAL

Informação e Dircçào Geral - França
9. avenue Marccau 75116 PARIS

Tel.: (I) 47 23 41 42 - Fax: (1) 47 23 38 99

* ^ 77TT VIA/TTM JORNAL DO BRASIL4 quarta-feira, 23/6 93 VlACjbM
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Promoções do free shop
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Cada pessoa pode gastar até ÜS$ SOO cm compras no i

Além das ofertas tradicionais,
que incluem bebidas e produtos ele-
Irônicos, a loja Duty free do aero-
porto Internacional lança este mês
o folheto Duty Free Shopping Oour•
toei, que alerta os viajantes para as
outras atrações vendidas no acro-
porto: um festival de delicias a pre-
ços apetitosos.

As promoções vào até o dia 13
de julho. Para as mulheres, os des-
taques sáo o perfume Quartz, quevem de brinde na compra de produ-
tos Molyneux acima de USS 35; o
massageador anticelulite, que
acompanha a compra de produtos
Biotherm com valor superior a USS
40 c a nèccssaire de amostras a que
dá direito a aquisição de cosméticos
Givenchy acima de USS 30.0 mes-
mo brinde é oferecido a quem com-
pra perfumes Paco Rabanne çom
valor superior a USS 40.

As bebidas também ganharam

preços convidativos: pode-se com-
prar duas garrafas do licor Frango-
lico por USS 24, dois uísques Bu-
chanan's por USS 99,50 ou dois
uísques Logan por USS 41 A câ-
mera fotográfica Pcntax. que ga-nhou desconto de USS 24 e esta
custando USS 375, e a calculadora
Casio, que está saindo a USS 315.
proporcionando uma economia de
USS 35. sáo outras promoções da
temporada.

No folheto Gourmet. estão dis-
criminados os produtos que tradi-
cionalmente sào encontrados no
Free Shop. originários dos Estados
Unidos, França, Itália, Holanda,
Grã-Bretanha, Estados Unidos c
Suiça. Os queijos Camcmbcrt Prési-
dent (113g a USS 2,95) e Roquefort
Marie Grimal (lOOg a USS 4,50). o
Foie Gras de Ganso com Trufas
Rougie (310 g a USS 39.50). os

Escargots Menestrel (I25g a USS
14,50). o salmão defumado Bar-
thouil (USS 59,50) e o fondue Swiss
Kniglit (USS 800g a USS 9.95) es-
tão entre os produtos que merecem
atenção.

Quem gosta de guloseimas, iam-
bem pode fazer a festa: há biscoitos
Burberry (4 x I25g a USS 9.95),
pipocas para microondas Buttcr
(USS 4), chocolate suiço Lindt Na-
politans Assort (I Kg a USS 29,50)
e Batatas Pringles Natural (USS 2).
São oferecidos ainda molhos como
o Mango Chutney Bengal Hot
Sharwood (354g a USS 4,50) e o
molho inglês Lca Perrins (I42ml a
USS 2.95), ambos importados da
Grã-Bretanha.

Vale lembrar que cada passagei-
ro têm direito a gastar até USS 500
cm produtos, mas com uma ressal-
va: a compra de uísque está restrita
a 12 litros.

i PC JULHO"! TgpjSl
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|lncMi>»t t/a mm "* Cuba+ «ra*M*««MM«a««»nM|
* P. Terrestre apt duplo/pessoa
Varadero + Cancún + Havana USS «80 *
Varadero + Jamaica + Havana US$ 685 *
Varadero + Bahamas + Havana USS 68S *

com dota «mlwikii
i Kum (*ri4M da julho
HAMÇA — I Dl ai (4r«*«6*) • MOUROS M MÇO*

M SAtOAS — 4 04aa (I rtfêtfô*»)
Cofitutf : fM-#»1 mi 9Q1-OIOO
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t* uadMwwt programa para MTO
OâWMWO Saldaa 1»0T • II00 f>-
«•ndaio em 3 pegemenloa.
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Programe Suas Férias com Saúde

SPA LICIA AZEVEDO
HOTEL PORTOBELLO

0 LUGAR IDEAL PARA RECICLAR 0 CORPO E A MENTE
O MAIS MODERNO PROGRAMA DE ESTÉTICA E LAZER:

Emagrecimento • Baixa do Colesterol • Combata ao Stress
Acompanhamento Médteo •

FAÇA AGORA SUA RESERVA E GANHE DE 20* à 30% DESCONTO J
Próximos Períodos: 12 a 25/7 - 9 a 18/8 13 a 22/9

Pacotes: 03 a 14 dias
lnf.;(Q21)26S-7672/266-0889 s Fax:266-9394
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|hnaglRaçSoExiraofdinarámant* botânica Hotfwdagttn aos mafnfficotCaxato* (Hotén). Man pando am lugarat laionanttt-T0W0((T0, IÍÍAGARAFAU.S, 0K0ÍÜY, MU IMAS, «IOt(T«t/C,0UCMC. VANCOUVER. VITORIA, WHtSTLER («togam 4a Iram
paio rotairo mais Umittica do Canadá) P. GtORGE JASPEREDM0NT0N. CAlGAflY « BANff - asla «marido é conhacMo!mas o quaasti dentro dataéquadatiumbra - Sio24dhsdantrodo CAfiAOÂ a ainda aslicando ao iabukno ALASKA mm doscruza»os mais compiatos dasia (agito, da ANCHORAGE aVANCOUVER (Opcional) Quando voe! estivar am GAIGARY.BANff a JASPER, andando nos Glacáras da Alhabasca amColumbu e Jaspar, atravessando as MARAVILHAS 00 CAMADA- dt LESTE a OESTE até VANCOUVER • todo o ENCANTO DOSANÕES vai sumir, porque nada no mundo ultrapassa as balamdesse pais Imagine vapr 2 dias em TREM PANORÂMICO petasmontanhas do CANADÁ? - Voe* vai ficar deslumbrado com aviagem que preparamos para você.
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INFORMAÇÕES COM MU MtNTfMVIMCM OU COM

mUIlDO TURÍSTICO

munoo TURÍSTICO
Leva você a lugares extraordinariamente belos edite rentes, sáo viagens que não t«m çqnptnçOesnemsimiiares no Srasii. Munéo Tarmtke» sinônimo

/» de qualidade e bom goetp £
Nossos tours têm o sonho que voai sempre desejourealizar, solicite folhai os e vai ver o que incluímos *oferecemos: fabulosos hoftis, muitos deins utilizadosGxcfusivanwnt# por Mundo Turístico. Os Qrxndtososshows. janfares em lugares fascinantes que nío sãocomuns em excursOes deste estilo Os mais completostours, os melhores guias, enfim serviços que não têmcomparações. Excursões para pessoas de bom gostoque gostam de curtira vida, unindo o útil ao agradável
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Em 30 oi M d«s
•MUS ESPECIAIS • 01 AMUL i • 0E SETEMBRO.

Um Mundo de SONHO e POESIA
•« Asas d* LUXO • CONFORTO

¦DVA SUMIA, TAMTt, SMSAPWU • AUSTlUUA
nOUSMSOMNO

Aucktaod. Ouacriatown. Ug«. Tétano. Chmtchurcti,Kaikoura. Picton. Blenhcim, Wellioglon. Rolorua.Waitomo, PapMla, Mote», Bora Bora, Smgapuia.Melboornn, Sydocy a Buenos Aires, antre outras
SAtOA a 0E NOVEMBRO.

ilEKU«l\na EPC0T CENTER
b nos mais

fantásticos navios do mundo.
VocívwA seu nofrfio virar realidade quando se hospedar
nos luxuosos hotéis da Epcot Centnr a no labuloso
Gr and Ftoridinn da Disney a continuar a Las Vegas. Siofrnncisco. Los Angeles e Honolulu

S*018 OU M DIAS INOLVIoiVEIS.

Av. Rio Braaco, 1SM>r.2033
Tal. PABX (021) 220-3SS4 - FAX (021) 202-5428 - TELEX: 2133372MTTA
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Vário» opcionais em Cancun à sua
«acolha.

MIAMI

EORLANDO
7 dias (6 noltrs)Motéis de primeira.Carro ttpo InlrrmedUrto.Crujciro As Bahamas para1 pessoa.

299,
Woct escolhe quantos dias quer ftearem cada cidade.
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Comúte sm NOVA BRASÍLIA Awa_,_Agente de > tafnt. /wv£iflP TURISMO 5|p>^^WIO
Rua Sete de Setembro. 71-16? andar - Centro

TM.: (021) 220-6431

Informações Tela 240-4065 ou 240-4006MIMA TOURS - Lançando como rvovi-dadas TH AVtV com paradas em MIA-MM4.Y04W-UM04WS • PAM1 Pas-sngam pon to - a • po nto . Também
otorocando passes de ônibus cruzandoUSA o passes de Irern na NKUATISMA.
possibilitando sua viagem mais econft-m»ca.

Tols. 220-0388 — 532-4110
SKUNATUR TURISMO - L ançnndo
•«u« programas para
OKTOSMmST (4 Dias com Hotel + 1
releiçâo em 4 pagamentos.PSMAVINHO (5 Dias com Holol » Tms-
lados 4 CalA da ManhA)
Tols 237-2988
ou 2S6-3S02
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HOTEL

RECANTO DIS HÓRTÊNSUS
O HOTEL MAIS SIMPÁTICO

DO SUL DE MINAS.
TEL.:(035)371-1400

FAX.: (035) 371 -1900 TLX.: 352254
Rua Cal. Arthur Tibúrcio, 10

Passa Quatro - MG.

Mia... mais

barato impossível.
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CHEVY BERETTA ou similar
Cami Intcrmectlárto - 2 portas
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____ Divulgacflo'Bel Air
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RESERVAS TEL íO

0 MELHOR DA EUROPA

LAGOS ANDINOS - 13 DIAS MIAMI MAGIC FLiGHT

EUROPA - 22 DIAS
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\$ Inos, pela vigilância das guias. 
"Já

viajei com meus pais para a Argen-
tina quando era menor, c sem eles c
bem diferente. Dá para ficar mais
solto", diz Dudu, que nas duas ve-
zes que esteve na Disney World,
deixou os pais cm casa. Á mãe.
Maria Elisabeth. não se arrepende
de ter dado o presente aos filhos."A minha maior preocupação era
de que eles ficassem doentes. Mas o
pacote incluia o cartão de seguro
saúde", diz.

Pioneira nas viagens com crian-
ças ao exterior, a Stclla Barros esti-
ma que levará 900 passageiros, de
todo o pais, nestas férias de julho.
A previsão do supervisor de Mar-
keting da operadora, Mário Pedro,
é de que as crianças dcsacompa-
nhadas representem 40% do total
de passageiros.

A equipe da Stclla Barros possui
um médico c um tesoureiro. Os pais
preenchem uma ficha de saúde da
criança, informando sobre even-
tuais remédios e cuidados especiais.

Na Odissey Turismo, os adoles-
centes representam 70% do movi-
niento Disney da agência. "As me-
ninas são mais interessadas na
Disney, e produzir uma uma festa
de 15 anos custa mais caro do que
um pacote de 17 ou 18 dias na
Disney", teoriza Álvaro Fernandes
dos Santos Filho, diretor da Odis-
sey Turismo

Coincidência ou não, Fernanda
Fioretti Martins Ferreira e mais
três amigas são um típico caso de
debutante na Disney. Fias iroca-
ram a tradição da festa de 15 anos
pela viagem, e daqui a algumas se-
manas estarão, provavelmente, di-
vidindo o mesmo quarto de hotel,
na excursão da Belair. Aos >ete
anos, Fernanda foi á Disney com os
pais. 

"Desta \cz vou ficar mais in-
dependente", prevê.

Para manter a autoridade e o
controle sobre a turma, o diretor da
Odissey defende o uso da boa e
velha psicologia e política da ami-
zade durante a viagem. "Na hora
de dormir, faço de conta que o
segurança do hotel me chamou a
atenção por causa do barulho, e
peço para eles colaborarem comi-
go. subindo para os quartos."

CRISTINA MASSARI

LFS chegam em bandos,
¦ 1 formando grupos de 45 pes-
I Ã tinhas, dispostos a pintar o

caneco nas tão sonhadas férias na
Disney World. Com idade média
entre 8 e 16 anos, estão sempre sob
a guarda das guias de turismo das
agências de viagens, que pensam
em todos os detalhes para garantir
a segurança das crianças c a tran-
quilidade dos pais. que ficam no
Brasil.

Há 17 anos acompanhando as
crianças que viajam pelos progra-
mas da Bel Air Viagens, Maria He-
Icna Mendes aponta como princi-
pais preocupações dos pais. os
cuidados com a alimentação; di-
nheiro e o receio de que o filho
fique sozinho durante a viagem.
Sem despregar os olhos das crian-
ças. nas excursões, Maria Helena
admite cometer algumas iravessu-
ras: "Por vezes, a gente até deixa a
criança fa/er algumas coisas, que os
pais têm medo. deixando uma
criança mais nova, andar cm uma
niontanha-russa, que sabemos quti
é segura", confessa.

Para lidar com o dinheiro das
crianças nas viagens, a Belair criou
um sistema de conta-corrente, com
talão de cheque. Conforme a neces-
sidade. a criança faz o saque. Para
controlar o movimento da coma. há
o canhoto da talão, e um cartão-ex•
trato, onde as retiradas são anota-
das pela guia.

Os pacotes são para crianças a
partir de oito anos — abrindo exce-
çòes para as de sete, que sejam bem
desembaraçadas. Esta garotada é
responsável por um volume de 50%
do total de passageiros da agência.

Durante a viagem, os passapor-
tes ficam sob a responsabilidade da
guia, guardados no cofre do hotel.
Para circularem em segurança em
solo estrangeiro, as crianças rece-
bem uma .xerox do documento e um
cartão de identificação, cm inglês,
com as indicações c o telefone da
Ik'l Air e do operador local.

Eduardo Sanloro Gemmal, Ihi-
<lu. de 11 anos e a irmã Fabiana, de
12. já estão mais do que habitura-
dos a substituírem os olhares pater-

H wssa

Eâiw

â nUÃMIM FAZtNOâ COM U «TMC*UDf UM MOOfRNO HOTll D( LA/IR
Burocracia de viagem

HOTEL PLAZA t *
745.000, p/p

Para nrar o passaporte das
crianças, basiu que um dos pais
apresente na Policia Federal
(Avenida Venezuela 2. Praça
Maná), a certidão de nascimento
junto com duas fotos tamanho
5x7 do filho e autorize a viagem
do menor no campo 33 do for-
mulário que será fornecido. A
carteira de identidade dos pais e
CPI originais são indispensá-
veis O Darf para o documento
custa CrS 1 148 mil. Os passa-
porte é válido por !0 anos. O
atendimento ao público é feito
das lOh ás I4h. O documento

fica pronto no mesmo dia, sendo
entregue entre I4h e I6h

As agências também encami-
nham tis documentos da criança
para a obiençáo do visto nocon-
sulado americano. A Belair co-
bra uma taxa de CrS 100 mil
para o serviço, a Stclla Barros
indica um despachante, que co-
bra em média, USS 10 pelo ser-
viço. A Odissey inclui o serviço
no preço do pacote. Crianças
que ja têm passaporte necessi-
tam de uma nova declaração dos
pais, autorizando a viagem, re-
conhecida em cartório.

HOTEL POUSADA DOS
PINHEIROS * * * COLONlA

B. MMS us 282
MUM US 958
KWVOM US 1.058
L ANSUS US 768
SJMNC8C0 US 918
CJutio COUfRCm 00 Dia
ORA tis »I1 0t ÍU»»B»Jt

(«cita I A>im|

MMXU0 US 1.319
P«m US 1.572
ZURMXJt US 1.572
FMNKFtltT US 1.592
LOMMfS US 1.572
AMSTU0AM US 1.592
ALTA TCMÍ>CflADA
SÍH44O • fMtrçd-tt

A mais tranqüila e verdejante Estância
Hidromineral do Sul de Minas.

HOTEL SANTOS DUMONT

BLUMAR

1 - bntocM - 6 ant - ptt<ua»m ? rcui. irutMot«
A parti (M 1S < USS 8Í c.M5Ko #rr, íuclo

?-tw?v>P3ni-C<>c*n-?0ar. ? ;r.:i!^hoWg.'l wmjra USS 490:.t«íwjímí^t}
PWOMOÇÀO

BLUMAR

' RII7IAC p»waeG«.M ^

IDU4IU9 
t r«'»au<m*à i

LAGOSTIM POUSADA j
| Suites a Beira Uar Reservas ae '0 as iflh {
^TelsJWI) 275-2018 e 27S-1882j

Programo d« 06 dias
Incluindo: Passagem aéraa Ido/volta,
traslados, hospadagam com mela pansõo
possalo oo Circurto Chico a Punto
Ponoramlco. .. v _ n<satTKioao «o a* icntko a partir de | O X DE U«

EUROPA Super Oferta
19 dias - 5 Paises - 9 refeições
Aéreo + Terrestre = Utt 2.750,
EUROPA Em Suas Mãos
22 dias - 7 Países -11 refeições
Aéreo + Terrestre = Utt 3.070,
EUROPA Ao Seu Alcance s
26 dias - 8 Paises • 11 refeições o
Aéreo + Terrestre = US9 3.315, 01

GRANDE Roteiro da Europa
29 dias - 9 Países - 13 refeições
Aéreo + Terrestre = US$ 3.580,
SUPER Ronda Européia
32 dias -11 Paises - 16 refeições
Aéreo 4 Terrestre = UII3J02,
Excursões Incluindo:
Guias Bilingües • Maleteiros nos
Hotéis • Seguro viagem.
Saidai: Junho, Julho e Agosto
(Solicite nossos Roteiros)

MAS NAO QUER PAGAR CARO POR ISSO

Q HOTEL CASINO YACHT Y GOLF CLUB PARA6UAYO

P Aé«»o. troiiodo», no«p«0og*m comcoié do mo^hâ • pots#*o« m» o o#ntôo•m «ornocna.
ooodtfoa 15 x US$135,

SAÍDAS TODOS OS SÁBADOS
DOUODt JANEIRO

o pcmtda: 15 X USS.' *arta oAf*ao WMd sonwe^copnparf»*»a»e, cioaaa eccrfwtco

O Hotel Caslno Yacht y Golf
Club oferece uma suporpromoçáo
no pacote de domingo a quinta,uma noite ó grátis.

PROGRAMAS DE:
Quinta à domingo • Domingo à quinta.

INGLATERRA, FRANÇA, SVWÇA. AUSTRIA. ITAUA, ESPANHASaído»: Julho/ 93
Pouooem oérao, Irotiodoi. hospedogem com café do manhã fS *Mgu'0 »oúd« Intertrovel. o oonu o* 15 X US $ <£ t

ci*c<«oãõ« po p*weo opjr*õm««to o^pio W»»<oi ao >Kt*r*m*o

^021; 

221-4709 
"1

pw7 d» 7) • IO CTX3 pH
v »" 541-3649 mAv N í tf» Cowxoíxx-o IM ¦ n 101 , ;tU4UIW tf W«004l J »íLQ HOUUOWt lOJII 227 ZBM 1 Q»i.

I iilitatiaia
14® turismo

Av Rio Branco, 120 - Sobreloja
® 217-3535 217-3525

R.Visc de Pirajâ. 540 - Sobreloja
® 511-1147

LINEAVç
224-6167

AV. BK> BRANCO, 134 • 10». ANDAR
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A mais tranquila e verdejante Estancia
Hidromineral do Sul de Minas.

HOTEL SANTOS DUMONT
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ESTA ABERTA A TEMPORADA DE PRECOS BAIXOS NA AMERICATUR.
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Safdas:
A6reo

(apto. duplo) 10* US$ 228,
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O Rime de Spielberg detonou a moda-dinossauros nos EUA. onde no Texas uma Camilla rnonlou um parque com replicas dos annum pre-histoncos

5-k). Incluindo passe io ao Beach Park. na llha de F. Noronha, com pensdo completa. • Passagem aarea S.Paulo/Amba/S.Paulo. Passagem adrea Rio/S.Paub/Aruba/S.Paulo
• Hotel de categoria com ca!6 da manhS. Rto.

A vista partlr decr$25^0j000, A vista partird^jrt34980j000, • Traslados da chagada e sa(da 7 noites de cruzeiro h bordo do Soawind com 5
ou3xCr$EKKEZEEEll QU 3 * Cr* lEESIC^S! Viiriassaldassemanaisemjulho. relates d&rias. Traslados. taxas e gorjatas¦¦¦¦¦¦¦¦•¦ai ¦¦¦¦¦¦' Adreo + Terrestre a partir de incluldas. |

_ ^mm (apto. dupfo) 10x US$ 99, Safdas: 03.10.17.24 a 31 da julho. |
F^lflfipMI^^ CANCUN • 7 <fias/6 noites. A6r«o + Maritime, a partir do

c a in ac Derm Aar<s * Passagem adroa S Paulo/Cancun/S Paulo (cabine cat M) 10x USS- » #9,
SAIDA9 RbGULAHcS . Hotel do categoria com cate da manha. nnccac—~~~~\

SOMA OAUCH* .!«»{> frteifte.) fort*UEZAMM(|6 - • <f .. (7 xital t/'f5^; "' che9a(* 8 s0,"S CSy ,00r /v\a<w*l 
Internaeionais >v

Vlsitahdo: Canela, Gramado. Bento Gon^alves, A 
partlrd. 3 x Cr$ 12.726.000. ^frS^SirTe 

( 
em ate 10 veies JGaribaldi. Nova PetrdpoSs. Caxias do Sut. FO«T*LlUMAT*UMACCl6 - 10 <K». «*>. duplo) 10* US$ 105, Vgomseu CartaO do C rtlMo^S

A partir de 3 x Cr$ 11 •691^00. . r.oriirrU -a ritld fiil aoa '
FOZ DO IGUApU ¦ 4 diU (3 ™tako..|, MACEKi/RICIFIJMATALJ

A partir de 3 xCr$ 8.091.000, fORTALCZA - 13 dtes CIRCUITO ANMNO -12 dtes - 11 noltM BARILOCHE • 8 dias^ noHes.
RECIFE - 8 dias. A partir de 3 x Cr$ 16>191 ^>00, Santiago, Puerto Moatt, Poufla, Bartoche e B. Aires Hotel 5 estrelas: Panamericano, com cal6 da

A partir de 3 x Cr$ 11.061.000, SALVADORAfACSHfrlECIFE/NATAL/ • Passagem adraa ida e volta.
SALVADOR • 8 dias. FORTALEZA - 18 Itlnt *Ho,6is ^ categoria com ca!6 da manha.

 0 „ -4A ooc ___ . .. . _ _ . 4 -m aaj • Traslados. city-tour e moia pansao em Paulla.
A partir de 3 x Cr$ 10.296.000, A partr de 3 x Cr$ 17.901.000, Adreo + Terrestre a partir de

UAM:i<taiATAt . • <Bm it «*»-.! (apt0. duplo) 10x US$ 174

americatur

Centro: 533-3622* Copacabana: 2S3S*32245

PROMOpAO VAUPA PARA PAGAMENTO ATfe 23/Q6

Fim«|o 
verdadeiro Parque dos Dinossauros

JL DivulqaçAo/Untvorsal StudiQS

'R. ••^•.*.

O filme de Spielberg detonou a moda-àinossauros nos EUA. onde no Texas uma lamilia montou um parque com réplicas dos animais pré-históricos

« SUE ANNE PRESSLEY
R fl Washington Post

l/l OSCOlJ' TEXAS - Não fo-
I W I ram apenas os Estúdios Disney,

J,» JL com a Família Dinossauros, ou
o livro de Michuel Crichton que inspira-
ram Stevcn Spielberg a produzir o filme
O Parque dos Dinossauros (que estréia
este fim de semana no Rio). A moda dos
monstros pré-históricos já existe há mui-
to nos Estados Unidos. Pelo menos, na
pequena cidade de Moscou, no Texas,
onde Don c Yvonne Beans aproveitaram
o quintal da sua casa para criar o Jardim
dos Dinossauros. Por USS 2,50 (USS 1,5
as crianças), passeia-se pelo gramado re-
cheado por 10 feras pré-históricas cm
tamanho natural.

Não há muito o que ver nesta cidade
do leste do Texas. Uma loja na direção
sul. outra na montanha, e, claro, um
correio, servindo 300 pessoas. Mas ao
seguir de carro até a casa de Don e
Yvonne Beans — rápido, porque na au-
toestrada 59 trafegam muitos caminhões
e todos dirigem em alta velocidade —

um segundo olhar é inevitável. Uma
criatura cinzenta e alta vigia a rodovia,
e, pouco depois, uma grande tabuleta
confirma a visão fugaz: "Eu 

pensei que
jinha visto um dinossauro!"

Este é o Jardim dos Dinossauros, uma

floresta existente atrás da casa dos
Beans. Outras 10 feras estão instaladas
no lugar, entre samambaias gigantes, no-
gueiras c marcas de tatu. Elas não se
mexem, mas parecem poder faze-lo. Um
elasmossauro levanta seu longo pescoço
para fora do pântano; uma tartaruga
yoraz descansa momentaneamente cm
úm tronco próximo. Com expressão
ímeaçadora. dois estrutiomimus. conhe-
cidos como ladrões de ovos. repousam
furtivamente, com um par de presas
grandes c brancas agarradas em suas

patas. Um tigre dente-de-sabre. de porte
hiediano. entrincheirado numa moita,
iança um olhar penetrante. Parece pron-
to para o ataque.
uAs 

pessoas ficam apavoradas", diz Don
Bcan. de 62 anos. que usa macacões de

sarja como se tivesse nascido dentro de-
les. "Já tive aqui gente grande que fugiu
correndo". A impressão assustadora é
favorecida consideravelmente por som-
bras profundas e naturais c por sons"animais 

primitivos — gritos, rugidos,
chilros e guinchos — que emanam de
autofalantes bem escondidos entre os
carvalhos.

Há 11 anos. os Beans e seus dimetro-
dontes. estegossauros c triccratopes vêm
atraindo muitos motoristas a Moscou, ci-

dade situada cerca de 80 milhas ao norte
dc Houston. "Sempre fui fascinado pelo
fato dc eles terem dominado a Terra",
conta Bcan. que comprou oito acres de
terra e criou uma combinação dc parque
dc dinossauros c trilha natural.

Bert Holstcr. um amigo de Clarksville.
no Texas, cidade próxima da fronteira dc
Okiahoma, foi contratado para confçodo-
nar as criaturas. Holstcr. de 65 anos, já
linha uma boa reputação como fabricante

dc louros de tamanho gigante que serviram
como garotos-propraganda de çhunasca-
nas e de mascotes chamativos que decora-
raatn gramados de escolas secundárias e
campos dc futebol. Ele fez também leões.
Ònças pardas, vespa* e muito mais: "Teddv

Roosevelt num cavalo; o velho King Kong
— para um parque em Arkansas, perto dc
Eureka Spnngs —; c um novilho, para o
participante de um rodeio cm Okiahoma".
Mas. antes do pedido de Bcan. ele nunca
havia feito um dinossauro.

Holstcr levou quatro meses para con-
feccionar as feras, usando fibra dc vtdro
colorida c consultando livros de figuras.
Procurava um efeito real. "Eu tive de
enfrentar muitos problemas para conse-
guir a expressão certa desses ladrões dc
ovos", exemplifica. "Eles são gatunos^
queria que parecessem sé-lo". diz. Ao fi-
nal do trabalho, Yvonne Bcan escreveu
descrições dc cada dinossauro e as dispôs
cm placas de madeira ao longo do cami-
nho, (Tradução de 1 Jlian Fernandes).

MACEIÓ - 8 dias (7 noites)
Hotéis: Ritz Praa Hotel (3*) Enseada (4*) e Pratagy (5*)

À vista parttrdeCr$22£8(H)00.
ou3xci$ J22ÍEi2!

PORTO SEGURO - 8 dias (7 noites)
Hotéis: Casablanca ou Casablanca Park (3*).
Incluindo 7 jantares, Show de Lambada, Serviço de
Praia (exclusivo Americatur) e guia acompanhante
durante toda a vigem.

À vista partir de CrS 23.980.000,
0.311.400,ou3xCr$ iJ

FERNANDO DE NORONHA • 8 dias (7 noites)
3 noites em Natal no Hotel Marina Praia Sul (3*), com

Vôos nos super jatos
Boeing 737-500, da Rio Sul.

Saídas aos sábados do Santos Dumont.

0.741.400,

5.041.400,

Hotéis: bis (3*). Novotel (4*) e Iracema Ftatf (padrão
5#). Incluindo passeio ao Beach Park.

À vista partir do Cr$ 25.980.000,
ou 3 x CrS 11.171.400,

VOSSOS AGENtS EVOú-^AS CuADES
JU'ZDE F03A ¦ Upte' Oass 215 9"§< Vam overa 2'i 3734 "ece-a 2*5 4218 Pas$a3«"a 215 3699 • VOiTA 3ED0HDA ¦ Ae*otu'
42 5040 • Wap Tur 43 2876 • Sal 42 '534 . s>ETR0<»0.;S 43 T^5 ¦ Orw - 31 2244 . 7ERESÔP0US • V a Sova 742 5320 ¦

Ou^-a 7*2 3752 • CAMPOS í!ape^r>fr 22 J754 tsr^*a^ça ?3 43'6 • VACã£ T§rm!uf €2 0505 • ^ESESDE -1fo^*u' 5* 20C0 :s*aní^'
54 4'41 • FfllBUSQÓ ¦ Bufgsoa'22 "BC ,0-sa Ve-3s 21 2233 - A\G=A DOS 3E>S • Arg-a:»' 65 0289• APA^UAVA - T«urui65 3S'.6 •

CASO FPIO • Porto 8^1*$ 43 6255 • VARGWHA Mendonça T«r 22' 7300 • BARRA MANSA ¦ Oe va-To»' 22.9184

JORNAL DO BRASIL VIAGEM quaria-feira, 23/6 93 -^'T

NATAL • 8 dias (7 noites)
Hotéis: Praia Center (3*) Marsol, Imíré Plaza e Parque
da Costeira (4-*). Incluindo passeio de Buggy às
Dunas de Genipabu.

À vista partir de Cr$ 24.980.000,

FORTALEZA
ou3xCr$ jj
8 dias (7 noites)

FORTALEZA/MACEIÓ • 8 dias (7 noites)
A partir de 3 x CrS 12.726.000,

FORTALEZAMATALMACSIÓ • 10 dias
Apaitirde3xCr$ 14.841.ooo,

MACEIÓ/RECIFE/NATAU
FORTALEZA • 13 (Saa

A partir de 3 x Cr$ 16.1914)00,
SALVADOR/MACEIÓ/RECIFE/NATAL/
FORTALEZA • 18 dias.

A partir de 3 x CrS 17.901.000,

ARUBA - 7 dias/8 noites.
Passagem aérea S.Paulo/Aruba/S.Paulo.

Hotel de categoria com café da manhã.
Traslados da chagada e saída.

Várias saldas semanais em julho.
Aéreo + Terrestre a partir de

(apto. dupb) 10x USS 99,
CANCUN - 7 dias/8 noites.

Passagem aérea S.Paulo/Cancun/S.Paulo.
Hotel de categoria com café da manhã.
Traslados de chegada a salda. City-tour.

Varias safdas semanais em julho.
Aéreo + Terrestre a partir do

(apto. duplo) 10x USS 105,

CRUZEIRO SEAWIND - 8 (fias/7 noites.
Passagem aérea Rio/S.Paulo/Aruba/S.Paulo/
Rio.
7 noites de cruzeiro à bordo do Soawirtd com 5
refeições diárias. Traslados, taxas a gorjetas
incluídas.
Saídas: 03.10.17. 24 a 31 da julho.
Aéreo + Marítimo a partir de

(cabina çat. M) 10x USS 179,

Pague nossas
viagens internacionais

em até 10 vezes
om seu cartão de crédito.

itOf^SMí^P

CIRCUITO ANDINO • 12 dias -11 noites
Santiago, Puerto Montt. Peufla, Bartoche e B. Aires.

Passagem aérea ida e volta.
Hotéis de categoria com calé da manhã.
Traslados, city-tour e mela pensão em Peulla.

Aéreo + Terrestre a partir de
(apto. duplo) 10x USS 174

americatur

Centro: 1 Copacabana:

PROMOÇÃO VÁLIDA PARA PAGAMENTO ATÉ 23/06

BARILOCHE • 8 dias/7 noites.
Hotel 5 estrelas: Panamaricano, com calé da
manhã (butfet), traslados e Circuito Chico.
Saídas: 10,17, 24. 31/Ju»io a 07/Agosto.
Aéreo + Terrestre a partir de

(apto. dupb) 10x USS 124
BARILOCHE E BUENOS AIRES • 6 o 7 dias.
Bariloche Hotel Panamaricano (5*).
Em Buenos Aires - Hotel Carsson (4*), com calé
da manhã, traslados e city tour.
Saídas: 10.11,17,18.24. 25.31/Jutio a 07.08/
Agosto.
Aéreo + Terrestre a partir de

(apto. duplo) 10x USS 109

NOVO RIO TURISMO
VIU taabtl: Av. 28 de Setembro. 373 • TH 278-4899

Méi*r. R Ana Barbosa. 34 • Tel 289-8299
Madureira: RCamfcna n? Te! 450-2700

CANADÁ COMPLETO 14 noites
New Yorfc, Washington, Nlagara,
Toronto. Ottawa, ——  ^
Montreal. f Circuito com guia
Quebec X^tajando português,
Boston.
Saídas: 07,14 e 21 / Jutio
Aéreo + Terrestre a partir de

(apto. dupb) 10x USS 249,
CALIFÓRNIA • 15 noites
Los Angeles, San Diego, Scottsdale, Grand
Canyon. Las Vagas, Marnmoth Lakes, San Fran-
cisco e Monterey.
Saldas: 14.18 e 21 / Juho
Aéreo + Terrestre a partir de

pup^ws
SAÍDAS REGULARES

SERRA GAÚCHA - 8 dias (8 rafeiçõos)
Visitando: Canela, Gramado, Bento Gonçalves,
Garibaldi, Nova Patrópofis, Caxias do Sul.

A partir de 3 x CrS 11.691.400,
FOZ DO IGUAÇU . 4 dias (3 rafeiçõos).

A partir de 3 x CrS 8.091.000,
RECIFE - 8 dias.

A partir de 3 x CrS 11.061.000,
SALVADOR • 8 dias.

A partir de 3 x CrS 10.296400,
MACEIÓ/NATAL - 8 dias (7 noites)

A partir de 3 x CrS 11.691.000,
NATAL/FORTALEZA • 8 dias (7 noites)

A partir de 3 x CrS 12.141.000,

Preços por pessoa em apto. duplo, pagos
em dólar turismo do dia da compra.

TOPFUGHT TURISMO
Centro: Av. Rio Branco, 123 - grupo 1309/10

224-2626

passeio de buggy em Genipabu, 4 noites em Pousada
na Ilha de F. Noronha, com pensão completa.

k vista partir de CrS 34.980.000,
ou 3 x CrS

FLY AND DRIVE - 11 ou 13 noites
AVIÃO + CARRO + HOTEL
Os melhores hotéis de Miami a Orlando.
Incluindo parto aérea e carro com km livro o
seguro.
Saídas: 16 e 18 / Jutio
Aéreo + Terrestre a partir de

(apto. dupb) 10x USS 128,
DISNEY COMPLETO • 12 noites.
Fretamento Especial (com gula brasileiro).
Disneyword, Epcot Center, MGM Studios, Soa
World. Busch Gardens, Universal Studios, Wat n
Wild e Cabo Kennedy.

17, 20 e 23 /Julho.
+ Terrestre a partir de

(apto. dupb) 10x USS 208,

wwat®
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Dicas 

para 
você 

programar 
sua viagem

LILIAN FERNANDES
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_ • MM»
lH»r« w requeter o
yíito d» França,
único Mi» da Eu-
ropa que exige d

itKumvnlo dos tur.sto» braseiro*. O valor
éáixado em l>ançp* e reftiuMado nos
i®s primeiro e 16 de çada
Mire conhecido çomo IdM W çmnoei
ria, calculado pela Etnbaiiadft francesa e
repassado aos consulados. Ò aumehto

r um
Kfla-

de variar entre 10% e 20%, dependendo da
inflação do período.

Para tirar o VÍstp, i preciso apnwmtar
passaporte com validade minima da «ele
meses a partir da data da reqMÍ«fcê», Mma
fotografia 

*

original (ida
rendi além de preencher Um foi
com dados pessoais e motivos da via§em
Há dois pa\os para o visto dç turista, que
ç entregue na mesma manhà quem V(ti
ficar até cinco dias na r rança paga ÇrS
558.000, ç quem permanece atè 90 dia*,
paga CrS 1.860.000. Á?ar o oe quem quittt
passar apenas sele dias ho pais.

O consulado da França fica na Avehida
Presidente Antônio Carlos, 58,5o andar e o
atendimento ao público vai das 8H30 às
llh Maiores informações pelo número
262-1665. dás 9h p I7h, ou pelo 310-1272,
ramal 154, das I5h às 1 Th-

-i.'.- HI. jg
iillMfeiMk
r airea
m ~ ^

Para as paisagens
aéreas, a regra c
comprar quando
tiver dinheiro cm
caixa. Também va*
Ic a pena estar
atento para a epo-

ca em que o dólar pcrmancccr estável ou
estiver em b,uxa e ficar de olho nas promo-
çòcs das agências — que encolheram dras-
licamcnte de março para cá. Tudo come-

;£rui com a resolução das companhias
¦aéreas de cobrarem as dividas das agências

de viagem com reajuste. Até então, como
tem até 23 dias para pagar as empresas
«wreas, as agências costumavam aplicar
sua receita no mercado financeiro e trans-
formar parte do lucro cm descontos para
os passageiros. Mas. com a nova medida, a
celhcr de chá acabou "As companhias
tinham perdas cambiais muito grandes
cóm esse negócio", justifica Alfredo Rodn-
gues. diretor-geral da Aerolineas Argenti-
níis e presidente da Junta de Represcntan-
ti}s das Companhias Aéreas Internacionais
no Brasil. Há três meses, a Jurcaib passou
ateajustar as dividas com base num índice
prefixado, calculado a partir da projeção
da variação do dólar e alterado a cada 10
dias.
Cjonio conseqüência, as promoções dc pas-

I I tttt © milhor da festa t esperar por cla.

I I Mm, flttiado W trata de viajar, o tempo que
AS piwdt 9 itobMque e de muito trabalho. E

comprar d6Unt, procurar passagem aerea.

e requerer visto. E ainda tem os detalhes, como
organizar a famosa lista de compras do free shop.
Algumas providências simples podem facilitar a vida
de quem não pretende decolar exausto. Veja abaixo
uma série dc dicas que podem ser úteis na hora de

preparar a viagem:

'*'V 'M*.^ 
^ 

^^^ 

^ 
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«igern minguaram. Na baixa temporada,
quando os descontos oferecidos são maio-
res, os preços costumavam ficar 30% me-
nores. e. não raro, caiam atè 50 por cento.
"Atualmente o desconto está cm torno dc
16 por cento", informa Roberto Luiz Bas-
tos. gerente da MK Travei c responsável
pelo setor dc emissões internacionais. Em
janeiro, a MK vendia passagens para as
principais capitais européias, como Lon-
dres. Paris c Roma por USS 1.099 para
embarque na alta temporada. Este mcs. a
mesma passagem está custando USS 1.552.
O preço oficial da tarifa continua sendo
USS 1.883, como no inicio do ano. "Os

descontos c que diminuíram", admite Ro-
berto.

Com tantas mudanças, o melhor agora
é comprar o bilhete á vista, pelo câmbio do
dólar comercial do dia. Não adianta nem
tentar ganhar mais alguns dias, passando
um cheque pré-<latado: nesse caso. será
aplicado o câmbio prefixado pela Jurcaib.
que quando escorrega nos cálculos, costu-
ma errar para cima. fe fácil entender por
que o negócio não c vantajoso para o
turista. Entre os dias 11 e 20 de junho, por
exemplo, o câmbio pré-flxado era CrS

56.339. No último dia do prazo, o dólar
paralelo valia CrS 52.200.

rMCongelado há mais
de seis meses, o va-
lor do Darf para
concessão do do-
cumento foi rea-
justado ontem,
passando dc CrS

185.220 para CrS 1.148.000, num aumento
dc 519 por cento. O reajuste foi determina-
do através de uma portaria do Ministério
da Justiça.

Embora não tenha data certa para ser
reajustado, o valor para expedição do pas-
saporte costuma ser o mesmo durante me-
scs. É o que prova uma rápida pesquisa:
antes do aumento de onlem, o último rea-
juste fora em 3 dc dezembro. Na ocasião, o
Darf, que nào sofria alteração desde mar-
ço, aumentou 243 por cento. O aumento
anterior demorou ainda mais tempo para
acontecer e foi astronômico: após um con-
gelamento dc 12 meses, desde março dc 91.
o passaporte saltou 2.282%, passando dc
CrS 2.266.17 para CrS 54 mil.

Para tirar o passaporte, é preciso pagar
o Darf. preencher um formulário com da-
dos pessoais e apresentar comprovante dc
residência, duas fotos 5x7 recentes, titulo
dc eleitor com comprovante da última vo-
taçào e certificado dc reservista, no caso
dos homens. O passaporte é emitido pcl^
Policia Federal (Avenida Venezuela. 2. tel:
291-2142. ramal 136). das lOh ás I6h.
Quem dá entrada no pedido ate meio-dia,
recebe o documento á tarde.

JjSí.

Ddlar

Outra dúvida que
costuma atormen-
tar quem viaja ao
exterior é quando
adquirir os USS 4
mil a que cada tu-
rista tem direito.
Há quem diga que

no final dc semana o dólar tem cotação
mais baixa: outros juram que o preço é
menor no final do mês. porque os traba-
lhadores ainda não receberam seus salários
c a procura pela moeda americana è me-
nor. Mas. para o economista Ricardo
Azem, diretor do Banco Atlanlis. qualquer
hora é hora. "Não existe época mais apro-
priada. é tudo lenda. O mercado é muito

flutuante e o valor do dólar pode variar
muito no mesmo dia, assim como também
varia de instituição para instituição", diz."Quem 

planeja viajar c já tem data previs-
ta. deve ir comprando dólares aos poucos e
pesquisar o valor em vários bancos e agen-
cias de câmbio antes dc se decidir".

Para saber se o dólar está sendo uma
boa forma de guardar o dinheiro da via-
gem, Ricardo Azem recomenda muita pes-
quisa c olho vivo. "Durante um período, o
dólar andou perdendo para o CDB",
exemplifica. "Mas agora, com as novas
regras do governo, não se sabe ainda o que

•vai acontecer", observa o economista. Em
geral. Azem viaja a trabalho, ás pressas, e
resolve tudo dc última hora. "Mas se fosse
planejar uma viagem, compraria dólares
aos poucos", afirma.

Para não ter complicações, o tunsta
precisa viajar até um ano depois de com-
prar os dólares. Caso tenha ficado impossi-
bilitado dc embarcar por motivo dc doença
ou outra razão de peso, vai precisar com-
provar o imprevisto junto ao Banco Ccn-
trai c pedir prorrogação do prazo para
viagem. A outra solução possível è devol-
ver os dólares c receber o dinheiro corrigi-
do pela taxa do dia do dólar-turismo. Mas,
para Ricardo Azem, esta é uma faca dc
dois gumes. 

"t bom tomar cuidado, por-
que essas operações são registradas pelo
Banco Central e pela Receita Federal ",

alerta o economista

l

Frttthop

Os turistas que re-
ccbem encomendas
intermináveis de
amigos e parentes
também devem fi-
car atentos para as
ofertas do Free
Shop. Fm geral, as

promoções duram quatro semanas e é bom
passar por lá o mais ccilo possível, ante>
que as mercadorias comecem a escassear.
Mas o risco de não encontrar o que se
deseja é quase nulo. "íi raro acabar o
estoque, porque quando colocamos um
produto cm promoção, já providenciamos
uma quantidade maior", garante Marie
Haim, gerente do departamento dc marke-
ting do Free Shop. "Quando isso acontece,
c porque houve alguma coisa que fugiu ao
nosso controle, como as empresas aéreas
colocarem vôos extras", explica.

As promoções que estão vigorando hoje
começaram dia 16 e vão ate o próximo dia
13. O período promocional seguinte irá de
14 dc julho a 10 de agosto. No mês de
ferias, além dos produtos tradicionais, co-
mo uísques, perfumes e produtos eletrôni-
cos. haverá ofertas especiais, que irão de 10
dc julho a 15 de agosto, c têm como alvo a
criançada que embarca para a Disncv. Au-
toramas, carrinhos, raquetes de tênis in-
fantis c bichos de pelúcia serão alguns dos
itens disponíveis.
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AGfMCIA OC VUGiMtTM

Você leva o brinde*

para os EUA.
Liga para o Brasil e
conta as novidades
inteiramente grátis.
Fale coma
Travellmg. Você só
lema ganhar.

TRAVELLING
AGÊNCIA DC VIAGENS

(021)262-9145

BOAS FERIAS.

VOCÊ VAI 
«GANHAR

COM OS PREÇOS

DA TRAVELLING
* E vai viajar para USA ooni o brindt.

AMÉRICAS USS EUROPA USS

•BUENOS AIRES 333
•MIAMI 794
•ORLANDO 875
•N. IORQUE 878

RIO / MIAMI / NOVA IORQUE/ MO US$ 965

1,106

•USB0A 1,147

•PARU 1,318

3-roma 1,318

.•MAOM

1-USB0I
Ijark

>á«*i iwlnto

» .

FANTÁSTICAS EXCURSÕES 1993

EXÓTICAS E CULTURAIS
"VIAOUt CULTURAL PU AâmQAS

CtVtUZAÇÒO"
22 VISUANDO SUICA - /uttch
f OITO - Caifo - do Suflí - Sanu
CaMrma - Mooi» Sm«i - Nu**» - T«t>*
ISBAtl - Eriat - Jtiuultffl- Bpi*m - Hàí»'*. ¦¦ -

Haiia - Tnl A,.v 7UHOU4A -
Istambul GRÉCIA - Alvnas
PAHTE TERRCSTRf USS 900 00|.«l| f**? »

k TURCA!
22 D«AS VISITANDO FRAMKfURT - ISTAM
BUL - «MfcAflA - CAPAOOOA • KOSU -
PAMUKKfclE . Afl»OOS»AS - MU TO - t»
WMA - SílOM - ETESO - ESMIWA . P1W.
GAMO - T«OYA - CAHAUKAU - BU«SA
ATENAS - CCWHOS - MCfHAS - £Pv
DAü&OS - OElfOS - íCBUttlRO MAWTIUO
OUAIOO Í>AS| - v<*0»«0s - SAHTWMMt«AKiiON C»£TA »COfS «UT»«0ASPATWS
P/WÍE TEWÍEStBl tÁilXCOO

iu oc«mn e«i u ut«u OMuafân-
SAlOASimAllt
7»tXASVlSlT«í)0 ÍUKICM - CAlf<0 - Air
HA.SWlA - MENTIS - SAKKAHA - Sí HAPUJM- A&U S!M8fl • ASWAX - KOV0O OM&O
soetK-Eiyu-ESííA-iünon-CAjiAj. oo
SUíZ - WlTE SISAi SvXtfW - F«.AT

JtSUSAltV ¦ TI-
BCMAOES - ACfE - HAIÍA - CESAPEIA -
Y Aí O - TEl AVIV tS*w,'HUl. - CRU/EIHOao »oyo»o at£'^s Cfw^t!»oT1MO - COn^ítMCrSPAflTE IIW ST»t USS : KIJ CO•* t Jtí -«* •« f — í.»

'âWWUB* I MARROCOS

>AlOA> UMAIMU».
20 O*AS V1SIIANOO MAOniO - BAUfN -
COKCOe* - SEVUMA - COSTA 00 sot. •
AlGECIflAS- l*KVES • ^E^ - VARflAKf SH
- CASABtAUCA .. RASA! - TA»<C£R GKA
KAÜA . T(XEOO
«*<! PCttTu&Ai -
PAWTf tEWf ST«£ CCSOt USS 1 MOCO

Ttu (OS i >

Expressão Turismo - Tom Operator
QUANAIANLHI/U>IOI/IOTClNfNOtlNOBÍJANONO
IMO-HÒ4 (MBX) rAX. (OSt) S33-3»aa

OOMWiTt MU AMHTIM VMMM

52NOVTES ¦7TS I

Jmr.

/ ^

«EUROfA*

Mediterraneo.Fciises Escandinavos e Rússia I £

W.w

ABORDO DO
ROYAL OOYSSEY ,

ABORDODO
CROWN OOYSSEY

US "tWAfwniw c*

SAINDO DE GÊNOVA (ITÁLIA)
DIA 14 DE JULHO.
VISITANDO:
-Nice (França), Monte Cario
-Portofino (Itália)-Nápoles. Capri (Itália)-Atenas (Piraeus. Grécia)
-Atenas. Mykonos (Gfécia)-Rhodes (Grécia)-Olímpia (Katakolon, Gfécia)
-Veneza (Itália) t voando t r nuuoutua ntntrw >

VARIO CABINE EM CLASSE EC

^^9

4.058
GRÁTIS

POR P€SSDA HA CAJCGOWA REM OCUPOC^O DUPVA

2 PASSAGENS AÉREAS POR
:onòm»ca

Royal
^/Cruise

Line

US A PMTTIU OC

4M:
GRÁTIS

m p&hoa na c«?eoo«M rciocupacAooupla

2 PASSAGENS AÉREAS POR
CABINE. EM CLASSE ECONÔMICA

OPERADORA MARÍTIMA
M

i| i' ..
r » o« b mm a f o_g

SAINDO DE COPENHAGUE
DIA 20 DE AGOSTO

VISITANDO:
-Copenhague

-Osto (Norway)•Estocolmo (Suécia)-Hetsinki (Finlandca)-St Petersburg (Rússia)-Bertin, Rostock (Alemanha)-Canal de Kiel (Alemanha)-Amsterdã (Holanda)-Londres. Tilbury (Inglaterra)

n.SAILAAÍAY
iiNTIBHAIlONAi

HOTEL OLIFAS-O HOTEL nnS ARTISTAS"

(» miJu f 'uu' //T i/f/ >ít itfit ÇCn
f\mr<Lid*X SsJkrt i. Lfh tm r ií

itxxt>irsi Li
uzsrjo iv. tmn ~i ¦•mo)

(d POUSAM DO RIO QUENTE

140 milhõ*> d* litros d* água por dia a 37*C, piscinas
naturais, cascatas, riachos, duchas • sauna s 24h.

| JULHO - Saídas Rodoviárias: 03,17 e 24

l 5 diárias na POUSADA - Ônibus Leito / Turismo

1 AGOSTO - SEMANA JOVEM

Saídas Rodoviárias: 07 • 10
Consulto-nos 

sobra Rodooérao
aWBBBB

QfoMh
TUR MMiuobsm ;

ITÃ NA HORA DE VOCÊ VIAJARl

E PAGAR EM 10 VEZES IGUAIS.
Safctos semanais.
21 dias de viagem.
5 países: Espanha, França,
Alemanha, Áustria e Itália.

Autopullman de luxo.
Hotéis de 1* categoria +10 USS
e turística superior. Preços por pessoa em apto duplo

Promoção para portadora* dos cartões:
Plnners, Credlcard o Anwjoan Express.

Caló da manhã + 8 refeições.
Visitas, traslado o guias
Cartão Assist Card Economy.

Aéreo + Terrestre
Entrada USS 979

{ » I.IJi» lis
I marsans

Av. Rio Branco, 134 • 21; andar
Tel: (Q2i) 221 -SI <*S

MOVA BRASÍLIA
/MW AmMB turismo
R Sete de Setembro. 71 -16' andar.

Tel (021) 22Q-6131

BO 
coderno que faz part#

da cultura do país
JORNAL DO BRASIL
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Caribe recebe mais um transatlantic©
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com um primo pobrc distante. o o mesmo tama'nho dos ^' ' 
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passageiros eles

r,na I-ra -- do possi- ¦ No Brasil. os cru/ciros da NCI
vol c sea pen do exagero que dc- podem set rcscrvados na Sa.luay. SinrfSi mtajmM do Q Vilas pi#mas (foto). piste de cooper, quadra de
cora lodos os nauos. As cab,ncs no Rio. Os tdefoncs sao (021) 240- ~I?° 
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operandooo Caribe c, cm basquete e sala de musculatfo equipam o transatlantic
k-nijanclocses.iocspavosas.Apo. 670(1 c (021) sik)-6I H 

mato, parte par* o Alasca co maugurado por Barbara Bush
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' " . '" •"•  ttP '•?}? Di»n«y, Epcot C«nt*r, S«oworld, Bu*ch GoreUm Univvrtol Studio*. »tc .
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Ha 42 anos, Acrolincas Argentines intcgra ^UI° °«*"po"h<"-. ^ "°9«m cqnsulti fly a oarvii
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Mercosul. Com v6os diarios e a mats r>q a*«o 7 no.*.. Houi ^.o, of-.^,;. t^„„», ,.vo,, -" *" J"

: que mais passageiros leva do Brasil para 0 exterior JUNHO / JULHO ¦ SAiDAS SIMANAIS ] ;

m i V ¦ ' Mimm E que mais pessoas traz de id para d. MflHTlRAS M USTK ¦ 10 «*» MOJITOS 10 0IS1I. 11 <+«¦
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Antes 
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V'ia^ar pa^os pa,ses d°Mercosu1, procu^°

Aerolfneas Argentinas. O caminho atfreo do Mercosul. oHS!^^""rl
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4 x US$ 399,00 OU A

3 x US$ 435,00

Caribe recebe mais um transatlântico

nas os restaurantes c o teatro — o
show densa temporada c um musi*
cal do tipo Broadwav. bobinho —
são decorados com excesso de coi-
sas brilhantes. É niesmo uni navio
muito bonito.

0 Wiiulward pertence á Norwe-
gian Cruise Lines e vai ficar basea-
do cm San Joté, Porto Rio. de onde
partirá para cruzeiros pelas ilhas do
Caribe. Os cruzeiros duram sete
dias c custam enlre US 1.199 e US
3.395 por pessoa. A partir de maio
do ano que vem, o navio vai expio-
rar uma rota diferente: o Alasca
gelado. Seu porto passsará a ser
Vancouver, no Canadá. Segundo
Ronaldo Batalha, o brasileiro que è
vice-presidente da NCL, o Alasca e
um mercado que está crescendo.
Ronaldo explica que a diferença
dos navios de sua companhia é o
conforto dos passageiros: 

"Os na-
vios da NCL se preocupam mais
cm oferecer restaurantes requinta-
dos e um atendimento mais caprí-
chado ã bordo. Nossos barcos tèm
o mesmo tamanho dos concorren-
tes c levam menos passageiros, eles
podem ser atendidos com mais cari-
nlio".

Pelo menos nos dois dias de
inauguração, isso foi verdade. Foi
possível ate encontrar um barmah
jamaicano que dominava a técnica
<lc uma ótima caipirinha de vodea.
P.ir.i os brasileiros comprístas. a
NCL oferece uma promoção dc se-
te noites de hotel em Miamí c Or-
lando. A companhia também não
cobra nada do terceiro e do quarto
passageiro que viaja na mesma ca-
bine. li. pode .itè não sair caro via-
lar no afilhadinho traqumas dc do-
na Barbara Bush
¦ No Brasil, os cruzeiros da NCL
podem ser reservados na Saihvay,
no Rio. Os telefones são (021) 240-
6700 c 1021) 8Ô0-6Í'34.

III I IO MUM/
Fotot d* dlwulo«c»o>81lwy

¦ OS ANGELES. EUA - Lã
I J vem Barbara Bush. passi-

JLA nhos curtos de senhora sim-
pãtica. meio gordota. de vestido
vermelho debaixo de chuva. Ela já
foi a mulher mais mandona do Pia-
neta. quando seu marido George
era presidente dos Estados Unidos.
No dia 5 de junho ela estava toda
pimpona de vestido vermelho, fa-
zendo piadas sobre o mandão e
dando garrafadas cm barcos. Mas
não pense mal da agradável velhi-
nha. A garrafa cm questão era de
cinco litros dc Taittinger Brut. E o
barco é o Wiiulwaril, um transa-
tlántico de 300 metros com quatro
restaurantes, duas piscinas c um
teatro para aqueles shows musicais
tão queridos dos americanos, que
foi batizado por dona Barbara de-
baixo de um aguacciro raro na Ca-
lifórnia.

O II iiuhuinl não tem nada a ver
com um primo pobre c distante, o
Goftlin Venluri'. que encalhou há
duas semanas na costa dc Nova
Iorque carregando 300 chineses no
porão. Como os amontoados
orientais do Vemurv. os passageiros
do Wimlwaril também são refugia-
dos. Quem entra no bichão de 300
metros e 41 mil toneladas está fu-
gindo. também Escapando de
qualquer preocupação maior do
que escolher cm qual dos quatro
restaurantes do navio vai comer
hoje. O barco tem capacidade par.i

I 24(i passageiros e leva 486 tripu-
lantes. Ou seja. um eenlil scrviçal
para cada 3 passageiros.

0 transatlântico foi construído
na I rança e — na medida do possi-
u-l — escapou do exagero que de-
cora todos os navios. As cabines
tem janelòes e são espaçosas. Apc-

? O Four Seasons c um dos quatro restaurantes do
Windward. O navio ji está operando no Caribe e, cm
maio, parte parii o Alasca

? .Düas pièóinas (foto), pista de cooper, quadra de
basquete ésala de musculação equipam o transatlántí
co inaugurado por Barbara Bush

D« 13/07 a 09/08 - 28 dias10 ostados. do Vitória u OelOm40 milhôos 1/2 ponsâo
(0ti)7iMm>/7iM47i i jmm

A partir de
US$^ PI

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai: Os Caminhos Da Economia

INCLUINDO:
Bilhete aéreo Rio/Europa/Rio em classe econômica.

1 Peugeot 309 por 30 dias. *
7 noites de Hotel na Europa.
I roteiro individual computadorizado.
1 Atlas rodoviário Rand Mc Nally.

Promoç-Vo v.ilida para mínimo de 2 p.»iv»geifoi
Te).: (021) 240-9360

^sJSgiZgí*-^ Av. Aimíranie Barrem 63 gr. 271&A0w.ji.! fr B

EXCURSÃO - JUmO/93 ¦ 1

Poitogam o4r«o , trotlodoi, ingr«MOt • Irontpona poro oi otroçõ*»Hinay, Epcot S^owwld, du»cK Gortlsnt. Univ«riol Studioi, •!&
Guio ocomponkoni*, kit viog»m CONSULTE FLY A DklVli/ Há 42 anos, Aerolíneas Argentinas integra

Argentina, Uruguai e Paraguai - os
JY^ países do Mercosul. Com vôos diários c a mais

|^| s ; 
' 

ampla possibilidade de escolha de horários.

!j|| Jp Rira você viajar - a passeio ou a negócios - com

§gf todo o conforto que merece.

; Com todo o conforto da companhia aérea estrangeira
ES-". 'I? que mais passageiros leva do Brasil para o exterior.

E que mais pessoas traz de lá para cá.
Antes de viajar para os países do Mercosul, procure o

seu agente de viagens. Ele vai integrar você na companhia
aérea que conhece a região como a palma da sua mão.

Aerolíneas Argentinas. O caminho aéreo do Mercosul.

NEW YOWC - -tear- 
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» "T VIAGEM

I Eu conheço um lugar/Washington Olivetto

JORNAL DO BRASIL

um resumo

n
¦ ¦ A primeira vez que Was-
1 f hington Olivetto visitou
jLM Portofíno, há 12 anos, foi
movido por razões sentimentais:
"Achei a viagem interessante e
emocionante porque meus avós pa-
ternos eram da região", conta. O
.publicitário ficou encantado com a
pequena cidade portuária, onde
não faltam pistas de suas raízes fa-
jdUiares: 

"Pouco antes de chegar a
lõrtofino, há um viaduto com o
nome de Oliveto, que eram ricos.
IWeus antepassados eram os Olivet-
jp. com dois t, seus descendentes
pobres", revela.
f^Qlivctto deixou Portofino com a
5Jêía fixa dc voltar. Concretizou o
.projeto em 91, aproveitando sua
ma ao festival publicitário de Can-
SS. Repetiu a dose ano passado, e
*st£ ano. garante que vai de novo.
¦"Sempre que vou a Cannes não"cléixo dc fazer uma visita de pelo
menos um dia a Portofino", diz. A
seguir. Olivetto desvenda os encan-
tos da cidade:
Lugar — "Em Portofino não há
muito o que fazer, mas o que tem é
maravilhoso. A cidade è pequena,
uma miniatura dc sofisticação, mas
ainda mantém a conotação de uma
colônia dc pescadores. Fica logo
depois de Santa Margherita, a meia
hora de carro de Gênova. Portofino
c o resumo do bom gosto: tudo
pequeno, porém esplendoroso."
Praça Olivetta — "Coincidente-

mente leva o nome da familia. É a
pracinha dc Portofino, que tem pa-
res de calçada maravilhosos e vá-
rias barraquinhas, onde se vende o
drinque bclline, uma mistura dc
pêssego com asli espumante, que e
uma espécie dc champanhe italiana.
O drinque, no entanto, não é tipico:
foi inventado cm Veneza, no
1Jarry's Bar. Nos bares das calça-
das. o belline è servido em taças
enormes, com pedaços de pêssego
dentro, diferente do original."
Habitante»— "São muito simpáti-
cos e engraçados, como cm toda a
Itália. A cidade tem desde mansões
nas colinas, onde mora gente muito
rica, até as casas modestas dos pes-
cadores. É uma mescla muito inte-
ressante."
Hospedagem — "Fico no Splcndi-
dò, absolutamente maravilhoso,
pertencente á cadeia Rclais & Chá-
teaux. Tem o padrão sofisticado da
cadeia, sem nenhum ar de novo-ri-
qtíismo. O hotel fica no alto dc uma
colina, com vista para toda a baia
de Portofino, c segue a arquitetura
tradicional da região. Ele tem pisei-

(nas e quartos muito espaçosos, com
saoadas. Pequenos detalhes, como
lençóis de linho da melhor qualida-

_dc e pasta de couro para quem

quiser escrever, fazem do hotel um
lugar absolutamente confortável e
de muito bom gosto, sem nenhum
deslumbramento."

- "Em Portofino co-
me-se as melhores massas al pesto e
muita coisa do mar. A comida, que
não é cara, é deliciosa e frugal.
Recomendo um penne ou spaglwiii
al pesto e os pratos de fruto do mar,
que parecem ter sido pescados na
hora. Vale a pena conhecer, sem
nenhuma pressa, todos os restau-
rantes da Piazza Olivetta: eles são
excelentes."
Comércio — "Ê 

pequeno, tímido,
mas muito elegante. Por incrível
que pareça, tem até lojas de marcas
famosas, como Giorgio Armani,
mas o grande destaque são as lojas
meio sem nome, meio tendas, que
vendem, principalmente, roupas
para velejar. As lojas se concentram
na Piazza Olivetta e nas travessi-
nhas próximas. Compra-se pulôvc-
res lindos por USS 300. É caro, mas
sc pensarmos cm lojas dc grifes,
nem tanto. Comprei calças dc linho
e pulôvcres dc andar cm barco, o
tipo de roupa muito confortável,
mesmo para andar cm terra, inclu-
sive no inverno brasileiro."
Pando — "No 

próprio hotel, po-
de-se alugar desde os barcos mais
simples, até uma Riva, que é a Fcr-
rari dos mares."
Porto — "Principalmente no verão,
fica cheio dc embarcações, com su-
periates e umas balsas bonitas, com
teto dc cetim branco, para levar os
passageiros até a terra. O visual dc
homens e mulheres lindíssimos c
fantástico, e os barcos têm o pa-
drão dc Mônaco: são mais sofisti-
cados que os dc Saint Tropcz."
Noite — "A Itália toda è uma festa
que começa ccdo e termina tarde.
Um bom programa c jantar na
Piazza Olivetta c depois ir tomar
uma femet branca (um licor amargo
tradicional) no bar do hotel. O mú-
sico é um ex-pianista dc navio, que
tem um repertório incrivcl c uma
voz maravilhosa. Ele toca ate duas
c meia da manhã".
Pmkío—"Vale a pena sair a pc do
hotel, dcsccr toda a colina c ir até a
pracinha. Dá pará ficar sentado Ikv
ras, achando que o mundo não aca-
ba nunca mais".
Na bagagem —"No verão, a tempe-
ratura é quase dc praia. A noite, è
bom colocar roupas dc linho. que
combinam muito bem com a rc-
gião: embora despojada, a gente
que desfila por Portofino é bem
vestida."
Dica — "Não ir no inicio do verão,
porque a estrada é muito estreita c
os engarrafamentos fazem com que
os motoristas percorram cinco qui-
lòmetros cm duas horas e meia".
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Como Checar — Não há vôos
diretos. Ê preciso ir até Gênova. A
Alitália c a única companhia que
voa ate Gênova, depois dc lazer
conexão cm Roma. A tarifa dc cx-
cursão custa USS 1.961. para mini-
mo dc permanência de 13 dias c
máximo dc três meses. Na Drops
(220-7102), o bilhete está saindo
por USS 1.598. nos vôos pela Alitá-
lia. atê 13 dc julho. A partir do dia
14. numa promoção especial da
companhia aérea italiana, a tarifa
cai para USS 1.500.

Na Hcrtir. (220-9708), o aluguel dc
um carro econômico (Ford Resta ou
similar), para até quatro pessoas, eus-
ta USS 288 por semana, com seguro
dc colisão c lerodros c quilometragem
livre. Em Gênova, o turista precisará
ainda pagar seguro contra roubo —

que na Itália è obrigatório —. no
valor dc USS 14 por dia. Também é
preciso pagar uma taxa governamen-
tal que corresponde a 19% do valor
total da locação.

A Alitália, a agência Jct Linc
(220-9781) c a Hertz estão com uma
promoção atraente: quem compra
uma passagem da Alitália, ganha

^i uma semana dc carro econômico

Este ano, Olivetto irá pela terceira vez para Portofíno paraviajar pda^Europa (pegando^

carro cm Gênova), com seguros e
taxas incluídos. O pacote sai por
USS 1.548 por pessoa.

Hospedagem — Splendido Porto-
fino. Viale Salita Baratta, 13, cep
16034, Portofino. Tcl: (0185) 26-95-
51. Fax: (0185) 26-96-14. O hotel
tem 65 apartamentos, restaurante
panorâmico, piano bar. duas pisei-
nas, quadra de tênis, sauna, salão
dc beleza e butique. Também são
organizados passeios dc barco c cx-
cursões. Lm apartamento duplo,
com meia-pensão, a diária fica em
torno dc 315.000 liras (USS 213). O
hotel fica aberto de 15 dc março a
10 dc novembro.

Restaurantes — Ristorunic
Puny. Piazza Martiri Dell' Olivetta,
tcl: 26-9037.Rhloranle Delfino, 41
Piazza Martiri DcirOlivctta. tcl:
26-90-81. Rislorunte II Navicello, 1
Salita La Chicsa. tcl: 26-94-71. Em
Portofino. uma refeição custa entre
USS 80 e USS 100 por pessoa.

Comércio — Boutique Ancora. 32
Puizza Martiri LXrll" Olivetta. tcl: 26-
94-38. Ou.ru- A Iode, 18 Piazza Martin
Dell" Oüvetta, tcl: 26-92-21. BoutUfue
Tender, 34 Via Roma, tcl: 26-91 -62.
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Senhores Passageiros  Embarque

Passe americano
Pergunta: Gostaria de informações
sobre as viagens ferroviárias pelo
Amtrak. através dos Estados Uni-
dos, em especial, horários e locais
;de interesse turístico pelo caminho
.'fios trechos Miami Nova Orleans
Nova Orleans/Chicago e Chicago/'Nova 

Iorque. Elvira de Almeida,
Vila Isabel.
Resposta: Elvira. o passe do Am-
trak, necessário para visitar as cida-
des que você deseja, é o Passe Leste
íEast). Ele pode ser encontrado em
ijuas versões: 15 dias (USS I7S) ou
30 dias (USS 229) consecutivos e dá
direito a um número ilimitado de
viagens durante este período. Você
também poderá fazer quantas para-
.das quiser, pelo tempo que desejar,
respeitando, é claro, o prazo de
•validade do passe.
; O trecho Miami Nova Orleans
Ipassa por locais interessantes: além
de Fort Lauderdale. ponto de parti-
ida da maioria dos cruzeiros turisti-
tos organizados por companhias
americanas e sede de ótimos shop-
pings, há Boca Raton. uma peque-
na cidade próxima á Miami. cujo
forte são as praias de águas calmas
e límpidas; West Palm Beach. outro
jbonito balneário, e Winter Haven,
•onde está o parque Cypress Gar-
deus, um renomado jardim botáni-
<0 CDin mais dc oito nul espécies de
;planlas originárias de 75 países.
Outra opção é parar em Orlando e
reservar uma semana para visitar
parques como Disney MGM. Ma-
gic Kingdom. Epcot Centcr. Sea
World e Universal Studios. As esta-
çòes seguintes são Jacksonvillc,
Tallahassee — a capital da Flórida
— e finalmente, Nova Orleans. o
berço do jazz.

Os trens da Amtrak saem de
Miami ás segundas, quartas e sex-
tas. ás 23hl0. e chegam a Nova
Orleans ás 23h do dia seguinte.

Já o trecho entre Nova Orleans e
JChicago oferece poucos atrativos
turísticos: cidades de nomes pouco
expressivos como Winona. Grena-
da. Hammond e MacComb se suo:*
dem até chegar a Meniphis — esta
sim. digna de menção: é a terra dc
Elvis Preslev. Na cidade, pode-se
visitar o museu e a casa onde o rei
do rock morou. As saídas são diá-
rias. O trem parte às I4h40 e chega
no dia seguinte ás 9h35 a Chicago,
onde uma das opções turísticas é
refazer os passos do agente especial
do FBI Elliot Ncss. o algoz de Al
Caponc.

O trecho entre Chicago c Nova
Iorque passa por Cleveland. Pitts-
burg. um dos portos mais movi-
mentados dos Estados Unidos, e
Washington. Uma boa opção dc

Divulgação

A folclórica Louisiana c o ponto de partida do roteiro turístico que vai até Chicago

passeio pode ser saltar na estação
de BufTalo e pegar outro trem até as
cataratas dc Ntagara: o passe do
Amtrak também é válido para este
trecho. Os trens partem dianamen-
te dc Chicago, ás 20h 15. c chegam á
Big Apple ás 17h35 do dia seguinte.

No Brasil, o Amtrak c represen-
tado pela Marli Tours (224-2577).

Peregrina em
Compostela
Pergunta: Dia 29 dc junho estarei
indo para Santiago dc Compostela.
para fazer a caminhada a pé Levo
as informações do Viagem publica-
das no dia 2. mas gostaria de saber
mais alguns detalhes sobre o Cami-
nho. As pousadas são muito distan-
les uma das outras? Se eu não
agüentar fazer todo o percurso á
pé. é fácil conseguir transporte? O
que dev o levar na mochila?

Depois da caminhada, pretendo
ficar dois dias em Madri. Vou pre-
cisar dc roupas c sapatos. Devo
levar uma mala com algumas peças
c guardar cm algum lugar, ou e fácil
encontrar roupas do nosso estilo?
Chegando cm Santiago, qual o me-
lhor meio para ir a Madri?

Estou indo sozinha. É fácil cn-

contrar um guia ou outros pcregri-
nos durante a caminhada? Sônia
Maria Queiroz Gutticrrcz, Juiz dc
Fora, MG.
Resposta: O Caminho dc Santiago é
percorrido anualmente por milha-
res dc peregrinos. Com a comcmo-
ração do Ano Santo (cm 25 dc
julho, dia dc Santigo que cai em um
domingo) calcula-se um volume
muito maior dc peregrinos em todo
o percurso. O espirito dc integração
entre os peregrinos — que vem dc
diversas partes do mundo — sem-
pre foi uma das principais caractc-
risiticas deste roteiro Muitas pes-
soas voltam dc Santiago de
Compostela encantados com os no-
vos amigos que fazem pelo cami-
nho. Todo o trajeto é bem sinaliza-
do por placas indicativas
orientando os turistas.

As pousadas são inúmeras c dis-
tnbuidas a cada 10 quilômetros ou
menos. Sc você não conseguir cum-
pnr todo o percurso, há ônibus pa-
ra Santiago cm praticamente todas
as cidades cm que passar. Nas mais
importantes, há estações dc trem.
Coloque em sua mochila camisetas,
bermudas. jcans c um agasalho.
Embora seja verão, a temperatura

Londres
Um jornal para gringo ver está

circulundo em Londres: e o Brazil
Update, que mantém os brasileiros
informados sobre a situação daqui.
Além das principais noticias politi-
cas e econômicas, o jornal traz ma-
térias de comportamento, varieda-
des, e dicas culturais. Entre os
pontos de distribuição gratuita es-
tào a agência da Varig, a embaixa-
da e o consulado brasileiros.

iMaMi

Teresó polis
A Pousada Campestre Samam-

baia está com uma promoção para
o mês de julho: quem se hospedw
de segunda a sexta paga apenas (res
diárias. O hotel oferece piscina,
sauna. quadra de tênis, salão «Je
jogos e suites com televisão e fn|b-
bar. Em apartamento duplo, o pa-
cote está saindo a CrS 9.750.U00
para o casal com pensão completa.
Reservas: 742-3386. ""

P»
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pode cair um pouco durante a noi-
te. Também é sempre bom levar
uma toalha. Para os pés. rccomcn-
da-se tênis ou sapatos bem confor-
távcis. Com um saco dc dormir vo-
cê poderá garantir sempre um
cantinho para passar a noite, se na
pior das hipóteses, não houver mais
vagas nas pousadas. Para que você
não precise gastar dinheiro com-
prando roupas em Madri. Soma,
você poderá alugar um armário na
estação ferroviária dc Atocha, cm
Madri, onde poderá guardar sua
mala.

Terminado o percurso, você po-
derá retornar a Madri de trem. òm-
bus ou avião. Vai depender do tem-
po que você tiver disponível e da
quantia cm dinheiro que poderá
gastar na passagem.

Informações vobrt «iacrm c rx-
cunon ao Brasil c ao exterior cactc-
«a para o JORNAL IX) BRASIL,
eadorno Viagem. A*. Brasil 500, 6*
andar. CEP: 20949-900, Rio dc Ja-
nciro, RJ. A* cartas dtttn conter
endereço, telefone e idade, para po»-
sivel confirmação, e poderio ser re-
dniidas de acordo com os critérios
da redaçio.
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Fretamentos
Depois dos fretamentos

para Porto Seguro (foto
abaixo) e Ilhéus, a Ameri-
catur c a Rio Sul consoli-
dam sua parceria com o
lançamento dc vôos chur-
ler para Macciò c Natal c
Fernando dc Noronha. Os
programas dc oito dias in-
chiem passagem aérea de
ida c volta, hospedagem,
traslados, assistência dc
guia e passeios. Informa-
ções: 235-5225.

Europa
A Time Brazil Turismo

está com pacotes especiais
para o velho continente: o
roteiro Romance Euro-
peu, com duração dc 13
dias, percorre Inglaterra.
Bélgica. Holanda, Alemã-
nha, Áustria. Itália. Suíça
e França. O preço è dc
USS 2.320. Já o pacote
Imagens da Europa, dc 20
dias, acrescenta Liecheens-
tein e Mônaco (foto) ao
roteiro, e custa USS 2.650.
Informações: 265-6699.

ypp
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Imposto devolvido
Atenção: desde fevereiro, os cs-

trangeiros que gastam mais de 200
pesos (o equivalente a USS 200) na
aquisição dc artigos argentinos têm
direito á restituição do imposto dc
18% embutido no preço. Para isso,
basta apresentar as notas fiscais na
alfândega antes dc deixar o pais.

Correções
O último pacote publicado na

reportagem sobre Fly and Dríve na
Florida, na edição dc férias do \,ia-
Bem. é da MTour (22l-7Mi|). Ò
preço, dc USS 1.306. inclui passa-
gem aérea. Ja o preço do pacotedé
uma semana do hotel Rosa dos
Ventos é dc USS 470 por pessoa*
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México . ti

A onda do ecoturismo dá um 
'molho' 

diferente nos roteiros pela América Central•——_________Artfiuf Santos Reis
ARTUUR SANTOS REIS

PIDADE DO MÉXICO -
i Os muitos temperos que

.V compõem o blend tradicio-
nal da cultura mexicana — onde
se destacam generosas doses de
civilização Maia, mariachis e re•
sorts de alto nível à beira de algu-
mas das praias mais famosas do
mundo, como Acapulco c Cancun
— ganham agora um novo mo-
lho. tão picante como as iguarias
de sua culinária: o ecoturismo,
um tipo de roteiro alternativo pa«
ra os mais aventureiros cuja prin-
cipal atração é a observação da
QUturcza. O México, depois de
investir durante anos a fio no seu
exotismo, está começando a ofe-
f<!ccr ao viajante internacional
uma paisagem nova. pouco fre-
quente nos mapas das agências de
fiagein.
* Eleito pelos grupos ecológicos
Como o simbolo deste novo turis-
mo, o Norte do México quer se
incorporar á rota internacional
dom a paisagem agreste e grandio-
sa de um dos maiores cánions do
mundo, superando cm tamanho o
norte-americano Grand Canyon.
do Colorado. Conhecido como
Barrancas do Cobre (Canon dei
Cobre ou Copper Canyon). uma
região de 35 mil quilômetros qua-
úrados. as montanhas esculpidas
por um paciente e milenar traba-
Ijio de erosão oferecem formações
surpreendentes para os admirado-
res da natureza. No estado de

Há vários

roteiros no

norte do país

j A bastante organizado, o ecotu-
rismo no México já conta com
agências administradas por jovens
profissionais e especializadas cm le-
var o viajante a conhecer algumas
paisagens menos exploradas do
pais. Dentre estes grupos, o mais
atuante está sendo o Ecogrupos de
México, formado não apenas por
pessoal da área de turismo, mas
também por biólogos c ecólogos.

No calendário do Ecogrupo.
uma excursão de oito dias pelas
Barrancas do Cobre está prevista
para começar nos dias 8 de agosto e
5 de setembro e custa 3 mil 690
pesos, ou cerca de USS 125. Mas há
muitas outras opções, como a ob-
servaçào de baleias na baia de Ban-
deras (sete dias em dezembro), ob-
servação da variada fauna do
Golfo da Califórnia (cm outubro e
novembro) e visita á selva de Zac
Bch Chiapas (nove dias em novem-
bro). Os organizadores avisam que

alojamento é em hotéis quatro
estrelas. O Ecogrupos de México
fica na Avenida Insurgentes Sur.
1971-251. Col. Guadalupe Inn C.P.

01 710. México. DF. Tels.: 661-
9121c 662-7354 (fax).

'tos mexicanos espalham seus artesanatos na estação ferroviária

Chihuahua seus picos vão de 500
metros a 3 mil metros de altura, o
que permite a formação de quedas
d agua de grande impacto, como a
cascata de Basascachi. com 300
metros, uma impcrdivel atração
da área.

Nesta região, o turismo se faz
principalmente a pè, por trilhas

que geralmente exigem muita dis-
posição e preparo fisico do via-
jante.

Para começar a exploração da
área, a base do tour pode ser a
cidade de Creei. um pequeno vila-
rejo — na verdade, uma estação
da ferrovia do Pacifico. Com ares
de uma cidade de filmes de faroes-

AfWiur Santoi Rei»
te, Creel tem
dois hotéis de ra-
zoável conforto,
o Parador de Ia
Montaria e o
Hotel de Ia Cas-
cada.

A partir dali,
pode-sc explorar
as montanhas, e
uma das opções
para começar,
por exemplo, c a
caminhada ao
fundo das bar-
ranças, numa
área chamada de
Canon de Reko-
wata.

Ê sempre reco-
mendávcl contra-
tar um guia local.
O turista deve es-
tar equipado
também com rou-
pas e sapatos
apropriados e ar-
mazenar fôlego
para a subida,
que eqüivale a
uma caminhada
em terreno ingre-
me de cerca de
dois quilômetros.

No fundo do vale, o visitante
poderá recuperar suas forças com
um banho de rio de águas verdes e
quentes. Sc quiser aproveitar mais
um pouco da paisagem local, o
turista pode colocar, na sua pe-
quena bagagem, sanduíches,
águas e refrigerentes para um bu-
eólico piquenique.

do M6nico •

jjl 
AHxico T

Oc—no Pacltico /"
GuatemalaKS^^^

Tour de

10 horas sai

por USS 58

l^M tour pela região (o Canda-
metia Canyon) e á cascata Basasea-
chic, com 10 horas de duração, po-
de ser contratado por 174 pesos
mexicanos, o que eqüivale a cerca
de USS 58. O tour mais barato
custa 36 pesos, ou USS 12. e é um
passeio de quatro horas á cascata
de Cusarare. Todos estes lours po-
dem ser contratados nos hotéis.

O ecoturísta tem ainda a chance
de conhecer um pouco mais a cul-

tura do local, visitando as missões
religiosas que trabalham com os
indios tarahumaras. os habitantes
originais daquelas serras.

Depois, o ecoturista pode pegar
o trem da ferTovu do Pacifico c
seguir até Divisadero. O trem faz
normalmente ali uma parada de
cerca de 10 minutos para fotos, ení
quanto os indios estendem tapetes
com seu variado artesanato. Quem
preferir, pode pernoitar por ali para
passeios mais longos. Há hotéis de
bom nivel encravados na monta-
nha. Há a opção das agencias que
deixam tudo organizado para um
tour de dois dias ao preço de USS
171 (duplo) ou mais USS 76 (sim-
pies). A %iagcm de trem liga Chi-
huaha a Los Mochis, no litoral do
Pacifico, e casta 51 pesos ou USS
17.
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COSTA OESTÍI
17 DIAS
SAÍDAS SEMANAIS.

Los Angstse, San Dieoo,
Phoonbc. Scottedaie,
Grand Canyon. Las Vegas,
Fresno, São Francisco.
Monterey, Carmei,
Seguro viagem.

triplo.

15 x USS 91,00

COSIA USTE
17 DIAS
SAÍDAS SEMANAS.
New York, Boston,
Quebec, Montreal
Ottawa, Toronto,
Níagara Falte, Washington,
Seguro Viagem.
Pana terrestre
•a apt* triplo.

15 X US$ 100,00

SUPER

saídas diárias
BAIXA ESTAÇÃO

Hotei + carro

I i segao)

Até 4 pessoas p/apt*

NOVA YORK

nxfmagm no noH nrt ousa
nana aaan)
Of for • trstakx d»
dagadiêtaMi.
Raãnemaérat andasse
aconômcA
RMMMAáai . M. » . _'TwOwÇao: aarw ? wresüi

USS ISO,001151 USS 95,00

CANCUN

6 Noites de hotel
com café da manhã
Traslados

e City Tour.

Parta aéna a larraatia
por peaaoe em app duplo.

USS 190 + 15 x 63,00

6 Noites de
hotel com café
da manhà
Traslados e cocktai!
boas vindas. c
rini MTN S ttnVSirt
por psNOi m apt* quádruplo.

USS 100,00 • 15164,00
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Cadeira Diretor
Quadriculada

2.999.000,
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2 x 1.746,000.

Cadeira Giratória
Secretaria
Quadriculada

—-- ¦ 'n-a p Impressora
2.849.000.
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2 x 1.656.000.

LINHA

1.689.000,
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2 x 983.ooo.
Cadeira Fixa /
Quad' :ulada '
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f

-J /f> J

8 19.000.
ou

2 x 477.000.
Cadeira
Giratória

Secretaria Lisa
1 .429.000.

ou 2 x 832.000.

Cadeira Fua
Lisj

669.000.
ou

2 x 389.ooo
y^mi" v—\~~v• ¦ '~~ * —í—

I 
Banco3Lugares 1.599.000, '

ou I
2 x 931 ,ooo,

"revKJentr
: Res. íar;.-rr

4.869.000,
OU

2 X 2.836. ooo.

Cadeira
S«retana

c Regulagem
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2 x 1.962.000 2.329.ooo
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2 x 1.3 5 6.000.
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Cadeira Diretor
c Refjulagem
4.549.000,

ou
2 x 2.649,000.

C.idei.-i F11 a* tx/iar
-689.000
ou

x 983.ooo.

CADEIRA5
EM TECIDO
PRETA
CINZA
MARROM
VERMELHO

LOJA 1
R Ba/fVo do Bom Rotiro, nf ^3Engenho Novo - Tol : 201-0101

LOJA 2o Bnrílo fio Bom Ret„o n» 14 1Enoenho Novo - Tol ; 581 9380
loja 3

R Atirado Horcnlos. n? 744Olaria Tal, 590 6695 • 260-6236
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2 x 3,028.ooo
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Armário de 01 oola
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MwaCereieira
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5.699.000,
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2 x 3.319.000
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Armário Estante
Ordeira
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Mesíp/ Telefone
Cereieira c / Rodeios

.549.000.
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RET Estilo Móveis de
LOJA 1

I* BnrJSo do Bom Rpliro. n?
Engenho Novo — Tel. 201 0101

LOJA 2
R Bnrflo do Rom Retiro, n ? 14 1

Engenho Novo — Tol : 08 1 9300

LOJA 3
R Alfredo Barcelos. n? 744

Olaria Tol» 590 6695 • 260-6236
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