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? O pendente ltamar
confia MsefeçiomM
nio quer amear palpite.
Fernando Henrique
fechou o cofre e escondeu
a chave. Bethánia
cantando Roberto Carlos
éodtscodoano.Esase
outras notícias estão na
coluna de hoje.

O glamour, a coragem e
as histórias do restrito
grupo de jogadores
cariocas de pólo.. .
Eles se reúnem em
Itaguaí, cidade fluminense
que tem oito campos do
esporte, todos cm
elegantes mansões
particulares. (Página 24)

A atriz brasileira
Cristiana Reali, que
está fechando cm Paris,
adora passear pela
Placede la Concorde e
acha o americano Andy
Garcia o homem mais
bonito, o melhor ator c
o levaria para uma ilha
deserta.

Os rappers brasileiros
saíram do anonimato c

3uerem 
cantar a violência

o cotidiano. Já têm ate
um centro dc reuniões, c
andam abrindo shows
para gente como Luiz
Melodia.

Olavo Rufino

Seleção 
joga 

seu

futuro na Copa

contra o Urumiai

Em crisc técnica e sofrendo

pressões dc todos os lados, as
seleções do Brasil e do Uruguai
se enfrentam hoje, às 15h30, em
Montevidéu, pela última roda-
da de ida do grupo B das elimi-
natórias à Copa do
Mundo. Uma derro-
ta significará para os
dois times mais crisc
e o distanciamento Í2Í10.
maior da líder Boli- arMiiai
via e do Equador, 2o
colocado. NUnchrt

Em Budapeste, a Benetton
confirmou seu interesse na
contratação de Ayrton Senna
para a próxima temporada.
No GP da Hungria, Alain
Prost é novamente o pole posi-
n* tion e Senna sai cm

quarto. Em Stutt-

i,dir«to £art' 0 Mundial dc
•* Atletismo define ho-

rtftInt je quem é o homem
a, mais rápido do mun-

* oiobo, do, na final dos lOOm.
>sbt (Páginas 30 a 36)laí treinou bem durante a semana e é uma das esperanças de vitória para o Brasil

babola Kawsow

A violência dos grupos adolescen-
tes dc Brasília, que culminou no cs-
pancamento c na morte de Marco
Antônio Velasco Pontes, 16 anos, se-
mana passada, deixou uma pergunta: o
que fazer com os delinqüentes juvenis
de classe média, com seus corações e
mentes moldados pelos rambos c nin-
jas dos meios de comunicação c pelos
exercícios violentos que praticam nas
academias de artes marciais? (Página 8)

Temporada de spa

vai contar pontos
Estilo de Vida. pág 2

A Evita do agreste

e o azar de Ximenes
Caderno B. página 16

Seu Bolso
No Rk» c cm Niiaói,
réu [uiculmcnic nubla-
do a nuMado. Nevoeiro*
notado» pela manhã.
Temperatura etlávcl.
Máxima e minima pre-tula para a orla nurrn-
ma Mar calmo, com u-
sibilidade moderada

Como eoonomizw •
Utilizar sem critério os serviços dos
bancos pode pesar no bobo do
correntista. Usando apenas um talão de
cheque por mês e racionalizando a
retirada de extratos, a economia pode
chegar a CRS I.500.

KmprOQO ~~ A partir de 15 dc
setembro, acontecerá no Palácio Gustavo
Capancma. ex-sede do MEC, no Rio, a
Fora de Recrutamento Universitário,
onde devem «r oferecidas até duas mil
vagas em grandes empresas.

Com remédios caros, Asia Beckcr adere ao ipê-roxo (Pag. 26)

Vítima do filho

de Bulhões vive

artificialmente

Continua cm estado dc coma c manti-
da viva com a ajuda dc aparelhos na
Santa Casa dc Maceió a jovem Ana Lúcia
Lopes dc Lima. dc 17 anos, atropelada
por Gustavo Bulhões, 24, filho do gover-
nador Geraldo Bulhões, na sexta-feira.
Gustavo, que fugiu sem prestar socorro
à jovem e causou outro acidente, ainda
não se apresentou à policia. (Página 6)

Seleção se defende

com unhas e dentes
Página 32

Fotos do sal*tio o mapas ôo tempo. p»o«ia »
Bo6*H

Coluna do Caslolto
Política a Govof no
Inlorm* JB...»—..
Brasil
Editoriais • Iquo....
Opinião
A Semana
Entrevista......
Internacional

Tudo a domicilio
Comida japonesa, fraldas, a cervcjinha,
o batom da moda, at£ um corte de
cabelo igual ao das manequins: pelo
telefone, é possível obter conforto,
jantarei, jogos, e matricular o filho
numa High School americana.

De onde nasce a

onda da inflação
Página 11Ciência • Ecologia....

Negócios a Finanças
Inform* Econômico.»
Brasília
Cidade

Reserva Chico

Mendes está

abandonada

Criada cm 1990 com quase um
milhão de hectares que cobrem cinco
municípios acreanos, a Reserva Chi-
co Mendes está abandonada. Seus
2.300 seringueiros ganham meio sa-
lário mínimo, não tèm médicos nem
escolas para os filhos e enfrentam
saques de madeiras nobres. O Ibama,
com 32 funcionários no Acre, alega
que nada pode fazer. (Página 14)

Refugiados do

mundo 
passam

de 18 milhões

Violência nacionalista c uma or-
dem internacional dc equilíbrio precá-
rio elevam a mais dc 18 milhões (con-
tra 8 milhões cm 1970) o número de
refugiados políticos que a ONU tenta
assistir cm todo o mundo. No Brasil,
sào sobretudo africanos fugindo dc
guerras os 1.500 refugiados que não
têm muito o que comemorar ao cn-
contrar uma nova pátria. (Página 16)

Aguinaldo Silva
Registro»—....
Esportes ...... Valorizando boboi, debruando lapdas

ou preenchendo coietea, o tachcado volta
ao guarda-roupa, em venio anos 90. Os
galões adesivos podem ser apticados cm
minutos, com o ferro de passar.

Armando Nogueira
Sérgio Noronha

Frota admito
risco do golpe
? Com disposição messiânica, o
brigadeiro Ivan Moacyr da Frota,
candidato às eleições presidenciais de
1994, vai criar um movimento para"evitar o caos c a desintegração
do país". Ele admite o risco de um
golpe militar e acha que 

"o 
pais

está pedindo socorro". (Página 13)

SAÚDE & MEDICINA

Mlcroclrurgla
O avanço da técnica, surgida nã
China há 30 anos, já permite devolver
até 80% da função original a um
membro do corpo amputado em
acidente.

Domingo
Estilo de Vida
Assinatura J8 (novas) CT Rio 56S-43P1
Outros astaOos/CKlades 1000)..«(021) 800-4813
Atendimento ao sssinants- ®(Q21) 58» 6000
Classificados ® Rio S80-8S22
Outras praças (DOQ) ® (021) 80CM811
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COLUNA DO CASTELLO

MARCELO PONTES

Os 
perigos que 

a

revisão esconde

A 
medida que o tempo pas-
sa e se toma conhccimen-

to da verdadeira dimensão das
dificuldades para a revisão
constitucional, a equipe econò-
rnica do governo Itamar Fran-
co mais se assusta. Em primei-
ro lugar, ainda não há garantia
plena de que a revisão se reali-
zará. Em segundo, também
não se tem segurança de que.
sendo iniciada, conseguirá aca-
bar cm tempo de não embolar
com a campanha eleitoral do
próximo ano e de não frustrar
o pais com a sensação da opor*
tunidade perdida. E, em tercei-
ro. nada garante também que.
em vez de melhorar, a Consti-
tuiçâo piore, com a aprovação
de mecanismos populistas que
saqueiem definitivamente as
chances de saneamento do Te-
souro e de recuperação de sua
capacidade de investimento.

Há, portanto, trés proble-
mas básicos no caminho da re-
visão; o do tempo curtíssimo, o
da organização caótica dos tra-
balhos e o das amplas expccta-
ti\as que se vão criando muito
mais na sociedade do que no
governo. Eles se cruzam dra-
maticamente. e ainda não há
no horizonte uma luz a indicar
que essa encruzilhada desem-
boca num funil de bom senso c
de resultados animadores para
a recuperação econômica do
pais.

Analisando esses trés pro-
blemas, o deputado José Serra,
lider do PSDB c principal in-
terlocutor do ministro Fernan-
do Henrique Cardoso no Con-
gresso, por afinidade
partidária e pelo reconhecido
talento de economista, lembra
de saida um pensador da devo-
çào dele próprio, do ministro,
de Pedro Malan e André Lara
Resende, entre outros. E Al-
berto Hirschman.

Ele escreveu um artigo, cer-
> ta vez, dizendo que a América

Latina tem uma tendência a
colocar as suas questões num
limite extremo. Se não forem
resolvidas, acabam provocan-
do grandes descstabilizaçòes.
Foi assim com a reforma agrá-
ria nos anos 60. O Brasil, parti-
cularmente, apegou-se a algu-
mas bandeiras que cm cada
momento pareciam definitivas
e salvadoras: a anistia, as dirc-
tas-já, a Constituinte, o Plano
Cruzado.

Repete-se agora, na opi-
; niào do lider do PSDB, um
x fenômeno parecido com o da
T Constituinte de 1987.88 — o
y da panacéia. Dá-se á revisão
; constitucional o papel de ins-
? trumento da felicidade, quan-¦„ do, na verdade, segundo Serra,

pouco pode oferecer de resul-
£ tados com repercussão em cur-

to prazo.
£ Se a exploração de petróleo"* c das telecomunicações for

aberta á iniciativa privada e
^ cair a nacionalização do subso-

Io, criam-se imediatas expecta- *
í tfvas de investimentos. Mas se-

rào necessárias leis de
V regulamentação desses novosdispositivo» constitucionais, e
v.nào haverá tempo de fazê-las
- ainda no governo Itamar, quenão consegue privatizar coisas
» mais simples, como a Cosipa,

por exemplo.
v A quesTfiõ~~3í Previdência
> Social, segundo Serra, é dra-

mática para o governo. Mas
j, mudar agora, durante a revi-
? são, a aposentadoria por tem-
t

Uma+
; Se o problema mais dramá-
í tico da revisão constitucional é
\ o tempo, por que não se faz a
' revisão possível até dezembro
« e. aproveitando o quorum re-

duzido de maioria absoluta.

po de serviço não traz efeito a
curto prazo se nào mexer no
estoque de aposentadorias
existentes. Ai. se esbarra numa
muralha intransponível, a dos
direitos adquiridos. E a priva-
tizaçào da Previdência, diz Ser-
ra, não é a saida. Ao fazê-la. o
Chile aumentou o seu déficit
público de 2% para 7% do
PIB. Aumentou porque podia
agüentar. O Brasil não pode.

O pior é que o governo já
detectou um movimento em di-
reçâo á revisão constitucional
exatamente com objetivo con-
trário. ou seja, para complicar
ainda mais a crise da Pre\idên-
cia. Prevê a vinculação dás
aposentadorias ao salário mi-
nimo. Organiza-se já uma
grande mobilização dos muni-
cipios para aumentar a sua fa-
tia na receita tributária, Se for
aprovado o projeto de reforma
fiscal do deputado Luis Rober-
to Ponte (PMDB-RS), diz Ser-
ra, 99% da arrecadação de im-
postos passam para a União,
que a repartirá com base em
critérios fixados cm leis pelos
parlamentares.

Este é o maior perigo da
revisão, segundo Serra. O peri-
go de ela piorar a Constituição.
E ele o diz á vontade, com a
segurança de quem considera a
revisão tão importante que
chegou a propor a sua anteci-
paçâo para 1992.

Serra nào quer ser confun-
dido com os que se opõem á
revisão. Acha que ela deve ser
feita, pois, mesmo que nào tra-
ga resultados imediatos, muda
radicalmente as expectativas
dos investidores. Mas do jeito
como está sendo conduzida
nào fará bem ao pais. Pode-se
destampar um processo e nào
ter mais controle dele. O ideal,
na opiniào de Serra, seria que
houvesse um grande acordo
político para tratar dos seis,
sete ou oito lemas mais impor-
tantes ate o fim deste ano.

Esse acordo, por enquanto,
é muito difícil. Ao mesmo tem-
po cm que prometem ser avas-
saladores os movimentos de
pressão das corporações da so-
cicdadc, mobilizando-se para
uma guerra igual á da Consti-
tuinte, nào há um eixo de po-
der no Congresso nem uma li-
derança forte no governo ou
na sociedade. Na falta de um
lider de destaque, quem pode-
ria tentar o acordo seriam os
presidentes da Câmara e do Sc-
nado. Mas eles estão brigando,
e a brip è feia, para saber
quem preside a revisão.

O maior partido, o PMDB.
que poderia ajudar a formar
esse eixo, parece a Serra mais
preocupado com a possibilida-
de de volta ao poder propor-
cionada pela revisão constitu-
cional. Tanto que pretende
esticar a revisão até abril,
quando começa a campanha
eleitoral. E o PT de Lula c o
PDT de Brizola. também ana-
lisa Serra, têm grande capaci-
dade de obstrução, além de
aguçadissimo faro eleitoral.
Qualquer grupo coeso de meia
centena de deputados pode pa-
ralisar ou arrastar considera-
velmente o processo de vota-
çào.
Em lempo: tudo o que o
deputado José Serra diz é exa-
lamente o que o ministro Fcr-
nando Henrique Cardoso está
pensando sobre a revisão
Constitucional.

saída

não se introduz na Constitui-
çào uma emenda programando
uma segunda etapa de revisão

para o primeiro trimestre de
1995?

PASSAGENS AÉREAS
MIAMI U$ SM LONDRES UJ &S9
L ANGELES U$ 65» M1LÁ0 ül WJ
MA0AI0 UJ t» FRANKFURT UJ 119
PARIS IrtSM B AIRES Ut 241
oauu» Minem rgcgl nmnoi * tmi

IsplT^S"ffllll S"§ T* : 220-71

Indefinições inquietam líderes

dos 
partidos 

no Congresso

MIAMI & N.YORK
Econômico
12 dias

cm Miami:
5 noites Hotel Marina Park +

carro Chexry Cavalier
em Neto York:

5 noites Hotel Belvedere +
Traslados

Aéreo ? Terrestre
Us$ 1.450,00 lODLl

PARIS & LONDRES
Especial

15 dias
cm Paris:

ô noites Hotel d café da manhã
• Traslados • City Tour
Cruzeiro-jantar jtelo Sena

cm Londres:
6 noites Hotel d café da manhã

Traslados • City 'Iour • 1 noite
do melhor teatro londrino d

transporte e jantar.Grátis: livw guia das 2 cidades.
Aéreo + Terrestre

Us$ 1.950,00 (DM.1

VIKJNGS &
FIORDES

(Grande tour pela Escandinávia)
20 dias

Inglaterra • Bélgica • Alemanha
Suécia • Finlândia • Dinamarca

• Noruega * Holanda
(incluindo cruzeiro pelos fiordes da

Noruega).
5 jantares

Aéreo + Terrestre
Us$ 2.590,00 lOflt

ISRAEL,, EGITO &
GRÉCIA

Tour Cultural
15 dias

Um roteiro completo visitando o
melhor dos três países.

Meia pensão em Israel e Egito.
Cruzeiro jvlas Ilhas Gregas.

Opcional a Tunfuia
Aéreo + Teivestrv

Us$ 2.750,00 IPKl
Consulte-nos sobre outras

promoções.
I
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A» Rs Branco 1(1 •!' «nd • Ro d» Jarwo

v 532-0310

Política salarial a

SÔNIA carneiro
BRASÍLIA — O clima de in-

tranqüilidade política está sendo
apontado pelas lideranças dos
partidos no Congresso como fa-
tor de aglutinação das forças de
centro-csquerda para a votação
da política salarial do governo,
na próxima quarta-feira. 

"Se a
nova política salarial não passar,
é melhor o presidente Itamar ti-
rar não só o ministro Fernando
Henrique (Fazenda), como todo
o ministério, e ele próprio pegar
o boné", disse o presidente do
PSDB, Tasso Jereissati. após
reunião da Executiva do seu
partido na última quinta-feira.

Mas para o líder do PFL na
Câmara, deputado Luis Eduar-
do Magalhães (BA), "temos 

que
apoiar a política salarial, porque
sc o ministro Fernando Hcnri-
que cair, as eleições de 94 cor-
rem risco de não sc realizar".
Até o grupo do ex-presidente
Sarney. que tem votado contra o
governo, está a favor do redutor
salarial de 10% da inflação, te-
mendo a desestabilizaçào, confi-
denciou o deputado e ex-minis-
tro José Reynaldo Tavares
(PFL-MA). "Estamos encurra-
lados. Nào podemos negar o
apoio."

As lideranças relacionam co-
mo principais fatores de inquie-
tude no meio político a crise de
autoridade do governo e a falta
de popularidade do presidente
Itamar e de Fernando Henrique
Citam também a guerra entre as
equipes dos ministros da Fazen-
da e do Trabalho nos bastidores
da elaboração da política sala-
nal. Somam-se a isso as articula-
çòes de Sarney com militares da
reserva e o confronto entre os
poderes provocado pela brfga
dos presidentes da Câmara. Ino-
cèncio de Oliveira, e do Senado,
Humberto Luccna, pelo coman-
do da revisão constitucional. A
ameaça às fronteiras amazóni-
cas, que estariam cercadas por
um cinturão militar norte-ameri-
cano também intranqüiliza.

ser votada dia 18 preocupa parlamentares
"Há 

uma crise

de autoridade

¦Bit i

99

Tasso coloca liamar nu/n dilema

À deriva — "Ameaça exter-
na sempre uniu os contrários",
admitiu o lider do governo na
Câmara, deputado Roberto
Freire. Na opiniào do deputado
Paulo Delgado (PT-MG), o pre-
sidente Itamar deixou "o barco
á deriva, em clima de desgover-
no. Acabou sc beneficiando do'quanto 

pior melhor".
Para Serra, no entanto, o

principal fator de insegurança
tanto para os políticos, quanto
para o governo, empresários c
sindicalistas, sào as sucessivas
mudanças na política salarial
"Nào dá mais para adiar a apro-
vação dc uma nova política sala-
rial". afirma.

0 líder do PMDB. Gcncbal-
do Correia, informou que o me-
do do empresariado manifesta-
do através de telefonemas, dc
que mais uma vez haja transtor-
nos na votação da medida provi-
sória, é tanto, que seu partido
nào tese outra alternativa senão
apoiar a adoção do redutor sala-
rial. "Ninguém agüenta mais
tanta mudança. O país quer cal-
ma para produzir", afirmou

As brigas entre o presidente Ita-
mar e o ex-presidente do Banco
Central. Paulo César Ximenes.
também deixaram em estado de
tensão empresários e políticos. 

"O

Itamar está enfrentando uma crise
de autoridade dentro do seu gover-
no" disse o senador Afonso Ca-
margo (PPR-PR). Demitir o presi-
dente do BC foi o melhor que
Itamar poderia ter feito, afirmou o
senador Beni Veras (PSDB-CE).
para quem nào se pode admitir bri-
gas da cúpula do governo em públi-
co. "Nào 

quer mais, demite. Ma*
nào fica brigando cm público, des-
gastando o governo" afirmou o li-
der no senado. Mário Covas.

Uma das causas das divergén-
cias dentro da bancada do PSDB.
cm relação ao apoio a Itamar. "è

justamente o temperamento do pre-
sidente". disse o deputado Jackson
Pereira (PSDB-CE). "O 

presidente
nào pode atrapalhar o ministro
Fernando Henrique Cardoso, na
execução do seu programa ccono-
mico", acrescentou. Para Tuga An-
gerami (SP) o presidente atrapalha
quando nào imprime ao seu gover-
no um programa de ação e uma
política mais definida de combate a
corrupção. "Esperar o PC se entre-
gar não adianta nada". No PFL. o
deputado José Carlos Aleluia, do
grupo de ACM, adverte que a nào
aprovação da nos a política salarial
seria "um tiro dc morte no pleito
do ano que vem".
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Superioridade de deputados (503) sobre senadores (81) é a arma de Inocêndç», mas; Lucena^uarda parecer para recurso à Justiça

Jamil BltlWf — 10/8/93 i
CHR1ST1ANE SAMARCO

BRASÍLIA — No começo, pare-
cia apenas uma fogueira de vaida-
des. Os presidentes da Câmara,
Inocêncio Oliveira (PFL-PE). e do
Senado. Hutpbcrto Lucena
(PMDB-PB). desejavam ardente-
mente a presidência da revisão
constitucional, e por isso começa-
ram a brigar. Depois, veio a crise
política e a luta ja era entre Câmara
e Senado. Mas não foi por acaso
que a briga de compadres ganhou
corredores, gabinetes e tomou con-
tá dos debates nos plenários do
Congresso. "O litígio contaminou
deputados e senadores e temos ago-
ra uma crise institucional no Legis-
lativo que pode acabar na Justiça .
resume o deputado Paulo Delgado
(PT-MG).

A crise ganhou toda essa dimen-
são porque Inocêncio e Lucena.
com a colaboração de lideranças
políticas, conseguiram pôr Câmara
e Senado cm pé de guerra. Além de
anunciar que os deputados querem
o comando total do processo^ lno-
cêncio coordenou uma reunião de
lideranças na quarta-feira passada.
A conclusão do encontro foi: os
senadores são figuras dispensáveis.
Entenderam que basta a assinatura
de 293 deputados (metade mais um
dos 584 congressistas) para convo-
car a revisão. Publicamente. Luce-
na engoliu cm seco. Nos bastidores,
porém, mobiliza um levante de se-
nadores e prepara o troco.

"Nós. senadores, ficamos indig-
nados com as declarações dc lno-
cêncio. c com justa razão'.', contou
Élcio Álvares (PFL-ES. salientando
que muitos dc seus companheiros já
radicalizaram c ameaçam nao par-
ticipar da revisão. O presidente do
Senado prepara uma surpresa para
Inocêncio. Quando a Câmara con-
cluir seu abaixo-assinado. Lucena
enviará um simples oficio a lnocên-
cio, solicitando o plenário da Cá-

Inocêncio <

mara para abrir os trabalhos da
revisão constitucional no dia 6 dc
outubro e invocando as regras regi-
mentais que favorecem os senado-
rcs.

Apoiado no parecer juridico.
Lucena está coinencendo os com-

panheiros de Senado de que a presi-
dência da revisão é indelcgãvel: per-
tence ao titular da presidência do
Congresso, isto è. a ele. Ja parti-
lham desta tese lideranças esprcssi-
\.is como os senadores Esperidiao

Ijucnui prepara troiv o diz que recorrerá ate ao S11

Amin (PPR-SC). Cid Sabota de
Carvalho (PMDB-CE) c Mario Co-
vas (PSDB-SP)

Líder do PSDB no Senado,Covas
defende a tese dc que não existe
unia assembléia nacional reviso ra.
como nos tempos de Constituinte.
Por isso. raciocina, a reunião única-
meral prevista na Constituição só

pode ocorrer cm sessão do Con-
grosso. 

"E quem preside a sessão do
Congresso é seu presidente Hum-
K-rio Lucena". argumenta Covas

Mais importante do que o posto
dc comando da revisão c o processo
de votaçào. O parecer juridico que
Luccna guarda sob sete chaves in-
voca o regimento comum das duas
Casas do Congresso c diz que a
votação será feita cm separado, na
Câmara c Senado. Só assim, os se-

nadores não serão SI \ otos despre-
/iveis num colcgiado de 5S4 con-

gressistas. onde bastam 293 votos

para aprovar uma proposta

)upla Jobim e Ibsen

Pemedebistas

são autores

da estratégia

9mara

ucm está no comando da
infantaria na guerra Cá-

manT X Senado é o deputado
Inocêncio Oliveira (PFL-PE). O
presidente da Câmara entrou na
linha de tiro dc peito aberto, mas
os estrategistas da batalha inter-
na mais ruidosa no Legislativo
não nasceram cm Serra Talhada,
não militam no PFL, nem são
inocentes. Encarregado de fa/cr
um projeto dc regimento interno
da revisão constitucional, o de-
putado Nelson Jobim (PMDB-
RS) produziu a tese dc que hasta
o apoio dc 293 deputados, cm
abaixo-assinado, para formalizar
a convocação da revisão consti-
tucional. A articulação dc apoio
á tese ficou por conta do segun-
do estrategista: o deputado Ibsen
Pinheiro (PMDB-RS).

Os dois aproveitaram a dis-
posição dc Inocêncio. que já ha-
via comprado a bnga com o pre-
sidente do Senado pelo comando
da revisão. Num lance bem pia-
nejado. Ihsen c Jobim jogaram
Inocêncio no tiroteio e sc retira-
ram estrategicamente, analisam
um deputado e um senador do
PMDB. que acompanham de
perto a batalha.

"Panelinha" — A maioria
dos deputados ficou de fora das
decisões, a ponto de o vice-lider
do PFL na Câmara. Ney Lopes
(RN), prever uma "revisão de
panelinha". Mas Itx.ii articulou
o apoio de representantes dc oito

partidos na Câmara c investiu
sobre o terreno do adversário,
com a autoridade dc quem tem o
apoio nominal dc cerca de 450
deputados.

Na ânsia de conter os ataques
de Inocêncio, os senadores Ekio
Álvares (PFL-ES). Esperidiao
Amin (PPR-SC) c Josaphat Ma-
rinho (PFL-BA), entre outros,
chegaram a sugerir a Ibsen que
os ajudasse a conter o impeto
fisiológico do presidente da Cá-
mara. que queria a presidência c
a rciatoria nas mãos dc depu-
lados. Ibsen conversou por telc-
fone com uns. pessoalmente com
outros. Todos combinaram não
decidir nada sem um entendi-
mento prévio com o presiilente
do Senado. Humberto Luccna
(PMDB-PB) Josaphat acalmou-
sc c não deu retorno de sua con-
versa a ninguém. Vários senado-
rcs suspeitam de que lhsen pode
ter minado o campo adversário
com uma proposta de paz: nego-
ciar apoio â candidatura do
baiano para relatar a revisão,
presidida por ele.

Sem vencedor — Como a
batalha pode acabar com um
recurso ao Supremo Tribunal
Federal, as previsões sensatas in-
dicam que não haverá venccdo-
rcs. Perde o poder Legislativo^
que sc desgasta diante da opi-
niâo pública. 

"A revisão já sai
sob suspeição". analisa o depu-
tado Paulo Delgado (PÍ-MG).
Coordenador do grupo contra-
rio á revisão em outubro, o de-
putado Fernando Lyra (PSB-
PE) comemora a confusão.

PDT define

plataforma

de campanha

O governador do Espirito Santo.
Albuino Azeredo, está preparando
um veemente discurso sobre a nc-
cessidade de uma reforma bancária
para fazer no 3" Congresso do
PDT. que começa dia 27 no pau-
Ihâo do Riocentro, no Rio. O dis-
curso, cm que ele recomendará
"uma luta inclemente contra a es-
peculaçâo financeira" — nas pala-
vras de um dirigente do partido —
marcará um dos pontos principais
do documento fundamental que o
PDT aprovará no congresso c que
servirá também como plataforma
partidária para as eleições gerais do
ano que vem.

O documento fundamental, cujo
rascunho está sendo preparado por
uma comissão presidida pelo reitor
da Uerj, íisio Cordeiro, incluirá,
além da reforma bancária, a prega-
çào dc uma "revolução educacio-
nal". a democratização dos meios
de comunicação c a retomada do
projeto das reformas de base inter-
rompidas pelo golpe militar de 1964
— incluindo a reforma agrária. Co-
mo novidade, o PDT vai pregar
uma "reforma do Estado" — que
nada terá a ver. entretanto, com a
proposta dc Estado mínimo feita pe-
los neoliberais.

De acordo com o presidente na-
cional do PDT. Neiva Moreira,
"desde o governo Sarncy há um
esforço deliberado para desmon-
lar" o Estado brasileiro. O PDT.
segundo ele. quer ver o Estado mais
ágil e eficaz, sem que isso compro-
meta a soberania do pais. Em sua
plataforma, o partido admilirá pn-
valizações de estatais, desde que
cias "estejam submetidas aos inte-
resses de desenvolvimento econò-
mico c social". Os pedetistas ainda
consideram válido o conceito dc
empresas estratégicas, c estas — Co-
mo a Vale do Rio Doce. Petrobrás
e Telebrás — não podem estar in-
cluidas entre as estatais pmatizã-
veis.

Neiva Moreira acredita que o
PDT vai entrar na campanha de
1994 "muito melhor organizado do
que em 1989". Ele minimiza o im-
pacto da saida recente de importan-
tes lideranças nacionais — como o
deputado baiano Waldir Pires — e
afirma que o partido 

"está em seu
melhor momento". "Somos aluai-
mente quase 400 prefeitos e mais de
3 mil vereadores", diz.
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Leonel Brizola — CXVI1
A Direção Nacional do PDT, o Instituto Alberto

Pasqualinl e diversos grupos de trabalho estão em inten-
sa atividade nos preparativosfinais para o 111 Congresso
Nacional do nosso partido, que se realizará entre os dias
27 e 29, no Riocentra Encarecemos aos companheiros
que irão apresentar propostas ou pretendam participar
dos debates que procurem as comissões organizadoras
dos seus Estados. ^

mazoma

Não há dúvida de que, de algum tempo para cá, muitos
perigos passaram a rondar a Amazônia. O povo brasileiro, há
muito, adquiriu esta consciência. As elites e classes dirigentes
do País a desdenhavam, dizendo que isto eram patriotadas, sem
razão de ser. Agora, aí estão os fatos concretos. Felizmente, as
Forças Armadas, pela voz de seus dirigentes, oficializaram sua
posição perante o Governo que, como expressão do poder civil,
vinha claudicando neste tema. As preocupações e propostas das
Forças Armadas merecem a solidariedade do povo brasileiro.
Bases norte-americanas na América do Sul representam, sem
sombra de dúvida, uma investida expansionista de dominação
inaceitável. Guantanamos ou Panamás sobre a Amazônia ou
qualquer região da América do Sul, decididamente, não!

***
A Crise — Em poucos meses do Governo ltamar, já tivemos

quatro Ministros da Fazenda. Agora, temos o quarto presidente
ao Banco Central e todos os demais. E o caldeirão fervente da
crise, em alta temperatura, que vai tragando os feiticeiros. O
esforço maior de todos eles é o de encobrir a verdadeira causa
da crise e da inflação, pela simples razão de que têm sido peças,
conscientes ou não, ao despojo da economia brasileira.

Arrocho—Agora, eles chamam de redutor, mas é o mesmo
velho arrocho salarial que vem dos tempos de Delfim Netto e
Roberto Campos. O PDT, em matéria ae política econômica,
defende a derrogação do modelo e, no momento, reajuste dos
salários, corrigindo, no mínimo, 100% da inflação. Pfcdem sa-
crifícios com um redutor? Então, não há motivo para que não
se aplique um redutor também sobre o aluguel, a prestação da
casa própria, os preços cartelizados — como os dos remédios,
do cimento e do ferro — e, em especial, sobre as taxas de juros,
que enriquecem escandalosamente os bancos, enquanto nossa
economia definha, trazendo conseqüências dramáticas para a
população. Infelizmente, Estados e Municípios não têm como
adotar uma política salarial autônoma. Defrontam-se com gra-
ves limitações, ante a necessidade de reajustar o funcionalismo,
sacrificado pelo modelo econômico e pela inflação Estamos,
neste momento, trabalhando para reequilibrar os vencimentos
dos servidores em nosso Estado.

Golpismo — A tal revisão constitucional não passa de uma
manobra indecorosa e desleal para com o povo brasileiro. Este
Congresso está exaurido, desgastado, desautorizado pela cida-
dania do País. Está cm fim de mandato, sob a reprovação da
opinião pública. Converte-lo em constituinte, para revisar a Car-

iemta, será escandaloso. Querem facilitar ainda mais a leiloa»
e a entrega do patrimônio público; fazer com a Petrobrás, i
Embratel, a Eletrobrás e outras, o que fizeram com a CSN.

IdS UL IJII1 IUlIlCUIIl UL II1LALÍ1LUS, UdllUvJ IUiUb UC YCíUdUC
aso inexistente, agora esta campanha desarrazoada contra

É natural nosso pesar ao ver este grande órgão da im-
i popular estar publicando dados errados, improcedentes.

. Incompreensões—Todos sabem a consideração e o apreço
que tenho pelo jornal O Dia, por seu proprietário, dirigentes c
profissionais. Por isso, não posso compreender o que vem se
passando. Logo depois daquelas matérias escandalosas, mais
próprias de um folhetim de mexericos, dando foros de verdade
aumcasi
aCTC
prensa popular estar publicando dados errados, improcedentes.
E claro que uma empresa como a CTC, que foi sucateada pelo
Governo Moreira, tenha muitos problemas. Casualmente, o que
O Dia vem focalizando são realizações e não defeitos da CTC.
A entrada em serviço dos ônibus papa-filas vem sendo correta
e prudente. O custo das carrocerias feitas pela Ciferal é quase
a metade dos das empresas de fora do Estado, que o jornal diz
serem "mais baratos". A um bom repórter, não basta ser sério,
é preciso ser inteligente, senão acaba por misturar alhos com
bugalhos. Quanto aos ônibus a gás, é natural surgiremproble-
mas na implantação de uma nova tecnologia. Estamos fazendo
remanejamentos para não admitir mais funcionários, porque a
CTC já os tem de sobra. Amigos de O Dia, a CTC merece ser
elogiada pelo que vem fazendo e precisa do apoio de todos.

A estratégia dos vendilhões- Notem como a máquina
publicitária do neocolonialismo nos ataca, cada dia enfocando,
de forma distorcida, um setor de nossa administração, com o
propósito de criar um clima de suspeitas e de desmerecimcnto
contra nós. Acima de tudo, porém, o que buscam é nos distrair
e nos absorver com essas discussões para que não continuemos
a denunciar as estruturas de dominação, que controlam a vida
brasileira, e que são capazes para isso de se utilizarem, como se
viu há poucos dias, dos expedientes mais indignos e abjetos.

A máquina Globo — Este polvo avassalador possui uma
força gigantesca, mas a cada dia tem menos autoridade moral.
Perde, todos os dias, a capacidade de vencer o julgamento das

. pessoas de bem, da imensa maioria de nossa população. Agora
mesmo, com esta exploração torpe, em pleno Jornal Nacional\
de uma pessoa doente e indefesa como Neusinha, movido pelo

, único objetivo de me agredir, só o que conseguiu foi o repudio
e a condenação da opinião pública do País. A verdade é que,

Questionado 
como o foi em nosso programa em rede nacional

e rádio e TV, não teve como se explicar frente ao povo brasilei-
; ro e partiu para a mais baixa e suja vingança pessoal. A Globo,
, moralmente, nunca perdeu tanto quanto neste episódio.
' 
A máquina Globo II — Na rádio e no jornal O Globo,
mais ainda se acentua o desgaste em matéria de credibilidade.
Vêm assumindo uma linha de tal modo facciosa, de oposição
sistemática a meu Governo, que deixou o noticiário e editoriais
sem nenhum estofo, porque se destroem no julgamento sereno
das pessoas honradas. Exageram, deformam, publicam títulos

. deturpados, que não correspondem aos textos, verdadeiras em-
pulhações com propósitos destrutivos, como fizeram, há pouco,

; com os Cieps e, antes, com os Bombeiros, a Linha Vermelha e
outras. A máquina Globo tem solapado o Rio de Janeiro, sabo-

; tado nosso desenvolvimento
, e agravado os sofrimentos de
¦ nosso povo, só porque tenho
detectado, aqui, a existência
de um Comando Marrom
que tem nela, a Globo, o seu
mais poderoso instrumento

MANDADO PUBLICAR PELO PDT

Leonel Brizola
Governador do Estado

do Rio de Janeiro

Q
uércia começa a recuperar espaça

Após recuo tático da renúncia, meta é reconquistar terreno na convenção do PMDB
Jamll Blttar — 27/5/6»,

JOSfc MARIA MAYR1NK.
SÃO PAULO — Devagarinho,

mas com decisão c firmeza, o cx-
governador Orestes Quércia está
voltando ao cenário político. Na
muda desde o final de abril, quando
renunciou á presidência do PMDB,
ele começa a reativar as articula-
çòes para ocupar seu espaço no
partido — discretamente após a
convenção do próximo dia 12 de
setembro e com força total a partir
de janeiro, marco inicial da arran-
cada para as eleições de 1994.

Até lá, Quércia vai disfarçando.
Passa a maior parte do tempo em
casa — de segunda a sexta-feira em
Sáo Paulo, por causa da escola das
crianças; os fins de semana, no sitio
de Campinas. Às vezes dá uma esti-
cada até Araras para visitar os so-
gros ou viaja até Pedregulho, sua
cidade natal, para ver o pai e contar
o gado da fazenda. Nesses quatro
meses e meio dc retiro estratégico.
Quércia fez duas viagens ao exte-
rior — três semanas de nostalgia na
Itália, terra dos avós, c um passeio
com a família aos Estados Unidos.

"Como vai a política, governa-
dor?", perguntou um ex-assessor
do Palácio dos Bandeirantes que
cruzou com ele num restaurante de
Miami (EUA), no dia 24 de julho."Abandonei", respondeu Quércia
com uma risadinha, desarmando a
reação de incredulidade do intcrlo-
cutor. Abandonou nada. Dcsenv
barcou no aeroporto dc Cumbica
na manhã scguinle e foi descansar
com a mulher, dona Alaidc, cm
Araras, onde passou o domingo as-
sistindo aos filmes que o sogro, seu
Edmundo, havia alugado na Tropí-
cal Vídeo, entre eles os dramas Vi'
vendo na América c o Circulo do

poder, que devolveu pessoalmente
na locadora, ás |9h do dia 26.

Volta discreta — Era o fim
das férias. Quinze dias depois, na
noite de 6 dc agosto, Quércia aper-
tava as mãos dc correligionários na
Câmara Municipal de Matáo, onde
o médico Sigueissa Massuda, seu
amigo dc infância, recebia um títu-
Io dc cidadão honorário. Quércia
fez um discurso de dez minutos,
mas não tocou cm política. Apesar
da expectativa de um auditório
cheio de deputados, prefeitos e ve-
readores, ele só falou das lembran-
ças de menino em Pedregulho. So-
bre eleição, candidatura e PMDB
só se conversou mais tarde, no res-
taurante onde a festa se prolongou."A 

gente é político, sempre aca-
ba falando dc política", desculpa-se
o deputado Marcelo Barbieri
(PMDB-SP), um dos quercistas
presentes, Os deputados estaduais
Dimas Ramalho. Jaymc Gimenez c
Tonico Ramos, todos da região,
também participaram do jantar.
Obedientes à recomendação dc
Quércia, eles evitam tratar de poli-
tica em público, mas não se fala dc
outro assunto nas conversas de pé
dc ouvido. Dc preferência, pelo tc-
lefone.

Quando está cm São Paulo,
Quércia dá expediente na mansão
da Alameda Gabriel Monteiro da
Silva, nos Jardins, que até abril
funcionava, na prática, como sede
nacional do PMDB, O número de
assessores foi reduzido depois da
renuncia do patrão, mas o movi-
mento voltou a crescer nas últimas
semanas. O estacionamento está
sempre cheio e sc w carro com
placa do inicrior, onde está a força
eleitoral dc Quércia.

¦ ¦

li ?

Quércia decidiu que mm alternativo é candidatura ao Planalto ou naila

Com Aparecido e Fleury, reinicio de contatos
A agenda dc Orestes Quércia rc-

gistra compromissos que a assesso-
ria tem ordem dc não divulgar. Al-
guns. porem, acabam vazando,
como ocorreu no caso da visita que
ele fez ao ministro nomeado das
Relações Exteriores, José Apareci-
do. no Hospital da Beneficência
Portuguesa, na manhã dc 30 dc
julho passado, e do encontro com o
governador Luiz Antônio Fleury
no P;ilãcio dos Bandeirantes. 15
dias atrás. "O Brasil precisa dc
muita reza", limitou-sc Quércia a
declarar, quando os repórteres o
interceptaram á saída do hospital.

Fora essa. só deu uma declara-
çào política. 

"Não tenho cândida*
to. não apoio candidato, não veto
candidato", ditou o ex-presidente
do PMDB a seu assessor Ncmércio
Nogueira, para desmentir a versão
dc que os qucrcistas barrariam a
eventual candidatura do senador
Pedro Simon a direção nacional do
partido. Apesar do desmentido, c
difícil acreditar que Orestes Quércia
vai participar da convenção de bra-
ços cruzados.

Quem ouviu confidéncias de sua
boca, nesses quatro meses c meio de

silêncio premeditado, garante que
Quércia esta apostando no vazio d.i
liderança nacional do PMDB para
abrir seu espaço. Se Fleury diz que
vai governar até o fim. só restariam
José Sarncy e Quércia, essa e a
constatação dos qucrcistas. Eles
não acreditam que Sarncy passe pe-
Ia convenção e, por isso. voltam a
pensar no Palácio do Planalto.
"Quércia di/ que vai .ser candidato
a presidente ou não será candidato
a nada", revela um confidente.
"Nunca repeti cargo nenhum", cos-
tuma dizer Quércia, quando se fala
cm seu nome para o governo de

Sáo Paulo Se ele já foi vereador,
prefeito, deputado estadual, vice-
governador, senador e governador,
só lhe restariam duas opções — ser
deputado federal ou presidente da
República. Uma vaga na Câmara
lhe garantiria a imunidade parla-
mentar, um privilégio nada despre-
zivel numa hora cm que uma dev as»-,
sa fiscal ameaça suas empresas, mas}
Quércia está de olho mesmo e na í
sucessão de ltamar Franco. A dcci- j
são depende, porém, do quadro dor!
PMDB, depois da convenção de >
setembro. (J..M..M.)

Amigos 
preparam 

retorno festivo ao partido
JORGEMAR FELIX

O PMDB está organizando o
fim do jejum político do seu cx-prc-
sidente Orestes Quércia. O organi-
zador é um dos pemcdebistas mais
ligados a Quércia. o deputado Ro-
berto Rollembcrg, presidente do
partido cm São Paulo. O convidado
ainda não confirmou sua presença
num jantar que, oficialmente, será
uma festa dc confraternização entre
as lideranças do PMDB. A data
inicial seria dia 27, mas foi impossí-
vcl alinhar as agendas dc todos cies
c o evento foi adiado sine dic. Mas
vai acontecer. Amanhã, devem ser
definidos em Brasília a data e o
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passagem aérea.

local. "A demora dele cm sc mani-
festar pode criar um'processo dc
imbição e isso não é bom para o
partido", diz Rollembcrg

Só este fato já seria um sinal de
que Quércia está, aparentemente,
longe da política, mas, na verdade,
nunca esteve tão dentro dela. Ele
tem falado com todos os chamados
pemedebistas do Q. Acompanha
com carinho a sucessão da presi-
dência do partido c, com dedicação
nipónica, a campanha presidencial
dc 1994. Ele e candidato. Suas ali-
vidades, segundo seus amigos, di-
minuiram, mas estão concentradas
nos problemas que mais o atrapa-

lhavam. como a Operação Israel.
Essa é a sua prioridade. Quer pro-
var sua inocência nas importações
de equipamentos eletrônicos, soh
investigação da Procuradoria da
República c da Policia Federal

Nessa fase de aparente reclusão, o
ex-governador conquistou um im-
portante instrumento político dentro
do PMDB. a Fundação Pedroso
Horta, cujo novo presidente paulista
é o ex-secretário dc Habitação José
Machado de Campos Filho, sem dú-
vida um de seus amigos mais pro\i-
mos. Foi por meio de um comunica-
do da fundação que chegaram á
Evxutiva Nacional duras criticas ao

programa de televisão do partido, j
transmitido na última semana dc ju- 

'«

lho. O documento cobrava um pro- :
grama mais político.

Quércia acompanha com total'
descrença as manobras do depu-.-
tado Maurilio Ferreira Limai
(PMDB-PE) para reatar o PSDB"'
ao PMDB. numa aliança para av'
eleições de 1994. Quércia continua
informado dc tudo que diz respeito »
ao PMDB. Foi assim com a posse ¦
de Alda Marco Antônio no Centro j
Brasileiro para Infância c Adolcs-»
cência. Ele recomendou que Alda í
aceitasse o convite e colaborasse.
com o governo. !
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DPF monta operação contra

a 
'lavagem' 

de dinheiro ilícito

¦ Investigações passam pelas empresas que têm contas CC-5

SÂO PAULO — A mesma estrutura operacional
montada pelo delegado Paulo Lacerda para investi-
gar PC Farias será usada agora pela Polícia Federal
para acabar com a ilha de prosperidade em que se
transformaram centenas de empresas que se utilizam
irregularmente das contas CC-5, criadas pela Carta
Circular n° 5, do Banco Central, para permitir opera-
ções financeiras internacionais. E um setor que. se-
gundo a polícia, movimenta clandestinamente um
volume financeiro estimado entre 20% a 30% do
montante das importações e exportações brasileiras e
se transformou na principal lavanderia
do dinheiro ilícito. "As CC-5 limpam o
dinheiro do narcotráfico, superfatura-
mento. subfaturamento, corrupção,
contravenção, fraudes e são o principal
canal da evasão de divisas", acusa um
policial.'..A operação montada pela Policia
Federal para reprimir esse mercado
clandestino leva o sugestivo nome de
Éden— uma referência ao imenso paraíso fiscal em
que o pais se transformou — c nela já estão listadas
3$ contas CC-5. extraídas de documentos forneci-
dçs pelo Banco Central a partir do caso PC. Até
agora 15 empresas beneficiadas com recursos que
transitam por essas contas tiveram o sigilo banca-
ri_p quebrado e um número idêntico repousa na
Justiça Federal á espera da mesma decisão.

A Comissão de Valores Mobiliários forneceu à
policia uma lista de cerca de 700 empresas cadastra-
das para operar através das CC-5, mas não teifi
condições de identificar quais delas se envolvem cm
operações ilícitas. Essa tarefa caberá á polícia, a
partir de um rastreamento ágil do Banco Central, que

Policiais _

país virou

apontará as empresas que movimentaram as somas
mais significativas de dólares nos últimos anos. No
levantamento da policia já aparece um indicio das
irregularidades: a maioria das clandestinas — embora
movimentem cifras que chegam a atingir USS 500
milhões por ano — não tem representante legal no
Brasil e opera através de um procurador cujo endere-
ço é sempre num paraíso fiscal.

Na semana passada, a Policia Federal identificou
um dos mais freqüentes métodos do fluxo do dinhei-
ro, mas não conseguiu chegar á origem das opera-

ções. A empresa Pampek Corporation
— que aparece como beneficiária de
vários cheques emitidos pela Cross Fi-
nancial Corporation, uma das que servi-
ram ao esquema PC Farias — comprou
um apartamento de USS 350 mil no
edifício Piaza San Pictro, cm construção
na Zona Sul dc São Paulo, mas o opera-
dor financeiro dos recursos que chega-
ram ao Brasil, Joaquim Luiz Coelho de

Arruda, não soube explicar de onde saíram os dólares
encontrados em sua conta bancária. A policia suspei-
ta que o dinheiro saiu da Suiça, passou pelo Uruguai
— onde caiu na conta da Cross — e foi remetido para
Arruda por uma CC-5.

Arruda c um dos poucos procuradores radicados
no pais. A grande maioria deles opera apenas com o
nome. não deixa CPF ou CGC e. por dar endereços
dc paraísos fiscais, está livre de identificação por
rastreamento. A policia sabe que as CC-5 foram
criadas para agilizar o mercado internacional, mas
pretende separar os que se aproveitam do sistema
para limpar dinheiro ilícito. A chamada Operação
Eden deverá ser deflagrada em outubro.

Norma do BC facilita remessas

As contas CC-5 (assim chamadas por causa da
Carta Circular n° 5. norma criada pelo Banco Central
cm 1968 para regulamentar um dos artigos da Lei
4.131) nasceram para permitir que qualquer persona-
lidade jurídica com sede no exterior possa movimen-
lar dinheiro (cruzeiro real. dólar, marco ou outras
moedas estrangeiras). O objetivo era criar um acesso
para o fluxo de capitais entre uma empresa estrangei-
ra com negócios no Brasil e o exterior. O detalhe mais
importante é que a identidade dc quem está operando
é preservada. Até o ano passado, qualquer valor
podia entrar e sair do pais sem registro. Mas. agora,
somente valores abaixo de USS 9 mil ficam protegi-
dos. São, em essência, contas dc "não identificados".

Geralmente, seus titulares são empresas fantasmas
instaladas em paraísos fiscais na América Central
(Cayman Islands. por exemplo). O movimento é feito
por procuradores, que nem sempre existem dc verda-
dc. Pelas contas CC-5, o cruzeiro real recebido no
Brasil ê convertido em dólares, ou outra moeda
estrangeira, c pode ser livremente remetido ao exte-
nor, sem que o BC possa identificar .seu beneficiário.
O mesmo acontece com os dólares que entram no
pais e são convertidos cm cruzeiros ou reenviados
para outros paises. O direito ao sigilo c garantido em
muitos paises. A lei inglesa, por exemplo, proíbe que
personalidades jurídicas instaladas na Grã-Bretanha
ou em ex-colônias inglesas sejam identificadas.

'Clipping' 
nas horas vagas

¦ Notícias impedem

que Itamar curta

seus dias de folga

MÁRCIA CARMO
TJ RASÍLIA — O presidente
13 Itamar Franco adoraria cur-
tir tranqüilamente uma abobrinlia
nas horas vagas. Namoros, cami-
nhadas, cinema, video e quem sa-
be um uisquinho. Mas uma frc-
quente rede de informações bate
dc domingo a domingo no portão
do Palácio da Alvorada para co-
meçar a tirar seu sossego a partir
das cinco da manhã.

Nesse horário, chega ali o clip-
ping. resumo das noticias dc qua-
tro grandes jornais e com man-
chetes de outros três, inclusive o
Estado de Minas, que substituiu a
Gazela de Alagixis. Itamar levanta
por volta das sete da manhã e fica
normalmente acordado até depois
de assistir ao último noticiário na
TV. O presidente toma muitas dc-
cisõcs a partir do que e veiculado.

Foi assim ao ler que a ex-mi-
nistra Luiza Erundina declarara
que era "burro"; no caso dos cm-
baixadores do chamado circuito
Elizabeth Ardcn, aos quais pediu
mais rigor na defesa do Brasil lá
fora; c ao saber que toneladas c
toneladas de comida estragam cn-
quanto 32 milhões de brasileiros
passam fome.

A providência pode ser uma no-
ta á imprensa ou a convocação do
ministro responsável pela informa-
çâo que o incomodou. Na semana
passada, mandou que Barros Mu-
nhoz, da Agricultura, explicasse, na
sala dc brieftngs do próprio Planai-
to. o que está fazendo para conter
perdas dc arroz, feijão, farinha e
outros grãos.

É que do seu gabinete, Itamar
vê. ao vivo e cm cores, através de
um sistema interno dc TV. as
principais entrevistas dos seus au-
xiliares — no inicio do governo
assistia a praticamente todas c.
através dc bilhetinhos ao secreta-
no dc Imprensa, Francisco Baker,

Marilia: uma das preferidas Cardoso: entrada pela garagem

corrigia várias informações que
tinham acabado de ser ditas.

No gabinete, o presidente dis-
põe ainda dc um computador li-
gado a algumas agências dc noti-
cias. Ininterruptamente, elas
jorram na sua sala o que as deci-
sões de governo provocaram, por
exemplo, no temperamental mer-
cado financeiro. Ele ainda conse-
gue ficar ligado nos noticiários
tclevisos do inicio da noite, se não
estiver preso a alguma reunião.
Quando pode assiste a Bóris Ca-
soy, Marilia Gabricla c ao Jornal
Nacional.

Alguns assessores informam
que ele também não perde as en-
trevistas dc Carlos Chagas, na
Manchete. De vez em quando as-
siste á CNN. Há alguns dias, cha-
mou sua atenção a chamada que a
TV americana vem exibindo sobre
a violência cm alguns cantos do
mundo. "Viu. Não é só no Bra-
sil...". comentou.

Cabe ao chamado pessoal da
Casa — ministro Mauro Durante,
da Secretaria Cier.il da Presidência,
Henrique Hargrcaves, da Casa Ci-

vil, a assessora especial, Rulh Har-
greaves. Augusto Marzagão, da Se-
cretaria Institucional, e a Baker —
manter o presidente alerta sobre
fatos, boatos e fofocas que p<xiem
incomodar a corte.

Antes de sair de casa, o prcsi-
dente costuma telefonar para al-
guns ministros. Começa aí a co-
mentar as noticias que leu no
clipping. No Palácio do Planalto,
onde chega ás 9h30, insiste em
algumas questões e somente ao
longo do dia consegue depurá-las.
Seja em audiência ou cm conversa
telefônica com os ministros.

Como a sua maior preocupa-
çào hoje diz respeito a área eco-
nómica, o ministro Fernando
Henrique Cardoso, da Fazenda,
é o freqüentador mais assíduo
do Palácio. Chega pela garagem
do prédio e normalmente não
aparece na agenda que é distri-
buida para a imprensa. Talvez
para não municiar os boateiros
de plantão. Aos ministros convi-
dados ou convocados cabe in-
formar o presidente sobre o que
se passa na Esplanada.
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América lolina
-b) Modernidade social i cultural

c) htrueteas oarorios, modemiroçõo y desenvolvimento no Amorno latino•d) Moções tooolhrsios, mercodo e trabalho e proessos de inteyocóo
, Américo latina

no

.Duração:
Iniao do (ursos
loat
Grau que se oferto
Encerramento de invaiçòes

? anos acadêmicos
ido «lembrode 1994
Gdade de México
Mostrado em Génoas Sociais
30 de setembro de 1W3

AII TURMA DO SEU MESTRADO
EM GOVERNO E ASSUNTOS PÚBLICOS (1994-1996)

OIJETIVOS:
Eocnecer oo estudante os conhecimentos e o (opacidade necessários patodefinir < analisar problemas oublcos concretos Doto Io dos elementos porodesenhar alternativas de solução, poco desenvolver propostos de políticas
pubkcav, instrumento Ias e avaliar os seus resultados

0 Programa contemplo que poro o metode da sua formocòo, os estudontts se
vinculem com uma dependéncio, instituição,
dtdkodo á elaboração e apfccocòo de patkcos pt _ _ _jr
ao estodonle admitir urna experiência prático tmòsl bem como aprofundar
um temo que locm o priporocòo do suo tese de arou

jèncio ou órgão publico.Mas Este estágio permita

Duração
Imcio de cursos
local
Grau que se oferece
Encerramento de Irwrkôes

tgrau

2 anos acodftricos
?6 de setembro de 1994 _
Cidode de Mnico
Mestrado em Governo e Assuntos PubUos
17 de selerrbo de 1993

REQUISITOS:Titulo uriventtrio de preferência em dhopJtv» sodais ou humonrdodes• Aprova o exame de adnãssõo • cumprir com os critérios de seleção• OcspenMidode para se dedkar exclusivamente oo Ia Mestrodo
durante o ProgramaRemeter o sotdtação de iwokão com toda Io informoção e documentos

requeridos dentro do piuo fixodo• Preferem mente, ser menor de 3S nos de idodeler conhecimento suficiente do idioma inglês que lhe permita do irecio dos
cursos leitwo rápida t fluido do artigos espeòaluodos

BOLSA DE ESTUDOS
A maioria dos cordatos aceitodos no Programa hes ê outorgoda ou lies

e providenciada ume balsa de estudos para foaítar a sua oe&acao
exfkme aos planos de estudo

Para maiores Infonnações de obtenção de impressos
de solicitação, dirigir-se a:

Coordenação Acadêmica de cada um do» Mestrados
PLACSO • Sede México

(ominho oo Ajusto Km 1.5
Csionia Heróis de Podiemo
Delegocia Jholpon
CXP. 10740 México. O F

Coixo Postal 20 021
Admin. de Correios lf 20
Delegocto Álvaro Obreçòn
CLP.01000Mexko, DF.

fones t f«: 56*67 34/56*08 29/568 63 21/568 70 25/652 0S-10

Bom negócio todo dia

OFERTAS VALIDAS PARA OS DIAS 16 A 21.08.93. ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.
SOMENTE PARA AS LOJAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cha de Dentro, Arroz Ouro Feijao Preto Leite Longa
Patinho, Lagarto PCT5kg Melyor Vida Uniao

Inttira Emb. c/10 PCT 1kg Ck. c/16 unldadM

CRS 198,00 CRS 43,90 CRS 57,50 CRS 45,90
o *9 o kg o lltro

Queijo Prato Leite Condensado Sucrilhos Bombom Sort.
Mu8sarela Mococa T. PAK Kellog's Especialidades

P«9« InWra Emb. cK, PCT 395g 300g Nestle 400g

CRS 297,00 CRS 55,90 CRS 165,00 CRS 137,00
° '•fl a unidado a caixa a calxa

Bombom Azeite Portugues Sabonete Lux
Garoto Gallo Suave 100g Ofertas validas
400fl 500ml Emb. c/12 unldades para 

portadores

CRS 109,00 CR$ 169,00 CRS 15,90 doPMSaporte
Makro.a calxa a lata a unidado

NAO mi PM COMPRAR DIPOIS. USC 0 (RIDICOMPRAS MAKRO.
C 2'OC .--3 - 0 - O' :

3'f'r' • 3*» J*. 2 0' D -

EX COMPRAS Di PRAZO DE PAGAMENTO DE
CRS 2 000 00 DIAS CRS 2.133 80
CRS 2 000 00 ' 0 DIAS CRS 2 237 40

S<' voec omdo noo -a oo nosso stand nos ÍO|OS

ESSA OFERTA VOCE NAO PODE PERDER.

*C '02CS li' OG w *01 D'OmO<OC ' ^OQC
.»:»•> CC ' VC 'O'*" Ck 3 0~0t 00 ""í»COÔC
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TEODOMIRO BRAGA, comsucui««u

O 
presidente Itamar Franco poderá ganhar mais uma ou
duas semanas de mandato e encerrar o governo em 8

ou 15 de janeiro de 1995.
Com o incentivo de! diplomatas do Itamarati, parla-

mentares do PSDB iniciaram articulações para que a revi-
sào constitucional inclua a mudança na data prevista pela
Constituição para a troca de governo, Io de janeiro de
1995.

O motivo da proposta e a absoluta inconveniência da

posse do novo presidente naquele dia.
A manutençào da data obrigaria presidentes e convida-

dos de outros países a viajarem para Brasília no dia 31 de
dezembro, ao invés de passarem as festas de fim dc ano cm
seus países. Por isso, muitos deixariam de vir.

Outros sacrificados seriam os funcionários do Palácio
do Planalto c do Itamarati, obrigados a permanecer em
Brasília no dia 31.

?
Argumentos como estes, imaginam os defensores da

mudança, tornam provável a aprovação da proposta, dan-
do a Itamar mais alguns dias no comando do país.

Não a dois turnos
Nada menos do que 66%

dos entrevistados na pesquisanacional feita pelo Jbope na
semana passada,se manifesta-
ram a favor do fim dó segun-
do turno nas eleições para
governador e prefeituras com
mais de 200 mil pessoas.

Apenas 28% defenderam
a manutenção do segundo
turno e 6% não opinaram.

O resultado revela o can-
saço da população em rela-
ção a eleições.

Novo chanceler
A única coisa certa, cm

relação à escolha do novo
chanceler, c que ele não será
um diplomata dc carreira.

O embaixador José Apa-
rccido, que receberá esta sema-
na a visita do presidente Ita-
mar, participará da escolha.

O nome dc Hugo Napo-
leão, ventilado nos últimos
dias, está fora do páreo potmie
Itamar não quer mexer no Mi-
nisterio das Comunicações.
Alianças de Brizola

O governador Leonel Bri-
zola convidou o ex-prcsidcrite
da UNE Lindbcrgh Farias pa-
ra sair candidato a deputado
federal cm 1994.

Pelo PC do B mesmo, só
que coligado ao PDT e pelo
Rio.

Lindbcrgh gostou, com-
prometeu-se com Brizola a
colaborar para a aliança e
abrir espaço á campanha pre-
sidencial do governador jun-
to aos caras-pintadas.
Biografia ameaçada

A volta do Fusca, na se-
mana aue vem, vai dar á bio-
grafia ue Itamar um toque de
Kubitscheck, o lançador do
carro no nais.

A seleção de Parreira,
porém, ameaça causar uma
diferença dramática entre os
dois.

A era JK incluiu a con-
quista da primeira Copa do
Mundo pelo Brasil e a era 1F
está arriscada a amargar a
primeira desclassificação do
país para a Copa.

Itamar tem razões de so-
bra para torcer por uma vitó-
ria hoje.
Jogo duro

O governo está confiante
numa vitória tranqüila na vo-
tação da medida provisória
dos salários pelo Congresso
esta semana.

A votação maciça da
bancada do PMDB foi asse-
gurada por articulações junto

ao ex-presidente Sarney e ao
senador Mauro Benevides. O
primeiro foi amansado pelo
Palácio do Planalto c o se-
gundo pelo grupo do minis-
tro Fernando Henrique.

Na conversa com Benevi-
des foram lembradas as suas
indicações de cargos no go-
verno.
Votação decisiva

A eventual rejeição da
MP dos salários tornaria ine-
vitávcl a saida do ministro
Fernando Henrique Cardoso
do governo, segundo um dc
seus principais auxiliares.

O afastamento não ocor-
rcria de imediato, porque se-
ria desastroso politicamente
associar a demissão á questão
dos salários.

É dc otimismo, porém, o
ambiente entre a equipe do
ministro.
Newtinho 94

Apenas dois anos c meio
após ter deixado o governo
de Minas sob o coro de "Ia-
drão. ladrão", Newton Car-
doso iniciou nova campanha
para voltar ao Palácio da Li-
herdade.

As estradas do interior
estão cheias de faixas com o
slogan "Newton 94 — a rc-
dençâo de Minas".

E muita cara dc pau.
Sem cumprimentos

O brigadeiro Ivan Frota,
o novo candidato á sucessão
presidencial, diz que se arre-
pende 

"tremendamente" de
não ter se rebelado contra o
ex-presidente Collor quando
ele fechou o Buraco dc Ca-
chimbo, no Pará, utilizado
para testes do programa da
bomba atômica brasileira.

A partir de então. Frota
deixou de cumprimentar o
presidente.— Quando havia filas de
cumprimentos, eu saia —
conta o brigadeiro.
Enciclopédia viva

Aos 81 anos. o advogado
Evandro Lins c Silva decidiu
publicar as suas memórias.

Já fez três sessões dc gra-
vações com sua filha. Patri-
cia, e outras duas com uma
equipe da Fundação Getúlio
Vargas.

O depoimento começa
com sua atuação na Revolu-
ção dc 1930. como jornalista,
e terminará com a participa-
ção no processo de impeach-
ment de Collor. como advo-
gado de acusação.

Mais de 60 anos dc luta
por um Brasil melhor.

LANCB-LIVRK
Faliam oito dias para o relançamento

do Fusca
Amigo* tt Pintka ii/em qar, w o

Brasil prrirr boje, cie «e émUt t tah«
¦cm retorne par* o Brad ema o resto éa
wfeçio. De lá f a esbarraria para m
Estados L«Mas, oaér optearia a faaúKa.

O prncral da reserva Amorno Carlos
dc And rada Scrpa participa na quarta-
feira dc um dchaie no Clube Militar
sobre a conjuntura politica.O ecaaaairta Joat Márcio Camargo
faa baiaap aotre a geatto fiaaacrira da
pnMto Cisar Mata. hoje. aa rtaaião *>

—icfrat de PT, ao Siadkato
coada Rio. VcidaaMMkaadaí

Fortaleza vai sediar o Congresso Na-
cional de Agentes de Viagens da Espa-
nha. em novembro. Disputou com ou-
trás capitais do mundo.

O PDT fiz ato de dtaagraw esta w-
¦asa. en Pctrópola, aa SrHor de coleta
¦aaiilpal de ha. Eüoaor Brito. Fie aega
a aomfio de racista feita peto Sindica ta
doaSenidorta PMicos.

Vereadores cariocas de origem judai-

a. Milton Nahoun (PP) e Gerson Bcrg-
ber (PTB), receberam carta anunciando
nora movimento neonazista.

Peta segaada «ei coawcatha a Enaa
gaahna o PrMo Ahoj-RJ da Amciaçéa
Brasileira de Coeaakaçio Fayuaiial
por eoata dos sesn Metia* eiftraa e ia-
terão, editados peta Portafoüo Coaiaaics-
çào.

O presidente da Fccma. Adir Bcn
Kauvs. víi propor á Secretaria Munia-
pai de Meio Ambiente o uso de relógios
eletrônicos para informar a qualidade da
água nas praias do Rio.

O towaador A*6aéo Carlos Ma|a-
Dtk* sal receber da Càanra MaaidpaJ do
Rio a awdafca Pedro Entala, par Wda-
th* do prnidra» da Cana, Saaà Joqtt.

O líder pedetista. deputado Luiz Saio-
mio. denuncia que, atra vá do artigo 3*.
da portaria 387, republicada em 27 de
julho, o ministro Fernando Henrique
deu aos bancos o direito de pagar menos
IPMF do que os demais contribuintes

Qwe a Operação Uruguai dt hoje aja

Gustavo, que atropelou Ana Lúcia de Lima, numa foto com opaie governador de Alagoas, Geraldo Bulhões
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A NOVIDADE

DA BARRA.

UNIVERSIDADE

VEIGA DE

ALMEIDA

*Direifo * 
Economia

Administração 
de

Empresas
Ciências 

Contábeis
Comércio 

Exterior

INSCRIÇÕES

DE 17 A 28/08

BARRA DA TIJUCA

(Colégio Veiga de Almeida):
Av. das Américas, 3.301

(D 325-3930
MARACANÃ:

Rua Ibifuruna, 108
0)264-6172

UNIVERSIDADE

VEIGA DE

ALMEIDA

Centro de Estudos e Pesquisas

GENIVAL

LONDRES

Reuniões Científicas
Programa da Semana

Terça-feira, 17/08, 19:30h Clinica Cirúrgica
Exclusão dc troili^nldailc n.i úlcer.i gástrica

Quarta-feira, 18/08, 12h Clínica Médica
(Sociedade Brasileira de Clinica Médica)

Sessão dc ccocatiliof^nfia c dopplvr fliixomctria ¦ video

Quinta-feira, 19/08, 12h CardioloRÍa
Case» canJiidoRicm com estudo hcnxxhrümico

Sexta-feira, 20/08, 13h Pncumologia
Indicações c rcsultmkxs no tratamento cirúrgico das nu-t n pulmonares

Informações pelos telefones:
529-4460 e 529-4422

Auditório Edmundo Dlundi
Rua João Borges, 204 • Gávea

Clinica São Vicente
Dr. Lui: Roberto Londres

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

DIVULGAÇÃO
LKIA NO CADKRNO DK CLASSIFICADOS

mliçAo para contratação m nonttont sunrmrrot

UKAM M AO KM 5 MESES
Loto S«nsu - Especializaçéo - 380 H - 3B e 5JS -18.30/22 00 H - Res. 12
• Problema* no INwmpenlio Enrolar

(c/ Planejamento)
D»: 24/Apotto a 31. Jíwio - Praço: 6 11 450.00 (Fixas) - Matricula* Abartaa

Coord. Dia Fernanda Baicellotda UFRJ - Does.: Idcnl. Diploma
Curto Suparicx/2 «trato» '

FACULDADE DE HUMANIDADES PEDRO II - FAHUPE - IPSP
Rua Piraúa, s/n° Sâo Cristóvão -Tels.: 580-6675/287-4331

?

Atropelada j

por 
Bulhões i

em coma
BRASÍLIA — A recepcionista)

Ana Lúcia Lopes dc Lima, 17'
anos. atropelada na sexta-feira'
cm Maceió por Gustavo Bu-',
lhôes, 24. filho do governador de.1
Alagoas. Geraldo Bulhões, con-\
linua em estado de coma. On-;
lem, ela foi transferida do Pron->
to Socorro Municipal para a;
Santa Casa, depois de ter se sub-;
metido a uma laparotomia (inci-j
sào no ahdómem) exploradora.;
A mãe da vitima. Maria Sônia;
Lopes de Lima. disse que a fami»
lia ainda não havia tomado nc->
nhuma providência judicial c'
que esperaria uma melhora na!
saúde de Ana Lúcia para decidir,
o que fazer.

Maria Sônia relatou que du->
rante o encontro que teve com a',
primeira-dama. Denilma Bu-**
lhôes. na sexta-feira á noite, no)
Palácio dos Martírios, Gustavo,,
por telefone, negou sua partici-
paçào no acidente. O filho do
governador não se apresentou à
Policia. A mãe da vitima disse'
que o governo dc Alagoas está'
prestando assistência á sua filha.
O estado de saúde dc Ana Lúcia!
foi definido, ontem pela manhã,,
como "muito 

grave", pelos me-'
dicos que a atenderam na Santa!
Casa. i

Ana Lúcia está sendo manti-'
da viva por aparelhos, tendo!
chegado ao Pronto Socorro Mu-
nicipal, onde foi atendida na
sexta-feira, com a perna esquer-
da praticamente desligada do
corpo, além dc ferimentos inter-
nos. O acidente ocorreu no final
da manhã dc sexta-feira cm frcn-i
te á Academia Vigor. Ana Lúcia
aguardava na calçada por seu!
noivo. Marcos Oliveira da Silva,;
soldado do Exercito, quando foi
atropelada e imprensada contra»
uma parede pelo Gol cinza con-)
duzido por Gustavo. O filho do
governador negou-se a prestar,
socorro á vitima e fugiu do local,,
provocando uma colisão com
outro carro quinhentos metrov'
adiante. Gustavo desceu do Gol
c fugiu correndo. Enquanto isscT,
funcionários c clientes da Acif-
demia socorriam Ana Lúcia.

VOZ, FALA, ÍNIBIÇlO
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TEODOMIRO BRAGA, com (ucursaia

O 
presidente Itaniar Franco poderá ganhar mais uma ou
duas semanas de mandato e encerrar o governo em 8

ou 15 de janeiro de 1995.
Com o incentivo de! diplomatas do Itamarati, parla-

mentares do PSDB iniciaram articulações para que a revi-
são constitucional inclua a mudança na data prevista pela
Constituição para a troca de governo, Io de janeiro de
1995.

O motivo da proposta é a absoluta inconveniência da

posse do novo presidente naquele dia.
A manutenção da data obrigaria presidentes e convida-

dos de outros paises a viajarem para Brasília no dia 31 de
dezembro, ao invés de passarem as festas de fim de ano cm
seus países. Por isso, muitos deixariam de vir.

Outros sacrificados seriam os funcionários do Palácio
do Planalto e do Itamarati, obrigados a permanecer em
Brasília no dia 31.

?
Argumentos como estes, imaginam os defensores da

mudança, tornam provável a aprovação da proposta, dan-
do a Itamar mais alguns dias no comando do país.

Não a dois turnos
Nada menos do que 66%

dos entrevistados na pesquisanacional feita pelo ibopc na
semana passada sc manifesta-
ram a favor do fim do segun-
do turno nas eleições para
governador c prefeituras com
mais dc 200 mil pessoas.

Apenas 28% defenderam
a manutenção do segundo
turno e 6% não opinaram.

O resultado revela o can-
saço da população em rela-
çào a eleições.
Novo chanceler

A única coisa certa, em
relação à escolha do novo
chanceler, é que ele não será
um diplomata dc carreira.

O embaixador José Apa-
rccido, que receberá esta sema-
na a visita do presidente Ita-
mar. participará da escolha.

O nome de Hugo Napo-
leão, ventilado nos últimos
dias, está fora do páreo porque
itamar não quer mexer no Mi-
nistério das Comunicações.
Alianças de Brizola

O governador Leonel Bri-
zola convidou o ex-presidente
da UNE Lindbergh Farias pa-
ra sair candidato a deputado
federal cm 1994.

Pelo PC do B mesmo, só
que coligado ao PDT c pelo
Rio.

Lindbergh gostou, com-
prometeu-se com Brizola a
colaborar para a aliança e
abrir espaço á campanha pre-
sidencial do governador jun-
to aos caras-pintadas.
Biografia ameaçada

A volta do Fusca, na sc-
mana uue vem, vai dar á bio-
grafia ac Itamar um toque de
fubitscheck, o lançador do
carro no naís.

A seleção dc Parreira,
porém, ameaça causar uma
diferença dramática entre os
dois.

A era JK incluiu a con-
quista da primeira Copa do
Mundo pelo Brasil e a era IF
está arriscada a amargar a
primeira desclassificação do
pais para a Copa.

itamar tem razões de so-
bra para torcer por uma vitó-
ria hoje.
Jogo duro

O governo está confiante
numa vitória tranqüila na vo-
taçào da medida provisória
dos salários pelo Congresso
esta semana.

A votação maciça da
bancada do PMDB foi asse-
gurada por articulações junto

ao ex-presidente Sarney e ao
senador Mauro Bcnevides. O
primeiro foi amansado pelo
Palácio do Planalto e o sc-
gundo pelo grupo do minis-
tro Fernando Henrique.

Na conversa com Benevi-
des foram lembradas as suas
indicações dc cargos no go-
verno.
Votação decisiva

A eventual rejeição da
MP dos salários tornaria ine-
vitável a saída do ministro
Fernando Henrique Cardoso
do governo, segundo um dc
seus principais auxiliares.

O afastamento não ocor-
reria de imediato, porque sc-
ria desastroso politicamente
associar a demissão á questão
dos salários.

E de otimismo, porém, o
ambiente entre a equipe do
ministro.
Newtinho 94

Apenas dois anos e meio
após ter deixado o governo
de Minas sob o coro dc "la-
drão. ladrão". Newton Car-
doso iniciou nova campani.íi
para voltar ao Palácio da Li-
berdade.

As estradas do interior
estão cheias dc faixas com o
slogan "Newton 94 — a re-
dcnçào dc Minas".

E muita cara dc pau.
Sem cumprimentos

O brigadeiro Ivan Frota,
o novo candidato à sucessão
presidencial, diz que se arre-
pende 

"tremendamente" de
não ter se rebelado contra o
ex-presidente Collor quando
ele fechou o Buraco dc Ca-
chimbo, no Pará. utilizado

ara testes do programa da
mba atômica brasileira.

A partir dc então. Frota
deixou dc cumprimentar o
presidente.— Quando havia filas de
cumprimentos, eu saia —
conta o brigadeiro.
Enciclopédia viva

Aos 81 anos, o advogado
Evandro Lins c Silva decidiu
publicar as suas memórias.

Já fez três sessões de gra-
vações com sua filha, Patri-
cia, c outras duas com uma
equipe da Fundação Getúlio
Vargas.

O depoimento começa
com sua atuação na Rcvolu-
çào de 1930. como jornalista,
c terminará com a participa-
çáo no processo dc impeach-
ment de Collor. como advo-
gado de acusação.

Mais dc 60 anos dc luta
por um Brasil melhor.

paido:

LANCB-LIVRK
Faliam oilo dias para o relançamento

do Fusca.
Amigot ét P»mwi áiira qar, it o

Brasil pmkr bojt, rir tr étwàt t tshrx
nem retorne para o Brasil com o rwto 4a
vlfçin. Dc ti mamo enfartaria para o*
Kstados l aMos, omit operaria a faaüta.

O general da reserva Antônio Carlos
de Andrada Serpa participa na quarta-feira dc um debate no Clube Militar
sobre a conjuntura política

O RNMbti J«é Márcio Caaarto
faz Wteaço mkn a ((«*• Ir—crirc 4»
prefeito Céwr Mata, Ujt, aa rrmiio io
ârrtérto —Idpri éo PT, m SMkato
dos MMkss éo Rio. Voa ksahs.

Fortaleza vai sediar o Congresso Na-
cional dc Agentes de Viagens da F.spa-
nha. cm novembro. Disputou com ou-
iras capitais do mundo.

O PDT fa ato tt fasgraro nta se~
mana. em Petrópotk, ao tinta ée roleta
municipal & lixo. Efioaor Brito. Ek Mga
a acusação de racista frita peto SMieato
4os Sen Mores Públicos.

Vereadores cariocas dc origem judai-

a, Millon Nahoun (PPl e Gerson Bcrg-
her (PTB), receberam carta anunciando
novo movimento neonazista

Piia «pata »« roawrariia a Em
garim o PrMo Abrrj-RJ 4a Aaioriaçio
Brasileira 4e Co—icaçfa t nprrsarial
por coata 4os w» boietin eximo e ia-
temo, e4ita4os peia Pnrtafoüo Commm*-
&>¦

O presidente da Fecma. Adir Bcn
Kau». vai propor à Sccrcuna Munia-
pai dc Meto Ambiente o uso de rciópot
eletrônicos para informar a qualidade da
água nas praias do Rio.

O piitr—4or AaKW* Cata Maga-
Ma vai rrcrfcrr 4a Claara M«idpal 4o
Rio a mtUÊm Pt4ro Etanto, por Wda-
tha 4o prtá4iM» 4a Caaa, Saari Jorge.

O líder pedcüsu. deputado Luiz Saio-
mão. denuncia que, através do artigo 3*.
da poruru 387. republicada etn 27 de
julho, o ministro Fernando Henrique
deu aos hancos o direito de pagar menos
IPMF do que os demais contribuintes.

Qk a Operação Uruguai 4* hoje «ja

Vítima do filho de Bulhões em

¦ Ana Lúcia, atropelada em Maceió na sexta-feira, é transferida

W 
• m mimm

jUE^fegkV J

Gustavo, que atropelou Ana Lúcia de Linta, numa foto com o pai e governador tk Alagoas. Geraldo Bulhões
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BARRA DA TIJUCA

(Colégio Veiga de Almeida):
Av. do$ Américas, 3.301

(D 325-3930
MARACANÃ:

Rua Ibituruna, 108
0) 264-6172

UNIVERSIDADE

VEIGA DE

ALMEIDA

São \ kvntc

Centro de Estudos e Pesquisas

GEN1VAL

LONDRES

Reuniões Científicas
Programa da Semana

Terça-feira, 17/08, 19:30h Clinica Cirúrgica
Exdus&n dc nuh^niJ.u.jc na úlcrn gá ca

Quarta-feira, 18/08, 12h Clinica Médica
(Sociedade Brasileira dc Clinica Médica)

ScssáUi dc ccocardiografia c dopplcr fluxomctrla - vlJco

Quinta-feira, 19/08, 12h Cardiologia
Guus canliológkos com estudo hcnu.Alirümicu

Sexta-feira, 20/08, 13h Pneumolojria
Indicações c resultados no tratamento drúrjiico da» mctfciascs pulmonares

Informações pelos telefones:
529-4460 e 529-4422

Auditório Edmundo Blundi
Rua João Borges, 204 • Gávea

Clinica São Vicente
Dr. Luir Roberto Londres

'universidade federal do rio de janeiro

di vu lq ação
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Curto SupeíKX/2 retrato*

FACULDADE DE HUMANIDADES PEDRO II - FAHUPE - IPSP
Rua Piraúa, »/n° SAo Cristóvão - Tels.: 580-6675/287-4331

para a Santa C
BRASlUA — A rccepci

Ana Lúcia Lopes d«*, Lm
anos, atropelada na sexti
cm Maceió por Gustavi
Ihôcs. 24, filho do governai
Alagoas, Geraldo Bulhões
tinua cm estado de coma
tem, ela foi transferida do
to Socorro Municipal p
Santa Casa, depois de ter si
metido a uma laparotoniia
sào no abdòmem) explora
A mâe da vitima, Maria
Lopes dc Lima, disse que a
lia ainda não havia toniad
nhuma providência judit
que esperaria uma melhoi
saúde de Ana Lúcia para di
o que fazer.

Maria Sônia relatou qu
rante o encontro que teve c
primeira-dama, Denilnu
ihòes. na sexta-feira ã noii
Palácio dos Martírios, Gu<
por telefone, negou sua p.
paçào no acidente. O filii
governador não se apresen
Policia. A mãe da vitima
que o governo de Alagoas
prestando assistência ã sua
O estado dc saúde de Ana I
foi definido, ontem pela nu
como "muito 

grave", pelo;
dicos que a atenderam na '
Casa.

Ana Lúcia está sendo rc
da viva por aparelhos, t'
chegado ao Pronto Socorro
nicipal, onde foi atendid
sexta-feira, com a perna cs
da praticamente desligad
corpo, além dc ferimentos i
nos. O acidente ocorreu no
da manhã de sexta-feira cm
te ã Academia Vigor. Ana I
aguardava na calçada poi
noivo. Marcos Oliveira da !
soldado do Exercito, quanii
atropelada e imprensada o
uma parede pelo Gol cinza
duzjdo por Gustavo. O filfc
governador negou-se a pi
socorro á vitima e fugiu do
provocando uma colisão
outro carro quinhentos ni
adiante. Gustavo desceu dc
c fugiu correndo. Enquanto
funcionários c clientes da
demia socorriam Ana Lúcic
foi levada ao Hospital po
noivo, que chegava no loca
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DPF monta operação contra

a 
'lavagem' 

de dinheiro ilícito

¦ Investigações passam pelas empresas que têm contas CC-5

SÃO PAULO — A mesma estrutura operacional
montada pelo delegado Paulo Lacerda para investi-
gar PC Farias será usada agora pela Polícia Federal
para acabar com a ilha de prosperidade em que se
transformaram centenas de empresas que se utilizam
irregularmente das contas CC-5, criadas pela Carta
Circular n° 5, do Banco Central, para permitir opera-
ções financeiras internacionais. E um setor que, se-
gundo a polícia, movimenta clandestinamente um
volume financeiro estimado entre 20% a 30% do
montante das importações e exportações brasileiras e
se transformou na principal lavanderia
do dinheiro ilícito. "As CC-5 limpam o
dinheiro do narcotráfico, superfatura-
mento. subfaturamento, corrupção,
contravenção, fraudes e são o principal
cfnal da evasão de divisas", acusa um
policial.

L.A operação montada pela Policia
Federal para reprimir esse mercadolí^MMpi"cjárideslinõ leva o|sügesuvò nome de
Éden — uma referência ao imenso paraíso fiscal em
que o pais se transformou — e nela já estão listadas

contas CC-5, extraídas de documentos forneci-
d(js pelo Banco Central a partir do caso PC. Até
agora 15 empresas beneficiadas com recursos que
transitam por essas contas tiveram o sigilo banca-
rip quebrado c um número idêntico repousa na
Justiça Federal à espera da mesma decisão.
-A Comissão de Valores Mobiliários forneceu á

policia uma lista de cerca de 700 empresas cadastra-

Policiais

pafisvtaM on

parafao fiscal

apontará as empresas que movimentaram as somas
mais significativas de dólares nos últimos anos. No
levantamento da polícia já aparece um indicio das
irregularidades: a maioria das clandestinas—embora
movimentem cifras que chegam a atingir USS 500
milhões por ano — não tem representante legal no
Brasil e opera através de um procurador cujo endere-
ço é sempre num paraíso fiscal.

Na semana passada, a Policia Federal identificou
um dos mais freqüentes métodos do fluxo do dinhei-
ro, mas não conseguiu chegar á origem das opera-
______ ções. A empresa Pampck Corporation

— que aparece como beneficiária de
vários cheques emitidos pela Cross Fi-
nancial Corporation, uma das que servi-
ram ao esquema PC Farias — comprou
um apartamento de USS 350 mil no
edifício Piaza San Pietro, em construção
na Zona Sul de São Paulo, mas o opera-

jtaa.'iiQ-dQS.recnr^os que cht»pa-

das para operar através das CC-5. mas não tem
condições de identificar quais delas se envolvem em
operações ilícitas. Essa tarefa caberá á policia, a
partir de um rastreamento ágil do Banco Central, que

ram ao Brasil. Joaquim Luiz Coelho de
Arruda, não soube explicar de onde saíram os dólares
encontrados em sua conta bancária. A policia suspei-
ta que o dinheiro saiu da Suíça, passou pelo Uruguai
— onde caiu na conta da Cross — e foi remetido para
Arruda por uma CC-5.

Arruda é um dos poucos procuradores radicados
no pais. A grande maioria deles opera apenas com o
nome. não deixa CPF ou CGC c. por dar endereços
de paraísos fiscais, está livre de identificação por
rastreamento. A policia sabe que as CC-5 foram
criadas para agilizar o mercado internacional, mas
pretende separar os que se aproveitam do sistema
para limpar dinheiro ilicito. A chamada Operação
Etlen deverá ser deflagrada em outubro.

Norma do BC facilita remessas

As contas CC-5 (assim chamadas por causa da
Carta Circular n° 5, norma criada pelo Banco Central
em 1968 para regulamentar um dos artigos da Lei
4.131) nasceram para permitir que qualquer persona-
lidade jurídica com sede no exterior possa movimen-
tar dinheiro (cruzeiro real. dólar, marco ou outras
moedas estrangeiras). O objetivo era criar um acesso
para o fluxo de capitais entre uma empresa estrangei-
ra com negócios no Brasil e o exterior. O detalhe mais
importante é que a identidade de quem está operando
ê preservada. Até o ano passado, qualquer valor
podia entrar e sair do país sem registro. Mas, agora,
somente valores abaixo de USS 9 mil ficam protegi-
dos. São. em essência, contas de "não identificados".

Geralmente, seus titulares são empresas fantasmas
instaladas em paraísos fiscais na América Central
(Cayman Islands, por exemplo). O movimento é feito
por procuradores, que nem sempre existem de verda-
de. Pelas contas CC-5, o cruzeiro real recebido no
Brasil é convertido cm dólares, ou outra moeda
estrangeira, c pode ser livremente remetido ao exte-
rior. sem que o BC possa identificar seu beneficiário.
O mesmo acontece com os dólares que entram no
pais c são convertidos cm cruzeiros ou reenviados
para outros países. O direito ao sigilo é garantido cm
muitos países. A lei inglesa, por exemplo, proibe que
personalidades jurídicas instaladas na Grã-Bretanha
ou em ex-colônias inglesas sejam identificadas.

'Clipping' 
nas horas vagas

¦ Noticias impedem '

que Itamar curta

seus dias de folga

MÁRCIA CARMO
T> RASÍLIA — O presidente
D Itamar Franco adoraria cur-
tir tranqüilamente uma abobrinha
nas horas vagas. Namoros, cami-
nhadas, cinema, vídeo e quem sa-
be um uisquinho. Mas uma fine-
qüente rede de informações bate
de domingo a domingo no portão
do Palácio da Alvorada para co-
meçar a tirar seu sossego a partir
das cinco da manhã.

Nesse horário, chega ali o clip-
ping. resumo das noticias de qua-
tro grandes jornais e com man-
chetes de outros três, inclusive o
Estado de Minas, que substituiu a
Gazeta de Alagoas. Itamar levanta
por volta das sete da manhã e fica
normalmente acordado até depois
de assistir ao último noticiário na
TV. O presidente toma muitas de-
cisòes a partir do que é veiculado.

Foi assim ao ler que a ex-mi-
nistra Luiza Erundina declarara
que era "burro"; no caso dos em-
baixadores do chamado circuito
Elizabcth Arden. aos quais pediu
mais rigor na defesa do Brasil lá
fora: e ao saber que toneladas e
toneladas de comida estragam en-
quanto 32 milhões de brasileiros
passam fome.

A providênrh pode ser uma no-
ta á imprensa ou a convocação do
ministro responsável pela informa-
çào que o incomodou. Na semana
passada, mandou que Barros Mu-
nhoz, da Agricultura, explicasse, na
sala de brieftngs do próprio Planai-
to, o que está fazendo para conter
perdas de arroz, feijão, farinha e
outros grãos.

È que do seu gabinete, Itamar
vc. ao vivo e cm cores, através de
um sistema interno de TV. as
principais entrevistas dos seus au-
xiliarcs — no inicio do governo
assistia a praticamente todas e.
através de bilhetinhos ao sccretá-
rio de Imprensa, Francisco Baker.

JdnFiUífr-ixtntriUis preferidas Cardoso: entrada pela garagem

corrigia várias informações que
tinham acabado de ser ditas.

No gabinete, o presidente dis-
põe ainda de um computador li-
gado a algumas agências de noti-
cias. Ininterruptamente, elas
jorram na sua sala o que as deci-
sões de governo provocaram, por
exemplo, no tempcramental mer-
cado financeiro. Ele ainda :onsc-
gue ficar ligado nos noticiários
tclevisos do inicio da noite, se não
estiver preso a alguma reunião.
Quando pode assiste a Bóris Ca-
soy, Marilia Gabriela e ao Jornal
Nacional.

Alguns assessores informam
que ele também não perde as en-
trevistas de Carlos Chagas, na
Manchete. De vez em quando as-
siste á CNN. Há alguns dias, cha-
mou sua atenção a chamada que a
TV americana vem exibindo sobre
a violência em alguns cantos do
mundo. "Viu. Não é só no Bra-
si!...", comentou.

Cabe ao chamado pessoal da
Casa — ministro Mauro Durante,
da Secretaria Geral da Presidência,
Henrique Hargreaves, da Casa Ci-

vil, a assessora especial. Ruth Har-
greaves. Augusto Marzagão, da Se-
cretaria Institucional, e a Baker —
manter o presidente alerta sobre
fatos, boatos e fofocas que podem
incomodar a corte.

Antes de sair de casa, o presi-
dente costuma telefonar para al-
guns ministros. Começa ai a co-
irieniar as noticias que leu r.o
clipping. No Palácio do Planalto,
onde chega às 9h30, insiste em
algumas questões e somente ao
longo do dia consegue depurá-las.
Seja em audiência ou em conversa
telefônica com os ministros.

Como a sua maior preocupa-
çào hoje diz respeito á área eco-
nômica. o ministro Fernando
Henrique Cardoso, da Fazenda,
é o freqüentador mais assíduo
do Palácio. Chega pela garagem
do prédio c normalmente não
aparece na agenda que é distri-
buida para a imprensa. Talvez
para não municiar os boateiros
ile plantão. Aos ministros convi-
dados ou convocados cabe in-
formar o presidente sobre o que
se passa na Esplanada.
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HAIR CLUB NO COMBATE A CALVICIE

Cuidando dos seus cabelos

NATURAL HAIR
O mais novo proco»so capilar dotlnltlvo lio a lio do »oo próprio cnboio

HAIR TRSATMENT
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Rua Xavier üm Sllvolra, 48 Coborturt» - Copueahano¦¦ Tol.: PABX: <021> S21 7f>40

Av. Rio Branco, 24» - 9» andar - Coniro
Tol» ; (021) 220-7049/262-0SS1 /220-7449

SAO MULO
H PctO Joa* Qaipar. 134 - 3" andar - Coniro
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FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS -Sede México

CONVOCA

A X TURMA 00 SEU MESTRADO
EM CIÊNCIAS SOCIAIS (1994-1996)

;0aJETIV0$
.Estudar os corrantn mais ninam** da ainda sociais, notodamenfe da
, sociologia t a dinos palia. Atender o naturera i ortenKxào dos processa. sedais a palitos da Américo latina a o sua inserção no contato inter nodonal
.Oferear m campo do o^oddiiofão timèHca.

SIMNUtlOS IUUTKOSMTESIS:
: a) Novo imüludoMMadE reestruturação da iileções Estodo-Soòedode na

Américo latina.
•b) iodwüdoda sodd a mltutol

c) Estrurtiaa agrárias, mídaniiojio y desonvoldmenlo no Américo latino,
-d) Morta kabafa)as, mticodo a trabalho t prantos d« integroção no
. América latina.

.Duração:
Inicio dt Cursos:
Locai:
Graaquosoofaroco:
Encerramento d* tarifies:

2 arws ocodérnicos
6 d* setembro do 1994
GdodedeMixico
Mostrada am Géndas Sociais
30 doMlanèro di 1993

Ali TURMA 00 SEU MESTRADO
EM GOVERNO E ASSUNTOS PÚBLICOS (1994-1996)

0UETIV0S:
Fornecer ao estudante os conhecimentos e o copocidade necessários paradefinir % analisai problemas aubteos concretos Doió Io dos elementos paradesenhar alternativas de solução, paro desenvolver propostas de polriicos
púbicas, inlruTTiotfètaaiNMKsaarasukados.

0 Programa CMtamylo que para a metade da suo iormoção, os estudantes se
vinculem com uma dependência, instituição, ogtncia ou órgão público,driicodo ò elaborario a aplicará da patücos publicas hle estágio permitirá
ao estudante adquirir uma experiência prático inido! bem como aprofundar
um lema qua foom a preparação do sua lese da grau
Duroção
Inicio de cursos
local
Grau gue se oferece
Lnceriamento de InsakÓK

2 anos ocodérnicos
26 de setembro de 1994
Gdode de México
Mestrado em Govérno e Assuntos Públicos
17 de sctãnbro de 1993

REQUISITOS:Titula Mfranürio da prefoénáo em dhàplinas sociais ou humanidades• Aprovai a «cama de admissão a cumprir com os critérios de sdecào• DispawèSdode paro se daíte exdeshamenla ao Ia Mestrado
durante o ProgramaRemeter o setdap» da «sairá com toda Ia informorá e documentos

requerida dentro do prazo fiiodo
• Pre(*onf emente, s« menor do 35 anos de idodeler cowhodmeaéa suficiente do idomo inglês que fco permito do inicio dos

cursa faHwa ripido a fluida de «tigos espeòdüodos.

Para maiores informoções de obtanção de impressos
de solidtoção, dirigir-se a:

Coordenação Acadêmica de coda um dos Mestrados
FLACSO • Sede México

BOLSA Pf ESTUDOS
A maioria dos conádates aceitodes na

êprowdendodaama baba de estada para loalMar a suoí
ndusiva aos pianos de estudo

ou lhes
;oo

Caminho oo Ajusco Km 1.5
Colonia Heróis de Podiemo
Defegsria TKcípcs
C.E.P. 10740 Méxko, DF

Caixa Postol 20 021
Admin. de Correios H' 20
Delegacia Álvaro Qbregón
C LP. 01000 México, D F.

Fones t Fax: 568-67-34/56*08 29/568 63-21/56*70 25/65205-10
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Bom negócio todo dia

OFERTAS VÁLIDAS RARA 08 DIAS 16 A 21.08.93. ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.

SOMENTE PARA AS LOJAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cha de Dentro, Arroz Ouro Feijao Preto Leite Longa
Patinho, Lagarto PCT 5kg Melyor Vida Uniao

Pe$a Intaira Emb. c/10 PCT 1kg Cx. c/16 unldedes

CRS 198,00 CRS 43,90 CRS 57,50 CRS 45,90
O kg o kg O kg o litro

Queijo Prato / Leite Condensado Sucrilhos Bombom Sort.
Mussarela Mococa T. PAK Kellog's Especialidades

Intelra Emb. c/6 PCT 395g 300g Nestle 400g

CRS 297,00 CRS 55,90 CRS 165,00 CRS 137,00
okg a unidado a caixa acalxa •

Bombom Azeite Portugues Sabonete Lux
Garoto Gallo Suave 100g Ofertas valldas

400g 500ml Emb. c/12 unldades para 
portadons

CR$ 109,00 CRS 169,00 CRS 15,90 doPMMportB
Makro.a calxa a lata a unldade

NAO DEIXf PM COMPRAR DEPOIS. USS 0 CREDIC0MPR45 MAKRO.

EX COMPRAS 0Í
CRS 2 000 00
CRS ?.000 00
»• -mjo -

PRAZO Df
7 DiAS
0 DIAS

PAGAMENTO DE
CRS 2 133 80
CRS 2 237 40

¦rfl i'Qnd nos iO|as

ESSA OFERTA VOCE NAO PODE PERDER.
BiHMhHHiillAfliHHHdHHHHAHBHifli WL
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TEODOMIRO BRAGA, com sucursais

presidente Itamar Franco poderá ganhar mais uma ou
vy duas semanas de mandato e encerrar o governo em 8
ou 15 de janeiro de 1995.

Com o incentivo de! diplomatas do Itamarati, parla-
mentares do PSDB iniciaram articulações para que a revi-
sào constitucional inclua a mudança na data prevista pela
Constituição para a troca de governo, Io de janeiro de
1995.

O motivo da proposta é a absoluta inconveniência da
posse do novo presidente naquele dia.

A manutenção da data obrigaria presidentes e convida-
dos de outros paises a viajarem para Brasília no dia 31 de
dezembro, ao invés de passarem as festas de fim de ano em
seus países. Por isso, muitos deixariam de vir.

Outros sacrificados seriam os funcionários do Palácio
do Planalto e do Itamarati, obrigados a permanecer em
Brasília no dia 31.

?
Argumentos como estes, imaginam os defensores da

mudança, tornam provável a aprovação da proposta, dan-
do a Itamar mais alguns dias no comando do pais.

Nâo a dois turnos
Nada menos do que 66%

dos entrevistados na pesquisanacional feita pelo loopc na
semana passada se manifesta-
ram a favor do fim do segun-
do turno nas eleições para
governador c prefeituras com
mais de 200 mil pessoas.

Apenas 28% defenderam
a manutenção do segundo
turno e 6% não opinaram.

O resultado revela o can-
saço da população em rela-
çào a eleições.
Novo chanceler

A única coisa certa, cm
relação à escolha do novo
chanceler, c que ele não será
um diplomata de carreira.

O embaixador José Apa-
rccido, que receberá esta sema-
na a visita do presidente Ita-
mar. participará da escolha.

O nome de Hugo Napo-
leão, ventilado nos últimos
dias, está fora do páreo porque
Itamar não quer mexer no Mi-
nistério das Comunicações.
Alianças de Brizola

O governador Leonel Bri-
zola convidou o ex-presidente
da UNE Lindbergh Farias pa-
ra sair candidato a deputado
federal cm 1994.

Pelo PC do B mesmo, só

Sue 
coligado ao PDT e pelo

jo.
Lindbergh gostou, com-

prometeu-se com Brizola a
colaborar para a aliança c
abrir espaço á campanha pre-sidencial do governador jun-
to aos caras-pintadas.
Biografia ameaçada

A volta do Fusca, na se-
mana aue vem, vai dar á bio-
grafia de Itamar um toque de
Kubitscheck, o lançador do
carro no pais.

A seleção de Parreira,
porém, ameaça causar uma
diferença dramática entre os
dois.

A era JK incluiu a con-
quista da primeira Copa do
Mundo pefo Brasil e a era IF
está arriscada a amargar a
primeira desclassificação do
país nara a Copa.

Itamar tem razões de so-
bra para torcer por uma vitó-
ria hoje.
Jogo duro

O governo está confiante
numa vitória tranqüila na vo-
tação da medida provisória
dos salários pelo Congresso
esta semana.

A votação maciça da
bancada do PMDB foi asse-
gurada por articulações junto

ao ex-presidente Sarney e ao
senador Mauro Benevides. O
primeiro foi amansado pelo
Palácio do Planalto e o se-
gundo pelo grupo do minis-
tro Fernando Henrique.

Na conversa com Benevi-
des foram lembradas as suas
indicações de cargos no go-
verno.

Votação decisiva
A eventual rejeição da

MP dos salários tornaria ine-
vitável a saída do ministro
Fernando Henrique Cardoso
do governo, segundo um de
seus principais auxiliares.

O afastamento não ocor-
rcria de imediato, porque se-
ria desastroso politicamente
associar a demissão à questão
dos s.alários.

E de otimismo, porém, o
ambiente entre a equipe do
ministro.
Newtinho 94

Apenas dois anos c meio
após ter deixado o governo
de Minas sob o coro de "la-
drão, ladrão", Newton Car-
doso iniciou nova campanha

Eara 
voltar ao Palácio da Li-

crdade.
As estradas do interior

estão cheias de faixas com o
slogan "Newton 94 — a re-
dcnçüo de Minas".

E muita cara de pau.
Sem cumprimentos

O brigadeiro Ivan Frota,
o novo candidato á sucessão
presidencial, diz que se arre-
pende 

"tremendamente" de
não ter se rebelado contra o
ex-presidente Collor quando
ele fechou o Buraco de Ca-
chimbo. no Pará. utilizado

Eara 
testes do programa da

omba atômica brasileira.
A partir de então. Frota

deixou de cumprimentar o
presidente.— Quando havia filas de
cumprimentos, eu saia —
conta o brigadeiro.
Enciclopédia viva

Aos 81 anos, o advogado
Evandro Lins e Silva decidiu
publicar as suas memórias.

Já fez três sessões de gra-
vações com sua filha, Patri-
cia. e outras duas com uma
equipe da Fundação Getúlio
Vargas.

O depoimento começa
com sua atuação na Revolu-
çào de 1930, como jornalista,
e terminará com a participa-
çào no processo de impeacli-
ment de Collor, como advo-
gado de acusacão.

Mais de 60 anos de luta
por um Brasil melhor.

LANCB-LIVM
Faltam oito dias para o relançamento

do Fusca.
Amigo* 4t Pamirs tina ft,KoBr«U pcrfcr bejt, tk at fcaftt t tahw

¦na retorne para « Bnd com o Mo éi
«Mo. D* tá mmm !¦> suaria para m
Estados l riéaa, rnét operaria a faaáfca.

0 general da reserva Antônio Carlos
de And rada Serpa participa na quarta-feira de um debate no Clube Militar
sobre a conjuntura política.O iniiwlin JwéMàrdoC—»
tu Mm* aatre a gafe flaaauira fe
pnfcMa Ctm Mata, bafe, ai rtaaUo *>
âraérf» ewÉdH 4» PT, w SUksto
im Mtfcss éo Ria. Ytm boaés.

Fortaleza vai sediar o Congresso Na-
cional de Agentes de Viagens da Espa-
nha. em novembro. Disputou com ou-
Iras capitais do mundo.

O PDT Eu Mo ét étttptn nu ar-
MM, ca Pttrépofc, as «rttar de coicta
¦askipal de Nto, ESoaor Brita. Ele arga
a acsaaçio de racista feita peto SMkste
doo Senidora PiWctB.

Vereadores cariocas de origem judai-

ca. Milton Nahoun (PP) e Gerson Berg-
her (PTB), receberam carta anunciando
novo movimento nconansta.

Peto segada «ei cteaoihi a Eho
gastos o Prtarii A her}-RJ da A—tlaçi»
Brasileira de Coanairaçio tapnaarial
por coata d« trm Mete eximo e ia-
terno, editado» pria PortafoVo Commka-
Ç*0-

O presidente da Fccma. Adir Bcn
Kauss, vai propor á Secretaria Munia-
pai de Meio Ambiente o uso de relógios
eletrônicos para informar a qualidade da
água nas praias do Rio.

O (««traodor AatMo Caria Maga-
Ua vai rteeker da ClaaniMaddpal do
Rio a ardsla Pedro Eraato, pa Wria-
tfra d» pnaMtste da Casa, Saari Jorge.

O liderpedetista, deputado Luiz Saio-
mio. denuncia que, através do artigo 3\
da portaria 387, republicada em 27 de
julho, o ministro Fernando Henrique
deu aos bancos o direito de pagar menos
IPMFdoqueos danais contribuintes.

Qa» a Operação Uruguai de boje atja

BRASIL

Tasso Marcelo — 20/10/90

Gustavo, que atropelou Ana Lúcia de Lima. mima foto com o pai e governador de Alagoas, Geraldo Bulhõei

Centro de Estudos e Pesquisas
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LONDRES

UNIVERSIDADE

VEIGA DE

ALMEIDA

*Direifo * 
Economia

Administração 
de

Empresas
Ciências 

Contábeis
Comércio 

Exterior

Rtuniõcs Científicas
Programa da Semana

Terça-feira, 17/08, I9:30h Clínica Cirúrgica
Exclusão ele (ruili^nidade na úlccr.t gástrica

Quarta-feira, 18/08, 12h Clinica Medica
(Sociedade Brasileira de Clinioi Médica)

Sessão do txixanlioKrnfw c dopplcr fluxotnvtria - vídeo

Quinta-feira, 19/08, 12h CardioloRta
Casos cardiolóRico» com estudo hemodinâmico

Sexta-feira, 20/08, I3h Pncumologia
indicações c resultado» no tratamento cirúrgico das metíslnses pulmonar

Informações pelos telefones:
529-

ações pelos-4460 c 52<529-4422

INSCRIÇÕES

DE 17 A 28/08

BARRA DA TIJUCA

(Colégio Veiga de Almeida):
Av. das Américas, 3.301

(D 325-3930
MARACANÃ:

Rua Ibituruna, 108
0> 264-6172

UNIVERSIDADE

VEIGA DE

ALMEIDA

Auditório Edmundo Blundi
Rua João Borges, 204 - Gávea

Clínica Sâo Vicente
Dr. Luir Roberto Londres

JORNAL DO BRASILÍ

Atropelada 
|

por 
Bulhões!

em coma
BRASÍLIA — A recepcionista)

Ana Lúcia Lopes de Lima, 17?
anos, atropelada na sexta-feira;
em Maceió por Gustavo Bu-i
Ihões, 24, filho do governador dei
Alagoas, Geraldo Bulhões, con-J
tinua cm estado de coma. On-;
tem, ela foi transferida do Pron4
to Socorro Municipal para aj
Santa Casa, depois de ter se sub-j
metido a uma laparotomia (inci-4
são no abdòmem) exploradora.'
A mãe da vitima. Maria Sônia;'
Lopes de Lima. disse que a fami-'.
ha ainda não havia tomado ne->
nhuma providência judiciai è
que esperaria uma melhora naj
saúde de Ana Lúcia para decidir,
o que fazer.

Maria Sônia relatou que du-'
rante o encontro que teve com a;
primeira-dama, Denilma Bu4
ihòes. na sexta-feira à noite, no't
Palácio dos Martírios, Gustavo.,
por telefone, negou sua partici-'
paçào no acidente. O filho do;
governador não se apresentou â

• Policia. A mãe da vitima disse-
que o governo de Alagoas está-
prestando assistência a sua lilha.
O estado de saúde dc Ana Lúcia!
foi definido, ontem pela manhã,,
como "muito 

grave", pelos me-'
dicos que a atenderam na Santa!
Casa. t

Ana Lúcia está sendo manti-'
da viva por aparelhos, tendo!
chegado ao Pronto Socorro Mu-
nicipal, onde foi atendida na'
sexta-feira, com a perna esquer-
da praticamente desligada do.
corpo, além de ferimentos inter-
nos. O acidente ocorreu no final
da manhã de sexta-feira cm fren->
te á Academia Vigor. Ana Lúcia:
aguardava na calçada por seu!
noivo. Marcos Oliveira da Silva,?
soldado do Exército, quando foi
atropelada c imprensada contra!
uma parede pelo Gol cinza con-.
duzido por Gustavo. O filho doi
governador negou-se a prestar!
socorro á vítima c fugiu do local.,
provocando uma colisão com;
outro carro quinhentos metros'
adiante. Gustavo desceu do Gol
c fugiu correndo. Enquanto iss<r,
funcionários e clientes da Aaf-
demia socorriam Ana Lúcia.

VOZ, FALA, INIBÍçXo
Prol- SIMOM WAJNTMM(0?V, ?*5IK> ZM UU< CONSULTAS E CURSOS'

e FITAS K<7. DICÇÃO IMPOSTACAO E 0RAT0RIA
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§UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

DIVULGAÇÃO
LBIA NO CADIRNO DB CLASSIFICADOS
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CURSOS SEMI-INTENSIVOS
í RECUURES

INICIO 16 dr AGOSTO
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PÓMpR AIHAVA» EM & J
Lato Sentu - Especialização -380H-3»e522-18:30/22:00 H - Res. 12
• PreblemaM no Kraenpeiho Esralar

(c/ Planejsm«nio)
D«: 24/Aposto a 31/Jan«fo - Prtço: 6* 1 450.00 (Fim») - MatrtcuUM Abaria*Coord.. Dia Fernanda Barcelloi da UFRJ - Doca.: Ident/Diploma

Curto Supwior/2 retratos >
FACULDADE DE HUMANIDADES PEDRO II - FAHUPE - IPSP
Rua Piraúa, s/n° Sfto Cristóvão - Tela.: 580-8675/287-4331

FALAR BEM E

CERTEZA DE

SUCESSO
Vença a timidei. influencie.

conquiste e convença
CURSO COMPLETO DE

ORATÓRIA
Divorsos horários

Aulas individuais e coletivas
FALARTE - 262-7084

Fala bam a porta» s« abrirAot

JORNAL DO BRASIL
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Yitima do filho de Bulhoes em coma
»

¦ Ana Lucia, atropelada em Maceio na sexta-feira, e transferida para a Santa Casa;

anos, atropelada na sexta-feiraj' 

F -'M!'1 
em ^ace'° Por Gustavo Bu-;

•' jJmamirn - Alagoas, Geraldo Bulhoes, con-;
tinua em estado de coma. On-;
tern, eta foi transferida do Fron-<
to para
Santa Casa, depois de ter se

a uma
sao no

Lopes de Lima, disse que a fami-i
I lia ainda nao havia tornado ne-;

m/ffm- 4djgft|W|PPP nhuma providencia judicial e|. 
Wh que esperaria uma melhora naj

»-Aif J$*Sft-4 saude de Ana Lucia para dccidin
„'mrtfe'* vhI^^VI o que fazcr.

Gustavo, que airopelou Ana Lucia de Lima, numafolo com opaie governador de Alagoas, Geraldo Bulhoes Maria Sonia relatou que Uu-:
rante o cncontro que com a;
primeira-dama, Dcnilma Bu->

ihoes, na sexta-feira a noite, ntf
~Palacio dos Martirios, Gustavo^'

por telefone, ncgou sua particii
paQiio no acidente. 0 filho do;

^=3SSB5f^= governador n3o se aprcsentou a!
Policia. A mae da vitima dissc,que o govcrno de Alagoas

' ^Lrn^prestando assistencia a sua filha.1
"I'jJlBK 0 estado de saude de Ana Lucia{

dicos que a atenderam na Santa!

ftw
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Gustavo, que atropelou Ana Lúcia loas, Geraldo Bulhões

i

Vítima do filho de Bulhões em coma

Ana Lúcia, atropelada em Maceió na sexta-feira, é transferida

GENIVAL

LONDRES

A NOVIDADE

DA BARRA.
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Exterior

Reuniões Cientificas
Programa da Semana

Terça-feira, 17/08, 19»30h Clinica Cirúrgica
Exclusão dc maliRnidadc na úleera R&>...cn

Quarta-feira, 18/08, 12h Clinica Médica
(Sociedade Brasileira dc Clinica Médica)

Ses&Ao dc ccucardiografia c doppler fluxometria - \1iico

Quinta-feira, 19/08, 12h Cardiologia
Casos cardiotópcos com estudo h«nxAÍinâmico

Sexta-feira, 20/08, 13h Pneumologia
Indicações c resultados no natamento cinlrgico das metásfases pulmonares

Informações pelos telefones:
52'

nações pelos
9-4460 e 52í529-4422

INSCRIÇÕES

DE 17 A 28/08

BARRA DA TIJUCA

(Colégio Veiga de Almeida):
Av. aas Américas, 3.301

O 325-3930
MARACANÃ:

Rua Ibituruna, 108
® 264-6172
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Rua Joào Borges, 204 - Gávea

Clinica Sio Vicente
Dr. Luiz Roberto Londres
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para a Santa Casa;
BRASÍLIA — A recepcionista:

Ana Lúcia Lopes de Lima, I?
anos, atropelada na sexta-feira;
em Maceió por Gustavo Bu-;
Ihões, 24, filho do governador de;
Alagoas, Geraldo Bulhões, con-j
tinua em estado de coma. On-;
tem, ela foi transferida do Pron-<
to Socorro Municipal para a1
Santa Casa, depois de ter se sub-I
metido a uma laparotomia (inci-í
são no abdômem) exploradora.:
A mãe da vitima, Maria Sônia!
Lopes de Lima, disse que a fami-i
lia ainda não havia tomado ne-:
nhuma providência judicial
que esperaria uma melhora naj
saúde de Ana Lúcia para decidin
o que fazer. j

Maria Sônia relatou que du-j
rante o encontro que teve com á|
primeira-dama, Denilma Bu->
ihões, na sexta-feira à noite, no
Palácio dos Martírios, Gustavo,'
por telefone, negou sua partici-t
pação no acidente. O filho do:
governador nüo se apresentou a
Policia. A mãe da vitima disse!
que o governo dc Alagoas está!
prestando assistência á sua filha.1
O estado de saúde de Ana Lúciuj
foi definido, ontem pela manhã;

—como "muito 
grave", pelos me-'-

dicos que a atenderam na Santaj
Casa.

Ana Lúcia está sendo nianti-!
da viva por aparelhos, tendo!
chegado ao Pronto Socorro Mu-
nicipal, onde foi atendida na,
sexta-feira, com a perna esquer-!
da praticamente desligada do'
corpo, além de ferimentos inter-,
nos. O acidente ocorreu no final!
da manhã dc sexta-feira cm fren-
te à Academia Vigor. Ana Lúcia,
aguardava na calçada por seu
noivo. Marcos Oliveira da Silva.!
soldado do Exército, quando foi!
atropelada e imprensada contra,
uma parede pelo Gol cinza con-
duzido por Gustavo. O filho do!
governador negou-se a prestar!
socorro á vitima c fugiu do local;
provocando uma colisão conV
outro carro quinhentos metros,
adiante. Gustavo desceu do Gol
e fugiu correndo. Enquanto isso,'
funcionários e clientes da Aca-
demia socorriam Ana Lúcia, que
foi levada ao Hospital por seti
noivo, que chegava no local.

VOZ, PALA, INIBIÇAÓ
r. mã~ MMOM WAJNTVIAIIt
(071) 23» SI» 23» S223 - CONSULTAS £ CURSOS.
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TEODOMIRO BRAGA, com sucursais

presidente Itamar Franco poderá ganhar mais uma ou
vJ duas semanas de mandato e encerrar o governo em 8
ou 15 de janeiro de 1995.

Com o incentivo de! diplomatas do Itamarati, parla-
mentares do PSDB iniciáram articulações para que a revi-
são constitucional inclua a mudança na data prevista pela
Constituição para a troca de governo, Io de janeiro de
1995.

O motivo da proposta é a absoluta inconveniência da

posse do novo presidente naquele dia.
A manutenção da data obrigaria presidentes e convida-

dos de outros países a viajarem para Brasília no dia 31 de
dezembro, ao invés de passarem as festas de fim de ano em
seus países. Por isso, muitos deixariam de vir.

Outros sacrificados seriam os funcionários do Palácio
do Planalto e do Itamarati, obrigados a permanecer em
Brasília no dia 31.

?
Argumentos como estes, imaginam os defensores da

mudança, tornam provável a aprovação da proposta, dan-
do a Itamar mais alguns dias no comando do pais.

Não a dois turnos
Nada menos do que 66%

dos entrevistados na pesquisanacional feita pelo Ioope na
semana passada se manifesta-
ram a favor do fim do segun-

ao ex-presidente Sarney e ao
senador Mauro Benevides. O
primeiro foi amansado pelo
Palácio do Planalto e o se-
gundo pelo grupo do minis-
tro Fernando Henrique."NiTii conversa com Benevi-
des foram lembradas as suas
indicações dc cargos no go-
verno.

Votação decisiva
A eventual rejeição da

MP dos salários tornaria ine-
vitável a saida do ministro
Fernando Henrique Cardoso
do governo, segundo um de
seus principais auxiliares.

O afastamento não ocor-
rcria dc imediato, porque se-
ria desastroso politicamente
associar a demissão à questão
dos silários.

E dc otimismo, porém, o
ambiente entre a equipe do
ministro.
Newtinho 94

Apenas dois anos e meio
após ter deixado o governo
dc Minas sob o coro de "la-
drão, ladrão", Newton Car-
doso iniciou nova campanha
para voltar ao Palácio da Li-
berdade.

As estradas do interior
estão cheias de faixas com o
slogan "Newton 94 — a re-
denção de Minas".

do turno nas eleições para
governador e prefeituras com
mais de 200 mil pessoas.

Apenas 28% defenderam
a manutenção do segundo
turno c 6% não opinaram.

O resultado revela o can-
saço da população em rela-
ção a eleições.
Novo chanceler

A única coisa certa, cm
relação á escolha do novo
chanceler, é que ele não será
um diplomata dc carreira.

O embaixador José Apa-
recido, que receberá esta sema-
na a visita do presidente Ita-
mar, participará da escolha.

O nome de Hugo Napo-
leão, ventilado nos últimos
dias, está fora do páreo pongic
Itamar não quer mexer no Mi-• qv
nistério das Comunicações.
Alianças de Brizola

O governador Leonel Bri-
zola convidou o ex-presiderite
da UNE Lindbergh Farias pa-
ra sair candidato a deputado
federal em 1994.

Pelo PC do B mesmo, só
ue coligado ao PDT e pelo
io.

Lindbergh gostou, com-
prometeu-se com Brizola a
colaborar para a aliança e
abrir espaço à campanha pre-
sidencial do governador jun-
to aos caras-pintadas.
Biografia ameaçada

A volta do Fusca, na se-
mana que vem, vai dar à bio-
crafia de Itamar um toque de
Kubitscheck, o lançador do
carro no país.A seleção de Parreira,
porém, ameaça causar uma
diferença dramática entre os
dois.

A era JK incluiu a con-
quista da primeira Copa do
Mundo pelo Brasil e a era IF
está arriscada a amargar a
primeira desclassificação do
pais para a Copa.

Itamar tem razões de so-
bra para torcer por uma vitó-
ria hoje.
Jogo duro

O governo está confiante
numa vitória tranqüila na vo-
tação da medida provisória
dos salários pelo Congresso
esta semana.

A votação maciça da
bancada do PMDB foi asse-
gurada por articulações junto

muita cara dc pau.
Sem cumprimentos

O brigadeiro Ivan Frota,
o novo candidato á sucessão
presidencial, diz que se arre-
pende 

"tremendamente" de
não ter se rebelado contra o
ex-presidente Collor quando
ele fechou o Buraco ac Ca-
chimbo, no Pará, utilizado

Êara 
testes do programa da

omba atômica brasileira.
A partir de então, Frota

deixou de cumprimentar o
presidente.— Quando havia filas de
cumprimentos, eu saia —
conta o brigadeiro.
Enciclopédia viva

Aos 81 anos. o advogado
Evandro Lins e Silva decidiu
publicar as suas memórias.

Já fez três sessões de gra-
vaçòcs com sua filha, Patri-
cia, c outras duas com uma
equipe da Fundação Getúlio
Vargas.

O depoimento começa
com sua atuação na Revolu-
çáo de 1930, como jornalista,
c terminará com a participa-
ção no processo de impeach-
ment de Collor, como advo-
gado de acusação.

Mais dc 60 anos dc luta
por um Brasil melhor.

LANC IVRK
Faltam oito diu pira o relançamento

do Fusca.
Amigo* 4t Parreira éum qsr, ar o

Brasil prato koje, «ir ar faakr t tahci
nem relome para o Brasil cwa o resto ia
Kitvio. Dt lã Ma» «abarcaria para os
Estados Uaiéas, aadt uytraria a faaaiia.

0 general da reserva Antônio Carlos
dc Andrada Serpa participa na quarta-feira de um debate no Clube Militar
sobre a conjuntura política.O tcaaaahta Jmi Márcia Caaargo
Eu kalaata nkt a geatia flMBtdra 4t
prefcüo Cfaar Maia, bajt, m rnrfto áa
dfrriMa ¦¦lilpal ia PT, aa SMdrta
ies MMkaai» Ria. Vca kaaéa.

Fortaleza vai sediar o Congresso Na-
cional dc Agentes de Viagens da Espa-
nha. cm novembro. Disputou com ou-
ttas capitais do rauS3o.

O PDT tu to ir iaanravo esta tt-
«aaa, cm Prtràpofe, aa iirrtar it coirta
anicipal it lixe, EKoaor Brita. De atga
« acusação it racista feita ptk) Staüeato
ies Servidora Públicos.

Vereadores cariocas dc origem judai-

ca, Milton Nahoun (PP) e Gerson Bcrg-
her (PTB), receberam carta anunciando
novo movimento neonazista.

Pela maaii ra co—tacha a Em
ga*ea o Wfaie Aàtij-HJ ia Aaeadaçie
RrasiMra it Coaaaicaçie Eapraarial
por ceata Am arai Mttíai ntnae t la-
ttrao, tütaios pria Ponafoièo Cowaaka-
tão.

0 presidente da Feema, Adir Ben
Kauss, vai propor á Secretaria Muruci-
pai de Meio Ambiente o uso de relógios
eletrônicos para informar a qualidade da
água nas praias do Rio.

O pmraaiar AaMa Cartaa Maga-
hãn vai reator ia Claara Maridfal is
Ri« a ardalM PMn Eiama, par Uda-
uTl IO pRHOR Cl UBt, 9CM

O tkicr pedetista, deputado Luiz Saio-
mio, denuncia que, através do artigo 3*,
da portaria 387, republicada em 27 de
julho, o ministro Fernando Henrique
deu aos bancos o direito de pagar menos
1PMF do que os demais contribuintes.

Qat a Operação Uruguai it kojt teja
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Dona Rosa: rnuitos document™ para provar seu direilo a chacara US VIDeOCASSETE PtUICO PVC 6200 I
j . J ,n/A i ¦ ¦ ' i • J.j- J *..• Connote rejmao untfkado TV/VlDEO, instiu^Aa ni tdj do TV an Portugun, PAl-M/dc agosto dc 1960, com a Imobi- mumcado do cart6no de Nique- tvsowkvbssbmcomcowiiou! ntsc Momuco, pregwm^o ««^u pa,a ys ,im e s rf*pWto de
liaria Ifa, dc Sao Paulo, c passou landia de que seu terreno passara remoto nugon, wfoc*bde *cdcnd>. normal «i lenu '
a pagar os imposlos pelo correio. aomun.dpiodt Paulo Bernardo, 'SSSmSSSC.'Z. bVClTlTll
Hoje, Rosa nao sabemaissequer recem-desmembrado. do**™** A^LxKlliill — »«12.462,ft 37
se tern terreno e chora ao lem- Sera nunca ter viajado para A ifri JFffTtTflj _____ .brar que passou muito apcrto ^ |onge> Rosa e um filho toma. T™4 SHARP
para pagar os tnbutos, ainda vi- ram um dnibus cm Curitiba I§7, FWPAmEdasuav.0*vt^m casa alugada, velha e cheia foram a Brasilia. Dcpois dc co- J""* W ft dc escorp.5cs, sem dinheiro ate nhecer "um lugar tao bonito", MBMncwr r —
para os remedios dela c do man- como e|a diz, e o Palacio da Al- Ido, Emilio Chemin. vorada, finalmentc tcntou achar IPor dez anos Rosa ficou so ^ prtmio Foi a pau)o Bernar. ¦BPHh'; I A>com ocontratodecompra even- do, dc taxi, "gastando o que nao KmIH I. _da como documwiu, Je posse do finha". Mai recebida no cartorio, HW ^jjOlll L J fw. gterreno. Na pilha dc documcntos U1niv>niipnci1.rr«™».itt;«m ate —- *_ »- <
auc rcuniu na sua via cruris de soube ^ 

as terras nao cxistiam, »w«ramB7a)2«w(Fwo)c/usa >*—r— - 
JTque reumu na sua ua crucis ae mesmo diante da documentapao Ccewoiemrwotool. reenw am/fmaw 1 

' X *:i"' - —
mais dc 30 anos estao cartas da qUC cxibiU. Um funcionario que d*"1' mom^u p/ ai* joon****,, ,
cmprcsa Jardim Glona dc Brasi- „ia jura "jama;,; n „<v "«**mowetudo.frwJT4. ™acoreitsharpcm tvacoressharpr.hi;
lia Imovcis, do Rio, que se anre- rv,,; j,., no.dontiwte.taadBfoiluo.liw Onxjen>.<^yonp0mi|iui»,nwttide Digital. »m«nlt«.i. 111 cinio VHF.'L'tlF j
scntava como nrocurndnra d-i LWVino de ASSIS nc- peop»mi*H, doiby wmxmd cooandat. corn tmgtm Aninuo, tuner . fflnTOflisen lava como procuradora da g0u-sc a registrar as terras, 0 que 1fWfWfj pnynt»H. nic«u» Vhf/uhf A
lmobiltana Ifa. aconselhando-a acaboufazendomesesdepois A%tot'UBSSE -3« 

10.653,ft-..31959. !a nao vender 0 terreno. O argu- . ,, «- t. tA 1AC A MUUBili!d '
mcnto usado era que a area seria Aviio — S6 que, mesmo re- • ¦?O.Jli, ml* 12.284, fcata M.S5X '
muito valorizada. ^strado 0 tcrreno' Rosa J,- WflSBSK\

Rosa Chemin nao tcm quci- que nunca mais conscguiu pagar n flHW
xas da imobiliaria, que a aconse- 051 imPosj,os- P^1* 0135 nunca . HHH| IB
Ihou vm 1970 a fazer a cscritura J"c man<i®ram os formularios. i
definitiva do terreno. O conselho ' c lcr a'8ucm cm cima do mcu
foi accito c a paranaensc, ainda terreno , conclui. Mas avisa: MHBflHv
sem conheccr suas terras, scguiu
pagando os impostos. Chcgou a O sonho dc dona Rosa e co- *BB8Bfmmm
cscrever ao prefeito dc Niquelan- nhcccr sua ch&cara. "Estou 

wkrvszmm .^zzzzz n
dia para saber dc suas terras pronta para ir a qualqucr mo- W0m, agenda euikAska mwrp ft tin

. #c - »"¦*** (iph 111,1111«4 lun^ixs. igmu oc awrf«-»mi\*o axn jurmr.
obtevc rcsposta positiva. Mas, mcnto. t quero ir dc aviao, por- michosystemoiommoosnARPc/usa i^ii «v (no©«. td r rri6^
cm 1980, quando pretendia final- que ainda nao andei. E tenho s tlmvwi dynaixj*** inr^ mod cnptoc-corwrfcroiwoioui. rran itarnir, akulidon, 8 KB '1c mm> -rj, I
inentc vender uni tcrr^nn him* ciu QUC andar antes dc morrcr** di7 — .** fwawVu pvj nc ridto AM/FM cJ iuio monoiy, DUPtO fuofio wu, ticmentc venaer um tcrreno que su- que anaar anies ae morrcr , aiz. d««. di »pio casscth cas^ ««, rtntd^ can.*™. JU,o
punha bem valonzado, tcve uma E, mais uma vcz, cla acha que <rm ^0.^ coninu. du^^io ,if ltymCi c^uiiJt* <i^ui (' shabpoiw
surpresa dcsagradavel: um co- NossaSenhoravaiaiudar. aa/co/rv/vlDEo. iu^f«umaej«i>.en<ieftae¦¦¦¦¦«uw**.2w«K&ifc» Rxttyrtaul WWWSFVm M1AXP007) 

A*«eB*$Til'"Vflfittfl . .. ... _ FACITC8io VKIiTil
- . . - g I ~I.13J7g.fc..MM. "'a24-34*.*-•"»' t3±ua

Liquidacao pra verao IS5 sanyo

^ILTROS 

lwwi"wr"y cowi^mioTo

win* ACESSSRIOS 0(W M20,*72ifSJ*" ^^1 ?? H|KannSd|H PORNO DE WCROONOASSANYO st:PER
f" * 2'f! 1^1 . A vHU - 25.lQO.ftO '*i2 111X0A vHtJ • 56.600,00 A225 • 104 nil fetrm ^ drv^idji. User tie (car Uv4o *3.42 X 2,43 X 0,85 A^L-32^MUM «««• frfa - n/ow P*ncl ^>ul crro rddg-o DcKOORri,.
A vtsU - 33.900,00 —WBHa frpJfJ r jquor. lanrr |WJ
3,00 X 0,90 V"5^ viltA^^KTTuI ^ .MONITOR A CORE5 SANYO CTT 6?7I incrrjju--b c/ 10 nhrh tie poii^nru,A vUU • 37.400,00 ¦¦fifcW] C/ cromie rrmuo. ibtjct prr^raiixiwH. <« 6 progrMius p/ r. ^Wux, \ j*t>grjnu»
i,00 

X 2,00 X 0,90 Mi 9 S 10*872. fkui ¦ S2 614 WWI ru irii), R.$ cjiun VHP/ p/ (Jrvi^O]<r|af, S prtvnrrus n/ jiqiiccrr cvisU - 2S.300.00 JP f ffl IjH MU9 I ¦ 32616, UHF. n*»ulM dc iiKlm e Wlru nuniri njiKi*ki I3,00 X 1,95 X 0.65 Eicowffl* NonoWoto *lF^' -j- bmmb MWWAmti-22.ISO.00 A n»U - 14.t00.00 ..IP«.-,v 1 A vhUvKMIJI A vtetsRWTOl

tlroitF" SSiS1™" 1 .1,11.703, fa.. 35 109.

/ fMfifi* IIIHII
BANHEIRAS 

^ VARANPA 
| 

/ 1) (! —— 

j-BjSMSte 
1

1.6611.26>0.39- A«HU-MM0.00 \Vf^\Ti Wf7^*W/ I ^"OAH/TMrhndph^. H| A ¦>' 
1.82,511.31,5 «0,39-A »hU -41.700,00 li f SHCAABOX SYSTEM TOM IHU f*W (PMPO) a LASER

• ' - 
, ,  / h'*T^V F)K6n MOTM TEUfONE UNOXVXIBAS CORES St IKD

  -~~1 ^MoKAn< *<™.v Ifilll TtdJ t«t. ¦« k«pr. n«™'« ,V> Rccnvrt AM/FM/SW, DUriO CASMm' um
/wl T~~ . ) r*°«B0 U"w*to \i' !| « SONY IttilM (tewrt-Ax jdo Mcump»i«Jc rT*oA><lo enmiwu n« 2 ciwtn-

^ A vHU-10.000,00 RTTV (tuplica^iodc fci.* cm !«¦»

g lARniM 
' 

v. ">*1 ^ "r"-' *7, I f" nmMfn TU r»rlrm (kvu.h r fin.<.>'¦
'. • ; ygp- ¦ 'J rcjpn. cqujJi»lo», kjookf, »iuiv viln>c

BttcodtUrdlm / Co«j»iito SAMAMBAIA \Ty0f4' 1^ |flB|Fl 2olB"^1*
P* it Fmo Im AKimMo Fundido C..X IQM^ A
A vim - 5.820.00 A»Hti-15.770,00 « Vr o-rr»

jj 

3« 15.879, fa*.. 17 637,

# Co^MoWMA | MOO CT ?W ESTtJIEO r», ttdj retteogem tt«n um loqur.
iv /v in AhmWo FmdMo erncm^cu «k» ultimo if dtvark* /ffQ0

Co^^rMMEIKA 

AvHU- 

I0.t20.00 
| 

A 
«Ma|^QS3 lgOO

y^jSi^SB sEdtErtBASElEtKflWCWtlNlSOMC
4 Po»U8»»U4tfc» rilimiitiiililn limn m fJHCX MOO aSHwrirlJitilHrfoiwcnm limonftrtn.

•M A*HU-5.400,00 —— y , jrt..a IMM i OX muwa df r<f*n fWrah-Ktk»i«u.U I
s .iQiJ py 5 CAMUA YASJflCA «am YK ft Q MOTOR I \l dwJrvu P*«*«>*¦ rrm^i (<l{oomll tat.
Sl/iH j/mt **TU \ 2 R»hooUmto,iwi(n<¦ irbohrummio1 ^11 —gr rttinr«rorrwpw RTTJ1 ? .
IIH ,... ..^^1 ,'|w',,TOKO N. Z Sat wmalticn. uopi (nctelon da low:  MOD (PI6VTEUfONE UIm] ? .
^¦Sfc !™A \ r-^ \ I dnto* wwmm X. Wvias«(E rawm varus coies mm '

4.500^0 I nE^n| Ttdidtrcdpaani<Miiun>i.xf* |T|jC'7|TijlFomeSMxUtrko W J. j MOO YKft-  UJSU MOD ffiDC/miTONE HiAAiMi
mp.^ 

U^I {„,,.. M J„,MI, 
4.5^,^t:

Piscinas Miguel i K3RI^5B9|iRRR||PK!|^S^RM|^l
eFihos II ^|1 JlJ r|T|][|^

Entregamos em todo o Rio e Gde. Rio, I
NITER6I: AUmxto 5to Bowewtw*. 133 - fow«a - T«l>.: 719-6915 - 718-37S5 '9t'SlfcVI IM jlj
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NEGOCIAMOS QUALQUER PROPOSTA DE

PAGAMENTO A VISTA OU A PRAZO E VOCÊ

TEM TODA FACILIDADE COM CHEQUE-PRÉ

iMUA»fa

COPACABANA

Rua Barata Ribeiro, 774 - Li. G ^2354490
IPANEMA

Rua Visconde de Pirajá, 111 • Lj. E í? 521-6240

drama de 30 anos
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PHILCO

Í*«:EBsBRaBÍfe"

nwnuoii
M0NT0R .

ALTA KSOLUÇVO
PALM/fflSC

VIDEOCASSETE PWtCO PVC 6200
Controle remoto unAodo TV/VlDEO, iretimôe» na tdi do TV on Pornjguó, PA1-M/
NTSC HMomiUoo, propamaçío amcdpadi para 365 du» c 8 evento*, rongrluncnto de
inugan, wiocxbde aedenda, norrul ou Imu

TV SONVICV 255J BM COM CONTROU!
REMOTO

FA2 PAWTE DA SUA VIDA

tinha". Mal recebida no cartório,
soube que as terras não existiam,
mesmo diante da documentação
que exibiu. Um funcionário que
ela jura 

"jamais esquecer o no-
me" — Divino de Assis — ne-
gou-sc a registrar as terras, o que
acabou fazendo meses depois.

Aviio — Só que, mesmo re-
gistrado o terreno. Rosa alega
que nunca mais conseguiu pagar
os impostos. "Pedi, mas nunca
me mandaram os formulários.
Deve ter alguém cm cima do meu
terreno", conclui. Mas avisa:"Vou até o fim nesta luta."

O sonho de dona Rosa é co-
nhcccr sua chácara. "Estou

pronta para ir a qualquer mo-
mento. E quero ir de avião, por-
que ainda não andei. E tenho
que andar antes de morrer", diz.
E, mais uma vez, cia acha que
Nossa Senhora vai ajudar.

SONY SUPER m B7 CD 240W (FWO) U USE»Cwwote remrto lotai, retrtar AM/FM/5Wdft*al, mrmfaa p/alé JO eiraucnj,
tnmjrie de Volume motoraado. juio fewtr*no» doa cjj«tes, («ca doto» Um. lirwr
PWffWM, dojby wmxjnd
À«fauQEEH
— » * 30.106, hM « 90.S1S.

TV A CORES ar SHARP C 2WI
On KTtm. ifcfíiy an ponuguí», nwjiu de
comandai, erm nugnn dniiraci, nu
pro^imivri. III atrun VUFAUIf

TV A CORES SHARP C HI2
Dijpul. wM»nu «HMoim. 111 aiun \ MF. líHF

S110.653, Auh a 31.959,

AGENDA El£TRt*>MCA SHARP El 6190
¦( bmçim, iftmli de o>mf*nmrwo cixn lUmie.
agnvli de Idefoe (noa», id e rmu^t. rrk>jc«>
nxn ilifroe, aknladon, 8 KB k- mm> -rj.
funçlo KCrti, rtc
SHAÍP 6IW. (ilMítll

MICRO SYSTEM DIGmiRBO SHARPC USER
MOD CD JXIX. CorwWe rrmrto loul,
ficho AM/FM c/ «no memory. DUPtO
CASSCTí com rq*odmio coniinua, aulo
tevme, ctyuluadc* piíico. tckf;» digtul d
fun^Act umet e derp, Cl) de feixe ttiplo

SYSTEM SONY DWAPlJW» LBT «Reterwr AM/FM dipul (/ rnenxVu para tti
H oniMot», loa dwcw. DUPIO CASSETE
<rm rep»oiknio fominua, dup^io de<M» cm Mu «Vxrfadr, aui/CO/TV/VlDEO,
k»**ê. 2 ctttM aciiVir^ Rjd opcional

oa 9i 13.378, fcM . 40.1S4.
FAcrr csio

Liquidação 
pra verão

PISCINAS *lelh FILTROS

SANTOCAflROUSSa
COWTWOtl RD4QTO

7,45 X 3,75 XI,00/1,40
A Ato - 140.700,00
6,30 X 3.30 X 0,00/1,50
A «Mi • 113.000,04
5,45 X2.9SX 1,10
A vitto-70.700,00
4.35 X 2,45 X 1,00
Avtsto-SC.000,00
3.42 X 2.43 X 0.85
A vbto-33.900,00
3.00 X 0.90 0
Avisto-37.400,00
3,00 X 2,00 X 0,00
A «feto - 20.300,00
3.00X1,95 X 0.65
A «teto-22.150,00
2,65X1.65X0,45
Avisto - 14.650,00
2,20X0.45 0
Avisto-11.350,00

MOUTOR 
'

COMTWOIEIO^0 :
jryrAMrjfl093 

J

ACESSÓRIOS TtXtA DISCOS USER SONY CDP C VI2Carnvud 5 CIA, programa ait )2 múw\iina cedem d(M|ada. Umt de iene u^ilo.ricM<n sonoro* • 1*âa - ti/ool.
A viataQJQQI
M S110 J72, Hrm ¦ 3I.ÍN

FORNO DE MICROONDAS SANTO St TO
IUX0
Painci digital cctn rck''gK> DrxcngHj,
fwrpjfj r jquorr, ttfnrr jwj progranuçk>jnccfjjuíb c/ 10 nhrh tic potí^rvu,
6 pogum» p/ ocunhár, 3 |*r>siamw
p/ devreigrlai. <i pn-grjrrm p/ j.ficvrr e
fTunirr jqoctuJo

TV MONITOR A CORES SANYO CIT 6771
CJ cmirete remolo. lenei per^ramlkH. <«i
tnrm (nuruçfin ru leU). RJ cjiub VHP/
UHF, moeulCT de iinlm e vkkv

Boi der HortronUI
100 «tio».
A vitu-20.000

WAlKMAN CJ TOCA FTTAS
RÀDtO AM/TM e headphíme.
SPKAAENOX SYSTEM TOM IIIU WW (PMPO) CJ LUiER

SI 1.1 CD
Receivrt AM/TM/SW. DUPtO CASSETI' nin
rrpnxi^io cowlnuj ne« 2 Civwlrv,

de ftus em 2 vti« %l*í¦». l«-j
dtvr* Uwt <7 çtYMfrlf fcmcHO. puncrama 4ic
16 nnhica* ai nrrVm òcv^mU r funçio
iej|Xi. cqualua.V«, Lji.kIí', nu WvideOe
2 TJOLIS A

TE1EP0NE UNOX VÁRIAS COtFS
Tedi initc»j(tre com wb mm>Vu d.,
(teto tf 4if»do Mcumpamie

Conjunto KAFRI !j
tm mogno UqvMdo
A visto-10.000,00

Conjunto SAMAMBAIA )
Cm Alumínio Fundido *
A vHto- 15.770,00

Bmco d* UrdWn
P4 àt Ferro
A visto-5.020,00

RÀDtOS GRAVADORES UNOX
AM/FM, fundonasia p#u e lut IICVZX) V
pt n derto do ddbo OHBj
MOO CT 79 MONO . BftiJ TELEFONE SEM HO Ptl 6K

Teda de chtmaiia da hw ao lekíone sem
r», leda redncajfrm nm um loffje,
nnràu do último n* dnrado

Conjunto VIENA
Cm AiwnMo FvnAdo
Avisto-10.020.00

MOO a 7W ESTtJEO

Conjunto MCDAINÀO
Cm Alumínio Fundtdo
A «isto - 0.300M

SECRETÁRIAS EUTRÔMCAS (NisaMC
«00 8H» wrreüiia telefone erm li bod<«u>.
cm«« j àt nf*ra Pm»**- kt i
(kttinaa p* cnnsoie remolo (i<p.>full pi'»
rrurar« rormi/tcm WPfWi
MOO (PI6V ratfONE UriLU

f CAMAIAYASHCAflmnYXftCy MOTOR
J Hath ootuodo, tvanfo e leixthnioenio do

ÍÊtne 

auMaltco. laaipi pmeMa da lente
destarte MM
MOD YK3S UU2

TUEFONE IBRATEl \ ÁRIAS CORES
Teda de reilnaarin axn um t-xf*

MOO ffil) CJ TFlfTOsr Iméém
N)I 4.556, fÒM ¦ 13.668,

Piscinas Miguel
eFihos

Entregamos em todo o Rio e Gde. Rio, consulte.
NITERÓI: Alameda Sto Botvtntur*. 133 - Fons*ca - Tíb.: 719-6915

Alvorada

¦ Operária acertou

nome do palácio e

não levou prêmio
MARTHA FELDENS

PALMEIRA, PR —OPalá-

y r cio da Alvorada, onde mora
hoje o presidente Itamar Franco,

- • jã foi a esperança de dias melho-•" res para dona Rosa Ribeiro Che-
min, 67 anos, uma humilde para-
naense devota de Nossa Senhora.
No final de 1959, a operária Ro-" sa, que trabalhava numa indús-"> tria madeircira. ouvinte assídua
da Ave-Maria, na Rádio Tupi,

¦ tomava café ao concluir a reza,
' quando escutou o locutor anun-

ciar: "Habilite-se a ganhar uma
linda chácara com 5 mil metros

•' quadrados cm Brasília dizendo
qual será o nome do palácio on-

-• de irá morar o presidente da Re-
" pública." 0 pacote de caie estava

bem pertinho e dona Rosa teve a
idéia. "Que nome bonito. Nossa
Senhora há de me ajudar a ga-
nhar este prêmio", disse aos li-
lhos ainda pequenos.

0 nome escolhido por ela foi
a marca do café. Preferido por"" ela até hoje, o Café Alvorada é
uma das marcas mais consumi-
das no Paraná. No dia seguinte,

' dona Rosa mandou de Palmeira,
—pequena cidade a 80 quilômetros

de Curitiba, a carta para a Rádio
Tupi, no Rio, a cargo do apre-
sentador Júlio Louzada.

Lote — Abaixo do nome su-
gerido, escreveu a frase "Nossa
Senhora há de me ajudar." Não
demorou muito a receber uma
carta de volta, informando que
ela havia sido contemplada com
o lote 11 do Jardim Glória de
Brasília, a 38 quilômetros do Dis-
trito Federal, no distrito de Mimo-
so. que à época pertencia ao muni-
cipio de Niquelândia (GO).

Começava ai, com aparência
de sorte grande, o drama na vida
de Rosa Chemin. Pobre, casada
com um motorista do serviço pú-
blico estadual do Paraná, com
seis filhos pequenos, ela achou
que era a chance de obter dinhei-
ro para construir sua própria ca-
sa, em sua cidade. Assinou con-
trato de compra e venda em 30

Pastor cria

organização

paramilitar
; BELO HORIZONTE — Três anos
ffepois de criar uma polêmica
puarda Mirim, que acabou desati-
Vnda por decisão judicial, o pastor
íyangélico e ex-policial Amantino
Ribeiro, de 48 anos, está de volta
$om seu sonho de comandar uma
ferganização paramilitar. Só que,
&n vez de adolescentes, agora ele
íistá recrutando adultos — homens
e mulheres —. muitos deles com
Iriguma experiência policial.
£ 

"A Guarda Civil nasceu para
dar proteção aos menores c a seus
pais, evitando que continuem se en-
venenando com drogas fornecidas
|)or traficantes", explicou o autode-
nominado comandante-em-chefe
iia organização. O Grupamento
Evangélico de Guarda Civil foi
fcriado em abril deste ano e está
Registrado no Cartório de Pessoas
Jurídicas, em Belo Horizonte. Cada
tenente-coronel é responsável pelo
treinamento dos batalhões, forma-
tios por cerca de 400 pessoas que
recebem treinamento militar.

Aos sábados, na sede da Igreja
'Assembléia dos Santos, no bairro
Pompéia, Zona Leste de Belo Hori-
zonte, o dublê de pastor e coman-
dante recebe os oficiais subalternos
para treinamento. "A nossa disci-
plina aqui é a mesma dos quartéis,
com ordem unida e tudo", contou
Amantino Ribeiro, que pretende
incorporar o treinamento de tiro.
"Um guarda civil tem de estar pre-
parado para tudo", justifica.

Amantino Ribeiro pretende ofe-
ttcer os serviços da sua guarda civil
para lojas e empresas. "Será um
serviço remunerado", esclarece. Se-
gundo ele, o artigo oitavo do regu-
lamento da organização prevê a in-
corporação da Guarda Mirim, que,
garante, chegou a reunir centenas
de menores.

O pastor assegura que sua guar-
da já conta com cerca de três mil
voluntários, que serão armados
com revólveres e cassetetes. A Poli-
cia Militar informou que o trabalho
de policiamento da Guarda Civil é
ilegal e garantiu que se existirem
policiais militares reformados no
grupo, eles serão punidos.
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Gangues de rua, mais ferozes do 
que 

lobos

¦ Brutalidade dos garotos que massacraram adolescente em Brasília é esculpida no corpo e nas mentes por rambos e ninjas da TV
CELSON FRANCO

BRASÍLIA — Quando os lobos
! lutam pelo domínio de seu territò-
.rio ou por uma fêmea, o mais frágil
' oferece o pescoço ao vencedor ao se
sentir derrotado. E ganha de pie*

. sente a vida. É o respeito peto mais
fraco. O adversário reconhece a
derrota, e não há mais necessidade
de destrur-to. Os garotos da Super-

•quadra 405 Norte continuaram so-
cando, chutando, pisando, des-
truindo o adolescente Marco

, Antônio Pontes, mesmo depois que
seu corpo jazia indefeso, inerte no
chão. Depois riram. E levantaram
os braços—os punhos cerrados—
num gesto guerreiro de vitória, de
comemoração. Os lutadores da 405

jgabavam de matar um garoto ma-
gro, quase esquálido, asmátko. E

• nem sabiam porque.
Pais, psicólogos e sociólogos

•procuram entender por que um
grupo de garotos de classe média'comete um ato mais que animales-

,co. O crime chocou o pais peto•barbarismo, mas não constituiu
-surpresa para as pessoas que, de'alguma 

forma, convivem com a
.violência dos grupos adolescentes
brasilienses, a maioria localizada

|na Asa Norte. A ação desses grupos

•cióloga da Universidade de Brasília
exigiu que seu nome fosse mantido

!em sigilo para fazer uma análise da
.violência das gangues. 

"É uma
¦questão de segurança", justificou-
se, ela própria vitima da truculência
infanto-juvcnil.

- A psicóloga Isolda Gunther, que
!há anos trabalha com adolescentes,
.vê uma situação de crise, que exige
•a participação da comunidade. A
brutalidade que esses aparentemcn-
te saudáveis garotos de classe mé-
¦dia exibiram vem sendo esculpida

m*
Gilberto AIvm —13/8/83

1%§ jSBwHra <•< li fT ,"~MM
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risos e punkasAlexandre, Gengis, Luciano

no corpo e na cabeça desses adoles-
centes, ao longo de muitos anos.
IMJlUtt, Uvlll lUIUU d aUUUIU^*l «4
UnB, registram a desagregação da
familia nuclear e da família extensa
(os parentes) como um dos motivos
do desnorteamento dos jovens. 

"Os
filhos dos índios não eram filhos
apenas dos pais biológicos, mas da
tribo", lembra a psicóloga, ressal-
(ando o alheamento dos vizinhos
nas cidades. A ausência dos pais,
que não se preocupam com o de-
senvolvimento dos filhos, seria ou-
tro motivo.

Todos — pais, mães, professores
de academias, promotores, delega-

corpo i ' Marco Antônio

66
Odeio esse estatuto"

O

¦ Pai revoltado
ignora as punições
previstas pela lei

jornalista Antônio Mar-
tins—pai de uma das víti-

mas da gangue da SqN 405 —
responsabiliza o Estatuto da
Criança e do Adolescente petos
atos de violência praticados por
menores. "Nessas 72 horas de
convivência com a polícia, não
tenho dúvida de que o maior
responsável por essa violência é
esse estatuto", diz Martins. "Eu
não conheço e odeio o estatuto
do menor", afirma.

Presidente da Radiobrás du-
rante o governo do ex-presidente
José Sarney, Antônio Martins
está retirando seu filho, M.A.,
de Brasília. Colega de Marco
Antônio Pontes, assassinado na
última quarta-feira, M.A. apre-
senta no rosto—um olho roxo c

alguns hematomas — as marcas
da violência da gangue da 405
Norte. Ele também apanhou do
menor R.O.N., o mesmo que
agrediu Marco Antônio até a
morte, de acordo com os depoi-
mentos de diversas testemunhas.

Martins argumenta que o Es-
tatuto da Criança e do Adoles-
cente deu ao menor a certeza da
impunidade. Mas o delegado Jo-
sé de Brito Sobrinho, da Delega-
cia da Criança e do Adolescente,
diz que o estatuto é positivo em
todos os sentidos e culpa a di-
vulgação falha, que levou o me-
nor a se achar inatingível."Essa idéia de impunidade
em relação ao menor foi passada
para a sociedade de forma levia-
na, porque o estatuto dá direi-
tos, mas também estabelece de-
veres e penas", ressaltou. Ele
próprio conta casos de adoles-
centes que desafiam policiais."Ele não sabe que pode ser pre-
so e condenado", frisou.

dos, sociólogos, psicólogos — to-
dos são unânimes em denunciar a

negativa da mídia, a èn-
trega a domicilio de doses cavala res
de violência e brutalidade, adminis-
tradas diariamente através dos fil-
mes de gangues, de ninjas, de rum-
bos. Sem qualquer controle. "O
signo da violência é incorporado no
cotidiano desses adolescentes, que
se vêem empurrados a se comportar
como machos", diz a socióloga. A
psicóloga observa quanta revelação
pode trazer um nome como Gengis
Keyne, recebido na pia de batismo,
18 anos atrás, por um dos garotos
que massacraram Marco. "Um de-

legado que põe no filho o nome de
Gengis Keyne deseja que ele seja
um guerreiro como o barbaro Geri-
gis Khan", diz Isolda.

Alguns apontam a própria con-
ccpção da cidade como causa de
violência. Brasília é talvez a cidade
brasileira que tenha mais visível a
cstratificação social. "Aqui se defi-
nc a classe social pela quadra", fri-
sa isolda. Ela nota que todos os
segmentos sociais — os filhos do
porteiro, do motorista, do médico,
do funcionário de segundo escalão
— acabam juntos nas salas de aula.
E a convivência não é pacifica. 

"Ê
casta. Como na índia."

Terror nas festas

Marco Antônio Pontes, de açor-
do com informações da policia, não
foi a primeira vitima dos grupos de
adolescentes. No ano passado, um
aluno do Colégio Sigma — escola
freqüentada pelas melhores fami-
lias da cidade — morreu baleado na
.sua festa de formatura.

No final do ano passado, uma
professora do Departamento de So-
ciologia da UnB fez uma festa de
aniversário para sua filha e convi-
dou 22 adolescentes. Por volta das
Uh, seu apartamento foi invadido

por uma turma de mais de 20 garo-'
tos, que tomou conta da festa c
intimidou a tal ponto os donos da
casa que eles não tiveram sequei'
coragem de telefonar para a polícia.,"Eles 

quebraram quase tudo c só
foram embora quando quiseram",'
lembra a socióloga.

A psicóloga Isolda Gunther lem-
bra o caso de um adolescente de 16
anos, com quase l,80m, que só saia
de casa com a mãe ou o pai, porque
foi jurado de morte por uma turma
das quadras 400.

ITÁLIAi
Prisão só depois

dos 14 anos

ARAÚJO NETTO
Corraspondenta

Na Itália também o encarcera-
mento de menores só e previsto
peto Código Penal em situações ex-
cepcionais. Dependendo da gravi-
dade do crime e da idade do menor.
Por exemplo: em casos de homici-
dios e quando se tratar de assassi-
nos maiores de 14 anos. Nessas rir-
cunstãncias, a Justiça de Menores
pode condenar o pequeno delin-
quente a até 15 anos de prisão —
pena que poderá ser cumprida ini-
cialmente num reformatório ou
centro correcional; e, a partir da
maioridade do criminoso (18 anos),
em qualquer cárcere para adultos.

Quatro anos atrás, o mesmo le-
gislador do novo Código Penal ita-
liano aprovou a abolição dos anti-
gos e terríveis cárceres e
reformatórios juvenis, substituto-
do-os por modernos e civilizadissi-
mos centros correcionais, que deve-
riam ser construídos e
administrados pelos governos re-
gionais. Mas o projeto nunca foi
concretizado, forçando a reativa-
ção dos velhos reformatórios.
' Até os 14 anos, o delinqüente
juvenil italiano deve ser confiado
aos pais ou a tutores idôneos csco-
lhidos e designados pela Justiça.

ESTADOS UNIDOS

Pena de morte 
para 

maior de 16

ANA MARIA MAND1M
Corre» ponòonte

No dia 26 de junho de 1989, a
Suprema Corte dos Estados Unidos
decidiu, por cinco votos a três, abo-
lir a pena de morte para criminosos
com menos de 16 anos. A decisão
passou a vigorar para todos os es-
tados cujas legislações não espccifi-
cam o limite mínimo de idade para
a pena de morte. Apenas dois anos
antes, a Suprema Corte do estado
de Indiana havia levantado de 10
para 16 anos o limite.

Essas duas sentenças salvaram a
vida de Paula Cooper quando ela
foi julgada, cm julho de 1989, em
Indianápolis, por ter esfaqueado
até a morte uma antiga professora
de catecismo para roubar suas
jóias. Quando cometeu o crime,
Paula tinha 15 anos. Ela escapou de
morrer mas foi condenada a 60
anos e só será libertada após cum-
prir metade da pena.

Nos Estados Unidos, adolescen-
tes acima de 16 anos e retardados
mentais podem ser executados se
matarem alguém. Existem tribunais
cm separado para a juventude, mas
dependendo do crime e de exames
feitos por psicólogos e especialistas
indicados pela Justiça, as crianças
são tratadas como adultos c estão
sujeitas a prisão perpétua.

H| I
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FRANÇA

Infrator só é 
preso em

caso de crime hediondo

O americano Eric, 13 anos, espancou ate a morte uni menino de 5 anos

Poderá ser este o caso do garoto
Eric Smith, de 13 anos, que espan-
cou até a morte Derrick Roble, de 5
anos. Ou dos quatro jovens, filhos
de famílias ricas do município de
Orange, na Califórnia, que assassi-
naram um colega de colégio para
roubar componentes de comp.u-
tador. O julgamento dos garotos,
que estão presos, começará dentro
dc três meses. Eles serão tratados
como adultos e a procuradoria já
concordou cm não pedir a pena dc
morte em troca dc obter a prisão
perpétua para criminosos.

Dos mais de dois mil prisionci-
ros que esperam para ser executa-

dos, 27 foram condenados á pena
máxima por crimes que cometeram
quando tinham entre 16 e 17 anos,
c estão fora, portanto, do beneficio
estabelecido pela Suprema Corte
cm 1989.

A advogada Pat Ringo, da Anis-
tia Internacional, entidade que luta
pela abolição da pena dc morte nos
Estados Unidos, disse ao JORNAL
DO BRASIL que nenhum estudo
jamais feito comprovou, até agora,
que a pena dc morte contribuiu
para diminuir o número dc crimes.
Ela não soube explicar, porém, por
que um país adiantado pune retar-
dados mentais c crianças com a
pena máxima.

ANY BOURRIER
Cotreapondant*

PARIS — Na França, os crimes
cometidos por menores são julga-
dos em tribunais especiais, mas em
nenhum caso o acusado pode ser
detido. Mesmo que a culpa seja
provada, o menor não irá para a
cadeia, a não ser em situações ex-
cepcionais como a dc crime hedion-
do. Era geral, a punição aos meno-
res da faixa dc 13 a 16 anos e
aplicada pelo Tribunal dc Crianças.
As penas são medidas dc reeduca-
ção. A principal è o acompanha-
mento do jovem por um grupo de
educadores, psicólogos ou psiquia-
trás. O juiz tem direito também,
caso considere que a vida das
crianças está em perigo no lar por
causa de delinqüência dos pais, dc
interná-las cm cantro de correção
controlados pelo Estado, que não
têm qualquer semelhança com
presídios.

A partir dos 16 anos, os magis-
trados têm direito de sentenciá-los
á prisão. Porém, as condenações só
são decididas caso as primeiras me-
didas educativas não dêem resulta-
do: se o garoto foge do centro de
correção, ou recusa tratamento dc
apoio dc pedagogos ou psiquiatras.

Sc o processo contra menor corrç
mais dc 16 anos resultar cm pena dc
prisão, o juiz autoriza o réu a csco->
lher seu advogado.

Isso porém só acontece cm casos
dc assassinatos bárbaros ou de cha-
cinas. As sentenças, no entanto,
não podem ser muitos duras. A'
atenuante da idade permite que se-
jam reduzidas à metade da pena do
um adulto.

A partir de 18 anos, os acusados
são julgados pelo Júri Especial dc
Menores, cujos magistrados devem^
obrigatoriamente, ser juizes do
Crianças. Mas, dc maneira geral, os
jovens são trata tados com benevo-
lència pela lei penal francesa. Isso
provocou o surgimento dc um mo-
vimento contra a impnunidadc, qutí
levou o novo governo dc direita ai
enviar ao parlamento, cm maio
passado, um projeto que propõe
redu zir para 12 anos a idade para
deter menores.
As estatísticas explicam o endureci-
mento do governo: cm 1992, 1,2%
dos 54.496 detentos franceses eram
menores de 18 anos. Segundo le-
vantamento feito pelo Ministério
da Justiça, 13,1% dos 770.370 deli-
tos contabilizados em 1992 foram
cometidos por menores.

1 0
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A Vista 59.800,00
3 x 33.443,00 > 84.884,00

Timor
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IFICADA~RON
fm.i>S1PO) Produ-

to i («nfwrro e de ts<m
dcetwenho Ideal p/rt\rft\é*>nat» irth untr*
que tham em peque•íkh ambiente* cm K»i*
M9 iflume. Amplifica
Rmi• AM FM. Gra-
r.KÍro. Tc\ladc*eint-
triinenro de tarda*
Qéuntia CukMmn dc» hrv*
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A Vista28*900,00
3x 18.078,00 a 31.3S0.00

- -iLEVISOR SHARP APEX STÉREOC. ÍS77 ¦ rt#k-m .V- VW/( •HFControle Remoto mui-titur^io. Stttema de rrpmduçao r«refrr • ( .'one»<Vj deAudio e VkJeo Timer e rektgio prognmjwtt. Garan-

í tvta. 79.900,00
2 z 43.346,00 i 86.692,00
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A VISTA 4* 750fiO

FORNO DC MICROONDAS SANYOrM JJW • Conrml? digital 5 n/vru <ip pof&nctaPrato giratória Programa AutoDeHmt GarantiaSanfv de I ano

A Vista26*200,00
3x 14.314.00 í 38.438,00

CALXA ACÚSTICA
HOBBY 60

CALCULADORA
SHARP EL 2607
Eterltório l! dlgtto*
Vítor e Fita. Memo-
ria do teclado. Me-
morta dinâmica
\éli\-idade de
impm&io J
tinha* nor
Kfundo
Garantia
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X

xfturanc.i no br
ontrol. Controle

de \idnx Meu
i total. Garantia

FOGÃO CONTINEJTAL 2001CAPRICEU
queimador*», sendo jttfante. Forno autolimpante- Interrw

na Lu: no torna 
gradual da chama. Taina\. .Icendimento
Continental

A Vista 22*
3 x 13.431,00
¦ 34.848

FREEZER
MICRO-
COOLER
METALFRIO
liD I ¦ IM litro*.
Grade interna
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to rcmoviwl. fr-
chaduta com
ehair. Garantia
Metal frio.

•" 1 w.is« .Í.-.tz—..-,.-ja
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3 x 4.838,00 a 9.886,00

AVista ^

9.900,00
3 x 5.371,80 s 10.743,00

CÀMARA
MJRAGE M470
Objetiva JSmm
F/1 cristal, com
foco univertal,
Flaih eletrônica
incorporada Sen-
*v com Lrd no ii•or. Garantia A/J-
rage de 6 metei

A Vista 2.590,00
3x 1.408,00 a

MAQUINA DE ESCREVER OUVETTISTUDIO 46
\»Hi tvtJ f\rfarrrumc Jt um.i mjtftimj di, /.»%»< fi vutil, U \ vcptttth .i Gtmntu Ofm tri

A v. 11.600,00
3 x 8.393,00
* 12.886,00bxm
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A Vista 36.400,00
3 x 19.747,00
s 39.494,00

máquina sínger facilitaAlod- ZJJ0 ¦ fbetétil com motor. X> ponta, iekcionada*. atnvea rkdjKOà tntrrcambUxri^ potasbUtra uma tnfintdade de ho*A*joa ccor-*"?** "orfu- "gveragve de maior largura, ate 6 milímetro*.
J1 ronmw» com afilha <*jpU Cwdor auromaocsx Couvra até8 camada* de bnm. Garantia Singre de 6 mm

AVista 14.300,00
3 x 7JS8.00 a 15.518,00
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DUCHASS
Rc*i*tencia climanu-
da, maior etonomta,
mm tempenitura>.

A VISTA

580,00

GRILL BLACK
& DECKER
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AVista
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,tendo I gigante.
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Controle gra'Ju.»/ da chama.
Mampuladorr*
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nental
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de laxvgem porrxirbtlhonamenrtx quelava melhor e nio estraga
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ate 4 kg de roupa por »rr,
permitindo o molho na

[ptopria cuba
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2
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CARTAS

pclos astrtomos que fazem parte do
^•n corpo cniro,. iais comn- 1d?nMfh—
cacao do tu, Iniciagao a Astrono-
mia. Imciato d Cosmologia. Sistcma
Solar. Aslifotogrufia, c tuntos ou-
tros.

Scria an»liado c modernizado o
programa d<divulga<;uo da Astrono-
mia junto at alunos das escolas da
rede municip. e cstadual, seja com as
sessdes diartaou cupula, que atendem
a ccntcnas deJunos. ou com o projetoPtanetario Ititrante. que ja levou in-
forma<6cs sobs v&rios tcmas a divcr-
sas escolas mafdistantcs e ao publicocm gcral. (...)

Estavamos odos cuforicos com a
possibllidade rtl. depois de tantos
anos dc pianos de espera, de podcr-mos pa rti a pur ( cooperjr com um
Planetiirio modeno. agil c dinamico,

•.t como aquelcs d« paiscs dcsenvolvi-

gt / Qual nao foi tossa surprcsa e dc-
f s H \ sanimo. quaCdo en suas pnmeiras en-

V- ircvislus o scihor }omingos dc Olivei-
ra. diretor 6* Punctario, mostrou

complete dcsonhicimcnto das finali-
V dades do 6rgJ« p»u o qual foi indica-

ja
prole. (...)

Bispos e
fazci

O Elo mais Forte

í»^

Em 
sessão reservada na Comissão de Defesa

Nacional da Câmara, os generais-de-briga-
da Ciro Imbuzeiro e Carlos Uchôa, subchefes
do Estado Maior do Exército, alertaram os
congressistas para a dramática vulnerabilidade
da região amazônica e a crescente presença
militar americana em países que têm fronteira
com o Brasil na Amazônia legal.

Ressalvando que o caso não é para xenofobia
nem negligência, os dois oficiais descreveram com
detalhes um amplo cinturão militar externo com-
posto de bases tecnologicamente avançadas na
Guiana, Venezuela, Colômbia e Bolívia. Como se
isso não bastasse, foram alegadamente instalados
dois sofisticados centros de observação por radar
perto de nossas fronteiras, na Venezuela e na
Colômbia, capazes de fiscalizar todo o espaço da
Amazônia legal brasileira.

Por mais que o Departamento de Estado e o
embaixador americano no Brasil tenham se esmera-
do em negar a existência de bases na região e cm
banalizar as manobras conjuntas com nossos vizi-
nhos, é evidente que o Panamá não satisfaz mais os
interesses dos Estados Unidos no hemisfério Sul.
Comentários de que tudo sc resumiria a um grossei-
ro expediente dos militares brasileiros para arrancar

3

inclui partes de oito paises (Bolívia, Brasil, Co-
lômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Ve-
nezucla). Nada impede que determinados setores
comecem por sustentar que a Amazônia é um
patrimônio da humanidade, para, em seguida,
pedir sua "internacionalização

Mas é preciso ir devagar com o andor. Por
mais precários que sejam nossos meios de vigilân-
cia e domínio sobre a Amazônia, o Brasil e sem
sombra de dúvida o elo mais forte da região. O

ue está faltando é ampliar a concepção restritiva
os militares sobre sua defesa.

Sem dúvida, um bom sistema de radares (o
Sivam), que garanta a defesa do espaço aéreo e a
proteção dos vôos, é fundamental. Mas não se
deve confundir defesa de fronteiras com controle
territorial. Do ponto de vista militar, fortificaçòes
tradicionais espalhadas pela selva e armas con-
vcncionais nada significam nesse "planeta" criça-
do e impenetrável.

Sua conquista c integração definitivas passam
pela adoção de um projeto estratégico. Mao Tsé-
Tung, um gênio estratégico, sabia disso. Tanto que
conquistou a população chinesa muito antes de
controlar por inteiro o território da China.

Mao eslava menus interessado cm cavar tfin-verbas estão longe de esgotar o assunto.
E isto pelas mais variadas razões. Em primeiro

lugar, esta gigantesca região de 6,4 milhões de km2,
que contém a metade da riqueza biológica mundial
e de 15% a 20% da água doce do planeta, e
escassamente povoada e geopoliticamentc instável.
O narcotráfico, a destruição da floresta tropical e o
contrabando são algumas de suas endemias. É
conhecida a ação dos cartéis colombianos c as
pretensões territoriais da Venezuela cm relação a
Guiana, o elo mais fraco da cadeia.

Ninguém desconhece ainda que existe inte-
resse e preocupação internacional com a Amazô-
nia. A movimentação americana é o mais óbvio
indício do interesse despertado pela luxuriante
biodiversidade da floresta tropical úmida, que

cheiras e vedar o acesso ao terreno incorporado
do que cm cultivar os corações e mentes pela
confiança. Ganha-se a confiança com projetos
pilotos nas áreas da educação, saúde, habitação, c
não com fortificaçòes de concepção colonial. Dai
a importância de um esforço integrado que com-
preenda as Forças Armadas, a Sac, a Policia
Federal, a Funai e os Ministérios do Meio Am-
biente. Saúde e Educação.

E um erro pensarmos apenas cm preservar a
inviolabilidade da Amazônia. A Amazônia não
c uma cidadela. É um trunfo. O crescente inte-
resse pela região é a melhor prova de que está
na hora de começarmos a usar a nosso favor
essa fabulosa reserva biológica.

Estado de Sítio

Q 
governo e a televisão se deram as mãos para
transformar o Brasil num país chamado cas-

sino. O espectador aperta o botão e logo recebe o
impacto das loterias que invadem sua casa, pro-
metendo mundos e fundos, enriquecimento ins-
tantáneo, o paraíso. Nunca como agora a popu-
lação foi tão assediada por loterias c concursos
que viram pelo avesso a noção ética de que o
verdadeiro enriquecimento só pode ser consegui-
do pelo trabalho c a persistência.

Com o aval do Estado, espectador melífluo
e cúmplice, disseminam-se loterias de toda or-
dem: esportiva, loto, federal, estaduais, jogo do
bicho, raspadinhas, palpites nas corridas de
cavalos, alta especulação do mercado financei-
ro e, embora proibidissimos, os cassinos, clan-
destinos como o jogo do bicho, mas abertos á
jogatina compulsiva de Norte a Sul.

Tudo isto configura verdadeiro estado de
sitio. A população, as voltas com desemprego,
baixos salários, crise financeira c uma inflação
galopante que não cessa de corroer suas ccono-
mias pela base, c instigada a gastar os últimos
tostões numa jogatina transformada cm espe-
rança de redenção pela fortuna caida do ccu,
por milagre.

Com a televisão servindo de mídia condu-
tora, invertendo seu papel educativo, 150 mi-
lhões de brasileiros mergulham numa vertigem
em tudo semelhante ao ritmo louco da roleta.
Dormem embalados por promessas mirabolan-
tes, destinadas a apagar magicamcnte suas frus-
trações e sua pobreza, e acordam mais frustra-
dos ainda no dia seguinte, confrontados com a
dura realidade do dia-a-dia.

O papa-tudo, o topa-tudo por dinheiro, os
concursos humilhantes, as fezinhas, as raspadi-

nhas cm declínio, tudo sc soma c sc subtrai nesta
ciranda implacável. O governo, que a tudo assiste
friamente, como sc as imensas distorções da vida
nacional não lhe dissessem respeito, perde a der-
radeira oportunidade de fazer da austeridade um
compromisso sério, e não apenas discurso.

Junto com a jogatina, destacam-se a violên-
cia c a pornografia. No video, tudo se apresenta
com a mesma moldura, impondo á população,
principalmente á juventude, padrão de imorali-
dade que beira o delírio. Nos EUA. de onde
vêm os pacotes de filmes violentos, o próprio
Congresso forçou as três grandes redes de tcle-
visão a moderar seu apetite de violência porno-
gráfica. O presidente da CNN. Tcd Turner,
declarou na subcomissão de telecomunicações
da Câmara dos Deputados que a carnificina c a
violência na televisão são diretamente respon-
sáveis pela violência na sociedade americana.

Por que seria diferente no Brasil? Aqui, os
canais, empenhados cm disputas mesquinhas
por pontos de audiência, usam todos os recur-
sos para agarrar o espectador pela garganta. A
rede hegemônica c as redes concorrentes não
poupam esforços histéricos para sc impor á
audiência, a qualquer preço, sob ás vistas da
Abert. instituição criada para regular o com-
portamento ético de todas elas. Inútil dizer que
a Abert não consegue nem ao menos libertar-se
de seus vícios de influência, servindo cegamente
aos interesses dos mais fortes c instigando, por
tabela, os mais fracos a imitar o comportamcn-
to nivelador por baixo.

Sob o signo da roleta, depois de inculcar
violência da cabeça das crianças, a televisão sc
tornou finalmente a corruptora de maiores.

Homens e Livros

A 
inauguração da Casa da Leitura, novo centro
promotor de cultura associado á Fundação

Biblioteca Nacional, é desses acontecimentos que
marcam a política de educação do governo federal.
Não é de hoje que a Biblioteca Nacional precisava
arejar suas formas de irradiação do conhecimento
por todo o pais. As salas solenes do prédio quase
secular há muito se haviam revelado pequenas para
o projeto de conquista de um público amplo, capaz
de abranger uma demanda que hoje se espalha por
todo território nacional. Como espalhar o acervo
precioso da Avenida Rio Branco na direção de
outros Estados, de outros leitores? Este é o desafio a
que a Casa da Leitura vem responder.

O objetivo é desburocratizar a instituição e
manter um contato direto com a sociedade.
Com a Casa da Leitura, a Biblioteca Nacional
sai em busca de leitores onde quer que se cn-
contrem. Servirá como centro de referência e
documentação moderno, que dispõe de todos
os recursos, inclusive os da informática, para
repassar informações. A Casa quer sc transfor-
mar em centro de formação de recursos huma-
nos, levando escritores e professores a um pú-
blico carente deste contato direto, renovador da
tradição da vida literária no pais. E com ela o
Proler (Programa Federal de Leitura) contará
com o espaço necesário.para desenvolver nacio-
nalmente as suas ações.

Às portas do século 21, o pais ainda conta
com 32 milhões de analfabetos c pelo menos um
quarto da população alfabetizada não tem acesso
à leitura por falta de condições mínimas de acesso
á cultura. Quem sc lembra que todos os paises
que lograram romper as amarras do subdesenvol-
vimento fizeram uma revolução educacional, sabe
que o Brasil tem o seu grande salto condicionado
a esta tarefa hercúlea de levar o acesso á cultura
— c por conseguinte á cidadania plena — aos
quatro cantos de uma pais continental.

Por isso. a descentralização do acervo da
Biblioteca Nacional é de importância funda-
mental para uma distribuição mais justa do
acesso a informação. A Casa da Leitura se
ergue sobre q projeto idealista de criar uma
sociedade de leitores no Brasil. Há quem pense
que este c um projeto impossível. Quando sc
tem em vista, porém, os milhares de pedidos
que a Biblioteca Nacional recebe diariamente
de leitores do país inteiro, pode-se ter a certeza
de que esta poderosa arma para a conquista da
cidadania tem um terreno fértil. A dissemina-
çáo do ato de ler. mais do que a democratização
da cultura, é sobretudo a colctivizaçào de novas
estruturas de pensamento. O projeto de uma
sociedade de leitores é também o sonho de uma
democracia estável no pais.
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Copesul multiplicai-vos sim, mas com dignida-
dc e condições para tanto!" pelos astrfomos que fazem parte do

C"rpf> mico,. lais comn- !d?ry;fiO processo de pnvatizaçáo di Co-
pesul está emperrado desde maio/92.
Recentemente a empresa foi autoriza-
da finalmente a pagar o montantt dos
dividendos acumulados (lucrot) de
USS 61 milhões. Acontece que só *ce-
beram os dividendos os donos da Co-
pesul. o chamado 'grande capita' e
arranjada uma desculpa, sem rcspàdo
jurídico, para se adiar o pagameitoaos funcionários, que atem dos dvi-
dendos. fazem jus a 10% das aç&s.
(...) Luiz Carlos Barbosa Baptista —
Rio 6c Janeiro.
Urgencia

M inha empregada dc 48 anes
apresentou uns gânglios no pescoço ;
cu a levei ao Instituto Nucioanl d»
Câncer. Apesar da presteza c atenção
dos médicos e atendentes. só agora,
dois meses depois, foi-lhe dado o re-
sultado da biópsia — câncer. Além da
constatação da doença terrível que lhe
tem causado dores insuportáveis, foi
dito á pobre criatura que sua operação
está marcada para novembro — isso
mesmo, novembro.

Sei que essa cirurgia deveria ser dc
urgência céu única chance de que ela
possa sobreviver, mas se feita daqui a
tanto tempo, não haverá qualquer cs-
perança de cura, como foi-lhe dito no
próprio hospital. ,

Peço portanto a ajuda c com-
preensão da direção do INCA ou dc
qualquer outro hospital que possa rca-
lizar essa cirurgia, porque a coitada
morrerá, com certeza, bem antes dc
novembro, dc dores e inanição, pois o
tumor quase a impede dc comer.' (...)
Mareia Teixeira Campo* — Ri* de
Jaadro.
Pichação \

Condenado a pagar parte do es-
trago feito ao estado do Rio dc Janeiro
na sua desastrosa administração, o Sr.
Moreira Franco ao invés dc sc enver-
gonhar. manda pichar c emporcalhar
muros da cidade com as inscrições
Moreira 94 c Moreira vem ai. Este
senhor deveria pagar logo o que devt
ao estado c recolher-se na sua insigni?
ficância política c administrativa. Sid-
aey Santana de Carvalho — Rio de
Janeiro.
Crianças de rua

Tenho podido observar quase que
diariamente algumas das muitas cartas
destinadas a esse jornal, acerca do cpi-
sódio da Candelária. Dentre as várias
lidas, destaco a que frisou a diferença
entre meninos e bandidos de rua. a que
lembrou o constante ataque destas"crianças" a anciãos, a que sugeriu

âue 
cada politico adotasse um menor

s rua e por fim aquela que oportuna-
mente eximiu toda a sociedade carioca
boa-pagadora da malha infindável de
impostos c mansa contribuinte da por-
tenta receita da União — não sc quev
tiona ai a existência dc Ladroeira, cor-
rupção. Collors. PCs. ou simples
malversação do erário, importa quão
vultosa é a quantia arrecadada — da
responsabilidade da chacina, através
dc chavões do tipo "A culpa cm parte
é nossa", (...) "cada um dc nós é um
pouco responsável". Digo-vos não!
Tenho minha consciência de cidadão
tranqüila.

Contudo, até agora não pude re-
parar em nenhum comentário que
conclamasse a Igreja Católica a tomar,
em conjunto com o governo)federal,medidas erradicatórias deste nial repu-
diado por todos, que até acaba por
depositar em todos nós. decipnies vo-
luntários pagadores de Imposto de
Renda, a responsabilidade da^existén-
cia das crianças puras deixadas á rua
que acabam tomando-se bandidos de
rua. Por que não se controla o nasci-
mento destes seres infelizes] ao invés
de deixá-los morrer, causando toda
uma comoção hipócrita por) parte do
governo e de pessoas que dexjam pro-
mover-se com a situação? {Recente-
mente as vozes do Vaticano ftropagnn-dearam o Novo Catecismo,
reprovando o divórcio, a usura, as
drogas, a fome. a devastação ao meio-
ambiente, entre outros. Muito justo e
cristão. Mas também não é justo e
cristão que a Igreja Católica, com
mentes carismáticas e corações cheios
de inefável senso dc justiça e anior ao
próximo de seus lideres, não interve-
nha de forma efetiva na solução do
problema? Por que. a titulo temporá-
rio que seja. não permite que o gover-
no federal inicie uma campanha de
controle de natalidade e planejamento
familiar, tratando de atingir os menos
favorecidos com a idéia "Crescei e

Não se trata de uma posição fas-
cista e radical de impedir que os menos
abastados procriem, mas sim dc desín-
ocntivá-los. se já pais ou mães. a gerarmais prole. (...)

Bispos e cardeais deste nosso Dra-
sil, fazei algo em favor daqueles auc
ainda não foram concebidos e aori
vossas mentes para a realidade dc quetambém é ser cristão zelar pela quali-dade de vida dos cristãos que vêm ao
mundo. Deixai vir ao mundo as crían-
anhas que terão condição de viver
condignamcnte e não permitis que elas
transformem-se em facínoras! N*y
Cario* de Abm Teilc* Filho — Rio dc
Janeiro.

?
Passado o estupor provocado pelachicina da Candelária, ouvidas diver-

sai opiniões, nem sempre lúcidas, leio.
no IB de 7/8, o relato da Sra. Gcrti.
tantos vezes esbulhada dc seus direitos
deedadã.

betivc-mc no ponto onde afirmou
que. apesar das inúmeras agressões so-
fridas. nunca tomou uma posição ati-
va conra os assaltantes menores dc
idade. Talvez ai esteja a razão primeiradc nosst sociedade desorganizada, re-
ccssiva: « náo-cxcrcicio da plena cida-
dama. Cimo cxlicar a apatia dc cida-
dãos qic não comparecem ás
delegacias para registro dc ussaltos,
visando á posterior identificação c pu-niçào do agessor? (...)

E lógico que assassinos c mundan-
tcs. de quakuer crime, devem ser pu-nidos para mpedir que a sociedade
brasileira reterne ú barbarie. A metra-
lha da Candcúria não pode dizimar o
sonho dc um Irasil melhor. (...) Lúcia
Cnmit» Forte* — Rio dc Janeiro,

s ?"Grupo da Candclána voltou ás
ruas". "Secrctáno acusa um sobrevi-
vente" (JB 7/8).í"...Nilo Batista disse

3ue 
eles queriam repetir, sob a tutela

o Estado, um tipo dc relação estabe-
tecida entre elesma Candelária. Os
fnaiores, homossexuais, iniciam as
;rianças na praticado furto"

Quer dizer que »s marginais dc rua
^o homossexuais não tem nada a ver
om o furto e a delinqüência?

Olha o prcconceto contra os ho-
aossexuais. (...) O que tem a ver uma
òisa com outra? José Antonio Migurz- Rio de Janeiro

J (...) Nós astrônomos amadores do
(pipo de Astrofotografia. que temos
m dedicado a este ramo da Astrono-
na. com várias fotografias já publica-
di. inclusive algumas premiadas, em
iVistas estrangeiras, (...) e que nos
«tinimos semanalmente no Planeta-
O. acompanhamos dc perto o esforço
tdcdicaçào da administração passada.Os funcionários c especialmente dos
Strônomos daquele órgão, para con-

| éguirem sua transformação em Fun-
l «çáo.

Era a concretização da aspiração
C todos aqueles que vivera junto ao
fenetário. que sempre lutaram parati dia participar de uma organização
Üependente. ágil e eficiente no seu
limordial objetivo que. como em to-
<& os planetários do mundo, é o estu-
4 ensino e divulgação da Astrono-

Seriam ampliados e ainda melho-
rios os excelentes cursos ministrados

cação do tu. Iniciação á Astrono-
mia. Iniciado á Cosmologia. Sistema
Solar. Astifotografia, c tantos ou-
tros.

Seria an»liado e modernizado o
programa dtdivulgação da Astrono-
miu junto at alunos das escolas da
rede municip. e estadual, seja com as
sessões diáriana cúpula, que atendem
a centenas dc iunos, ou com o projetoPlanetário Ititrante, que já levou in-
formações sobs vários temas a diver-
sas escolas maídistuntes e ao públicocm geral. (...)

Estávamos odos eufóricos com a
possibilidade r*l, depois dc tantos
anos dc planos dc espera, dc poder-mos participar i cooperar com um
Planetário modeno. ágil c dinâmico,
como aquela d* países desenvolvi-
dos.

Qual não foi tossa surpresa e dc-
sânimo, quactlo en suas primeiras cn-
trevistus o scihor domingos dc Olivei-
ru, diretor t* Ponetário. mostrou
completo dcsonfocimento das finali-
dades do órgã* p»a o qual foi indica-
do para dirigir

Foram vaias as cartas publicadasna imprensa tóstrando as desastrosas
conseqüénciasdas programações do
diretor. (...) jfiás, sua primeira ação
foi destruir oXuditório Nicolau Co-
pcrnico, projtado como local paraaulas, palestre e seminários, cm con-
junto com a cpula, c nunca para tea-
tro. (...)

Frcqücnlmos assiduamcntc o
Planetário, c ¦ que vemos e sentimos
nos entristece (...) O senhor Domin-
gos de Oliveh, ocupado talvez com
suas atividade teatrais (...) e um eter-
no ausente dopgáo.

Espcramo que o prefeito faça
uma alteraçãoí mais breve possível na
direção do Pinctáno. (...) devendo
seu presidenteter escolhido entre pes-soas ligadas àAstronomia. (...) Fran-
cisco BoUvar Mk> Carneiro e GuiUicr-
me Luiz Winle— Rio de Janeiro.
Flanclinhis

Os legislaores do nosso estado
acabam dc bndar-nos com mais uma
melancólica relização: a lei estadual
2077. reguland a inscrição c atividade
dos flanclinha: Que cidadão não há
dc concordarquc estes indivíduos
constituem um das instituições mais
detestáveis e saídas desta cidade? São
desde velhos di73 anos (30 no ramo)
como o cntrevitado pelo JB dc 10/8,
ate rapazes dei5 c mesmo crianças.
Indivíduos queiizcm guardar os car-
ros quando scocr teriam condiçiões
de dcfcnder-sc i si mesmos dc qual-
quer agressor tque não hesitam cm
organizar c ena vagas em locais proi-
bidos. (...)

Não sc poha a culpa pela sua
existência na ene social, ou não havo-
na exemplos ccn 30 anos de "carrci-
ra". O fato c qt a atividade é muito
mais rentável e&cil que qualquer ou-
tra. Em cákuloubcstimaiivo. sc con-
seguir ajeitar I01 automóveis por noite
cobrando CRS 10 por cada. ao final
do mês um flanlinha terá acumulado
o equivalente t cinco salários mini-
mos (...) Pois $ora, graças ao depu-
tado Eduardo *huai e seus ilustres
colegas usuário dc Tcmpras 93 ofi-
ciais, qualquer ba vida poderá sc ins-
crever e portar:ruchá para passar o
dia ou a noite acostado num balcão
dc extorsão agoci devidamente lega li-
zado (...) JeanPanl Terra Prales —
Rio de Janeiro.
Meninos dt rua

Não há dúula dc que o extermi-
nio dos menino de rua. considerado
cm si mesmo, streveste dc conotações
hediondas, a poto dc estarrecer a opi-
mão pública inrraacional. No entan-
to, é dc sc admrar também que uma
sociedade quciacrifica diariamente
milhares de ínicentes nascituros, se
compadeça dests "inocentes meninos
dc rua", que sãi dc rua, muitas vezes,
porque nem otpróprios pais os que-rem cm casa e,Hindu, os cadáveres de
alguns deles ie<ucr foram procurados
pelos pais ou pxentes.

Hoje, ao atninhar pela Rua São
Clemente, fui avejado por uma pedra-da que partiu * um ônibus. Antes de
verificar o briço que sangrava, pudeconstatar dento do ônibus os autores
da façanha, qie sc deleitavam em n-
sos, Com certcEa eram mais dois dos"inocentes mainos de rua". Mauro

Riodt Janeiro.
Xs cartas Mrto *toc tonadas para publicacAono tocJo ou <*m >*rt© entre as que trverem
assinatura, nomicompiato • legível e endero-
ço qua permita e*>flrmaçéo prfrvia
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Os surfistas 
(e 

os outros)

FERNANDO PEDREIRA *

46T} "ro err0 mu't0 comum, este. Às vezes, a
XZi gente se irrita com um amiço porque ele age

ou reage de acordo com a sua própria maneira de ser,
e nâo de acordo com o que nós imaginávamos ou
desejávamos que ele fosse. Quando, há dois meses,
chegou a notícia de que o Fernando Henrique tinha
aceitado o ministério da Fazenda, eu não quis acre-
ditar. O Fernando estava em Nova Iorque, no fim de
uma viagem longa e cansativa, sofrendo de jet lag.
Melhor era esperar pela sua volta.

"Nos dias seguintes, quando a coisa se confir-
mou e o novo ministro assumiu sem fazer nenhuma
exigência, sem ter garantias de apoio do Congresso,
sem sequer escolher seus próprios homens no BC,
no BB, na Receita, fui forçado a admitir, comigo
mesmo, que minhas suposições eram falsas. Ou o
Fernando Henrique tinha uma dose de desprendi-
mento e de vocação para o sacrifício muito maior
do que eu imaginava, ou estava completamente
fora da realidade. Em qualquer caso, era uma pena,
pois ia submeter a um enortne desgaste, provável-
mente inútil, não só ele próprio (que me parecia a
mais alta figura da nossa cena política), mas tam-
bém o Tasso, o Ciro Gomes, o Serra, o Covas, o
ninho inteiro dos tucanos... E. tudo isso, na depen-
dència dos humores de um presidente da República
que ele conhecia sem dúvida melhor do que nós,
mas que já tinha dado claras demonstrações públi-
cas dc instabilidade emocional, insegurança, volu-
bilidade. despreparo funcional.

Fernando definiu logo. com muita clareza, suas
prioridades, mas surpreendeu outra vez ao indicar
o caminho que usaria para alcançá-las. O corte dc
verbas, o equilíbrio das contas públicas era essen-

despensas e armazéns do Estado e o próprio siste-
ma dominante se auto-sanearia.

Não deu certo. Hoje, setenta ou oitenta dias
depois, o rombo nas contas oficiais não desapareceu,
nem sequer diminuiu: aumentou muito. Os sindicatos
uniram-se aos deputados e senadores e deram duas
firmes pauladas nas boas intenções ministeriais; pri-
meiro, com o aumento do funcionalismo e, agora,
com a lei Paim... Fernando, entretanto, não parece se
ter perturbado. Ele pertence
àquilo que Jefierson chama-
va 'a aristocracia natural dos
homens*. É uma pessoa ex-
tremamente bem dotada em
termos intelectuais, morais e
pessoais. Tem um tempera-
mento e um astral ótimos.
Como político, embora goste
do contato com os eleitores c
cresça em campanha (elegeu-
se duas vezes senador, per-
deu a prefeitura paulistana
por muito pouco, diante dc
um demagogo do tope dc
Jânio Quadros), o terreno dc
eleição do Fernando é o jogo
de cúpula, a política de pabi-

ciai, mas ele nao usaria seus poderes de supermi-
nistro para impor coisa nenhuma. Ao contrário,
queria negociar, entender-se, submeter as questões
ao próprio Congresso, obter um consenso. O mi-
nistro seria como Hamerlin; ao som dc sua (lauta
mágica (seus argumentos, sua boa-fé, seu apelo á
razão), os ratos deixariam espontaneamente as

nete. 0 quadro parlamenta-
rista seria o ideal para ele.

Talvez esteja aí a expli-
cação para o caminho ha-
merliniano, consensual, que
Fernando escolheu na Fa-
zenda. As pessoas difícil-
mente mudam de temperamento ou de personali-
dade depois dos 15 anos. Até hoje, ele nâo deu
nenhum sinal de que escondesse na manga do
paletó uma alma dc autocrata, capaz de tomá-lo o

zenda está tendo pelo menos um grande e inespe-
rado mérito: ela está mostrando a quem quiser ver
(ao país em geral) quem são os verdadeiros 'crimi-

nosos\ os promotores primários da inflação e da
falência do Estado. Os criminosos verdadeiros não
são nem os supermercados, nem os laboratórios
farmacêuticos, nem mesmo a máfla dos banqueiros
e dos burocratas do Banco Central, que manipu-
Iam os juros. Esses segmentos (e outros menos

votados) trabalham na cris-
ta da onda, se aproveitam
gulosamente da inflação,
sào os surfistas inflacioná-
rios. Mas, a própria onda
vem de mais fundo, nasce
nas entranhas do Estado, e
seus causadores primários
são os próprios representem-
les eleitos da sociedade, os
políticos os parlamentares e
os líderes sindicais: o Con-
gresso, que distribui a rodo
verbas, benesses, favores e
privilégios, e os lideres sin-
dicais (ou empresariais),
que tratam de abocanhar o

nem ele próprio, Fernando, nem nenhum de seus
amigos se deu ainda ao trabalho de explicitar
claramente essa lição diante de um povo em geral
desatento, mais preocupado com o Parreira e a
novela das 8.

Quanto ao ministro, a maneira coerente e óbvia
que ele tem para tornar sua lição cada vez mais
evidente é continuar pedindo (em vão) ao Congres-
so e aos sindicatos moderação, juízo, lucidez, espi-
rito público. Mas, o processo seria sem dúvida
abreviado e os resultados chegariam mais depressa
se os jornais (e mais o Covas, o Ciro, o Serra)
pusessem a boca no mundo e dissessem claramente
as coisas como elas são.

Pois o fato é que os 'criminosos' 
(os políticos

em primeiro lugar) nâo vão emendar nunca se
nâo forem forçados a isso, debaixo de vara. Ou
pela opinião pública mobilizada e indignada, ou
>or algum Fidel Castro ou Fujimori (melhor o
:ujimori) caboclo. À moda hoje é a democracia.
Mos tempos do doutor Getúlio e de seu.chefe
Borges de Medeiros, no entanto, a moda era a'ditadura republicana', o positivismo coqUiano
que tanto influiu na evolução militar e civil da
nossa República. As grandes reformas vêm de
baixo ou de cima (às vezes vêm dc um lado e doI

czar da economia (ri Ia Delfim Netto), ou o gênio
de um político dc massas, um demagogo, um
caudilho, um salvador da pátria, um Roosevelt,
um dc Gaullc. Mas, enfim, quem sabe?

Pois o fato, o curioso fato, é que essa gestão,
digamos, 'mansa' dc Fernando Henrique na Fa-

pnHppi outro), mas; para~cpie venhamT e preciso antes 
que as coisas amadureçam. Estarão elas madu-
ras. hoje, neste nosso Patropi?

Talvez não. A correção monetária é um macio
colchão de plumas por baixo do lombo das elites
(nós todos), e mesmo a máfia dos juros do BCrao
encher de ouro as burras de meia dúzia de privile-
giados, melhora os 'rendimentos' da poupança e
dos CDBs... O que as chamadas classes governati-
vas querem, agora, não é propriamente o fim da
inflação, mas uma hábil freada, uma alça temporá-
ria, que permita reequilibrar o sistema e manter

cionado para suas corpora-
çôcs e cartéis (operários ou
patronais).

A onda enorme da infla-
çào nasce dai: nasce dos
privilégios da burocracia,
nasce das corporações esta-

tais, nasce da Petrobrás e congêneres, nasce dos
usineiros e empreiteiros, nasce enfim do imenso
poder de sucção de todas essas bocas nas tetas do
Erário. A inflação è filha da guia dr-'--1 grpif, •»

proteção dos oxixás da demagogia, da ideologia,
do nacionalismo c da ignorância...

Distinguir a causa primeira, original da inflação
é um passo importantíssimo e não há dúvida de
que estamos hoje devendo ao Fernando Henrique
esta primeira lição prática, essencial. O mal e que

vivo. por mais algum tempo, o atual e sempiterno
estado de coisas. O que todos querem é poder
aclamar o Fernando Henrique (já o estão acla-
mando) com o mesmo entusiasmo cívico com que
aclamaram antes o Marcílio, o Maílson..." -

* Jornalista

As batalhas da Justiça Caricatura falada

BARBOSA LIMA SOBRINHO •

Faltavam 
três anos, para que a capital do Brasil

no Rio dc Janeiro, completasse dois séculos,
desde que a criara o Marques de Pombal, como
medida de segurança para o domínio português. Pri-
meiro como província do Rio dc Janeiro, mais tarde
como Município Neutro, enfim como Distrito Fede-
ral. até sua transferência para Brasília, no interior do
continente. E durante esse período, prestou serviços á
unidade do Brasil, pelas instituições, civis e militares,
que aqui tiveram a sua sede. Ainda como conseaüèn-
cia de instalar a família real, com D. João VI na
chefia do governo, como Príncipe Regente, ate a
morte da Rainha D. Maria e depois, como rei do
Brasil e de Portugal.

Em 1820. no Rio. instalara-se a Academia de
Medicina. E as instituições culturais começaram a
chegar com o Instituto Histórico c Geográfico (1838),
com o Instituto dos Advogados (1843). com a
Academia Brasileira de Letras (1897), com o
Colégio Pedro II. sem esquecer, o Colégio Militar, a
Escola Militar do Realengo, a Escola Naval, o Cam-
po dos Afonsos, de onde partia o Correio Aéreo,
como instrumento da unidade nacional. Nem há
como omitir a Escola Politécnica. Com a capital do
Brasil-Colònia instalada na Província do Rio dc Ja-
neiro, depois no Município Neutro c, no período
republicano, no Distrito Federal, com a presença da
Câmara dos Deputados e do Senado Imperial. A
cidade nunca deixou dc exercer a função cultural. E,
com ela, uma participação crescente nos aconteci-
mentos nacionais.

O Instituto dos
Advogados teve, co-
mo seu primeiro
Presidente, o futuro
Visconde de Jequiti-
nhonha, Francisco
Gomes Brandão,
que havia trocado o
nome pelo de Fran-
cisco Ge Acabaya de
Montezuma. Mas o
Gé e o Acabaya vi-
nham como inspira-
çào de um profundo
nativismo, num mo-
mento cm que as causas brasileiras e portuguesas,
com as guerras travadas em tomo da figura do
General Madeira, que lutava para que a Bahia conti-
nuasse fiel a Portugal discordando da independência
do Brasil, já proclamada às margens do Ipiranga.

Jequitinhonha não escondia, na pele, os sinais da
mestiçagem, o que de alguma maneira o aproximaria
do papel de Jose do Patrocinio, no combate á escravi-
dão. Ao longo de sua vida pública, Jequitinhonha
sempre militara nas correntes abolicionistas, nas di-
versas fases em que ela se manifestou, desde o comba-
te ao tráfico, trazendo sempre, para as suas maiores
vitórias, o Partido Conservador, desde a abolição do
tráfico, com a Lei do Ventre Livre e, mais tarde, com
a própria abolição da escravatura.

Não daria para estranhar que o Instituto dos
Advogados nunca desampara essa causa, desde o seu
primeiro presidente, o intrépido Montezuma. Nas
causas da libertação da escravatura esteve sempre
coerente e firme, acompanhando, de perto, a trans-
formação das soluções.

A Montezuma sucederão outros valorosos com-
batentes, como Perdigão Malheiros, Nabuco de
Araújo, Urbano Sabino Pessoa de Melo, este num
órgão do Partido Liberal, A Opinião Liberal.

De certo, o mais importante desses adversários da
escravatura, no Instituto dos Advopdos, foi Perdi-
gào Malheiros, com os seus discursos e, sobretudo,
com a sua grande obra A Escravidão no Brasil,
surgindo em primeira edição em três volumes, edita-
dos em 1886 e 1887. Evaristo do Amaral nos recorda
que, 

"dentre os esforços emancipadores feitos fora
das Câmaras, o mais digno de registro foi o do D.
Agostinho Marques de Perdigão Malheiros, presi-dente do Instituto dos Advogados. Em 1862, já

dedicara grande parte dc seu discurso dc posse á
escravidão. No ano seguinte, tomou para lema dc
novo discurso o seguinte: "Ilegitimidade da propric-
dade constituída sobre a escravidão." Propunha,
afinal, várias providências, tendentes à emancipação
gradual c. entre elas, a liberdade concedida aos
filhos da mulher escrava." Acrescenta Evaristo dc
Moraes que 

"honroso 
para o Instituto dos Advoga-

dos é assinalar que, já em 1845, o então presidente,
Caetano Alberto Soares, proferia longo discurso
acerca do melhoramento da sorte dos escravos, no
Brasil".

Não menos importante seria a leitura da dedica-
tória dc Perdigão Malheiros. no livro dedicado a
Escravidão no Brasil, quando dizia aos brasileiros, "e
a sua dileta Pátria, que dedicava a obra", que acaba-
va dc ser editada, que ninguém mais que os brasilei-
ros "teria o dircito.de exigir dc seus filhos o procu-
rar que cada um possa dar. para o melhoramento,
progresso e felicidade da Nação". Cumpre exami-
nar dc perto as questões que sugere, c atacá-la. com
prudência, mas francamente e com energia, para
que cessem as ilusões, e não durmam os brasileiros
o sono da indiferença c da confinça infantil, sobre o
vulcão e o abismo, criados pelo elemento servil da
nossa sociedade".

Teve razão o ministro Alfredo Valadão, em confe-
réncia pronunciada no Instituto dos Advogados, ao
reconhecer e proclamar o que se devia a Perdigão
Malheiros, na campanha contra a escravidão, ao lhe dar

o titulo de "juriscon-
sulto da Abolição".
Não se pode deixar
dc reconhecer que,
pelo menos entre os
primeiros militantes
da peleja, dc que rc-
sultou a Lei do Vcn-
tre Livre, o centro da
ação esteve no Insti-
tuto dos Advogados,
de onde depois se
transportou para a
Câmara e a imprensa,
cm que surgira desde
o começo do século,

pela voz de Hipólito da Costa. Tive a honra de reu-
nir algumas dc suas manifestações nesse sentido, no meu
livro, publicado pela editora Cátpdra, Antologia do
Correio Brdzilicnse.

Até a vitória final, a 13 de maio de 1888, o Instituto
dos Advogados nunca se ausentou desse debate cm prol
da Aboliçàô, numa série dc batalhas sucessivas, que se
iniciaram com a cessação do tráfico e tiveram a sua fase
culminante em 1871, quando se decidiu que nunca mais
nasceriam clcravos no Brasil. Mas, ao lado dessa luta, a
presença do Instituto dos Advogados, está na constru-
çào de nosso Direito, com Teixeira de Freitas e Nabuco
de Araújo e Clovis Bevilacqua, na elaboração de nosso
Código Civil

Valeria a'pena fazer a relação de todas as batalhas,
do Instituto dos Advogados. Não há como distingui-la
da Ordem dos Advogados que não raro deixou dc lado
os interesses corporativos, para lutar pelo Brasil. Como
é o caso de sua presença, no processo de bnpeadmeht de
um presidente da República, quando Marcelo Lavenère
Machado reuniu, em torno dc si. as duas entidades
representativas dos advogados brasileiros, numa unani-
trudade que honra o povo brasileiro.

E o que enche de confiança a nossa Pátria, é a certeza
de que, tanto a Ordem dos Advogados, como o seu
irmão mais velho, que está agora festejando 150 anos de
lutas e de bcnemerencú. sempre estarão presentes para
atender aos apelos das necessidade públicas.

Como se_ verificou, na última quarta-feira, quando,
sob a presidência dc Ricardo Pereira Lira, o agraciado
com a medalha Teixeira de Freitas, ministro Evandro
Lins e Silva, deu o brado de alerta, na batalha eterna
contra a usura, que surge açora como obstáculo, no
caminho do progresso da pátria brasileira.

* Presidente da AssoctaçAo Brasileira de Imprensa (ABI)

WILSON FIGUEIREDO
'T1 oda vez que as pesquisas alongam o perfil dc

X um prcsidenciávcl é fatal que encurtem o dos
concorrentes. A distribuição de intenções de votos
cosjuma ser tão injusta quanto a da renda..

É cedo para as agências de opinião pública
ofcrccerem esboços da preferência naional para o
próximo, mas nada impede a confecção da carica-
tura do tipo político com os sinais exteriores dos
costumes políticos, deploráveis mas dc larga popu-
laridade. Só a caricatura falada é capaz dc fazer os
pretendentes se reconhecerem no papel de canas-
trâo eleitoral.

Na falta dc original, a policia apela para o retrato
falado, com base em depoimentos de testemunhas e
vitimas. Sendo impossível saber através de pesquisas
quem tem possibilidades futuras com base no presen-
te. atenderia às necessidades o esboço do tipo abomi-
návcl do candidato em traços gro-
tescos de tudo que ficou superado
como método de captar a confian-
ça dos eleitores. A política contém
um pouco de trapaça consentida.
Ninguém pode honestamente ofe-
recer a felicidade coletiva em troca
de voto para pronta entrega.

Enquanto são afinados os ins-
trumentos retóricos para a revisão
constitucional, fala-se veladamente
do que já é tido como o engano de
fazer da maioria absoluta âncora
da estabilidade política. Na primei-
ra prova de campo no Brasil, a
maioria absoluta levou ao poder
um político que, para conseguir vo-
to do eleitor incauto, desfazia da
política c maldizia os políticos.

Uma única utilização dos dois
turnos foi suficiente para revelar o
risco de confiar numa opção cuja
tendência é polarizar antagonismos
com inevitável teor dc radicaliza-
çào. Mesmo que não assuma feição ideológica, o
segundo turno adota o principio que reza "guerra é
guerra". Vale tudo até em guerra de idéias.

A impressão mais forte foi a de que o primeiro
turno deixa o eleitor escolher entre nomes que os
partidos oferecem, mas a segunda opção restringe
o campo a dois pretendentes que outros eleitores
selecionaram. O brio democrático se sente um
pouco ofendido.. Pode se dar (e se dá) que nenhum
dos dois fale ao paladar político do eleitor cujo
voto nâo passou do primeiro turno. Ele se sente
compelido a dar o seu voto a alguém que nâo
retribuirá á confiança.

Esse equipamento democrático importado do
primeiro mundo obrigou o brasileiro que votou
nos outros candidatos a escolher entre Luis Inácio
e Fernando Collor, em nome da maioria absoluta
que nâo se materializou. O governo Collor, sem
apoio parlamentar, ficou no ar até cair. O Brasil
dificilmente agüentará esperar indefinidamente
que a maioria absoluta dê ao presidencialismo a
âncora que permita aos presidentes navegar cm
mar de almirante.

Nos anos 50, a Ford produziu o primeiro mode-
lo de automóvel incorporando as preferências do
comprador nos mínimos detalhes. Minuciosa pes-
quisa coletou as sugestões para o advento do Edsel
como a obra-prima da indústria automobilística
norte-americana. O carro levava o nome do filho
predileto do próprio Henry Ford.

Quando chegou ao mercado, porém, o Edsel foi
o mais retumbante malogro comercial. A rejeição

foi desconcertante, tendo cm vista que pesquisas
não têm o hábito de mentir. O comprador não se
reconheceu no modelo que oferecia tudo que ele
havia confiado ás pesquisas.

A consulta política aos eleitores corre o risco de
lançar no mercado, antes do tempo, um protótipo)
de candidatura que não agradaria ao eleitor. É
impossível produzir um candidato que seja 0 tipo
universal. A política se move cm circunstâncias
objetivas. Tem a ver. de perto, com o meio social e
as exigências do tempo. As agências especializadas
cm sondagens operam com nomes que se movi-
rnentam no inconsciente coletivo como sombras à
procura de formas políticas.

A versão política que arrola o segundo turno entre
as variedades do conto do vigário apareceu, como
quem não quer nada, em meio á falta de assunto que
antecede a revisão constitucional. A impaciência bra-
sileira se manifesta antes dc testar a maioria absoluta

em todas as condições previsíveis.
Estava em cogitação dcsde"-l946,
mas pela direita, como salvação da
lavoura de votos. Veio quase meio
século depois e já desagradou antes
de mostrar tudo que tem a oferecer,
além do que pareceu um defeito
congênito (obrigar á escolha entre
rejeitados no primeiro turno). Nin-
guém se lembrou de que o eleiior é
parte do método.

Propõe-se a troca dos dois tur-
nos pela reeleição numa barganha
tão deseducativa quanto fazer von-
tade de criança birrenta. A maioria
absoluta e a reeleição são valores
heterogêneos. A reeleição sempre
foi vetada nos debates. Nada tem
cm comum, exceto que impulsio-
nam o devaneio democrático pe-
queno-burgués. A democracia bra-
sileira sobrevive dc expectativas —
tanto mais sedutoras quanto difi-
ceis de realizar. Na Constituição de

46, não coube a maioria absoluta, cm cuja homena-
gem foram tentados golpes para contrariar a vontade
da maioria. A reeleição nunca teve vez e, de repente,
pede passagem para figurar na revisão constitucio-
nal.

Se a maioria absoluta ceder o lugar dc honra á
maioria relativa (qualquer que seja), acrescida da
reeleição, poderemos contar com as familiares for-
mas históricas da crise brasileira. Uma única reelei-
çào. ao que se murmura, pode ser um prêmio ao bom
governante. Mas se for um bom governante, por que
não duas? Uma contradição, acrescida de outra: sc o
eleitor brasileiro, segundo se alega cm certas hdras,
nâo é capacitado a escolher os melhores, por que
oferecer-lhe uma segunda chance?

A maioria absoluta incompatibilizou-se com
uma parcela social que faz (e refaz) a opinião
publica por ter surpreendido a classe média com
a polarização ideológica ou política no segundo
turno. Assim, a esquerda (que não apreciava o
principio) adorou a conseqüência da maioria
absoluta. E passou a depositar a sua sobrevivèn-
cia histórica nos dois turnos — até que a situa-
çâo melhore para ela.

Mas sem qualquer cálculo revolucionário: decisão
pelas umas. Tudo faz crer ás esquerdas que terão
sempre uma das duas vagas reservadas aos seus
candidatos pela História. A outra vaga fica à disposi-
çào da direita. A candidatura Paulo Maluf para 94,
por sinal, viria a calhar.
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OS NÚMEROS AS FRASES

REGISTRO

"Desconhecer o prc-datado ê
uma bobagem"

(Presidente Itamar Frasco, na
guerrilha contra a direção do

Banco Central)
"Poderemos até liberá-los,

mas lavados com água e
sabão, alguns com soda

cáustica"
Goteraador do Rio de Janeiro,

Leonel Bri/ola, prometendo
intenenção nos bancos, se

chegar à presidência da
República)

"A 
gente não pode esperar um

milagre"
(Ministro da Justiça, Maurício

Corrêa, sobre o fracasso da
PoKcia Federal na prisão de

PC Farias)

"Nào sou candidato, mas,
como cirurgião, só tomo uma

decisão no momento
oportuno"

(ExHninistTO da Saúde Adib
Jatene. em campanha)

177v33%
Aumento minimo (contratos qua-
drimestrais reajustados pelo
INPC) dos aluguéis em agosto,
segundo os Índices divulgados ter-
ça-feira.

iotae%

Reajuste dos benefícios da Prevj-
déncia Social cm agosto, o primei-
ro com base na nova política sala-
rial.

31,36%
Inflação de julho, segundo o IGP-
Dl, a segunda maior do ano.

17 ou 23

Número de PMs envolvidos no
assalto de CRS 2 milhões á agén-
cia Penha do Banerj. Dezessete,
segundo a confissão de quatro
dos assaltantes
já presos: 23. na estimativa de
policiais que investigam o assalto.

ESPORTE INTERNACIONAL CIDADE

leira. aumentando para quatro o
número de atletas que deixaram a
equipe desde que ela passou ao
comando do técnico Wadson Li-
ma.

As duas, ao sair, fizeram pesa-
das criticas ã comissão técnica e
em especial ao treinador, refor-
çando os comentários que a ata-
cante Ana Mozer fizera também
ao deixar o time, no inicio do ano.
chamando-o de incompetente.
NVadson é técnico da seleção há
quase três anos c conquistou colo-
cações inéditas: quarto lugar na
Olimpíada de Barcelona, em
1992, e o vice-campeonato pan-a-
mericano. em 1991.

Símbolo da

ex-lugoslávia

devastada

Pálida e semiconscientc. jogada
sobre uma maca. com o olhar para-
do e uma grande cicatriz na barri-
ga. a menina muçulmana lrma
Hadzimuratovic. de apenas cinco
anos, tornou-se um símbolo da trá-
gica guerra na Bósnia-Herzegovina
e da resistência de Sarajevo a um
ano e cinco meses de cerco sérvio
Vitima de um morteiro carregado

com fósforo branco que matou sua
mãe em 30 de julho, lrma foi levada
para tratamento médico de emer-
géncia num dos melhores hospitais
pediátricos do mundo, em Londres,
com traumatismos na cabeça, na
coluna e no ventre.

Sua imagem frágil e indefesa di-
vulgada no mundo inteiro sensibili-
zou os governos, especialmente da
Europa, que montaram a Operação
lrma para retirar de Sarajevo os
feridos ou doentes crônicos em es-
tado grave. O comitê médico do
Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados fez uma
lista de 41 pacientes que devem ser
removidos com urgência.

Bebê é salvo

de viagem

sem volta

A prisão em flagrante, terça-
feira, no Aeroporto Internacio-
nal. de oito pessoas — um casal
israelense e seis brasileiros — re-
velou a existência de uma quadri-
lha especializada em traficar para
a Europa e Israel bebês recolhidos
em áreas pobres de Santa Cutari-
na, do Parana e do Paraguai Os
policiais resgataram uma recém-

nascida — registrada com nome
falso — que embarcaria com o
ex-piloto da f orça Aérea lsrae-
lense Alon Benjamin, 46 anos, e
sua mulher. Sipirit Fridman, 40.
Ao ver o plano frustrado, uma
das chefes da quadrilha. Marly
Fernandes de Andrade. 59. tentou
jogar a menina num valão próxi-
mo a saída do aeroporto. O dele-
gado Walter Alves de Oliveira
disse que bebês são levados a ls-
rael para serem mortos e terem
seus órgãos aproveitados em
transplantes. O consulado de Is-
rael divulgou nota em que consi-
dera a acusação "falsa, mentirosa
e inominável".
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pré-estréia

são de tornar a assembléia única-
rneral.

A pendenga entre Inocéncio e
Lucena pode acabar no Supremo
Tribunal Federal. Ainda mais que
alguns partidos, como o PDT,
discordam da revisão constitucio-
lia! i também ameaçam apelar pr
ra a Justiça. Isso sem contar a
oposição de entidades civis como
OAB e ABI que. junto com a
CNBB. tentam ressuscitar a frente
ampla que depôs Fernando Col-
lor.

A rev isáo. segundo seus adver-
sános. interessaria apenas a Ino-
céncio. ao governo e ao PSDB.
Falta apenas um mês e meio para
5 de outubro, data do quinto ani-
versário da Constituição, mas
ninguém garante que no dia se-
guinte a rev isão vá mesmo come-
çar. E com prazo para acabar —
até março de 94 no máximo —
porque em abril começa a campa-
nha eleitoral.

O presidente da Câmara, Ino-

Íncio 
de Oliveira, foi mais rápido

graças a uma confidencia do
presidente do Senado. Humberto
Lucena. saiu na frente. "O bom
cabrito não berra. faz", ensinou o
deputado, anunciando que já está
Colhendo assinaturas para a con-
Vocação da Assembléia Revisio-
nal da Constituição de 88.«

Câmara e Senado divergem so-
t>re a iniciativa da revisão e a
Competência para comandá-la.
Apoiado na maioria de 503 depu-
tados (os senadores são apenas
81). Inocéncio não tem dúvidas de
que conseguirá impor sua preten-

poem

ovôlei em

Jtninicrise

j ftfèsmo com o futebol em exas-
wrantè evidência, na corrida para
i cfilkiíificaçào à fase final da Co-
¦>a~<lò~ Mundo, o vôlei feminino
roaseguiu bom espaço no noticiá-
po..E não foi por conquistas, co-
frio o masculino, mas por um qua-
tíro de crise: as jogadoras Cilene e
Patrícia pediram, no inicio da se-
fnana, dispensa da Seleção Brasi-

Morcolo flegua — 11/8/93
? ,-í detetive
Neila Carla
Paula Xavier
da Silva. H
anos. Joi enear-
regada de cui•
dar, por algum
momentos, da
recém-nascida
que a policia
resgatou das
mãos de trafi-
cantes de be-
bês, terça-fei-
ra no Aeropor-
to do Rio. Mãe
de Erica. de oi-
to anos. ela
achou pouco:
quer para sem-
pre a menina,
que vai chamar
de Jessica, e já
iniciou o pro-
cesso de adoção.

jctrra (E) c Inocéncio: Senado c Câmara em confronto

A SEMANA
De 8 a 14 de ago9to JORNAL DO BRASIL

Adl«do« para o
dia 20 — e pela se-
gunda vez —, o lei-
lio de privatização
da Companhia Side-
rúrgjca Paulista (Co*
sipa).

R«v«l«d«i em
sessão reservada da
Comissão de Defesa

^Nacional da Câmara
do# Deputados, pe-
ff£ generais Ciro Im-"bUzeiro e Carlos
JJchoa, subchefes do
Estado-Maior do

.feército, a coostro-
,<$q de haws mStans
dos Estados Unidos
na região amazòni-
ca. perto do territó-
rio brasileiro, na Co-

"tòmbia e na Guiana.
Iwleladoi cm St-
tutgart, Alemanha,
sexta-feira, o IV^ ¦  ¦¦ « « J. *a alampemato !>1umud wt aimrr
mo. A competição reúne quase 2
mil atletas de 183 países.
I amqmõm em solenidade no
Senado, o Prêmio Carlos Castd-
Io Branco de Joraafam» Pofiüco,
anual, com dotação de USS 5
mil, medalha e viagem de estu-
dos ao exterior. E responsável
pela premiação o Instituto Tan-
credo Neves de Estudos Potiti-
cos. No Rio. no Museu da Re-
pública (Catete), foi inaugurada
a exposição Castello, Repórter
da República.

i cm almoço de

CRS 300 a adesão,
quarta-feira no Clu-
be da Aeronáutica, a
candidatura do te-
mrnte-bngaòeiro do
ar Ivan Frota, 62
anos. á presidência
da República. Ele
discursou para 500
pessoas, na maioria
oficiais da reserva, e
ganhou o apoio do
brigadeiro João Pau-
k) Bumier e do ex*
ministro Armando
Falcão, figuras de
destaque no regime
militar.
Llknrladnm
quinta-feira. 44 dias
depois da decretação
de sua prisão pre-
ventiva, a secretária

o piloto Ricardo
Campos, auxiliam

do sonegador foragido PC Fa-
rias. Os dois saíram da cadeia,
em Brasília, beneficiados por de-
cisão do Tribunal Regional Fe-
deraL Responderão em liberdade
a processo por sonegação fiscal
praticada na Brasil Jet. empresa
de PC.
Imppwdoi pelo impera-
dor AJdhito, o novo gmtn» do
Jspío« chefiado pdo primeiro-
ministro Moribiro Hosoicawa. O
^ãbioctc tem rfcpi\x!nt30fcs de
sete partidos e dois tecnocratas
de empresas privadas. Dos 20
ministros, três são mulheres.

socos, pontapés e pauladas. Mar-
co Antônio teve braços e costelas
quebrados pelos jovens cnmino-
sos. diante dos vizinhos da Super-
quadra 316 Norte, onde morava.
Quando foi socorrido e finalmen-
te levado ao hospital, tinha trau-
matismo craniano, baço rompido
e fraturas múltiplas. Morreu ás 5h
de quarta-feira na UTI do Hospi-
tal de Base de Brasília.

Os rapazes maiores de idade,
entre eles o líder da agressão.
Gengis Keyne Braga Barcelos de
Brito. 18 anos. foram presos. Seis
menores estão recolhidos a um
centro de recuperação. Sexta-feí-
ra, a mãe de Marco Antônio. Va-
léria Velasco, distribuiu carta aos
vi/inhos para que prestem depoi-
mento, com garantia de sigilo e
proteção. Ela teme que os maiores
de idade responsabilizem os me-
nores. protegidos pelo Estatuto
da Criança.

NEGÓCIOS & FINANÇAS

BRASIL

Academias

que 
ensinam

a matar

Ximenes se demite e

Malan é convocado

Um crime bárbaro, pelos re-
quintes de perversidade, chamou
a atenção de pais e autoridades
para o fenômeno das academias
de artes marciais, que ensinam
crianças a matar. Terça-feira,
Marco Antônio de Velasco Pon-
tes. estudante de 16 anos. foi bru-
talmente espancado em Brasília, a
golpes de caratê, quando voltava
de uma padaria, ás 17h. por uma
gangue de 10 jovens lutadores.
Era uma vingança: horas antes,
ele interferira em favor de um
amigo numa disputa de namora-
da.

Já desacordado apôs muitos

Depois de quase cinco meses á
frente do Banco Central, Paulo Cé-
sar Ximenes pediu demissão do car-
go, sexta-feira á tarde, ao ministro
da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, pondo fim a um longo
período de desentendimentos com
o presidente Itamar Franco. O es-
topim da crise foi a desobediência à
determinação de Itamar, na criação
do cruzeiro real. de considerar váli-
dos até novembro os cheques pré-
datados grafados cm cruzeiro, A
interpretação do BC causou uma
grande confusão no comércio, devi-
do à quantidade de cheques deposi-
tados e devolvidos. Mesmo depois
de o governo considerar válidos es-

ses documentos, outros diretores
do Banco Central questionaram
publicamente a decisão.

O nome do .substituto foi anun-
ciado na madrugada de ontem pelo
ministro da Fazenda: Pedro Malan,
até então negociador da divida ex-
terna brasileira. O ex-presidente do
BC criou um estilo polêmico antes
mesmo da sua posse, ao defender a
manutenção de uma política de ju-
ros elevados, o que sempre foi con-
testado por Itamar. Ximenes tam-
bém defendia um rigoroso con-
trole dos bancos estaduais e. por.
isso, entrou em rota de colisão com
diversos governadores.

Sara)evo. 9/8/93 — AfP

enterro, o abatimento dos pais do menor assassinado

Mmm.
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"Golpe 

levaria 
pais 

a 
guerra 

civil"

A os 62 anos, o brigadeiro Ivan Moacyr da Frota encerrou sua
carreira na quinta-feira passada e imediatamente

a um novo desafio: salvar o Brasil do caos. Com uma
teodom.ro braga disposifao messifinica, ele imagina sacudir a na(ao com umapregatfo ^ "*

Pot que o icahor ieddhi itmaim contra a desordem, a incompetencia e a corrupfao. 
"O 

pais estb . _. 
' 
.. .

este movimento "pel. naoonal socmo„ fa 0 Brigadeiro ao explicar sua decisao de criar ^
Porqueeste 4 um momenta em que o Movimento de Democracia com Dignidade, com o qual pretende pan opals?

Kn'S ECKELS reunir os 320 mil militares de reserva numa cruzada pela reconstitui- F . • • -..a-:- , _ _3ft
perto do caos. Nao que rem os enxergar , .. , , %* r\r\ ,• —rot um pessimo negocio, e o povao nao
quantopcrtodocaosestamos. fao nacional. Numa segunda etapa, revela ele, o MDD atingira sabe disso. Nos fomos pressionados a acei-

Por que o wahor diz que o pab eati tambim os oficiais da ativa. 0 objetivo do movimento e tomar o 
poder tar isso, e o govemo Collor aceitou, mas o

proximo do caw? e Frota garante que a intenfao e chegar ao Planalto pela via Congrcsso ainda nao assinou. Eu digo que
Poraue nincuem amienta uma mflario eleitoral. Por outro lado, ele acredita que parte substancial da duas vergonhw nacionais s5o as rcservas

de 30% a 40% com perspecUva de aumen- populafdo deseja a volta do regime militar, descreve uma evolutfo
tar. £ impossivel que uma sociedade consi- politico similar d que desembocou no golpe de 1964 e reconhece que ha dor Jarbasj passarinlw queira justificar is-
ga sobreviver aum processo dedeteriora- militares favordveis aofim da democracia. Um golpe poderia levar ^ A decep$5o da minha vida e quegao cconomica deste tipo. A misena est* ai pais a guerra civil, adverte o brigadeiro, por causa da resistencia dos o Passarinho tenha sido o pai disso.

S^Sfegr^S^SteiSldil.1 it* <1° PT.''Sefor necessbrio serCandida,oeu«rei"frma -Por,*?

potenciada por incompetencia e cornip- ^van ^ Prf/er,de confirmar a candidaturano prazo final _ p§fl|^ a reserva indigena na linha
oao, as duas coisas sao os dois grandes para a filiafao partidaria, em outubro. A sua preferencia e por um de fronteira n6s perdemos totalmente o
males do pais. O caos e inevit&vel. partido pequeno e ele assegura que nao tem aualquer compromisso controle sobre a soberania do pais, porque

Entio nio U saida? com o PMN e o PSC, que j& Ihe ofereceram a legenda. aquilo de repente e um territ6rio liberado.
f . ., ... E a reserva ianomami e a reserva tumucu-So yejo duas saidas: a pnmetra 4 um

c a outra um
mento deste que eu estou pretendendo

Certamentc o caminho mais dificil,

O que o senbor pretende coa este aovi-
mM"0? I 

i }r:h',Uma rccupcragao nacional. Uma parti- '1 
—**—'h

cipagao dc baixo para cima, em que os I : .1
cmprcsanos acabem sendo sensibiiizados. !-•; f*—=—1

lllafc- .• -¦ I - • 1 {»: 
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O senhor propõe uma possível candidato-
ra SM à Presidência?

Eu nüo proponho isso, mas nfio afasto
essa hipótese. E nâo precisa ser eu, pode
ser um outro qualquer. O que o Brasil está.^precisando c de ura governo com mais
competência e com mais autoridade, por-
que é um momento difícil em que as coisas
não podem ser resolvidas com pusilânimi-
dade.

O que é necessário nadar neste quadro
que está ai para que se consiga a recupera-
çio nacional?

Em primeiro lugar, ate hoje não conhe-
ço um planejamento de governo objetivo
que possa estar sendo seguido no momen-
to. Nos últimos tempos, eu sinto que nos-
tos governantes estão sempre atrasados
nas suas decisões, e correm atrás de fatos já
consumados, atropelados pelo processo.
Nós precisaríamos passar a comandar o
processo. Eu acho que o nosso Congresso
precisava sofrer ura trabalho de depura-
ção. o que não vai acontercer sem leis
eleitorais mais rígidas no que diz respeito á
seleção de candidatos para ocupar posições
no Congresso.

Qual será o leoa do seu movimento?
Eu já lancei o lema. É vencer, vencer e

vencer. Não existe hipótese de a gente
perder, ou abdicar ou desistir. E quem
quiser, quem sentir que pode me acompa-
nhar, vamos lá. Agora, quem nâo quiser
vai ficar para trás.

Quando o senhor terminará este movi-
meuto?

Eu só termino este movimento depois
que eu morrer ou depois que eu mudar o
pais.

Esta sua decepçio com o Congresso é
generalizada aas Forças Armadas?

Eu acho que é generalizada no nosso

pais. Aquela história dc e dando que se
recebe, meu Deus do céu, è uma das piores
coisas que eu já vi, pior que aquela história
da Lei de Gerson, de tirar vantagem em
tudo. Eu sinto vergonha dessa compra c

i venda de favores. O sujeito mercantiliza o
interesse da naçào. Isso e um absurdo, a
gente tem que virar isso tudo.

Que tipo de democracia o senhor defen-
de?

Uma democracia que nâo sirva de justi-
ficativa para um Congresso que só pensa
em legislar cm causa própria, ou um Judi-
ciàrio que só toma decisões absurdas como
as que a gente tem visto por ai, ou esse
Executivo inseguro, lento. Tem que ser
uma democracia que nâo sirva também dc
pretexto para que interesses internacionais
penetrem no nosso pais livremente. Essa é
outra coisa, nós não temos normas. Nós
achamos que democracia é qualquer um
fazer o que quiser aqui dentro. Aliás, os
paises ricos, os países poderosos, adoram o
sistema democrático, por isso ele abomi-
nam os sistemas totalitários, porque não
deixam eles entrarem, nâo há espaço.

Que ameaça externa tio grande ao Br*-
sil é essa?

O Brasil tem que participar do processo
internacional, mas como parceiro, e não
como escravo. O Brasil sofre hoje as conse-
qüèncias das pressões internacionais, não
deixam a gente andar para a frente no
campo tecnológico. Na área nuclear, por
exemplo, quando conseguimos colocar a
cabeça dc fora, forçaram um recuo. O
presidente Collor acabou cedendo, nos for-
çou a fazer um acordo binacional com a
Argentina, fazer uma agência binacional
de energia nuclear. Mas eu sabia que não
ia parar ai. O que eles fizeram? Nos força-
ram a aceitar a fiscalização da Agência

Na verdade, nós já estamos perdendo a
Amazônia. Aquilo é uma terra dificílima
de se controlar, e todos os indivíduos pene-
tram ali tranqüilamente. Temos que insta-
lar logo um sistema de cobertura de radar
na Amazônia, porque tem estrangeiro á
vontade andando por ali.

Como o senhor vê a presença de tropas
americanas na Guiana?

Com muita preocupação. É lógico que
eles estão se adestrando para a possibilida-
de de intervir lá eventualmente. A estraté-
gia das Forças Armadas americanas ê in-
tervir em qualquer lugar cm curto prazo c
já têm o beneplácito do Congresso para
isto. Existe o perigo de acontecer uma
coisa dessas? Eu não tenho dúvida dc que
existe. Dc repente, uma força militar pode
intervir numa região dessas, ocupar a área
ianomàni, com o beneplácito da ONU e
dessas entidades internacionais que estão
nas mãos dos americanos, dos paises ricos.

Existem militares que defendem o golpe
como a solução para a crise que o pais
atravessa?

Eu acho que no Brasil hoje tem muita
gente que pensa assim. Eu não sou desses,
eu sinceramente não acredito que isso pos-
sa resolver. Digo até o seguinte: a curto
prazo, traz soluções, mas não são dura-
douras e elas se deterioram com uma rapi-
dez muito grande. Agora, nós temos muita
gente, certamente, inclinada a uma solução
deste tipo, tanto no meio civil como no
meio militar.

E nas Forças Armadas é grande o mune-
ro de pessoas que acham que esta é a melhor
solução?

Dizendo com toda a honestidade, eu
não acho, não. Mas eu acredito que indivi-
duos poderiam aderir a um movimento
deste tipo, talvez numa quantidade maior
do que a gente poderia pensar, e repito:
tanto no meio militar quanto no meio civil.
Eu acho que nós estamos num momento
neste pais em que um golpe militar poderá
dar certo, no sentido dc ser bem sucedido,
sem derramamento de sangue, sem coisa
nenhuma, ou poderá ser o estopim de um
problema que nós nunca tivemos antes.

Por quê?
Porque o PT é muito organizado, c o PT

hoje na verdade é quase um exército, dc
indivíduos que são tão comprometidos que
dão dinheiro do próprio bolso para a so-
brcvivência do partido. Então, esse e um
negócio muito sério. O individuo adquire
uma afeição, de defesa, como se estivesse
defendendo seus próprios interesses. Ape-
sar dc o PT não ter nenhuma organização
militar, não tem soldado, nem armamento,
ele seria a base de uma estrutura de oposi-
ção que poderia levar este pais para uma
guerra civil.

O senhor acha então que o PT resistiria
ao golpe?

Eu acho que sim. E a opinião pública e
a imprensa estão muito mais esclarecidas
sobre esse comportamento autoritário.
Acho que seria um risco perigosissimo pa-
ra o pais. Agora, as coisas acontecem,
mudam dc feição com uma velocidade
muito grande. Somente um movimento pa-
rccido com o de 64, mas em proporções
muito grandes, de um reclamo maciço da
opinião pública, poderia levar este pais a
um golpe. As Forças Armadas não tomam
atitudes sozinhas. Elas sempre' tomam ati-
tudes empurradas pelo povo, a história
sempre foi essa.

E esse inconforniísmo que o senhor tem
em relação ao país e em particular com o
sucateamento das Forças Armadas c gene-
ralizado entre os militares?

Não é um inconformismo, não é revol-
ta, é uma constatação.
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sabem muito
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Por que o
este movimento "pela aahaçfto nacional"?

Porque este é um momento em que o
pais está pedindo socorro. Nós estamos
perto do caos. Não queremos enxergar
quanto perto do caos estamos.

Por que o «eahor diz que o paia está
próximo do caos?

Porque ninguém agüenta uma inflação
de 30% a 40% com perspectiva de aumen-
tar. È impossível que uma sociedade comi-
ga sobreviver a um processo de deteriora-
ção econômica deste tipo. A miséria está ai
na rua. Fome, doença, os hospitais caindo
aos pedaços. E esta miséria infelizmente é
potenciada por incompetência e corrup-
ção, as duas coisas são os dois grandes
males do pais. O caos é inevitável.

Então não há saída?
Só vejo duas saidas: a primeira é um

choque econômico c a outra é um movi-
mento deste tipo que eu estou pretendendo
fazer. Certamente é o caminho mais difícil,
mas é o mais duradouro, porque o choque
tem duração de alguns meses.

O que o senhor pretende com esle movi-
mento?

Uma recuperação nacional. Uma parti-
cipaçâo de baixo para cima, em que os
empresários acabem sendo sensibilizados.
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Os banqueiros sabem muito bem, e se nâo
sabem deviam se aperceber disso, que eles
estão construindo um castelo dc cartas,
sem estrutura alguma por baixo. Eles estão
ganhando rios dc dinheiro, mas é um di-
nheiro cscriturário. Daqui a pouco isso
nâo vai valer mais nada, porque o pais
todo nâo vai valer mais nada. O que me
preocupa é que nosso Congresso não de-
monstra sensibilidade nem ética com a na-
ção como um todo. A gente sente que essas
decisões, essa pressão sindical que estamos
vendo na televisão c uma pressão nítida-
mente eleitoreira, que quer destruir uma
estrutura para poder provar que a dele é
melhor, que a dele vai sobreviver. Cuida-
do. pode não sobreviver ninguém.

Por que o senhor diz iam?
Porque acho que o descontrole eco nó-

mico leva a um desajuste social de dimen-
sòcs imponderáveis, e a gente de repente
não sabe o q ue pode acontecer. E é por isso
que precisamos de Forças Armadas fortes,
porque esta é a última cidadela. No final,
quando tudo mais perder o controle, pelo
menos restarão as Forças Armadas.

Este não é o cenário de mu golpe miB-
tar?

Eu digo ate que não é bem o cenário de
um golpe militar, eu digo que seria uma
revolução do povo. O povo já está perden-
do o controle, porque não respeita mais as
instituições, essa que é a verdade. De re-
pente, vamos ter uma desobediência social
coletiva total, o caos. E o meu medo é dc
que o pais se subdivida.

O senhor traça uma situação de muita
convulsão social, em que as Forças Armadas
intervém, que lembra muito o cenário de
1964.

Eu digo o seguinte: tem duas maneiras
dc as Forças Armadas participarem. As
Forças Armadas atuando ainda sob o co-
mando institucional do pais ou as Forças
Armadas fuocionando como ato próprio,
elas mesmas estabelecendo as normas e as
regras. Eu acho que ainda estamos na pri-
meira fase. que teve como exemplo a atua-
ção das Forças Armadas na conferência,
mundial de ecologia realizada no Rio, em
1992, que mostrou como um pequeno mo-
vimento das Forças Armadas regulares
conseguiu por um período uma espécie de
oásis de segurança extraordinário. Aquilo
para mim funcionou como um exemplo de
que a gente ainda tem um último recurso
para segurar qualquer tipo de descontrole
social neste pais.

Há risco de golpe militar?
Não, o momento que estamos vivendo e

a própria sociedade têm uma situação dife-
rente de 64. Eu sinto que se fizessem uma
pesquisa honesta perguntando "Você 

quer
a volta do regime militar?", não é nem um
regime militar, mas a volta daquele, nós
teríamos surpresas grandes. Porque, bem
ou mal, de 64 a 85, foi uma época que
vivemos em que as coisas não estavam
piores do que estão hoje, essa que é a
verdade.
— O senhor acha que a maioria preferiria a
volta dos militares?

Internacional de Energia Atômica, que es-
tá na mão dos EUA.

Porque com a reserva indígena na linha
de fronteira nós perdemos totalmente o
controle sobre a soberania do pais, porque
aquilo de repente é um território liberado.
É a reserva ianomámi e a reserva tumueu-
maqui, na fronteira com a Guiana. E nós
corremos grandes riscos de perder essas
duas áreas. Daqui a pouco os mapas ame-
ricanos vão aparecer com aquela área ris-
cada, como se fosse uma área especial. E
depois, com muita tranqüilidade, a linha
passa a correr por baixo, e não por cima, e
a gente perde o território. Isso são perigos
que a gente corre.

E a Amazônia?

TEODOMIRO BRAOA

— Eu não sei se seria uma maioria defini-
da, mas acho que seria substancial o valor
da opinião que poderia desejar a volta de
uma ordem militar. O que não seria bom
para nós, não seria bom para os militares,
não seria bom para o pais. Nós temos que
encontrar unia saída dentro da democra-
cia, em toda a extensão da palavra, e com
dignidade. Entretanto, o que nós estamos
precisando muito é de governos cora mais
autoridade. Quando me perguntam se um
presidente militar resolveria, eu digo: não é
um presidente militar, pode ser um presi-
dente de origem militar.

— O seuhor acha, então, que o acordo
nuclear com a Argentina foi mn ma» negócio
para o pais?

Foi um péssimo negócio, e o povão não
sabe disso. Nós fomos pressionados a acei-
tar isso, e o governo Collor aceitou, mas o
Congresso ainda não assinou. Eu digo que
duas vergonhas nacionais são as reservas
indígenas na linha de fronteira, e isso é um
absurdo inaceitável, por mais que o [serut-
dor Jarbas] Passarinho queira justificar is-
so. A maior decepção da minha vida é que
o Passarinho tenha sido o pai disso.

Porquê?

a 

Aos 62 anos, o brigadeiro Ivan Moacyr da Frota encerrou sua
carreira militar na quinta-feira passada e imediatamente se

u a um novo desafio: salvar o Brasil do caos. Com uma
disposição messiânica, ele imagina sacudir a nação com uma pregação
contra a desordem, a incompetência e a corrupção. 

"O 
pais está

pedindo socorro", diz o Brigadeiro ao explicar sua decisão de criar o
Movimento de Democracia com Dignidade, com o qual pretende
reunir os 320 mil militares de reserva numa cruzada pela reconstitui-
ção nacional. Numa segunda etapa, revela ele, o MDD atingirá
também os oficiais da ativa. O objetivo do movimento é tomar o 

poder
e Frota garante que a intenção é chegar ao Planalto pela via
eleitoral. Por outro lado, ele acredita que parte substancial da

população deseja a volta do regime militar, descreve uma evolução

politica similar à que desembocou no golpe de 1964 e reconhece que há
militares favoráveis ao fim da democracia. Um golpe poderia levar o

país à guerra civil, adverte o brigadeiro, por causa da resistência dos
militantes do PT. "Se 

for necessário ser candidato eu serei", afirma
Ivan Frota, que só pretende confirmar a candidatura no prazo final
para a filiação partidária, em outubro. A sua preferência é por um

partido pequeno e ele assegura que não tem aualquer compromisso
com o PMN e o PSC, que já lhe ofereceram a legenda.
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Fràncatino (sem camisa an
g de borracha para comprar uma latadc óleo

Seringueiros ganham meio salário mínimo, não têm médicos ou escola e convivem com roubo de madeira

Contrabando rende

ROMERITO AQUINO
BRASILÉ1A, ACREI  O seringueiro

; Francalino Ferreira da Silva, de 67 anos,
| não conheceu pessoalmente o lider sindi-
cal Chico Mendes, assassinado em de-¦ zembro de 1988 no Acre por defender a
floresta das motosserras que invadiram
o interior do estado a partir do início da
década de 70. "O seu Chico defendia
unia vida melhor para dentro desses se-
ringais, mas isso não está acontecendo
agora", diz seu Francalino, que há 60

f anos só faz uma coisa na vida: cortar
[seringueira e produzir a borracha utili-
zada para fabricar

. pneus e outros artefatos j
usados no Sul do pais.

j Nascido e criado den-'tro do antigo seringal
Guanabara, que cm
1990, junto com outros

;seringais, veio a se
| transformar na Reserva
; Extrutivista Chico Men-
i des,-homenagem dos se-
| ringueiros do Acre a seu
;líder assassinado, seu
| Francalino tem no rosto a marca do
| 
abartdono a que ele e a maioria dos 2.300

,-seriiigueiros habitantes da reserva foram
relegados nos últimos anos.

Depois de sangrar diariamente dentro
da rfiata 120 seringueiras para extrair a
borracha, Francalino pode ser encontra-
do em sua colocação (local onde mora o

"No inverno, tem muita gente mor-
rendo aqui dentro porque nào consegue
enfrentar três dias dentro de uma rede
até alcançar a rodovia", diz seu Franca*
lino, ao lembrar que quando alguém
adoece nos seringais tem que ser trans-
portado por cerca de 20 seringueiros,
que atravessam as dezenas de igarapés
com água pelo pescoço.

Para seu Francalino e os seringueiros
Orlando Barbosa de Souza, Teodoro Fé-
Iix Rodrigues, Raimundo Rodrigues Li-
ma. Cosmo Maciel Gomes e Francisco
Cutuoso Pereira, que moram cm coloca-
çòes vizinhas, a criação da reserva Chico

O I bania alega que só tem 32 funcionários
para fiscalizar a floresta no Acre» mas o

Conselho Nacional dos Seringueiros
denuncia a corrupção de funcionários que
colaboram com a extração de madeiras,

levadas para São Paulo e exportadas

Mendes pelo Ibama até agora "nada"
representou de novo para os seringuei-
ros. "Está tudo muito pior. A gente nào
tem ramal, nào tem escola, nào tem mé-
dico. nào tem vacina e nem tem preço
para a borracha que nós cortamos , ex-
plica o seringueiro Orlando, morador da

 colocação Saudade, a 10 horas da rodo-seringueiro), Monte Branco, a 12 horas via que leva até o município de Brasiléia,
, \la?crç •' pe dentro da mata. Um na fronteira com a Bolívia.

; lugar onde de noite, na ausência da lua.
|sâo_as estrelas que iluminam o desçam-
| padô em que sào construídos os peque-noslarracos que abrigam os seringuei-
ros^eus filhos e suas mulheres.

Rtra chegar até a casa de seu Franca-
linoÇa viagem é sofrida: o visitante pre-cisa caminhar longas horas a partir da
BR-317 (município de Brasiléia) através
de pequenos e estreitos varadouros cer-
cados por milhares de espinhos das ta

Na maioria das colocações espalha-
das pelos quase um milhão de hectares
da reserva, que abrange os municípios de
Sena Madureira. Senador Guiomard.
Xapuri. Brasiléia e Assis Brasil, este na
fronteira com a Bolívia, os seringueiros
precisam extrair hoje irés quilos de bor-
racha para poder comprar uma lata de
óleo comestível vendida pelos marretei-
ros que circulam pela regiào vendendo

bocas, arbustos que fazem o entrelaça- mercadorias e comprando borracha. Hámento das gigantestas árvores da dez anos. segundo Raimundo Rodriguesfloresta amazônica. Lima. a situação era justamente inversa:

"O seringueiro do seringal Guanabara
trocava três latas de óleo por um quilode borracha".

Quando a borracha dos seringueiros
da reserva Chico Mendes não é trocada
por mercadorias e é vendida a dinheiro
brasileiro, o produto chega a alcançar
apenas C RS 25 o quilo, bem abaixo do
preço mínimo de CRS 69 estabelecido
pelo Ibama para o quilo da placa bruta
defumada (os seringueiros vendem a
borracha cm bola ou cm placa). Como a
produção média de um seringueiro che-
ga anualmente a 1.000 quilos, isto equi-

vale a dizer que sua^™"""~~~"' renda média mensal
nào ultrapassa os
CRS 2.100.

Outro grande pro-
blema que os scrin-
gueiros da reserva
vêm enfrentando hoje
sào os roubos de ma-
deira de lei. como o
mogno, a cerejeira, a

 castanheira, o cedro c
o cumaru ferro, reali-

zados pelas derrubadas ilegais financia-
das por donos de madereiras de Rio
Branco e de outros municípios.

O Conselho Nacional dos Seringuei-
ros (CNS), que administra a Chico Men-
des e outras pequenas reservas extrati-
vistas, considera que cabe ao governofederal, através do Ibama, a cuípa peloroubo das valiosas madeiras de lei e peloabandono dos seringueiros do Guanaba-
ra. "Estamos fazendo nossa parte, cons-
cientizando os seringueiros que devem se
organizar para proteger e empatar as
derrubadas das riquezas florestais que
eles mesmos usufruem", diz Robson
Braga, assessor do CNS.

O superintendente do Ibama no Acre,
Francisco de Assis Oliveira, explica que
o Ibama não dispõe de recursos para
investir em infra-estrutura dentro das
reservas e conta atualmente com apenas
32 funcionários para fiscalizar toda a
floresta acreana.

CRS 100 milhões
O Conselho Nacional dos Seringueiros cal-

cuia que, de janeiro a julho deste ano. já foram
derrubadas e contrabandeadas na reserva ex-
trativista Chico Mendes, e cm outras do Acre,
mais de quatro mil árvores de mogno, cedro,
cerejeira e castanheira, madeiras de lei de gran-de cotação no mercado internacional. Vendidas
em Rio Branco, na capital do eslado, essa
quantidade de madeira, pela estimativa do con-
selho, pode representar para seus contrabandis-
tas mais de CRS 100 milhões.

Segundo denunciou a assessora do conselho.
Benedita Esteves, as madeiras estão sendo reti-
radas ilegalmente por dezenas de madeireiras
clandestinas de Rio Branco, que usam a popu-laçào pobre da periferia da cidade para invadir
os fundos das reservas extrativistas e de lá
retirar semanalmente centenas de toras de ma-
deira de lei. Toda essa madeira, segundo Bene-
dita Esteves. vem sendo transportada por cami-
nhòes principalmente para Sào Paulo, onde é
beneficiada e exportada.

O ibama só atua quando o conselho pres-siona e, mesmo assim, quando emprestamos
um veiculo . denuncia a assessora, ao afirmar
que funcionários do órgão "estào sendo cor-
rompidos para colaborar com o roubo da ma-
deira das reservas extrativistas".

A ausência de fiscalização do Ibama está
sendo suprida pelos freqüentes empates (que
evita os desmatamentos) promovidos pelos se-
ringueiros. "Só no seringal Triunfo, a única
área ainda verde entre Rio Branco e o munici-
pio de Plácido de Castro, já fizemos este ano 12
empates", informa Benedita.

A grande preocupação atual do Conselho
Nacional dos Seringueiros, segundo Benedita, è
com o plano dos fazendeiros e madeireiros, que
querem derrubar nos próximos anos cerca de
4,5 milhões de hectares de floresta para fazer
pasto. Essa área. que eqüivale a quase uni terço
do território do Acre c ê bem superior aos 3
milhões de hectares já desmaiados no estado,
foi requisitada recentemente ao governador
Romildo Magalhães pelo presidente da Federa-
çào da Agricultura do Acre, Assuero Docas
Veroniz. (R.A.)

Canal salva

Fortaleza da

falta d'água

FLAMlNIO ARARIPE
FORTALEZA — Onde havia

apenas caatinga há 74 dias, na
extensão de 120 quilômetros en-
tre o sistema de açudes que
abastece Fortaleza, reduzido a
6% da capacidade, e o Rio Ja-
guaribe, começa a existir agora
um canal. Na obra, 48% con-
cluida, 5.480 trabalhadores lu-
tam para terminar tudo até 30
de agosto. Dia e noite, com .397 -
equipamentos pesados, o canal
avança 1,2 quilômetro diaria-
mente, para evitar o colapso no
abastecimento de d'água para
uma população de 2 milhões da
habitantes.

Na sexta-feira passada, o go-
vernador do Ceará, Ciro Gomes
(PSDB), levou para conhecer as
obras do canal o ministro do
Bem-Estar Social, Jutahy Maga-
Ihàes Júnior, responsável por
USS 20 milhões do custo total
do empreendimento — o gover-
no estadual entra com USS 28
milhões.

Para o ministro, ê a confir-
mação de sua tese contra a pul-
verizaçáo de recursos, para con-
centrar investimento numa obra
prioritária. "O canal é um exem-

pk? de capacidade gerencial.
Nào há maior desperdício do
que começar e nào terminar uma
obra", diz.

Ministro fica

entusiasmado
Segundo Ciro Gomes, o ca-

nal poderá irrigar 10 mil hecta-
res quando nào houver escassez
de água em Fortaleza, em solos
de 30 mil hectares já identifica-
dos como propícios à agricultu-
ra. Outra utilização cogitada,
disse, é como hidrovia. "O 

pre-
sidente Itamar Franco precisa
ver esse canal", exclamou o mi-
nistro Jutahy Jr.. do Bem-Estar
Social, ao sobrevoar a obra de
helicóptero.

Pronto, o canal vai injetar 5,4
metros cúbicos por segundo de
água (o consumo de Fortaleza é
de 10 milhões de metros cúbicos
por mês), e mesmo que nào cho-
va cm 94 pode manter o abaste-
cimento ate 95. A fonte é o Açu-
de de Orós, que está com 34%
da capacidade.

Cerca de um quarto do leito
do canal è de concreto, a maior
parte forrada de manta asfáltica.
tecnologia italiana. Num trecho
de 2,8 quilômetros, sob o Rio
Pirangi e a BR-304, o canal cor-
re dentro de tubos de aço. atra-
vês dos quais a água será bom-
beada para subir 11.20 metros.
O canal tem em média 3 metros
de lâmina d agua.

Outra estação elevatória terá
27,5 metros — o cimento daria
para fazer um prédio de 15 an-
dares. Apenas 5% dos terrenos
sào de pedra, como no trecho
12, onde já foram usadas 25 mil
toneladas de dinamite. Só no
trecho zero, a dinamite serviu
para tirar 25 mil metros cúbicos
de rocha.

Para a obra, 112 escavadeiras
vieram de várias regiões do pais.
Para trazer a manta asfática. três
fábricas em Sào Paulo deram
exclusividade na produção,
transportada em 420 viagens de
carreta, e cinco vôos da FAB
levaram as bombas de Sào Pau-
Io, que o fabricante teve de en-
tregar cm 50 dias.

Viagem
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| FAZENDA HOLAMBRA
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+ £ CIS 114*0, ou 2 x Cli 7.124,

ECLUSAS DO mit
LMDÓIA E CAMPOS DO
KKDAO. Hotel MORADA
DO SOL e NACIONAL IN
com vblta 4 FAZENDA
HOLAMBRA.
5 Mm. Salda 3/9 k noite
OU ILWO, ou2«Ct> 7 JM.
ENCANTOS Dt POÇOS DtCALDAS. Hotel NACIONAL
o melhor de
Poço» de Caldas.
MUi- Saída 3/9 4 noite.
CM 11750, ou
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PALACE (Curitiba). Passeio
de trem pela Serra do Mar.
S dia». Salda 3/9 4 noite.
Ctt 13.210. ou2«Ctt 7340,
BLUMENAU, VAU DO
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5 dUa. Salda 3/9 4 noite.CM 13.928, ou 21 Ctl 7.94S,

nUMURGO, VKXMA E
TtEZE TRÍAS.
Hotd RINAR em Fráriburgo.
S dtae. Salda 3/9 4 tarde
Ctt 14.928, ou 2,CM H.
KU DOKUAÇÉ
ESPETACULAR. Hotel
RECANTO DO PARQUE ou
TORRANCE (Toa). VHItando
Curitiba. 4s três Fronteiras
(Paraguai. Uruguai e
Argentina). Martng4 e
Londrina.
• dias. Salda 2/9 p/manháCM 18.310, o«2«Ctt 10451,

?
?
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OUARAPARL VTTÓMA E
PRAIAS. Hotel ALICE
VnOlUA ou VITORIA CENTER.
4 dias. Salda 4/9 p/manh4CM 13.710, ou 2 x CM 7 «5,
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Sérvios deixam montanhas

arrasando tudo ao 
passar

Retirada parece definitiva mas a ONU só hoje terá a certeza

o

sarajevo — Em longos e
poeirentos comboios, e cantando
vitória, as forças sérvias se retira-
ram ontem à tarde dos montes
estratégicos de Irnnan^Bjelasmea.-
deonde podiam atacar a última
rota de suprimento da capital da
Bósnia-Herzegovina. Cerca de 250
soldados franceses da força de paz
das Nações Unidas estavam ocu-
pando suas posições, mas o co-
mandante da ONU, general belga
Francis Briqucmont, disse que só
à noite ou hoje de manhã teria
certeza se a retirada foi total.

Como sinal de que estavam
realmente abandonando as mon-
tanhas, os sérvios destruíram tudo
o que deixaram para trás. Áo lon-
go da "estrada olímpica", que so-
bc o Monte Igman, incendiaram
todas as casas onde houve resis-
tência durante os combates. O fo-
go se elevava em meio ao que
restou do complexo da Olimpíada
de Inverno de 1984. "Estão des-
traindo tudo em sua passagem",
observou o brigadeiro Vcre-Ha-
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Soldados da ONV observant fogo proxwado por sirvios em relirada
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yes, subcomandante da ONU na
Bósnia. "É triste mas talvez seja
um sinal de que não pretendem
voltar."

A retirada servia alivia a pres-
são sobre Sarajevo, sitiada há um
ano e quatro meses, diminuindo
por enquanto a ameaça dos Esta-
dos Unidos de bombardear posi-
ções sérvias com a aviação da Or-
ganização do Tratado do
Atlântico Norte, a aliança militar
ocidental. Também permite o rei-
nicio, segunda-feira, das convcr-
saçôcs de paz de Genebra, na Suí-
ça, suspensas ante a negativa do
presidente bósnio, o muçulmano

Egito absolve

muçulmanos

de assassinato

CAIRO — O Tribunal Superior
de Emergência de Segurança do
Estado do Egito absolveu ontem
24 fundamentalistas muçulmanos
denunciados pelo assassinato, cm
1990, do presidente do Parlamen-
to egípcio, Rifaat al-Mahgub. A
sentença acusou a policia de tor-
tura e de foijar prova», num golpe
contra o governo no combate aos
integristas que lutam para criar
uma república islâmica. Dez dos
24 réus foram condenados de três
a 15 anos de prisão por posse de
armas e falsificação de documcn-
tos."A consciência da Justiça do
Egito rejeita o uso pela polícia de
todas as repugnantes formas de
tortura. Esta corte não aceita ne-
nhuma prova nem confissão obti-
da dos acusados mediante tortu-
ra", declarou o juiz Wahid
Mahmoud Ibrahim no tribunal.
Relatórios médicos comprovaram
que todos os detidos foram inter-
rogados com choques elétricos
nos órgãos genitais, pendurados
de cabeça para baixo ou chicotea-
dos. Os juizes disseram que a poli-
cia recorre á tortura "para 

justifi-
car sua incapacidade e impotência
para pegar os verdadeiros culpa-
dos".

Alija Izetbegovic, de negociar
com seus inimigos antes da lotai
retirada sérvia das montanhas.

Com a transformação da Bós-
nia cm uma confederação de três
repúblicas étnicas praticamente
acertada, os lideres muçulmanos,
sérvios e croatas devem discutir
ainda o futuro mapa do pais, últi-
mo obstáculo das negociações.
Havia combates ontem cm Brcko
e Mostar. Em protesto contra a
divisão do pais por critérios étni-
cos, cerca de mil bósnios protesta-
ram ontem na Praça das Nações
Unidas, em Genebra, diante da
sede européia da ONU. A policia
suiça isolou a sede da ONU com
arame farpado, colocou canhões

de água em posição e reteve vários
ônibus na fionteita.

Um importante médico da
ONU em Sarajevo, Patrick Peil-
lot, defendeu os critérios de sele-
çào dos feridos cm estado grave
que devem para receber tratamen-
to de urgência cm outros países:"Odeio esta atitude de supermer-
cado cm que cada governo quer
pegar os casos que lhe interessam.
Antes do caso da menina Irma
nos diziam que não tinham lei-
tos." O comitê medico da ONU
foi criticado, sobretudo pela In-
glaterra, por só incluir quatro
crianças na lista de 41 pacientes
que devem ser removidos com ur-
gcncia neste fim de semana.

Japão admite ter feito

guerra 
bacteriológica

TÓQUIO—Historiadores japo-
neses revelaram documentos que
comprovam uma verdade incó-
moda que o governo do Japão
sempre negou: o Exército Impe-
rial fez guerra bacteriológica con-
tra a China durante a Segunda
Guerra Mundial. Coincidência ou
não, a revelação foi feita no mes-
mo dia em que o rccém-empossa-
do primeiro-ministro Morihiro
Hosokawa — que vem inaugu-
rando uma política de reconheci-
mento dos erros do passado —
anunciava a disposição de indeni-
zar as vítimas do militarismo ni-
pónico da primeira metade do sé-
culo.

O historiador Shinichi Arai, da
Universidade de Surugadai, e um
grupo de pesquisadores descobri-
ram documentos compilados pela
notória Unidade 731. que fazia
experiências com seres humanos
para criar armas biológicas. Se-
gundo o jornal Asahi Sliimbun, as
provas foram encontradas no lns-
tituto Nacional da Defesa.

Um dos relatos conta que um
piloto espalhou pulgas contami-
nadas por bacilos sobre a provín-
cia chinesa de Hunan, cm novem-
bro de 1941. Duas semanas
depois, a Unidade 731 observa
que as autoridades chinesas infor-

maram sobre uma praga na rc-
gião.

No início da semana, Hosoka-
wa admitiu que o Japão fez guer-
ra de agressão na Ásia, durante a
Segunda Guerra Mundial e ao in-
vadir a China na década de 30. O
Partido Liberal Democrata
(PLD), que passou 38 anos no
poder, só reconheceu, dias antes
de cair, que o Exército recrutara
entre 100 mil e 200 mil mulheres
coreanas como "escravas se-
xuais".

Hosokawa estuda a aprovação
de um fundo de USS 9,5 bilhões
para indenizar as vitimas do im-
perialismo. Ele não acha suficicn-
te que o Japão manifeste arrepen-
dimento e peça desculpas.

O novo enfoque destina-se a
aliviar entre os vizinhos asiáticos
temores de que uma política ex-
terna japonesa mais participante
faça voltar o militarismo à re-
gião.

O Japão registra hoje o 48°
aniversário da rendiaçâo aos alia-
dos, a que foi forçado poucos dias
depois do lançamento, pelos Esta-
dos Unidos, de uma bomba atò-
mica sobre Hiroxima c outra so-
bre Nagasaki, que, em poucas
horas, causaram 240 mil vitimas.

Mafioso preso
| O capo mafioso Anto-
nio Messina, condenado

^a 11 anos de prisão por•tráfico internacional de
idrogas, foi detido na ma-
;drugada de sábado pela
fpolicia suíça, em colabo-
-ração com as autorida-
des italianas, entre Luga-

;no e Bellínzona. Messina
; pertence a uma família
jmafiosa ligada ao clã dos
•corleoneses, um dos gru-
;pos hegemônicos do cri-
;me organizado siciliano.

Sobreviventes
Equipes de resgate

localizaram dezenas de
sobreviventes nos es-
combros do Plaza Ho-
tel, na Tailândia, que
desmoronou sexta-feira
quando mais de 300
pessoas lá estavam. As
equipes não podiam
usar material pesado,
para não esmagar so-
breviventes. O último
balanço, não definitivo,
registra 62 mortos e 258
feridos.

'Governo 
palestino em Jerico

| Em entrevista ao diário francês Liberation, o diri-
!gente palestino Bassam Abu Charif propôs a criação
Ide um governo provisório palestino em Jerico, norte
•da Cisjordânia ocupada, para acelerar o emperrado
•processo de paz no Oriente Médio. Segundo ele, seria
.'uma forma de facilitar a negociação com os ísraelen-
ses de uma solução definitiva para os territórios

•árabes ocupados desde 1967, acabando com diver-' 
gências internas na OLP.

B3B MB II IBI "
Sflnapinr. India — AfP

? As comemorações da independência da índia e
do Paquistão, livres do colonialismo britânico des-
de 1947, transcorrem em clima de violência na
região fronteiriça da Cachemira. Enquanto ex-
cepcionais medidas de segurança vigoravam em
Srinagar (foto), onde se manifestaram milhares
de pessoas pela independência desta região de
maioria muçulmana (a única da índia hindu),
separatistas muçulmanos chacinaram 15 hindus
que viajavam num ônibus entre Kishtwar e Jammu.
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ICCESS6000
com Toca-éscoa a Laser.
AM/FM estéreo. Toca-discos laser com memória
programáwl. Bquafaador de 5 bandas Toca-discos
beta drive. Duplo cassete com auto stop e
duplicação dc fitas em aha velocidade. Permite
ouvir 2 fitas seqüencialmente Rack opcional.

Conjunto System CCE
SS4880.
Estéreo Equabzador.
Toca-dtscos Entrada
para CD. Racfc
opcional.

90 PEÇAS
A viita 12.950, 

~

ou6 x 3 999.- 23 994.
FIXAS

7DTEÇS5

kvMa 27.990,
ou 3 X 11 615. - 34 845.

FIXAS

Com Tcr ,;TTir

Pocket Stareo CCE PS 70 X.
AM/FM c^lórvn Fntr^H.» rnr.t
conversor

1.30 PECAS
A vista 2.290,
ou 3 X 950. - 2 850.

FIXAS

Guaitu
cm Dtíto

Alawr
(SEMP TOSHIBA)

LXipío Gíttcte

ü-

Conjunto System Semp Toshiba SI 3147.
Sintonizado* digital. AM/WOC/FM estéreo
Etjualüador de 5 banda* Duplo cassete
Entrada para CD Caixas acústicas bass reflex.
Racfc opcional. 6 meses de garantia normal
+ 6 meses dc garantia complementar

80 PEÇAS
A vi»tu 20.900,
ou2x 11.370.-22.740.

IXXAS

Conjunto Swtem a Laser Satnp Toshiba S113 CD.
FM/MW/SW. Duplo cassete com gravação sincronizada no CD
piayer Equafcador Karaoké Controle remoto 6 meses dc
garantia normal + 6 meses de garantia complement.ir.

50 PECAS
À vbta 33.900,
ou 2 xlS 440.-36 SS0.

FIXAS

Fabricado petaGlXÍ>Ttt%

J
|•e

S

1

£

Fntt«ij
rara

0^ 
POLYVOX

Stareo System Poiyvox Trivox 900.
AM/FM estéreo Toca discos Cassete deck.
Equaltudor. C.iixas acústicas Bass Reflex.

90 PEÇAS
A vbta 11.650,
ou 5 x 3 820.- 19 100.

FIXAS

Ctwv
4,| lu'ljilili. '' '

SECTORt t l C t f O n I c s

Micro System Sector SM 10007.
4 faixas oe ornii Duplo cacete cc?m copu cm
aha wkxidtKle e reproduçjo continua
Equaliraibr com 3 faixas 1 <X) Watts PMPO
Super Base.

70 PEÇAS
A vHta 8.990,
ou2x4 890, - 9 7S0.

FIXAS

Importado

1
m

Duplo Deck

A laser "

@

3 ¦91

Music C enter Cougar MC0 565.
Surrourid Sound AM/FM estétoj com 20
memónas Duplo deck com Hiqh Speed e
Continuous Play. Eqiuü/ador de 3 faixas
Toca discos laser dc 3 feixes com úsor LCD.
calendário musical c memória para 21 faixas.
Toca discos beit drtw? Entrada para
microfones e saída para headphone. Bn.>olt
Controle remoto Racfc opcional.

40 PEÇAS
A vHta 34.950,
ou 2 x 18 999. - 37 998.

FIXAS

knportodo Com Rdaglo fUUWUtniãW
ELECTRONIC PflODUCTS

Rádio Portátil Sounòaaign 2448.
Rádio AM/FM com TV Band Relógio
digital. Acorda com Buzzer (alarme)
Alça dc transporte Antena teiwcópica
FM/TV mais AM.

90 PEÇAS
ÀvMa 2.990,
ou 2 x 1.630.-3260,

FIXAS

i

Rádio Relógio Soundesign
Euro Styfe 3654.
AM/FM Digital Dígitos grandes Buaer
ao disparar soará hàíxo. aumentando
paulatinamente. Soooíc interrompe o
som do despertador, que voltará a soar
após 9 minutos Sleep. dormir ao som do
rádio com desligamento automático apos
59 mim^os ou menos. Alarme reset • o
despertador soará automaticamente após
24 noras Funciona lambem a
bateria 110/220 V.

90 PEÇAS
ÀvMa 2.990,
ou 2 x 1.630. - 3.260.

FIXAS

PONfO FRIO

Você em 1: lugar
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Bancos
Os banqueiros
sabem muito
bem que estão
construindo um
castelo de
cartas, sem
estrutura
alguma por
baixo

Salários
Essa pressão
sindical é
nitidamente
eleitoreira, que
quer destruir
urna estrutura
para poder
provar que a
dele è melhor

Golpe levaria 
país 

à 
guerra 

civil
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TEODOMIRO BRAGA
Por que o senhor decidis desencadear

este movimento "pela salvaçio nacional"?
Porque este é um momento em que o

pais está pedindo socorro. Nós estamos
perto do caos. Não queremos enxergar
quanto perto do caos estamos.

Por que o senhor diz que o pab está
próximo do caos?

Porque ninguém agüenta uma inflação
de 30% a 40% com perspectiva de aumen-
tar. É impossível que uma sociedade consi-
ga sobreviver a um processo de deteriora-
ção econômica deste tipo. A miséria está ai
na rua. Fome, doença, os hospitais caindo
aos pedaços. E esta miséria infelizmente é
potenciada por incompetência e corrup-
ção. as duas coisas sào os dois grandes
males do pais. O caos é inevitável.

Então nào há salda?
Só vejo duas saidas: a primeira é um

choque econômico c a outra é um movi-
mento deste tipo que eu estou pretendendo
fazer. Certamente c o caminho mais difícil,
mas é o mais duradouro, porque o choque
tem duração de alguns meses.

O que o senhor pretende com este movi-
mento?

Uma recuperação nacional. Uma parti-
cipação de baixo para cima, em que os
empresários acabem sendo sensibilizados.
Os banqueiros sabem muito bem, e se não
sabem deviam se aperceber disso, que eles
estão construindo um castelo dc cartas,
sem estrutura alguma por baixo. Eles estão
ganhando rios dc dinheiro, mas é um di-
nheiro escriturário. Daqui a pouco isso
não vai valer mais nada, porque o pais
todo não vai valer mais nada. O que mc
preocupa c que nosso Congresso não dc-
monstra sensibilidade nem ética com a na-
ção como um todo. A gente sente que essas
decisões, essa pressão sindical que estamos
vendo na televisão é uma pressão nitida-
mente eleitoreira, que quer destruir uma
estrutura para poder provar que a dele c
melhor, que a dele vai sobreviver. Cuida-
do, pode nào sobreviver ninguém.

Por que o senhor diz isso?
Porque acho que o descontrole econô-

mico leva a um desajuste social dc dimen-
soes imponderáveis, c a gente dc repente
nào sabe o que pode acontecer. E é por isso
que precisamos de Forças Armadas fortes,
porque esta é a última cidadela. No final,
quando tudo mais perder o controle, pelo
menos restarão as Forças Armadas.

Este nào c o cenário de wn golpe mili-
tar?

Eu digo até que não é bem o cenário dc
um golpe militar, eu digo que seria uma
revolução do povo. O povo já está perden-
do o controle, porque nào respeita mais as
instituições, essa que c a verdade. De re-
pente, vamos ter uma desobediência social
coletiva total, o caos. E o meu medo ê de
que o paiy.sc_suhdivüda,

Segurança
A Rio-92
mostrou que as
Forças
Armadas são
um último
recurso para
segurar o
descontrole
social neste país

O senhor traça uma situação de muita
convulsão social, em que as Forças Armadas
intervém, que lembra muito o cenário de
1964.

Eu digo o seguinte: tem duas maneiras
dc as Forças Armadas participarem. As
Forças Armadas atuando aindajoix_o co-
mando institucional do pais ou as Forças
Armadas funcionando como ato próprio,
elas mesmas estabelecendo as normas e as
regras. Eu acho que ainda es tantos na pri-
meira fase, que teve como exemplo a atua-
ção das Forças Armadas na conferência,
mundial dc ecologia realizada no Rio, em
1992, que mostrou como um pequeno mo-
vimento das Forças Armadas regulares
conseguiu por um período uma espécie de
oásis de segurança extraordinário. Aquilo
para mim funcionou como um exemplo dc
que a gente ainda tem um último recurso
para segurar qualquer tipo de descontrole
social neste pais.

Há risco de golpe militar?
Não, o momento que estamos vivendo e

a própria sociedade têm uma situação dife-
rente de 64. Eu sinto que se fizessem uma
pesquisa honesta perguntando 

"Você 
quer

a volta do regime militar?", não é nem um
regime militar, mas a volta daquele, nós
teríamos surpresas grandes. Porque, bem
ou mal, de 64 a 85, foi uma época quevivemos em que as coisas não estavam
piores do que estão hoje, essa que é a
verdade.

O senhor acha que a maioria preferiria a
volta dos militares?

Eu não sei sc seria uma maioria defini-
da, mas acho que seria substancial o valor
da opinião que poderia desejar a volta dc
uma ordem militar. O que não seria bom
para nós, não seria bom para os militares,
não seria bom para o país. Nós temos queencontrar uma saida dentro da democra-
cia, cm toda a extensão da palavra, e com
dignidade. F.ntretanto, o que nós estamos
precisando muito é de governos cora mais
autoridade. Quando me perguntam sc um
presidente militar resolveria, eu digo: nào c
um presidente militar, pode ser um presi-
dente de origem militar.

I—| Aos 62 anos, o brigadeiro Ivan Moacyr da Frota encerrou sua

j | carreira militar na quinta-feira passada e imediatamente se
lançou a um novo desafio: salvar o Brasil do caos. Com uma
disposição messiânica, ele imagina sacudir a nação com uma pregação
contra a desordem, a incompetência e a corrupção. "O 

pais está
pedindo socorro", diz o Brigadeiro ao explicar sua decisão de criar o
Movimento de Democracia com Dignidade, com o qual pretende
reunir os 320 mil militares de reserva numa cruzada pela reconstitui-
ção nacional. Numa segunda etapa, revela ele, o MDD atingirá
também os oficiais da ativa. O objetivo do movimento é tomar o poder
e Frota garante que a intenção è chegar ao Planalto pela via
eleitoral. Por outro lado, ele acredita que parte substancial da
população deseja a volta do regime militar, descreve uma evolução
política similar à que desembocou no golpe de 1964 c reconhece que há
militares favoráveis ao fim da democracia. Um golpe poderia levar o
país à guerra civil, adverte o brigadeiro, por causa da resistência dos
militantes do PT. 

"Se 
for necessário ser candidato eu serei", afirma

Ivan Frota, que só pretende confirmar a candidatura no prazo final
para a filiação partidária, em outubro. A sua preferência è por um
partido pequeno e ele assegura que não tem aualquer compromisso
com o PMN e o PSC, que já lhe ofereceram a legenda.
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O senhor propõe uma possivel candidatu-
ra sua á Presidência?

Eu nào proponho isso, mas não afasto
essa hipótese. E não precisa ser cu, pode
ser um outro qualquer. O que o Brasil está
^precisando c dc um governo com mais
competência c com mais autoridade, por-
que é um momento difícil cm que as coisas
não podem ser resolvidas com pusilánimi-
dade.

O que é necessário mudar neste quadro
que está ai para que se consiga a recupera-
çio nacional?

Em primeiro lugar, até hoje não conhc-
ço um planejamento de governo objetivo
que possa estar sendo seguido no momen-
to. Nos últimos tempos, eu sinto que nos-
íos governantes estão sempre atrasados
nas suas decisões, e correm atrás dc fatos já
consumados, atropelados pelo processo.
Nós precisaríamos passar a comandar o
processo. Eu acho que o nosso Congresso
precisava sofrer um trabalho dc depura-
çào, o que nào vai acontcrcer sem leis
eleitorais mais rígidas no que diz respeito à
seleção dc candidatos para ocupar posições
no Congresso.

Qual será o lema do seu movimento?
Eu já lancei o lema. É vencer, vencer e

vencer. Não existe hipótese de a gente
perder, ou abdicar ou desistir. E quem
quiser, quem sentir que pode mc acompa-
nhar, vamos lá. Agora, quem não quiser
vai ficar para trás.

Quando o senhor terminará este movi-
mento?

Eu só termino este movimento depois
que cu morrer ou depois que cu mudar o
pais.

Esta sua decepçio com o Congresso é
generalizada nas Forças Armadas?

Eu acho que è generalizada no nosso

pais. Aquela história de è dando que sc
reccbc, meu Deus do céu, é uma das piores
coisas que eu já vi, pior que aquela história
da Lei de Gérson, dc tirar vantagem cm
tudo. Eu sinto vergonha dessa compra c

lvenda de favores. O sujeito mcrcantiliza o
interesse da nação. Isso é um absurdo, a
gente tem que virar isso tudo.

Que tipo de democracia o senhor defen-
de?

Uma democracia que nào sirva de justi-
ficativa para um Congresso que só pensa
em legislar em causa própria, ou um Judi-
ciário que só toma decisões absurdas como
as que a gente tem visto por ai, ou esse
Executivo inseguro, lento. Tem que ser
uma democracia que não sirva também de
pretexto para que interesses internacionais
penetrem no nosso país livremente. Essa é
outra coisa, nós não temos normas. Nós
achamos que democracia é qualquer um
fazer o que quiser aqui dentro. Aliás, os
paises ricos, os paises poderosos, adoram o
sistema democrático, por isso cie abomi-
nam os sistemas totalitários, porque nào
deixam eles entrarem, nào há espaço.

Que ameaça externa tão grande ao Bra-
si! é essa?

O Brasil tem que participar do processo
internacional, mas como parceiro, e nào
como escravo. O Brasil sofre hoje as conse-
qüèncias das pressões internacionais, não
deixam a gente andar para a frente no
campo tecnológico. Na área nuclear, por
exemplo, quando conseguimos colocar a
cabeça dc fora, forçaram um recuo. O
presidente Collor acabou cedendo, nos for-
çou a fazer um acordo binacional com a
Argentina, fazer uma agência binacional
dc energia nuclear. Mas cu sabia que nào
ia parar ai. O que eles fizeram? Nos força-
ram a aceitar a fiscalização da Agência

Internacional de Energia Atômica, que es-
tá na mão dos EUA.

O senhor acha, então, qne o acordo
nuclear com a Argentina foi nm mau negócio
para o pais?

Foi um péssimo negócio, e o povão não
sabe disso. Nós fomos pressionados a acei-
tar isso, e o governo Collor aceitou, mas o
Congresso ainda nào assinou. Eu digo que
duas vergonhas nacionais são as reservas
indígenas na linha dc fronteira, e isso é um
absurdo inaceitável, por mais que o [sena-
dor Jarbas] Passarinho queira justificar is-
so. A maior decepção da minha vida é que
o Passarinho tenha sido o pai disso.

Por quê?
Porque com a reserva indígena na linha

de fronteira nós perdemos totalmente o
controle sobre a soberania do país, porque
aquilo dc repente é um território liberado.
É a reserva ianomámi c a reserva tumueu-
maqui, na fronteira com a Guiana. E nós
corremos grandes riscos de perder essas
duas áreas. Daqui a pouco os mapas ame-
ricanos vão aparecer com aquela área ris-
cada, como-sc-fosse uma área especial. E
depois, com muita tranqüilidade, a linha
passa a correr por baixo, c não por cima, e
a gente perde o território. Isso são perigos
que a gente corre.

E a Amazônia?
Na verdade, nós já estamos perdendo a

Amazônia. Aquilo é uma terra dificílima
de se controlar, c todos os indivíduos pene-
tram ali tranqüilamente. Temos que insta-
lar logo um sistema dc cobertura de radar
na Amazônia, porque tem estrangeiro á
vontade andando por ali.

Como o senhor vê a presença dc tropas
americanas na Guiana?

Com muita preocupação. É lógico que
eles estão sc adestrando para a possibilida-
dc de intervir lá eventualmente. A estraté-
gia das Forças Armadas americanas é in-
tervir cm qualquer lugar cm curto prazo c
já têm o beneplácito do Congresso para
isto. Existe o perigo dc acontecer uma
coisa dessas? Eu nào tenho dúvida de que
existe. Dc repente, uma força militar pode
intervir numa região dessas, ocupar a área
ianománi, com o beneplácito da ONU c
dessas entidades internacionais que cstào
mis mãos dos americanos, dos paises ricos.

Existem militares que defendem o golpe
como a solução para a crise que o pais
atravessa?

Eu acho que no Brasil hoje tem muita
gente que pensa assim. Eu nào sou desses,
eu sinceramente nào acredito que isso pos-
sa resolver. Digo até o seguinte: a curto
prazo, traz soluções, mas nào sào dura-
douras c elas sc deterioram com uma rapi-
dez muito grande. Agora, nós temos muita
gente, certamente, inclinada a uma solução
deste tipo, tanto no meio civil como no
meio militar.

K nas Forcas Armadas c grande o núroc-

Vergonhas
Duas vergonhas
nacionais são o
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ro de pessoas que acham que esta é a melhor
solução?

Dizendo com tixla a honestidade, cu
não acho, não. Mas eu acredito que indivi-
duos poderiam aderir a um movimento
deste tipo, talvez numa quantidade maior
do que a gente poderia pensar, e repito:
tanto no meio militar quanto no meio civil.
Eu acho que nós estamos num momento
neste pais cm que um golpe militar poderá
dar certo, no sentido dc ser bem sucedido,
sem derramamento de sangue, sem coisa
nenhuma, ou poderá ser o estopim de um
problema que nós nunca tivemos antes.

Por quê?
Porque o PT é muito organizado, c o PT

hoje na verdade é quase um exército, de
indivíduos que são tão comprometidos que
dão dinheiro do próprio bolso para a so-
brcvivéncia do partido. Então, esse é um
negócio muito sério. O indivíduo adquire
uma afeição, de defesa, como sc estivesse
defendendo seus próprios interesses. Ape-
sar de o Pr nào ter nenhuma organização
militar, nào tem soldado, nem armamento,
ele seria a base de uma estrutura de oposi-
ção que poderia levar este pais para uma
guerra civil.

O senhor acha então que o PT resistiria
ao golpe?

Eu acho que sim. E a opinião pública c
a imprensa cstào muito mais esclarecidas
sobre esse comportamento autoritário.
Acho que seria um risco perigosissimo pa-
ra o pais. Agora, as coisas acontecem,
mudam de feição com uma velocidade
muito grande. Somente um movimento pa-
rccido com o de 64. mas cm proporções
muito grandes, de um reclamo maciço da
opinião pública, poderia levar este pais a
um golpe. As Forças Armadas nào tomam
atitudes sozinhas. Elas sempre tomam ati-
tudes empurradas pelo povo. a história
sempre foi essa.

E esse inconformismo que o senhor tem
em relação ao pais e em particular com n
sucateamcnto das Forças Armadas e gene-
ralizado entre os militares?

Nào é um inconformismo. nào é revoi-
ta, é uma constatação.

Golpe
Somente um

movimento
parecido com o
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Reserva Chico Mendes esta abandonada
¦Seringueiros ganham meio salano mínimo, nào têm médicos ou escola e convivem com roubo de madeira

; ROMERITOAQUINO

; BRASILÉIA. ACRE — O seringueiro
; Francalino Ferreira da Silva, de 67 anos.
não conheceu pessoalmente o líder sindi-

ícal Chico Mendes, assassinado em de-
[zembro de 1988 no Acre por defender a
floresta das motosserras que invadiram
o interior do estado a partir do inicio da
década de 70. "0 seu Chico defendia
uma vida melhor para dentro desses se-
ringais. mas isso nào está acontecendo

¦ agora", diz seu Francalino, que há 60
: anos só laz uma coisa na vida: cortar
seringueira e produzir a borracha utili-
zada para fabricar

, pneus e outros artefatos ~

j usados no Sul do pais.
j Nascido e criado den-
tro do antigo seringal
Guanabara, que cm' 1990. junto com outros

(seringais, veio a se
| transformar na Reserva
: Extrutivista Chico Men-
,' des, homenagem dos se-
j riiigueires do Acre a seu
jlider assassinado, seu
(Francalino tem nó .n^ta

"No inverno, tem muita gente mor-
rendo aqui dentro porque nào consegue
enfrentar três dias dentro dc uma rede
ale alcançar a rodovia . diz seu Franca-
lino. ao lembrar que quando alguém
adoece nos seringais tem que ser trans-
portado por cerca dc 20 seringueiros,
que atravessam as dezenas de igarapés
com água pelo pescoço.

Para seu Francalino c os seringueiros
Orlando Barbosa dc Souza, Teodoro Fé-
li.x Rodrigues, Raimundo Rodrigues Li-
ma. Cosmo Maciel Gomes e Francisco
Cutuoso Pereira, que moram cm coloca-
çòes vizinhas, a criação da reserva Chico

O Ibania alega que só tem 32 funcionários
para fiscalizar a floresta no Acre, mas o

Conselho Nacional dos Seringueiros
denuncia a corrupção de funcionários que
colaboram com a extração de madeiras,

levadas para São Paulo e exportadas

"0 seringueiro do seringal Guanabara
trocava três latas dc óleo por um quilode borracha".

Quando a borracha dos seringueiros
da reserva Chico Mendes não é trocada
por mercadorias e c vendida a dinheiro
brasileiro, o produto chega a alcançar
apenas C RS 25 o quilo, bem abaixo do
preço mínimo de CRS 69 estabelecido
pelo Ibama para o quilo da placa bruta
defumada (os seringueiros vendem a
borracha cm bola ou em placa). Como a
produção média de um seringueiro che-
ga anualmente a 1.000 quilos, isto equi-

vale a dizer que sua
renda média mensal
nào ultrapassa os
CRS 2.100.

Outro grande pro-
blema que os serin-
gueiros da reserva
vêm enfrentando hoje
são os roubos de ma-
deira de lei. como o
mogno, a cerejeira—a—

Contrabando rende

CRS 100 milhões
O Conselho Nacional dos .Seringueiros cal-

cuia que, dc janeiro a julho deste ano, já foram
derrubadas e contrabandeadas na reserva ex-
trativista Chico Mendes, e em outras do Acre,
mais de quatro mil árvores de mogno, cedro,
cerejeira c castunheira, miideinis dc lei dc gran-de cotação no mercado internacional. Vendidas
em Rio Branco, na capital do estado, essa
quantidade de madeira, pela estimativa docon-
selho, pode rcprc?>entar para seus contrabandis-
tas mais dc CRS 100 milhões.

Segundo denunciou a assessora do conselho,
Benedita Esteves, as madeiras estão sendo reti-
radas ilegalmente por dezenas de madeirciras
clandestinas dc Rio Branco, que usam a popu-lação pobre da periferia da cidade para invadir
os fundos das reservas e.xtrativistas e de la
retirar semanalmente centenas dc toras de ma-
deira de lei. ioda essa madeira, segundo Bene-
dita Esteves. vem sendo transportada porcami-

"abandono a que ele e a maioria dos 2.300
;seringueiros habitantes da reserva foram
I relegados nos últimos anos.

Depois de sangrar diariamente dentro
jda mata 120 seringueiras para extrair a
I borcacha, Francalino pode ser encontra-' do em sua colocação (local onde mora o
seringueiro), Monte Branco, a 12 horas

jde viagem a pé dentro da mala. Um
| lugar onde cie noite, na ausência da lua.
jsâo-as estrelas que iluminam o desçam-

1 pado em que são construídos os peque-nosla.rtacos que abrigam os seringuei-
ros^eus filhos e suas mulheres.

: IJra chegar até a casa dc seu Franca-
, hno. a viagem é sofrida: o visitante pre-

j cisa caminhar longas horas a partir da
BR-317 (município de Brasiléia) através

; de pequenos e estreitos varadouros ccr-
,cados por milhares de espinhos das ta-

bocas, arbustos que fazem o entrelaça-
mento das gigantestas árvores da
floresta amazônica.

ií marca do Mendes"pejo Ibama até agora "nada"
representou de novo para os seringuei-
ros. "Está tudo muito pior. A gente nào
tem ramal, nào tem escola, não tem mé-
ilico. nao tem vacina e nem tem preço
para a borracha que nós cortamos", ex-
plica o seringueiro Orlando, morador da
colocação Saudade, a 10 horas da rodo-
via que leva até o município de Brasiléia,
na fronteira com a Bolívia.

Na maioria das colocações espalha-
das pelos quase um milhão dejicctarcs

...da reserva, que abrange os municípios de
Sena Madureira, Senador Guiomard.
Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil, este na
fronteira com a Bolívia, os seringueiros
precisam extrair hoje três quilos de bor-
racha para poder comprar uma lata de
óleo comestível vendida pelos marretei-
ros que circulam pela região vendendo
mercadorias c comprando borracha. Há
dez anos, segundo Raimundo Rodrigues
Lima. a situação era justamente inversa:

;. cãstãWfícíra, o cedro e
o cumaru ferro, reaii-

zados pelas derrubadas ilegais financia-
das por donos de madereiras de Rio
Branco e de outros municípios.

0 Conselho Nacional dos Seringuei-
ros (CNS). que administra a Chico Men-
des c outras pequenas reservas cxtraii-
vistas, considera que cabe ao governofederal, através do Ibama, a culpa peloroubo das valiosas madeiras dc lei e peloabandono dos seringueiros do Guanaba-
ra. "Estamos fazendo nossa parte, cons-
cientizando os seringueiros que devem
organizar para proteger e empatar
derrubadas das riquezas florestais que
eles mesmos usufruem", diz Robson
Braga, assessor do CNS.

0 superintendente do Ibama no Acre.
Francisco de Assis Oliveira, explica que
o Ibama nào dispõe de recursos para
investir em infra-estrutura dentro das
reservas e conta atualmente com apenas
32 funcionários para fiscalizar toda a
floresta acreana.

SC
as

njiõcs prindpflJmenje-^jafa-Sào^ãülõTõndc é"beneficiada 
c exportada.

O Ibama só atua quando o conselho prevsiona e, mesmo assim, quando emprestamos
um veiculo , denuncia a assessora, ao afirmar
que funcionários do órgão "estão sendo cor-
rompidos pira colaborar com o roubo da ma-
deira das reservas extrativistas".

A ausência de fiscalização do Ibama esta
sendo suprida pelos freqüentes empates (que
evita os desmatamentos) promovidos pelos se-
ringueiros. "Só no seringal Triunfo, a única
área ainda verde entre Rio Branco e o munici-
pio de Plácido de Castro, já fizemos este ano 12
empates", informa Benedita.

A grande preocupação atual do Conselho
Nacional dos Seringueiros, segundo Benedita, é
com o plano dos fazendeiros c madeireiros, que
querem derrubar nos próximos anos cerca de
4,5 milhões dc hectares de floresta para fazer
pasto. Essa área. que eqüivale a quase um terço
do território do Acre c é bem superior aos 3
milhões de hectares já desmaiados no estado,
foi requisitada recentemente ao governador
Romildo Magalhães pelo presidente da Federa-
çào da Agricultura do Acre, Assuero Docas
Veroniz. (R.A.)

Canal salva

Fortaleza da

falta d'água

I LAMlNIO ARARIPE
IORTALEZA — Onde havia

apenas caatinga há 74 dias, na
extensão de 120 quilômetros c.n-
ire o sistema de açudes que
abastece Fortaleza, reduzido a
6% da capacidade, e o Rio Ja-
guaribe, começa a existir agora
um canal. Na obra, 48% con-
cluida, 5.480 trabalhadores lu-
tam para lerminar tudo até 30
de agosto. Dia c noite, com 397
equipamentos pesados, o canal
avança 1,2 quilômetro diaria-
mente, para evitar o colapso no
abastecimento de d'água para
uma população de 2 milhões da
habitantes.

Na sexta-feira passada, o go-
vernador do Ceará. Ciro Gomes
(PSDB), levou para conhecer as
obras do canal o ministro do
Bem-Estar Social. Jutahy Maga-
Ihães Júnior, responsável por
USS 20 milhões do custo total
do empreendimento — o gover-
no estadual entra com USS 28
milhões.

Para o ministro, é a confir-
maçào de sua tese contra a pul-
verizaçào de recursos, para con-
centrar investimento numa obra
prioritária. "O canal è um exem-
pio de capacidade gerencial.
Nào há maior desperdício do
que começar e não lerminar uma
obra", diz.

Ministro fica

entusiasmado
Segundo Ciro Gomes, o ca-

nal poderá irrigar 10 mil hecta-
res quando nào houver escassez
de água em Fortaleza, cm solos
de 30 mil hectares já identifica-
dos como propícios á agricultu-
ra. Outra utilização cogitada,
disse, é como hidrovia. "O 

pre-
sidente Itamar Franco precisa
ver esse canal", exclamou o mi-
nistro Jutahy Jr„ do Bem-Estar
Social, ao sobrevoar a obra de
helicóptero.

Pronto, o canal vai injetar 5.4
metros cúbicos por segundo de
água (o consumo de Fortaleza é
de 10 milhões de metros cúbicos
por mês), e mesmo que nào cho-
va em 94 pode manter o abaste-
cimento ate 95. A fonte é o Açu-
de dc Orós. que está com 34°0
da capacidade.

Cerca de um quarto do leito
do canal é de concreto, a maior
parte forrada deanama-asfeltirn-~ tecnologia italiana. Num trecho
de 2,8 quilômetros, sob o Rio
Pirangi e a BR-304, o canal cor-
re dentro de tubos de aço, atra-
vês dos quais a água será bom-
beada para subir 11.20 metros.
O canal tem em média 3 metros
de lâmina d'água.

Outra estação elevatória tera
27.5 metros — o cimento daria
para fazer um prédio de 15 an-
dares. Apenas 5o o dos terrenos
são de pedra, como no trecho
12. onde já foram usadas 25 mil
toneladas de dinamite. Só no
trecho zero. a dinamite serviu
para tirar 25 mil metros cúbicos
de rocha.

Para a obra. 112 escavadeiras
vieram de várias regiões do pais.
Para trazera manta asfática, três
fábricas em São Paulo deram
exclusividade na produção,
transportada em 420 viagens dc
carreta, c cinco vôos da FAB
levaram as bombas de São Pau-
Io, que o fabricante teve de cn-
tregar em 50 dias.
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Sérvios deixam

INTERNACIONAL
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arrasando

i Retirada parece definitiva mas a ONU só hoje terá a certezaSARAJEVO — Em longos - ¦

0

poeirentos comboios, c cantando
Vitória, as forças servias se retira-
ram ontem à tarde dos montes
estratégicos de Igman c Bjelasnica,
de onde podiam atacar a última
rota de suprimento da capital da
Bósnia-Herzegovina. Cerca de 250
soldados franceses da força de pazdas Nações Unidas estavam ocu-
pando suas posições, mas o co-
mandante da ONU, general belga
Francis Briquemont, disse que só
á noite ou hoje de manhã teria
certeza se a retirada foi total.

Como sinal de que estavam
realmente abandonando as mon-
tanhas, os sérvios destruíram tudo
o que deixaram para trás. Ao lon-
go da "estrada olímpica", que so-
be o Monte Igman, incendiaram
todas as casas onde houve resis-
tência durante os combates. O fo-
go se elevava cm meio ao que
restou do complexo da Olimpíada
de Inverno dc 1984. "Estão des-
truindo tudo cm sua passagem",
observou o brigadeiro Vcrc Ha-
ycs, subcomandantc da ONU na
Bósnia. "É triste mas talvez seja
um sinal dc que não pretendem
voltar."

_ A retirada sérvia alivia a pres-são sobre Sarajevo, sitiada há um
ano e quatro meses, diminuindo
por enquanto a ameaça dos Esta-
dos Unidos de bombardear posi-
ções sérvias com a aviação da Or-
ganização do Tratado do
Atlântico Norte, a aliança militar
ocidental. Também permite o rei-
nicio, segunda-feira, das conver-
sações dc paz de Genebra, na Sui-
ça. suspensas ante a negativa do
presidente bósnio. o muçulmano

Egito absolve

muçulmanos

de assassinato

CAIRO — O Tribunal Superior
de Emergência de Segurança do
Estado do Egito absolveu ontem
24 fundamentalistas muçulmanos

—demmciados pelo assassinato, em
1990, do presidente do Parlamen-
to egípcio, Rifaat al-Mahgub. A
sentença acusou a policia dc tor-
tura e de forjar provas, num golpecontra o governo no combate aos
integristas que lutam para criar
uma república islâmica. Dez dos
24 réus foram condenados de três
a 15 anos de prisão por posse de
armas e falsificação de documcn-
tos."A consciência da Justiça do
Egito rejeita o uso pela policia dc
todas as repugnantes formas dc
tortura. Esta corte não aceita ne-
nhuma prova nem confissão obti-
da dos acusados mediante tortu-
ra", declarou o juiz Wahid
Mahmoud Ibrahim no tribunal.
Relatórios médicos comprovaram
que todos os detidos foram inter-
rogados com choques elétricos
nos órgãos genitais, pendurados
de cabeça para baixo ou chicotea-
dos. Os juizes disseram que a poli-cia recorre à tortura "para 

justifi-car sua incapacidade c impotência
para pegar os verdadeiros culpa-
dos".
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labservam Jogo provocou
Alija Izetbegovic, de negociar
com seus inimigos antes da total
retirada servia das montanhas.

Com a transformação da Bós-
nia em uma confederação de três
repúblicas étnicas praticamente
acertada, os lideres muçulmanos,
sérvios c croatas devem discutir
ainda o futuro mapa do pais, últi-
mo obstáculo das negociações.
Havia combates ontem cm Brcko
e Mostar. Em protesto contra a
divisão do pais por critérios étni-
cos, cerca dc mil bósnios protesta-
ram ontem na Praça das Nações
Unidas, cm Genebra, diante da
sede européia da ONU. A policia
suiça isolou a sede da ONU com
arame farpado, colocou canhões

por sérvios em retirada

dc água em posição e rcteve vários
ônibus na fronteira.

Um importante médico da
ONU em Sarajevo. Patrick Pcil-
lot, defendeu os critérios de sele-
ção dos feridos em estado grave
que devem para receber tratamen-
to dc urgência cm outros paises:

Odeio esta atitude dc supermer-
cado cm que cada governo quer
pegar os casos que lhe interessam.
Antes do caso da menina Inna
nos diziam que não tinham lei-
tos." O comitê médico da ONU
foi criticado, sobretudo pela In-
glaterra, por só incluir quatrocrianças na lista de 41 pacientes
que devem ser removidos com ur-
gência neste fim de semana.

Japão admite ter feito

guerra bacteriológica

TÓQUIO — Historiadores japo-
neses revelaram documentos quecomprovam uma verdade incò-
moda que o governo do Japão

maram sobn: uma praga na re-
gião.

No inicio da semana, Hosoka-
Wa admitiu que o Japão fVy gpgf

rial fez guerra bacteriológica con
tra a China durante a Segunda
Guerra Mundial. Coincidência ou
não. a revelação foi feita no mes-
mo dia cm que o rccem-cmpossa-
do primeiro-ministro Morihiro
Hosokawa — que vem inaugu-
rando uma política dc reconheci-
mento dos erros do passado —¦
anunciava a disposição de indeni-
zar as vitimas do militarismo ni-
pónico da primeira metade do sé-
culo.

O historiador Shinichi Arai. da
Universidade dc Surugadai, e um
grupo de pesquisadores descobri-
ram documentos compilados pelanotória Unidade 731, que fazia
experiências com seres humanos
para criar armas biológicas. Sc-
gundo o jornal Asahi Shimbun, as
provas foram encontradas no Ins-
titulo Nacional da Defesa.

Um dos relatos conta que um
piloto espalhou pulgas contami-
nadas por bacilos sobre a provin-cia chinesa de Hunan, cm novem-
bro de 1941. Duas semanas
depois, a Unidade 731 observa
que as autoridades chinesas infor-

ra dc agressão na Ásia, durante a
Segunda Guerra Mundial c ao in-
vadir a China na década dc 30. O
Partido Liberal Democrata
(PLD), que passou 38 anos no
poder, só reconheceu, dias antes
de cair. que o Exército recrutara
entre 100 mil c 200 mil mulheres
coreanas como "escravas se-
xuais".

Hosokawa estuda a aprovação
de um fundo dc USS 9,5 bilhões
para indenizar as vitimas do im-
perialismo. Ele não acha suficien-
te que o Japão manifeste arrepen-
dimento e peça desculpas.

O novo enfoque destina-se a
aliviar entre os vizinhos asiáticos
temores de que uma política ex-
terna japonesa mais participante
faça voltar o militarismo á re-
gião.

O Japão registra hoje o 48°
aniversário da rendiação aos alia-
dos, a que foi forçado poucos dias
depois do lançamento, pelos Esta-
dos Unidos, de uma bomba atõ-
mica sobre Hiroxima e outra so-
bre Nagasaki, que, cm poucas
horas, causaram 240 mil vitimas.

.Maiioso preso Sobreviventes
Srlnaoar, índia — AFP

, O capo mafioso Anto-•nio Messina. condenado
ali anos de prisão por
tráfico internacional dc
drogas, foi detido na ma-
drugada de sábado pela: policia suiça, em colabo-
ração com as autorida-
des italianas, entre Luga-
no e Bellinzona. Messina

.pertence a uma família

.mafiosa ligada ao clã dos
*corleoneses, um dos gru-
;pos hegemônicos do cri-
me organizado siciliano.

Equipes dc resgate
localizaram dezenas de
sobreviventes nos es-
combros do Plaza Ho-
lei, na Tailândia, que
desmoronou sexta-feira
quando mais dc 300
pessoas lá estavam. As
equipes não podiam
usar material pesado,
para não esmapr so-
breviventes. O último
balanço, não definitivo,
registra 62 mortos e 258
feridos.

Governo palestino em Jerico
Em entrevista ao diário francês Liberation, o diri-

gente palestino Bassam Abu Charif propôs a criação
de um governo provisório palestino em Jerico, norte
da Cisjordânia ocupada, para acelerar o emperrado
processo dc paz no Oriente Médio. Segundo ele. seria
uma forma de facilitar a negociação com os israelcn-
ses de uma solução definitiva para os territórios

.árabes ocupados desde 1967, acabando com diver-* gèncias internas na OLP.

A MAIOR VARIEDADE. O MENOR PREÇO. CRÉDfTO SUPERfÁCIL

O As comemorações da independência da índia e
do Paquistão, livres do colonialismo britânico des-
de 194 7. transcorrem em clima de violência na
região fronteiriça da Cachemira. Enquanto ex-
cepcionais medidas de segurança vigoravam em
Srinagar (foto), onde se manifestaram milhares
de pessoas pela independência desta região de
maioria muçulmana (a única da índia hindu),
separatistas muçulmanos chacinaram 15 hindus
que viajavam num ônibus entre Kishtwar e Jammu.
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Sérvios deixam montanhas

arrasando tudo ao 
passar

Retirada parece definitiva mas a ONU só hoje terá a certeza

A MAIOR VARIEDADE. 0 MENOR PREÇO. CRÉDffO SUPERFÁCIL

SARAJEVO — Em longos c
poeirentos comboios, c cantando
vitória, as forças sérvias se retira-
ram ontem à tarde dos montes
estratégicos de Igman e Bjelasnica,
de onde podiam atacar a última
rota de suprimento da capital da
Bósnia-Herzegovina. Cerca de 250
soldados franceses da força de paz
das Nações Unidas estavam ocu-
pando suas posições, mas o co-
mandante da ONU, general belga
Francis Briqucmont, disse que só
à noite ou hoje de manhã teria
certeza se a retirada foi total.

Como sinal de que estavam
realmente abandonando as mon-
tanhas, os sérvios destruíram tudo
o que deixaram para trás. Ao lon-
go da "estrada olímpica", que so-
be o Monte lgman, incendiaram
todas as casas onde houve resis-
tência durante os combates. O fo-
go se elevava em meio ao que
restou do complexo da Olimpíada
de Inverno de 1984. "Estão des-
truindo tudo em sua passagem",
observou o brigadeiro Vere Ha-
yes, subcomandantc da ONU na
Bósnia. "É triste mas talvez seja
um sinal de que não pretendem
voltar."

A retirada sérvia alivia a pres-
são sobre Sarajevo, sitiada há um
ano c quatro meses, diminuindo
por enquanto a ameaça dos Esta-
dos Unidos de bombardear posi-
ções sérvias com a aviação da Or-
ganização do Tratado do
Atlântico Norte, a aliança militar
ocidental. Também permite o rei-
nicio. segunda-feira, das convcr-
sações de paz de Genebra, na Sui-
ça, suspensas ante a negativa do
presidente bósnio, o muçulmano

ítamar assiste

hoje a posse

no Paraguai
ASSUNÇÃO — Sem muita em-

polgaçâo pelas ruas da cidade, to-
ma posse hoje no Congresso Na-
cional o presideniL du Paiaguai:-
Juan Carlos Wasmosy, eleito há
três meses, após 35 anos de re-
gime militar. Acompanhado de
cinco ministros, o presidente lta-
mar Franco desembarcou no mi-
cio da tarde no aeroporto de
Assunção e decidiu adiar seu re-
torno para às 20 horas de hoje.
para não perder o jogo decisivo
Brasil X Uruguai.

Para a solenidade de posse
eram aguardados quase todos os
presidentes dos países vizinhos,—
entre os quais Carlos Mencm,
da Argentina. Alberto Fujimori,
do Peru, e Patrício Alwin, do
Chile. Ontem eram esperadas ain-
da outras 67 delegações estrangci-
ras. Entre os populares para-
guaios comenta-se que Wasmosy
terá dificuldades junto ao Con-
gresso, onde não tem maioria.

Seu antecessor, Andrés Rodri-
guez, por sua vez, declarou aos
jornais nacionais nos últimos dois
dias que está "realizado". Ele en-
tende que foi o homem que abriu
passagem para a democracia pa-
raguaia. após derrubar nos dias 2
e 3 de fevereiro de 1989 o ditador
Alfredo Stroessner.
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Soldados da ONU observam fogo provocado por sérvios cm retirada

Alija Izetbegovic, de negociar
com seus inimigos antes da total
retirada servia das montanhas.

Com a transformação da Bós-
niu cm uma confederação de trés
repúblicas étnicas praticamente
acertada, os lideres muçulmanos,
sérvios e croatas devem discutir
ainda o futuro mapa do país. últi-
mo obstáculo das negociações.
Havia combates ontem em Brcko
e Mostar. Em protesto contra a
divisão do país por critérios étni-
cos, cerca de mil bósnios protesta-
ram ontem na Praça das Nações
Unidas, em Genebra, diante da
sede européia da ONU. A policia
suiça isolou a sede da ONU com
arame farpado, colocou canhões

de água cm posição c reteve vários
ônibus na fronteira.

Um importante médico da
ONU em Sarajevo, Patrick Pcil-
lot. defendeu os critérios de sele-
çào dos feridos cm estado grave
que devem para receber tratamen-
to de urgência cm outros países:"Odeio esta atitude de supermer-
cado cm que cada governo quer
pegar os casos que lhe interessam.
Antes do caso da menina Irma
nos diziam que não tinham lei-
tos." O comitê médico da ONU
foi criticado, sobretudo pela In-
glaterra, por só incluir quatro
crianças na lista de 41 pacientes
que devem ser removidos com ur-
géncia neste fim de semana.

Japão admite ter feito

guerra 
bacteriológica

TÓQUIO — Historiadores japo-
neses revelaram documentos que
comprovam uma verdade incò-
moda que o governo do Japão
M.inpiL negotfr
rial fez guerra bacteriológica con-
tra a China durante a Segunda
Guerra Mundial. Coincidência ou
não, a revelação foi feita no mes-
mo dia em que o rccém-empossa-
do primeiro-ministro Morihiro
Hosokawa — que vem inaugu-
rando uma política de reconheci-
mento dos erros do passado —
anunciava a disposição de indeni-
zar as vitimas do militarismo ni-

pónico da primeira metade do sé-
culo. "

O historiador Shinichi Arai. da
Universidade de Surugadai, e um
grupo de pesquisadores descobri-
ram documentos compilados pela
notória Unidade 731, que fa/ia
experiências com seres humanos
para criar armas biológicas. Sc-
gundo o jornal Asahi Shimbim. as
provas foram encontradas no Ins-
titulo Nacional da Defesa.

Um dos relatos conta que um
piloto espalhou pulgas contami-
nadas por bacilos sobre a provin-
cia chinesa de Hunan, em novem-
bro de 1941. Duas semanas
depois, a Unidade 731 observa
que as autoridades chinesas infor-

maram sobre uma praga na re-
gião.

No inicio da semana, Hosoka-
wa admitiu que o Japão fez guer-
ra de agressão na À.sia. durante a
Segunda Gut^fSTunurãtr~rrrnn--
vadir a China na década de 30. O
Partido Liberal Democrata
(PLD), que passou 38 anos no
poder, só reconheceu, dias antes
de cair. que o Exército recrutara
entre 1 (X) mil e 200 mil mulheres
coreanas como "escravas se-
xuais".

Hosokawa estuda a aprovação
de um fundo de USS 9.5 bilhões
para indenizar as vitimas do im-
pcrialismo. Ele não aelta suficien-
te que o Japão manifeste arrcpcn-
dimento e peça desculpas.

O novo enfoque destina-se a
aliviar entre os vizinhos asiáticos
temores de que uma política ex-
terna japonesa mais participante
faça voltar o militarismo á re-
gião.

O Japão registra hoje o 48°
aniversário da rendiação aos alia-
dos, a que foi forçado poucos dias
depois do lançamento, pelos Esta-
dos Unidos, de uma bomba alô-
mica sobre Hiroxima c outra so-
bre Nagasaki, que, cm poucas
horas, causaram 240 mil vitimas.

Mafioso preso Sobreviventes
SflnaMr. Índia — AFP

\ O capo mafioso Anto-
,nio Messina. condenado

a 11 anos de prisão por
tráfico internacional de
drogas, foi detido na ma-
drugada de sábado pela
policia suiça. cm colabo-
ração com as autorida-
des italianas, entre Luga-

,no c Bellinzona. Messina
pertence a uma familia

jjmafiosa ligada ao clã dos
corleoneses, um dos gru-

,pos hegemônicos do cri-
me organizado siciliano.

Equipes de resgate
localizaram dezenas de
sobreviventes nos cs-
combros do Plaza Ho-
tel, na Tailândia, que
desmoronou sexta-feira
quando mais de 300
pessoas lá estavam. As
equipes não podiam
usar material pesado,
para não esmagar so-
breviventes. O último
balanço, não definitivo,
registra 62 mortos e 258
feridos.

Governo palestino em Jerico
Em entrevista ao diário francês Libèralion, o diri-

gente palestino Bassam Abu Chanf propôs a criação
de um governo provisório palestino em Jerico, norte'da Cisjordânia ocupada, para acelerar o emperrado
processo de paz no Oriente Médio. Segundo ele, seria
uma forma de facilitar a negociação com os israelen-
ses de uma solução definitiva para os territórios
árabes ocupados desde 1967, acabando com diver-
gências internas na OLP.

? As comemorações da independência da índia e
do Paquistão, livres do colonialismo britânico des-
de 1947, transcorrem em clima de violência na
região fronteiriça da Cachemira. Enquanto ex-
cepcionais medidas de segurança vigoravam em
Srinagar (foto), onde se manifestaram milhares
de pessoas pela independência desta região de
maioria muçulmana (a única da Índia hindu),
separatistas muçulmanos chacinaram 15 hindus
que viajavam num ônibus entre Kishtwar e Jammu.
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Conjunto System CCE SS 6000
com Toca-discos a laser.
AM/FM estéreo Toco discos Liw com memória
programável Equah/aòor de 5 bandas Tcca-discos
beh (imv Duplo cacete com auto stop c
diipJicdcào dc fitai cm alta wJoddade Permite
CHr.1f 2 fitas seqüencialmente Rack opcional.
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Conjunto System CCE
SS4880.
Estéreo EquakMdor
Toca circos Entrada
para CO. Rack
opcional.
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À vista 12.950,
ou 6 x 3 990 . 23 994

FIXAS

Pocket Stereo CCE PS 70 X.
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Dupio Deck

A laser
Music Center Cougar MC D 565.
Surround S.xjrid. AM. FM estéreo com 20
mcnx^rtíT. EXrpio deck com High Speed e
Conttnuous Poy EífkiL'at>5? de 3 latxjs
Tocj-dísccft laser de 3 I«txcs com visor LCD
calendirio niusicaJ e memória para 21 faixa*.
Tocadecos heh dn\v Entrada para
microfones c salda para hcadphorw Bu^of!
Controle rerrxjto Rack opcional.
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 Rádio Relógio Soundesign
EufO Style 3654.

Rádio Portátil Soundesign 2448.
Rád» AM/IX com FV Barxl Relógio
dwítal Acorda com Buíat Warmei
AÍa de transporte Antena tek-sc£>piea
FM/TV mais AM

90 PECAS
À vista 2.990,
ou 2 X 1 630. - 3 260,

FKAS

i

AM/FM D)f}]t.)l Dígitos grarxies Bimer
ao dtsparar soará baixo, aumentando
paulatmarrxT.te Soooje aitenompe o
som do desfx-rtatkf. qje vriltara a soar
ap>> 9 minutos SJeep clormtr m «xn do
rádio con desfyamento jutomalico ap»
59 minutos ou menos Alamv revi o
despertador soará automaticamente a[> is
24hor as Fvjncicoa também a
bateria 110/220 V
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À vista 2.990,
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INTERNACIONAL JORNAL DO BRASIL

iados do 
planeta passam 

de 18 milhões
"rgg° d<* "*"" *">W«*l Acomoda p.fe ricos e I™ a ONU a ,emer um colapao da* forma, de assistótò,

CSl»iSlS*fe.í- ra. » -St£%m&b' *% ¦ ¦•~Wfv-iv%^.vwM:?MmA'i-«mím,iis***.<n~*~~~»*.-.,,... , ... app — Zoewolde Holanda. 1/8/92
MÁRIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

LONDRES — Pelas contas do Al-
to fgmissariado das Nações Uni-
dar-fara Refugiados (Acnur), um
em cada grupo de 134 dos 5,2 bi-
Ihões de habitantes do planeta vive
expulso de sua terra natal, perse-
guido por motivos políticos, reli-
gioSos, racistas ou nacionalistas. A
contabilidade oficial dos refugiados
reúne 18,8 milhões de pessoas sem
direito à liberdade de viver em seu
pais de origem. São indivíduos cuja
vida tornou-se tão intolerável que a
única solução foi cruzar uma fron-
tejra, e que ganham uma sobrevida
em novo pais — mas uma sobrevi-
da que se tem mostrado quase tão
intolerável quanto a vida que dei-
xaram para trás.

A explosão do conflito na anti-
ga Iugoslávia c a implosão do im-
pério soviético no Leste europeu
trouxeram os refugiados de novo
para o espaço nobre da midia in-
ternacional. Em 1970, o mundo
trajava seus 8 milhões de refugia-
dos como figuras quase exóticas
que mereciam cuidado e proteção
dç uma entidade especialista como
o Acnur. Hoje o mundo trata o
Acnur como um curativo necessá-
rio para conter a hemorragia dos
refugiados que ameaçam invadir os
paises mais ricos cm busca de sua
sobrevida. Massificou-sc o movi-
mento de refugiados. Profissionali-
zou-sc o tratamento. O medo de
um colapso populacional gencrali-
zado levou os países do Primeiro
Mundo a financiar o trabalho de
proteção e contenção dos refugia-
dos com USS 1.3 bilhões de verba
anual para o Acnur.

A matemática dos refugiados se-
ria muito mais assustadora se nas
contas do Acnur estivessem os mi-
grarttes que buscam uma sobrevida
dentro das fronteiras dos próprios
paises. Existem mais de 20 milhões
de pessoas refugiadas em casa. O
número cresceria mais ainda se o
conceito de refugiado da ONU fos-
se expandido da sua caracterização

itunas gtwrra na

política para o campo econômico."Extrema 
pobreza c privação, per-scguiçào e tortura também podemser ameaças diretas á sobrevivência.

Os conceitos de refugiados políticos
c econômicos se confundem hoje
em dia. O problema é que não exis-
tem organizações internacionais
para tratar dos refugiados econô-
micos, e o Acnur está esgotando o
limite de sua capacidade com os
refugiados políticos", diz Nanda na
C hampassak, relações-públicas do
Acnur em Londres.

Os 18 milhões de refugiados ofi-
ciais da ONU fazem parte de um
clube seleto. São elementos que se
encaixam na definição estabelecida

A/lo/JB

'ia uni ano
na carta da ONU que deu origem
ao Acnur. cm janeiro de 1951. O
processo de seleção dos candidatos
aos atendimento começa quando se
diferencia um refugiado de um imi-
grante. "Os refugiados são pesssoas
que por motivos políticos, raciais,
nacionalistas ou religiosos são obri-
gadas a cruzar uma fronteira inter-
nacional cm busca de ajuda. O imi-
grante é alguém que por h\re e
espontânea vontade decide partir
Existe neste último caso um ele-
mento de escolha e uma preparação
antes da viagem. O refugiado não
tem escolha nem preparação: ele
foge para tentar a sobrevivência",
explica Champassak.

Mesmo com o apoio logístico e
moral fornecido pelo Acnur, além
da piedade internacional, os refu-
giados correm cada vez mais o risco
de não terem para onde fugir neste
mundo. A conta das minorias cr-
rantes está ficando alta demais. "Os
paises que nos sustentam com
apoio financeiro dizem que pedi-mos muito dinheiro, que nossas
operações estão ficando muito ca-
ras. Se um limite cm dinheiro vier a
ser estabelecido, seremos obrigados
a fazer escolhas dilicieis". admite
(. hampassak. tentando dizer que o
mundo caminha para a criação de
uma nova categoria de pedintes in-
temacionais. No futuro, existirão

A/ta/JB

refugiados com ajuda possível e re-
fugiados esquecidos.

Levantar dinheiro passou a ser
uma missão tão prioritária para o
Acnur quanto cuidar do repatria-
mérito de refugiados. Por isso, o
comissariado investe também em
propaganda, tentando mostrar o
que o mundo pode perder quando
abandona uma pessoa em estado de
vida intolerável. O folheto do Ac-
nur lembra que Albert Einstein,
Sigmund Freud. Mikhail Burishni-
kov, Rudolf Nureicv, Marlcnc Die-
trich. Marc Chagall. Richard Wag-
ner, Felipe González, Mario
Soares. Corazón Aquino c Victor
Hugo foram refugiados.

Bósnia absorve

40% das verbas
Na guerra civil da antiga lu-

goslávia. a ajuda humanitária for-
necida pelo Acnur a pedido do
secretário geral da ONU não es-
colhe beneficiários. Sérvios, croa-
tas e mulçumanos são tratados
igualmente, de acordo com a rela-
çáo entre necessidade e disponibi-
lidade de suprimentos.

Outra característica desta
guerra é a própria presença do
Acnur no espaço do conflito.
Uma entidade criada para viabili-
zar a sobrevida de refugiados gas-ta USS 420 milhões, cerca de 40%
de seu orçamento anual, em um
conflito onde não existem refugia-
dos, segundo o conceito oficial,
porque não existe o movimento
de pessoas entre fronteiras reco-
nhecidas pela comunidade inter-
nacional. "A nossa maior causa
de tristeza na antiga Iugoslávia é
o fato de o trabalho de ajuda
humanitária não ter podido in-
fluenciar o curso da guerra", diz
Nanda na Champassak, do Acnur
em Londres. Com muito menos
recursos do que gasta na Bósnia-
Herzegovina, o Acnur poderia re-
patriar e reinstalar uma grande
parcela dos 18 milhões de refugia-
dos existentes no mundo.

A guerra na Bósnia expõe o
Acnur a uma derrota moral sem
precedentes. Os mulçumanos so-
breviveram ao primeiro inverno
do conflito com as reservas que
haviam acumulado antes da guer-
ra. O inverno acabou sendo suave
no clima e na fome. Só que agora
as reservas estão esgotadas e o
Acnur só tem dinheiro para for-
necer alimentos ate o fim de outu-
bro. O próximo inverno deve che-
gar antes da solução para a
guerra, c depois dele são mínimas
as perspectivas de sobrevivência
dos refugiados pelos quais o Ac-
nur mais trabalha. (M.A S.)

AthvjbOnde eles estão
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Fonto Acnur

¦ ONU e Igreja
atendem a 1.500

pessoas no país

africanos

NANI RUBIN

Conseguir 
sair do pais natal

em busca de asilo é apenas
a primeira dificuldade enfrenta-
da por refugiados políticos. Elas
aumentam quando se chega a
um pais estranho e de língua
desconhecida. Mas se este pais é
o Brasil, os refugiados perce-
bem. rapidamente, que troca-
ram os conflitos políticos em
seus Estados de origem por uma
guerra menos evidente, da qual
todos os brasileiros são vítimas:
a da sobrevivência.

O representante em Brasília
do Alto Comissariado das Na-
çòes Unidas para Refugiados
(Acnur), Jaime Ruiz Santiago,
informa que o Brasil tem hoje
cerca de 1.500 refugiados. A
maior parte chegou ao pais en-
tre dezembro de 1992 e julho
deste ano. Só no Rio desem-
barcaram, nesse período, 831
pessoas. O Acnur é responsável
pela proteção legal dessas pes-
soas — é ele quem concede o
status de refugiado. A partir
dai, caberia ao governo brasilei-
ro assumir alguma responsabili-
dade.

"O 
problema c que não existe

uma política de refúgio no Bra-
sil . critica Cândido Fclíciano
da Ponte Neto. diretor da Cari-
tas. entidade tia Arquidiocese
do Rio com tradição na recep-
ção de refugiados políticos (nosanos 70. uruguaios, argentinos e
chilenos, considerados crimino-
sos comuns pelo regime militar
brasileiro, eram alojados num
galpão erguido no jardim da re-
sidcncia do cardeal D. Eugênio
Salles. hoje sede da Cantas).

A Cari tas é o órgão encarre-
gado de implementar, no Rio e
em São Paulo, as decisões do
Acnur. E ai começam as difieul-
dades. Segundo Ponte Neto. há
um critério do Acnur pelo qualum refugiado não deve ganharmais do que um cidadão do pais
que o abriga. Não é nada mal na
França, onde se vive decente-
mente com o salário minimo de
cerca de USS 1.000. Mas não no
Brasil.

"E impossível botar na cabe-
ça de um cara sentado num birô
lá em Genebra que o salário
minimo do brasileiro simples-
mente não dá", diz Ponte Neto.
Cada refugiado tem direito a
um quarto de hotel e duas refei-
çòes diárias, equivalentes a USS
80 mensais. A Caritas paga dire-
tamente o hotel e as refeições, e
fornece ainda CRS 600 mensais.

O angolano Ki

para que possam tomar cale e se
locomover.

A ajuda dada pelo Acnur é
mínima", reconhece Ponte Ne-
to. Este ano ele apresentou um
orçamento de USS 1.05 milhão.
Recebeu apenas USS 550 mil. O
número de refugiados aumentou
tanto nos últimos meses que a
missão do Acnur cm Brasília
deslocou um funcionário para o
Rio. para agilizar os trâmites
burocráticos de concessão de
asilo.

A maioria dos refugiados de-
sembarcados desde dezembro
\eio de Angola (480). do Zaire
(190) c da Libéria (27), mas há
também somaJianos, bósnios, cu-
banos c haitianos. Antes vinham

clandestinos cm navios, hoje che-
gam de avião, com visto de turis-
ta. O angolano Moussa Kahozi
Pinto, 30 anos. arrisca uma expli-
cação para a enorme massa de
refugiados africanos: "A embai-
xada do Brasil em Luanda é
uma das poucas que não fechou
as portas depois que a guerra civil
voltou a explodir em Angola",
diz.

Mas esta situação parece estar
mudando. O diretor da Caritas já
identificou, na recente diminuição
do número de chegadas, uma
possível interrupção na concessão
de vistos pelo Brasil. O que con-
firma a tendência internacional
dos governos de limitar cada vez
mais sua cota de generosidade.

¦ Entre frustração

e assistencialismo,

um percurso árduo

Até 
desembarcar no Rio, em

janeiro deste ano, o eletri-
cista Sebastião Dimena, 29 anos,
não sabia nada sobre o Brasil.
Alguém lhe disse, no Zaire, que
este era um bom pais de asilo.
Não apenas a ele: até 31 de ju-
lho. cerca de 200 zairenses che-
garam aqui, depois de fazer o
mesmo percurso — cruzaram a
fronteira com Angola e em
Luanda obtiveram passaportes e
visto para o Brail.

Como a maioria dos zairenses.
Sebastião e a mulher. Gozes
Muanza, tiveram o pedido de asi-
Io recusado — apesar dos confii-
tos políticos no Zaire, o Acnur.
Alto Comissariado da ONU para
Refugiados, não considera que o
pais apresente um quadro de per-
scguiçào individualizada, condi-
ção para a concessão de asilo po-
litico. Enquanto aguarda a
resposta ao recurso, ele passa os
dias com a mulher c a filha, uma
carioca de um mês c meio, entre o
quarto de hotel na Glória e a sede
da Caritas, entidade da Arquidio-
cese do Rio, no mesmo bairro da
zona Sul canoca.

O hberiano Gilbert Mensah,
30 anos. é um dos freqüentadores
assíduos da Caritas. Ele está há
um ano c meio no Rio. para onde
veio clandestino num navio de-

pois de fugir de um campo de
treinamento militar em seu pais.
Mensah já obteve o status de refu-
giado, e desde então faz trabalhos
temporários, como vender cerveja
na praia de Copacabana. "Não é
fácil conseguir trabalho. O Brasil
tem uma população muito grande
e tudo esta ocupado, mas é preci-
so ser paciente", diz.

As histórias se sucedem. A assis-
tente social da Caritas, Heloísa Nu-
nex sabe todas de «ir. assim como
conhece cada um pelo nome Em
reconhecimento, ha várias peque-
nas Hcloisas entre os refugiados,
inclusive a filha de Dimena.

O trabalho da Caritas é árduo,
apesar de nem sempre ser reco-
nhecido pelos beneficiados. "Não
estávamos preparados para aten-
der este volume de gente", admite
Heloísa. Em fevereiro, por exern-
pio. no auge da chegada de refu-
giados ao Rio, ela chegou a aten-
der 156 casos — sendo que um
caso pode incluir até sete pessoas.

Nesse esforço todo. a Caritas
se ressente da falta de ajuda dos
movimentos da raça negra c de
direitos humanos, governamen-
tais ou não. que se esmeram em
escrever cartas reivindicando algo— e páratr. por ai. "Cartas há
muitas, mas nunca alguém veio
aqui prestar algum tipo de assis-
téncia", reclama Cândido Felicia-
no da Ponte Neto, diretor da Ca-
ri tas. (N R )

0
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Equador tenta modernizar a sua economia

¦ Pequeno país produtor de petróleo não tem problemas de tráfico de drogas e violência política como vizinhos Peru e ColômJbiíi

Indígenas são -r?i 
Cl j ...

hjl 
Salvador inicia sua

recuperação 
pós-guerra

DON PODLSTA
Tho Washington Post

QUITO — Em dias claros, o
cone nevado do vulcão Cotopáxi
contrasta vivamente com o ccu
azul c o verde esmeralda dos pi-
cos mais baixos íjue cercam a ca-
pitai equatoriana. Nas ruas, o
movimento cria a impressão de
uma grande cidade, mas poucos
dos problemas habituais são cvi-
dentes — nem ar poluido nem
muitas noticias de crimes.

Entre o Peru e a Colômbia —
o que lembra tráfico de drogas e
guerrilha — o Equador vem
conseguindo contornar os males
que afligem seus vizinhos. O de-
bate político não é sobre quem
deve governar nem sobre a nc-
cessidade de reformas econòmi-
cas. Isto foi decidido cm eleições
desde 1978, quando o Equador
iniciou uma tendência que livrou
a América do Sul dos governos
militares dos anos 70. devòlven-
do-a aos civis.

Existe dissidência — uma re-
bcliâo indígena contra a propos-
ia governamental de moderniza-
çào e reforma agrária —, mas
limita-se praticamente ao blo-
queio de estradas e manifes-
taçòcs pacificas. Nada de car-
ros-bomba nem assassinatos de
lideres locais. As apreensões de
drogas não são nada. compara-
das com as quantidades rotinci-
ramente confiscadas na Colòni-
bia do rei da cocaína, Pablo
Escobar.

Até a localização do pais no
mundo, sobre a linha de latitude
zero — donde o seu nome —
evoca o papel do Equador como
terra jamais situada entre a vio-
lência dos cartéis da droga na
Colômbia, ao norte, e os ataques
do Sendero Luminoso no Peru.
ao sul Como este pais de 1 i mi-
lhòes de habitantes escapou ao
destino dos vizinhos andinos? "E

algo que tentamos explicar a nos
mesmos", diz Benjamin Ortiz.
editor do jornal Ho\\ oferecendo
várias possíveis razões, radicadas
na história do Equador.

Em primeiro lugar, segundo
Ortiz. os militares do Equador
não têm tradição de repressão.
"As forças armadas não têm a
reputação de gorilisnio do Cone
Sul", diz ele, referindo-se aos
governos militares da Argentina.
Brasil. Chile e Uruguai, que des-
truiram as liberdades civis e ma-
taram milhares de pessoas, na
tentativa de esmagar movimen-
tos revolucionários nos anos 70
e início dos 80.

Os militares equatorianos,
como observam Ortiz
e outro?» analistas, têm
uma tradição populis-
ta. atuando freqüente-
mente como fator das
mudanças. O sistema
de seguridade social c
o Banco Central surgi-
ram durante o gover-
no militar.

Na Colômbia c no
Peru. o poder político
tem sido tradicional-
mente manejado por
partidos representantes de elites
usurpadoras, enquanto no
Equador os partidos vêm sendo
uma \ ia para as camadas desfa-
vorecidas melhorarem de situa-
çào. 

"Nossos 
políticos não são

lào sofisticados como os da Co-
lómbia". diz Ortiz. "mas são
mais representativos "

O presidente Si\to Durán-
Ballén reflete o consenso poliu-
co do Equador. De centro-direi-
ia e ex-prefeito de Quito. Durán
foi eleito no ano passado, ven-

fi

cendo um rival que. como ele.
defendia a modernização da in-
chada burocracia e outras refor-
mas de livre mercado.

Tendo optado majoritaria-
mente pelo apoio ao movimento
latino-americano de prívatiza-
çáo c mercado aberto, agora os
equatorianos debatem como fa-
zer isso e com que rapidez. Al-
guns, notadamente os emprega-
dos de empresas estatais, sabem
que vão perder neste processo.

De modo geral. Durán conu-
Rouio' — 9/8t)í nua popular. Sua tare-

fa mais difícil é reali-
zar os prometidos
cortes no funcionàlis-
mo público. Nutrida
pelo boom do petróleo
dos anos 70 e inicio
dos 80. quando a eco-
noniia do pais cresceu

V cerca de 9% ao ano. a1 folha de pagamento
do governo aumentou
para meio milhão de
funcionários. Neste

ano. o crescimento econômico
baixou para 2%, c o Equador,
que produz 330 mil barris de
petróleo por dia. saiu da Organi-
zaçâo dos Países Exportadores
iie Petróleo (Opep).

Embora haja queixas dos que
associam a antiga prosperidade a
participação na Opep. a saída não
foi um desafio serio para Durán
A oposição a privatização vem da
esquerda, que argumenta que as
indústrias do petróleo c de tcleco-
municações são estratégicas e de-
\cm pertencer a nação.

Diinin Bailai

maior oposição
A oposição mais ruidosa vem

das comunidades indígenas, que.
segundo estimativas, representam
entre 15% da população (os que
vivem em comunidades puramen-
te indígenas) c 40%. Os Índios
estão irritados porque sua tentati-
va de apresentar um projeto alter-
nativo de reforma agrária ao
Congresso foi rejeitada recente-
mente, e eles foram mantidos
afastados do edifício do Congres-
so pela policia.

Os índios reivindicam mais
controle, inclusive direitos sobre
recursos minerais, sobre os 3 nn-
lhòes de acres de terra entregues a
eles no ano passado. Mas o pro-
testo dos indios. que eles classifi-
cam de rebelião, é mais um mcó-
modo para o governo do que um
problema político real.

Quanto ao fato de o Equador
escapar a violência do comércio
da droga, parece ser o resultado
de uma ação eficaz dos governos
anteriores contra os cartéis, possi-
velmente acompanhado de um
controle exercido pelos cartéis.

O maior chefe local da droga.
Jorge Rcycs Torres, foi apanha-
do numa batida policial no ano
passado. 

"Os cheíões da droga
nunca conseguiram estabelecer
uma base aqui", diz o diplomata
americano. Existe pouco ou no-
nhuni cultivo nativo de coca ou
papoula. 

"È uin país de transi-
to", diz um diplomata. "Não se
pode comparar o Equador á Co-
lômbia, ao Peru ou á Bolívia."
Noventa por cento da coca do
mundo são cultivados no Peru e
na Bolívia. E a Colômbia é sede
dos mais notórios cartéis da co-
caina. "Todos concordam com
uma coisa: não querem ver no
Equador o que aconteceu na Co-
lómbia e no Peru", constata o
diplomata americano. (D P.)

JOSÍ: MARIA MAYRINCK
SÀO PAULO — A situação politi-

ca começa a se estabilizar um ano e
meio após a assinatura do acordo
de paz entre o governo c as guerri-
lhas de El Salvador, mas os salva-
dorenhos ainda terão de lutar mui-
to para reconstruir uma economia
destroçada por uma guerra civil de
12 anos com mais de 50 mil mortos.
Sem a ajuda maciça dos Estados
Unidos, que deram USS 1,3 bilhão
de ajuda militar durante o conflito,
o pais está pedindo socorro ao Ja-
pão e á Comunidade Européia.

"Passamos 
pelo ajuste econòmi-

co c conseguimos um câmbio está-
vel. mas sofremos com a queda dos
preços internacionais do café", afir-
mou o ministro do Exterior de EI
Salvador. José Manuel Pacas Cas-
iro. O café é responsável por 25%
das divisas c 10% do PIB salvado-
renho, de USS 6 bilhões.

O caie é também garantia de
emprego e defesa do meio ambiente
para esse pais centro-americano de
apenas 21.393 km2 c 5.4 milhões de
habitantes. "Os cafezais são a nossa
última reserva verde, pois quase
não temos mais florestas", lamen-
tou o ministro.

Com uma renda per aipim de
USS 1.100 e uma divida externa de
USS 1.5 bilhões. El Salvador tenta
diversificar a indústria e reativar o
comércio, para recuperar sua eco-
nomia. Pacas anuncia que o gover-
no do presidente Alfredo Cristiani
pretende criar zonas francas e in-
centivar a criação de microemprc-
sas que aproveitariam a mno-de-o-
bra bara ta do pais p,i ra a
montagem e exportação de produ-
tos de multinacionais.

"A ajuda internacional deveria
ter crescido com o fim da luta ar-
mada, mas isso ainda não ocorreu

porque os mecanismos de emprésli-
mo são lentos", disse Pacas. Apesar
das dificuldades. El Salvador»ja
conseguiu a promessa de cerca de
USS 210 milhões do Japão. Alemã-
nha e Comunidade Européia. 

Boa parte desses recursos! se-
gundo o chanceler, será destinada
às áreas da saúde, educação, cultu-
ra c esportes, que foram prejudica-
das pela prioridade dada ao esforço
militar. As Forças Armadas, que
chegaram a ter M) mil homens"p'ara
combater as guerrilhas, foram" re-
duzidas á metade.

Democracia — O chanceler
de El Salvador disse que os ex-gúer*
rilheiros da Frente Farabundo
Marti de Libertação Nacional
(FMLN) se reintegraram na".v$a
política do pais e vão disputar, as
eleições gerais em março de 1994.

"Se 
ganharem, terão o podei",

garante o governo de Alfredo
Cristiani, eleito em 1989 pela di-
reitista Aliança Republicana Na-
cionalista (Arena), que ncgoçy?t},u
paz com a esquerda. Os guerri-
Ihciros lutam agora atrases das
rádios Venceremos e Fartihiji^o
Marli, que saíram da c!ande>tj.ni-
dade após o acordo de paz

"Acertamos uma anistia jjtoI
que beneficiou os dois lados,£»-
volvidos no conflito", informou
Pacas, justificando a anistia como
a melhor saída para virar uma
página dolorosa da história.¦ >"Sc
os responsáveis pelos crimes e vio-
laçóes dos direitos humanos los-
sem levados a Justiça, haverui-o
risco de poucos pagarem as contas
de muitos", argumentou o chan-
celer. O governo prepara tinrpro-
grama de ajuda ás vitimas d;i7uüi
armada, com atenção especial pa-
ra as famílias dos mortos e páraõs'
mutilados de guerra.
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SHOW COM IVAN LINS
i mmmfrmwwSMÊmm -

Fim da Linha - Mombaça

Flamboyant - Jota Maranhão/ Paulo César Feital

Copacabana Circu-lar - Flávio Dc Lyra

Reza Forte - Iza Franco/Clovis Cavalcante

Chuva de Vento - Delcio Carvalho/ Marcos Paiva

Bloco da Hiena - Paulo de Castro/Nilson Sant 'Anna

Barra Leblon - Lúcia Helena Silva/ Heloísa da Fonseca

Muamba - Jorge Vercilo

Piquenique à Beira-mar - Henrique Cazes

Vaca Margarida - Eduardo Brasil/ Kacio L.S. de Verçosa

O Baile - Aríete Carvalho Santos

Nômade - Maurílio Nunes
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Cante outra vez.

Venha assistir a 5? Eliminatória

do 3? Festival MPB Carrefour, hoje,
às 18h, na loja da Barra.

São 12 semifinalistas, com
12 músicas inéditas, em 12 melodias

diferentes. Tudo para você entrar,

cantar e curtir um super-show com

a participação especial de Ivan Lins.
Aproveitem, a entrada é franca e

o seu aplauso é o melhor prêmio.
Apoio Sony Music.
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Crise de identidade

- A exen?P|0 .ocorre com a ONU. a OTAN. a poderosaajjança militar dos países ricos do Ocidente, entrou em crise deidentidade apos o fim da guerra fria. Os sintomas também sào
parecidos: faltam inimigos e sobram problemas. Diante da ameaçasawetica, a OTAN criou "a mais eficiente estrutura de defesartjlitar da historia moderna", segundo definição do Los Angeles
Qties. Mas a guerra na Bósnia revelou as dificuldades da aliançamilitar para enfrentar uma situação de conflito real. Enquanto ossocios europeus da organização relutam cm aceitar uma operaçãoaferea contra os servios, os Estados Unidos tremem só cm pensarepi colocar tropas cm solo bósnio. E sem consenso os guerreiros doAtlântico Norte ficam também sem ação. A saida. segundo umrepresentante da OTAN. citado pelo jornal americano, seria a

participaçao ativa em futuras forças de pa/ internacionais. "IX'
outra lorma. vale a pergunta: para que serve a OTAN?".*

No avião com o papa
L^AmCtkaa A'rt"*5 «lecionados pela empresa:
ImriionSlS 

tn,Uunfn,'° 0 australiano Vem dançar «mi-ammo especial ao papa Joio go. Questão de honra com Jack
fauk) II. que viaja boje num Nichokon e Tom Cruisc e o
wWES£^°iSÍ!a 

* inoccn,e Vm mui'° «-

«iX mâiti 
£«££;

'terá uma cama com Eilt.P1fP1.1
ihaJdaquino a bordo. prcpan pela
¦Quando estiver açor-
!dado . poderá se en-
|treter com os três li)-

American teru
caviar, salmão,
vitela e torta de
chocolate.

Assim como aprendem a ler
C a lazer contas na escola as
crianças aprendem a ser vio-
Içntas na televisão. A eonclu-
são e da Associação de Psicó-
logos dos Estados Unidos, quee*ta convencida de que a agres-

• sao é uma conduta aprendida e

Lei sob medida
m Mais de 100 mil estrangei-

res estão ameaçados de cxpul-
sèo da Áustria por não se en-
quadrarem na nova lei de
residência que proíbe moradias
c»m menos de dez metros qua-dftidos. Também não se en-
<$adram na nova lei 73 mil
austríacos. O governo prome-teu ser compreensivo ao apli-
cjjr a nova norma.

ai

^fedida sem lei
-A Argentina também se as-

sfliha contra os imigrantes e
promete punir todas as empre-
sas que empregarem estrangei-
rOs ilegais. O governo se dispõe
também a vigiar melhor as
fronteiras para impedir a en-
Iraua ue lieuais.

Violência na TV
que uma vez fixada no cérebro
torna-se difícil de ser erradica-
da. Lconard Eron. da Comis-
são de \ iolência e Juventude
da Associação, garante que a
violência no video so aumen-
tou nos últimos 2(1 anos.

Terra minada
Um estudo do Departamen-

to de Defesa dos Estados Uni-
dos revelou que existem pelomenos 85 milhões de minas
não detonadas espalhadas pelasuperfície do planeta, prontasa explodir ao menor contato.
Segundo o estudo, 150 pessoas,a maioria civis, morrem a cada
semana pela explosão aciden-
tal destes artefatos. Do total.
35 milhões estão em 18 paísesda África. Só em Angola há 9
milhões. A Europa também es-
tá minada com 7 milhões de
minas, a maioria na cx-lugos-
lávia e na ex-URSS. mas algu-
mas são ainda do tempo da
Segunda Guerra Mundial.

~

A doce neta' Alessandra Mussolini ataca
de novo. A bela neta do dita-
dor italiano Benito Mussolini.
animada com os 50 mil votos
lAle recebeu quando se candi-
imitou a deputada, está se lan-
çando como candidata a
fc i i ü de N ú p o I e s.
nto-fascista MSI, no qualifiilita. é que reluta com a idéia,
tçmeroso de que o sobrenome•inviabilize eventuais alianças

T:ôm outros partidos.

pre-
O

cia

Se a moda pejja
Os 25 mil servidores da ad-

ministraçào central da Coréia
do Sul vão ser obrigados a fa-
zer decjaração pública de bens
A medida, decorrente de uma
lei de ética aprovada no mês
passado, faz parte de uma
caíTípnTrtra do uo\erno p.ir.icombater a corrupção na ad-
ministraçào publica

Moral baixo
Os russos descobriram a cau-

si do baixo moral do outrora
garboso exército vermelho: 60%
da tropa russa ainda não recebe-
ram o salário de julho, e aluuns
ainda não viram a cor do di-
nheiro de junho. A falta dc re-
cursos está impedindo também
que o Ministério de Defesa da
Rússia pague antigos direitos
adquiridos, como o aluguel das
casas dos oficiais.

PARABÓLICA

o<, O grupo guerri-
Jheiro Coordina-
'tíora Guerrillera
Jíimon Bolívar, da
jÇolòmbia. dispõe

de um orçamento
^ de USS 500 mi-
Jlhões para este
-ano. apenas USS
M) milhões a me-
rios do que a verba
dS Ministério da
Qefesa.
¦ Os cubanos es-
t&> aprendendo ra-
pidinho o que é in-
fiação. Depois que
ir governo liberou

o dólar para con-
sumo interno, os
preços dos produ-
tos importados nas
dipiotiendas subi-
ram até 50% . Em
dólar. oj course.
B O Japão conti-
nua com o maior
índice de expectati-
va de vida entre os
paises do mundo.
A esperança de vi-
da dos japoneses e
de 76 anos. Já a
das japonesas é de
82 anos

B E por falar em
anos: para uma
população de 56
milhões de habi-
tantes a França
tem 11 milhões de
pessoas com mais
de 60 anos e 15 mi-
Ihões com menos
de vinte.
¦ O progresso
Chegou ao Viet-
nam: depois de 18
anos foi inaugura-
do no país. o pri-
meiro campo de
golfe

China tenta conter euforia artificial
- Face às contradições 'capitalistas', 

um projeto olímpico para motivar a p0pulaçã<i,rbourhipr M- M —, _ rANV HOURRIt R
PliQUIM — A capital chinesa es-

lá irreconhecível. Canteiros de
obras e do metrô, demolição de
prédios antigos para construir no-
vos. engarrafamentos de trânsito,
mendigos nas ruas e batedores de
carteira nos mercados de rua. Sào
sinais claros de que a abertura eco-
nômica e a "economia de mercado
socialista" de Deng Xiaoping fize-
ram do fechado império do centro
um pais com com todos os proble-
mas típicos do capitalismo.

O frenesi não é conseqüência
apenas da palavra de ordem dc
Deng Xiaoping aos 1.2 bilhão de
chineses: "Enriqueçam." Mesmo
que a primeira conseqüência do en-
riquecimento rápido seja uma si-
tuação incontrolável. com o supe-
raquecimento da economia, cujo
crescimento é de 14% ao ano. Na
realidade, a efcverscéncia da socie-
dade chinesa esta também vincula-
da a um acontecimento esportivo, a
escolha dc Pequim para sede da
Olimpíada do ano 2000. Apesar do
prazo que ainda resta ao Comitê
Olímpico Internacional para optar
por Pequim, em detrimento de Sid-
nei. Berlim ou Manchcster. as auto-
ridades se comportam como se a
decisão estivesse tomada: a capital
está coberta de cartazes e faixas
coloridas dizendo que 

"uma China
mais aberta se prepara para a Olim-
piada". Até nos muros da Cidade
Proibida foram pintadas frases
enaltecendo "o sucesso do socialis-
mo á chinesa".

Num pais em que os símbolos
sào fundamentais, a escolha de Pe-
quím para sede dos Jogos Olimpi-
cos subentende que a China deixará
dc ser um pais marginalizado porcausa da repressão política e do
regime comunista a que ainda está
submetida. Internamente, é um
projeto para unir e mobilizar a po-
pulação em torno de seus dirigen*
tes. que se sentem ultrapassados pe-los demônios que escaparam da
cai xa de pandora do liberalismo
econômico. Os excessos dos investi-
dores, dos novos ricos, da juventu-
de dourada que só pensa em jogar

Routor— Pequim. 16/8 9?
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na Bolsa de Valores, dançar nas
discotecas ou jogar em cassinos tor-
miram a situação incontrolável.
tanto ilo ponto de visia econômico
quanto social.

Na área externa, e fundamental
para as autoridades chinesas que o
sucesso capitalista do regime seja
reconhecido pela comunidade in-
lernacional. Assim os Joiíos Olini*
picos se transformaram numa arma
diplomática da qual o governo chi-
nés quer se servir para virar a pági-na e fazer com que os massacres de
estudantes de 1989 caiam rápida-
mente no esquecimento. Com a or-
ganizaçào das Olimpíadas, a China
visa obter maior respeitabilidade na
área internacional.

IX-mIc já. o FMI admite que a
( htna e atualmente a terceira po-
téncia econômica mundial e que se-
ra a primeira no ano 2010.0 Banco
Mundial leva em conta o enriqueci-
mento da população, considerando

que a renda per capita de USS 2 mil
anuais dos chineses da classe média
coloca o pais entre os mais pròspe-ros do planeta.

Mas a euloria tem seus limites o
desenvolvimento econômico reduz-
se as províncias da costa sul, a con-
contração da renda criou uma cias-
se dc privilegiados que circulam em
carros importados, usam relógio
Rolcx de ouro, jogam na Bolsa,
remetem seus lucros para os bancos
de Hong Kong ou Cingapura, e
investem em empreendimentos
imobiliários de luxo.

Estes novos ricos não represen-
iam mais que 1% da população,
sobretudo urbana. No interior, o
milagre econômico ainda não che-
gou: a população rural — 80% d.»
chineses — vive em condições pre-
cárias e as vezes miseráveis. Trans-
portes, saúde, serviços sanitários
ainda funcionam como no tempo

Deng

em que a China era um pais fecha-
do e primitivo.

Eles passaram sem transição da
Idade Média para a civilização de
alta tecnologia c não estão prepara-dos para enfrentar os desafies deste
fim ile século. A abertura foi rápida
demais e a população não passou
pelos anos de adaptação gradativaas novas condições ", observa um
diplomata brasileiro.

Essas distorções, somadas a
imensa diferença de nível de vida
cnlrc as grandes cidadcs costeiras e
o campo, estão transformando a
C hina comunista no paraíso do ca-
pitalismo selvagem. Uma formula-
*cl explosão s<>c2»ii. de pesadas con-
s e q ü é n c i a s. n à o p o d e ser
descartada, sobretudo se o tema
mobilizador da Olimpíada perdersentido com a escolha de outra ci-
dado ou se a morte dc Dene Xiao-
pmg abrir uma fase dc turbulências,
com a possibilidade de golpe mili-
lar ou de guerra civil.

Em outubro do ano passado, o
U" Congresso do Partido Comu-
ilista da C hina oficializou o "sócia-
lisnío com características chinesis",
.i economia de mercado socialis-
ta , ou seja, a transformação da
economia marxista num sistema ii-
beral e aberto. Esta decisão formal,
introduzida então na Constituição
do país. loi considerada na época
como " uma vitória de IX-ng Xiao-
pmg Mas o homem-forte da Chi-
na obteve outra vitória, muito mais
importante, á sua maneira prattmá-

í ntrtorTtnrnr lesoíveu o pro-blema de sua sucessão nonK-ando
um colégio de três futuros herdeiros
para governar o pais.

Na área política, Deng promo-veu Jiang Zemm. um de seus afilha-
dos. Na econômica, deu tinios os
pixleres a Zhu Rongji, ex-prefeito
de Xangai, um engenheiro compc*
tente já chamado de Gorhadwv chi-
fi-rvfuia desespero da velha guardastalinista. Efir tercciro lugar, paraagradecer-lhe os friyores prestados

durante a re-
pressão de 1989.
mantevê L i
Peng como pri-
meiro-ministro.
apesar dc ser
um dos repre-
sentantes da li-
nha dura e anti-
reformista.

Uma crise
cardíaca deixou
Li fora do pa-
roo, e hoje o go-
verno chinês e
de fato dividido
p*'r Zhu e Jiang.
Ambos ja se
a c e r t a r a m
quanto a paru-
lha das rcspon-
síibilidades go-
v ornamentais. A
Zhu coube o supcrminístério ectv
nomico e. desde o começo do julho,a presidência do Banco da China. A
Jiang. a tarefa de manter o siMesn»*

'pragmática

v;

tm li

político fechado
li o r d a d o d e
Mao Isé-tung:
10 milhões de
chineses po-
voam os guiai!\
do centro do
pais. a policia
secreta o discre-
ta mas atuante,
presos políticos
ou comuns são
executados su-
iiiariamente to-
das as semanas

A Anistia In-
lernacional de-
nunciou em re-
latório avente o
desrespeito dos
direitos huma-
nos na China,
que inclui çam-

pos de concentração, exílio do dissi-
dentes, prisão do Oposicionistas.

A partilha do poder por Zhu <•
Jian g ainda o tranqüila porque

Deng continua v uo. Mas sua
morte anunciada — tom 89 anos e
sofre de câncer nos testículos -
M.-rá certamente o sinal do partidadc unia luta do bastidores entre os.
dois delfins.

Jiang tom trânsito fácil na área
militar, uma carta importante na
China porque as forças Armadas •
têm amplo domínio sobro o PC i:
também um poder econômico res-
potável, já que administram fa-

—Luu, restaurantes, trotas
de táxis.

Zhu con Li com o apoio dos in\es-
tidores estrangeiros Em ires anos.
transformou-se no símbolo da .iN.*r-
tura ivonõmkra. IV sua capacidade
para administrar o crescimento c\-
ix."ssi\o e rápido do pais. desaquocon-
do a economia p.ira controlar a infla-

depende ii siiecssjo de ÍX*nu
Xuoping. Sc íraaissur. dei\*i o
nho livro p»ira m;u nval Jiang Zemin
ou p>ira aventuras militares que i>s
chineses bem-informados lemem aci-
ma do tudo. (A.B.)

Febre de ouro no berço do 
'Timoneiro'

Cidade de Mao
espera o centenário
de olho nos lucros

Num

ROBl R I BÍ NJAMIN
Tho Balttmofo Suo

XAOXÀ. 
CHINA

de seus mais famosos poe-mas. Mao Tsé-tung exortou seus
concidadãos a "aproveitar o dia.
aproveitar a hora . Pois e exata-
mente o que estão fazendo nesta
cidade natal do ítramk' Timoneiro
da revolução chinesa, mas com
uma idoia fixa: lucro.

Mao nasceu em IS93 em Xao-
vã Com a aproximação do cento-
nano do seu nascimento — 26 de
dezembro —, poucos aqui vêem
alguma contradição em ganhardinheiro com a memória do líder
comunista. Num prédio de dois
andares a 1.500 metros da casa de
Mao, a fábrica de Estátuas do
Xaoxà produz milhares de bustos
do falecido presidente para tuns-
tas. Nas ruas de Xuoxà. vendedo-
ros oferecem uma parafernália in-

terminavol do artigos referentes a
Mao: distintivos, lápis, livros,
pratos, cartazes, camisetas.

Mas Xaoxà não o a única a
lucrar com Mao. Uma firma de
Hong kong vendo imagens holo-
gráficas do fundador da China
moderna. Lm agente de viauens
internacionais promove excursões
no antigo trem de Mao. O Banco
C entrai oferece uma moeda co-
memorativa de ouro e diamantes

Mas do qualquer maneira
Xaoxà é um dos lugares santo* do
comunismo chinês Para a come-
moraçào. as estradas estão sendo
consertadas. A cidade tem um no-
vo edifício escolar de quatro an-
dares. Mais do USS I milhão lo-
ram destinados à renovação da
sala de exposições de Mao. a
construção de 50 placas do pedra
com poemas de sua lavra o ao
erguimonto de uma estátua do
bronze de 10 metros de altura na
nova praça central As autorida-
dos de Xaoxà esperam a visita de
milhares do pessoas para as como-

moraçôes, entro elas uma delega-
çào do dirigentes nacionais.

O centenário coincide com no-
tavol ressurgimento da imagem dc
Mao, iniciado após o massacre
dos manifestantes da Praça da
Paz Celestial cm Pequim, em
1989. O numero do chineses que
fazem a peregrinação a Xaoxà se
aproxima do nível da época da
Revolução Cultural (1966-76).
quando aqui chegavam 1.2 mi-
Ihào por ano. Na época proble-
mática apos a morte de Mao em
1976. o número de visitantes
anuais caiu para cerca de 200 mil.

A renovada popularidade do
Mao. apóstolo do coletivtsmo
igualitário, coexisto com o avanço
da China rumo á economia de
mercado e a um estilo do vida
mais individualista. Muitos
acham que o renascimento e uma
reação a corrupção o ao febril
desejo de ganhar dinheiro. "As
pessoas estão em melhor situação

hoje. mas ainda gostam de Mao
porque pensam que as relações
entre os chineses oram melhores
na sua época . diz Huang Wci. 23
anos. gerente de um hotel em
Changsha

Mas se Mao provoca certa
nostalgia, também traz lembran-
ças amargas. Poucos chineses es-
queceram os últimos 20 anos do
sua vida. quando provocou fome
em massa com o fracassado"Grande Salto" para o colem is-
mo extremado oin 1958-1960 c
uma tragédia política nacional
com a caça as bruvas da Revolu-
çào Cultural

Mas o veredicto do Partido
Comunista sobre Mao, emitido
cm 1981, e que suas políticas lo-
ram 70° o corretas o 30% erradas.
E o Mao reverenciado em sua
cidade não é apenas o Mao 70o»
bom. mas o gigante que liderou a
revolução chinesa dc 1949. cons-
truiu uma nação independente o
reanimou sua busca de riqueza

E
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Marte começa a ser desvendado

Sonda Mars Observer chega ao planeta vermelho em nove dias para fazer mapa
ArttJê

Missão esclarece

velhos mistérios

JORGE LUIZ CALIFE
Depois de viajar um ano pelo

espaço, a sonda Mars Observer
chega ao planeta Marte no próxi-
mo dia 24. A nave automática
fará um completo mapeamento
do planeta vermelho fotografan-
do suas montanhas e dcsfíladeiroí
gigantescos. A Mars Observer de-
ve esclarecer o mistério de uma
estrutura em forma de rosto e das
pirâmides de Elysiun, vistas dc
longe pela sonda Viking, em 1976.
Depois da longa viagem, a nave
funciona perfeitamente bem c na
semana passada enviou a primeira
imagem de Marte, tomada dc
uma distância dc quatro milhões
dc quilômetros.

Por enquanto. Marte ainda pa-
rece uma meia-lua avermelhada e
distante. Quando a nave disparar
seus motores c entrar em órbita, um
panorama espetacular começará a
ser transmitido para a Terra. Marte
tem vulcões extintos com i I quilo-
metros dc altura, leitos dc rios c
mares socos além de desfiladeiros
maiores que o Grand Canyon do
Arizona, E o planeta de clima mais
ameno que se conhece, com excc-
çâo da Terra, c o único que poderia
ser colonizado pelo homem. Marte
tem reserv as de água nos pólos e no
subsolo c uma atmosfera de gás
carbônico.

A exploração de Marte, que
recomeça com a Mars Observer.
será um empreendimento interna-
cional. A nave leva equipamentos
para retransmistir sinais dc um
balão francês que será levado a
Marte por uma nave russa cm
l')%. Ao entrar cm órbita mareia-
na. no dia 24. a Mars Observer
passará alguns meses em uma tra-
jetórin alongada, enquanto seus
instrumentos são testados. Em
dezembro a nave mudará para

mmmmm

Paint) solar
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Altlmetfo a

Antena de comunicat6es

Esp*dr6metro dt raios gama

uma órbita mais baixa, começan-
do o mapeamento do planeta. A
Mars Observer é uma adaptação
do satélite dc comunicações Sal-
com-K com instrumentos do sate-
lite meteorológico Tiros.

Trata-se de um engenho articu-
lado. que muda de forma ao longo
do vôo. Como um enorme origami
dourado, a sonda espacial abrirá
suas asas de painéis solares e estai-
derá braços que parecem pernas dc
inseto, cheios de instrumentos de
sondagem. Além de fotografar o
planeta, a Mars Observer determi-
nará a localização de suas reservas
de água, medirá seu campo magné-
tico e as radiações emitidas pela

superfície marciana. Um pequeno
canhão de raios laser será dispara*
do contra as montanhas de Marte,
medindo com precisão a sua altura
c formas.

De posse das imagens enviadas
pela Mars Observer. a Nasa pode-
rá planejar o envio a Marte dc
sondas mais aperfeiçoadas, a par-
(ir de 1996. Como o planeta já
teve mares e rios. é possível que
tenha existido vida. Mas o misté-
rio dos marcianos só poderá ser
esclarecido quando o homem
pousar no planeta, no próximo
século. Algo que depende das mis-
sòcs feitas por robôs, como a mu-
gem da Mars Observer.

Russo 
quer 

viver no espaço

¦ Cientista diz que
humanidade deve

abandonar a Terra

O 
astrônomo russo Nikolai
Agajanyan acha que a hu-

manidade deve abandonar a Ter-
ra. "Nosso mundo está demasia-
do poluido e superpovoado" diz
Agajanian. Depois dc colonizar o
espaço o homem só voltaria ao
seu mundo dc origem para visitas
nostálgicas. Falando no Congres-
so Internacional dc Fisiologia. o
cientista lembrou que a conccp-
çâo e o nascimento dos bebês po-
deriam ocorrer sem problemas
num ambiente de baixa gravida-
de. Doenças cardíacas e proble-
mas de varizes seriam melhor tra-
tados fora do intenso campo de
gravidade da Terra.

A idéia não é nova. Na década
de 1970 o físico americano Gerald
0'Neil sugeriu a construção de
uma colônia espacial para um mi-
Ihào de habitantes perto da órbita
da Lua. A universidade dc Stan-
ford elaborou planos para a cida-
de orbital que teria o formato dc
uma roda de bicicleta. Até hoje o
projeto não decolou devido ao al-
to custo do transporte dc mate-
riais para o espaço.

(ÍTãpâb, todavia, núnítem seu
interesse na colonização da Lua.
A Lua, dizem os japoneses, é rica
em alumínio, titânio c hélio 3.
considerado um elemento chave
para a fusão nuclear, a fonte de
energia do futuro.

O Ministério do Comércio In-
ternacional c da Indústria do Ja-
pão quer avaliar lodo o potencial
da Lua usando tecnologia avan-
çada. Segundo os japoneses, as
missões americanas Apoio não
acumularam informações sufi-
cientes para o desenvolvimento
econômico da Lua. Um satélite
japonês será colocado em órbita
lunar para mapeamento das con-
centraçÒes de minérios.

I l>jH *• ¦

Condomínios espaciais pixierão alojar milhares dc moradores

Planetas artificiais
Desde que a colonização do

espaço foi proposta, cm 1972,
surgiram muitos desenhos para
cidades espaciais. O primeiro
projeto previa estruturas cm
forma de cilindro com 32 qui-
lòmetros dc comprimento c
seis dc largura. O americano
Gerald 0'Ncill acreditava que
estruturas tão grandes pede-
riam ser montadas fácilmcnte
no ambiente sem gravidade do
espaço.

Dentro do cilindro haveria
uma atmosfera igual a da Ter-

ra. A estrutura inteira giraria,
produzindo gravidade artificial
por força centrifuga. Um mun-
do artificial, com florestas e
jardins cultivados sobre cama-
das de solo lunar. Todo o ma-
tcrial para construção desse
planeta de metal seria extraído
da superfície da Lua c fundido
cm usinas espaciais

Projetos porteriores se tor-
naram mais modestos. A cida-
dc espacial da universidade de
Stanford teria apenas um qui-
lõmetro c meio de largura.

A busca por vida no planeta
Marte começou no mcuIo passa-do. O astrônomo italiano Giovani
Schiaparelli observou linhas escu-
rat no planeta, em 1877. Ele
achou que fossem canais e muita
gente pensou que eram obrai de
engenharia. Criaturas inteligentes
teriam criado um projeto oe irri-
gaçâo para levar água das calotas
polares marcianas para as regiões
desérticas do planeta.

Essa teoria levou o escritor
H.G. Wells a imaginar a invasão
da Terra pelos hipotéticos mar-
cianos. Os marcianos de Wells
chegnvam na Terra usando veicu-
los com pernas mecânicas esque-
léticas, armados com raios.

Tudo fantasia. Estudos pos-
teriores mostraram que os ca-
nais de Schiaparelli eram ilusão
dc ótica, Mas a ficção acabou
acontecendo no sentido inverso
— Marte é que está sendo inva-
dido por máquinas da Terra.

Ê possível que tenha existido
vida cm Marte, há milhões de
anos atrás. O planeta já teve ma-
res e rios que secaram. Duas son-
das americanas, as Viking I e 2,
pousaram nos desertos mareia-
nos em 1976. Elas testaram o solo
para verificar se havia microor-
ganismos, mas os resultados fo-
ram inconclusivos. Uma estrutu-
ra cm forma dc rosto e montes
que parecem pirâmides foram fo-
tografados dc longe pelas Vi-
kings. Tudo indica que são for-
mas geológicas, criadas pela
erosão dos ventos. As imagens
destas estruturas enviadas pela
Mars Obscr\cr, mais nítidas, vão
esclarecer o mistério. (J.L.C.)

Arqueologia

tem boletim

em disquete

PORTO AL KG RH — A 12'
Coordenação Regional do Insti-
tuto Brasileiro do Patrimônio
Cultural (IBPC) iniciou o envio,
pelo correio, do seu primeiro bo-
letim cm disquete Arqueologia e
Informática para pesquisadores
dos Estados Unidos. Itália. Ingla-
terra, Espanha, Argentina, Para-
guai, Uruguai, Bolívia c do pró-
prio Brasil. O lançamento
nacional do disquete, amanhã,
nesta capital, formalizará o uso
da informatização na arqueolo-
gia. contendo dados sobre cqui-
pamentos, pesquisas, vídeos, bi-
bliografia. artigos, entre outros
assuntos.

Produzido no Rio Grande do
Sul pelos pesquisadores gaúchos,
com formatação e montagem pela
IBM do Rio dc Janeiro, patroci-
nadora do boletim, o Arqueologia
e Informática pode ser usado em
quase todos os computadores e
utiliza o DOS (sistema mais uni-
versai nos programas). È dc fácil
acesso, cm que o usuário escolhe
uma das 10 seções (espécie de ca-
pitulos do boletim) para ser rc-
produzida cm impressora c ne-
ccssário ter umajyipiajdcitt-4e--
lado dcrçõmpíitador. que pode ser
á cor ou não.

Segundo o diretor do IBPC no
estado, Luiz Custódio, o usuário
tem as mais variadas opções dc
informações no boletim. Elas in-
duem, por exemplo, a carta dc
Nova Deli sobre preservação ar-
queológica.

Pinturas rupestres — Em
cada seçáo ou capitulo, há pintu-
ras rupestres de São Raimundo
Nonato (no Piauí) como ilustra-
çâo e, quando o usuário erra nu-
ma das teclas, uma das imagens
rupestres passa correndo pela tela
chmar.do, desta forma, a atenção
da pessoa. O boletim em disquete
faz parte do projeto 

"Patrimônio
Missirneiro" e esse é considerado
o númáro zero, experimental.

2a-feira

Esportes th
no seu <1D

Receita Federal
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Garantimos que nas lojas Azhart, voei vai encontrar o tapete que esta procurando. 5èo mais de 10.000 modelos à sua escolha, em cada loja

wSvBo1

He Mm

Se você tem planos de passar as férias na Flórida, ou quem

sabe no Texas, nào deixe de aproveitar a Grande Liquidação

de 209 aniversário de Azhar.

Os tapetes de Azhar custani muito menos do que qualquer

tapete oriental da mesma categoria, comprado no Brasil. Você

náo vai resistir. Com certeza você vai encontrar o tapete do

Azhar foi o primeiro a vender tapetes orientais na América.

Hoje, é reconhecido da Argentina ao Alaska, do Chile ao

Canadá, pela qualidade, variedade, e preços inacreditáveis

dos seus tapetes.

Para comemorar os seus vinte anos, Azhar reuniu a sua

melhor coleção de tapates por preços ainda mais tentadores.

tamanho, nas cores e com o desenho, que melhor combina

com a decoração da sua casa. Todos feitos a mão, em seda

pura ou lã 100% natural.

Liquidação de aniversário do Azhar. Uma verdadeira festa de

qualidade e preços baixos. Você não pode perder.
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9ue inaugurar essa

^HhSBBL nova 
loja no Via

Parque Shopping.

^^^¦DTT No 
Via Parque to-

do lojista vai 
poder

praticar um varejo

de 
pre^os atraen-

IHHr tes, preservando

suas margens 
gra-

Cas a uma redugao

nos custos de ven-

da e lucrando mais

em fun^ao do maior

seus esto-

ques. Ou seja, todo

^ 
lojistavaTpoderre-

petir o estrondoso

sucesso de vendas

que sempre a

marca registrada das

¦^¦¦1 Lojas
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A PARTIR DE OUTUBRO,

TEM PREÇO BAIXO TODO DIA NAS

10JAS AMERICANAS DO VIA PARQUE

As Lojas Americanas

inauguram no Via

Parque a sua maior

loja em shopping,

com nada menos

do que 5.000m2 de

área. E inauguram

também um novo

estilo de loja, com

um layout super-

moderno e inova-

dor. As Lojas Ame-

mm
ricanas so nao mu-

dam a política de

vender 
produtos de

qualidade por pre-

ços muito, mas mui-

to menores do 
que

a concorrência. E

por isso mesmo,

nada mais lógico do

" 4MBP

que inaugurar essa

nova loja no Via

Parque Shopping.

No Via Parque to-

do lojista vai 
poder

praticar um varejo

de 
preços atraen-

tes, preservando

suas margens 
gra-

ças a uma redução

nos custos de ven-

da e lucrando mais

em função do maior

giro de seus esto-

ques. Ou seja, todo

lõjístãvãTpoder re-

petir o estrondoso

sucesso de vendas

que sempre foi a

marca registrada das

Lojas Americanas.
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E TAMBÉM.É ÚBVMLEM IODO 0 VI* PARQUE.
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PLARCONEHQENHAHIA GOMES D€ ALMEIDA. FERNANDES

GAFISA

NOVA DENOMINAÇAO OA'£A°FERNANO€S inega

VIA PARQUE

SHOPPING

O Resumo do Rio.

Av. Alvorada, 3.000 - Barra
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MÍRIAM LAGE. com «ucurMit I

 Rápido no gatilho
1"~i oi uma esperteza do ministro Fernando Henrique Cardoso
r escolher, rápido, o economista Pedro Malan para ocupar a

. presidência do Banco Central. Não deixou espaço aberto para
tramas. As cercanias dó Palácio do Planalto já haviam falado cm
Wadico Bucchi para o cargo, nome que causava ínuuictudc na

"'equipe econômica. Afinal, Bucchi carrega a sombra de ter
liberado os cofres do Bancspa para o ex-governador de Sao
Paulo Orcstcs Qucrcia. Um ex-prçjidcntc do Banco Central,
destilou veneno diante da hipótese: "E como colocar o bode para
tomar conta da horta." Queria dizer que Bucchi destoava da
linha de austeridade que a equipe economica decidiu impor aos
gastos públicos. . , , .

Anaré Lara Resende, outro candidato, nao agrada cm cheio
ao ministro. Gostar de Lara Resende ele gosta, assim como a

"maioria dos economistas do seu PSDB. So que ele carrega a
Iiiiagcm de choquciro. Colocá-lo no BC, mesmo que enrolado cm
.luta isolantc, deixaria inquieto o mercado. Mas como sua com-

—pejência fica acima de suspeitas, o ministro destinou-o para
-cuidar das negociações da divida externa." 

?
O presidente Itamar Franco está marcando de perto o BC, c

não é de hoje. O bate-boca dos pré-datados nada mais era do

que o biombo para uma discussão de fundo: o papel do BC na
economia. Desde os tempos no Senado, Ilamar tinha a devassa
das relações entre BC, tesouro c o mercado financeiro como

-uma de suas obsessões. O ex-ministro Paulo Haddad. que teve
~ 

profundas conversas sobre economia com o presidente recém-
r..cmpossado, bem sabia disto. Já naquela época, o presidente

queria mexer no BC. Haddad resistiu c caiu. Ximcnes assumiu
com o então ministro Eliseu Resende, sobreviveu á sua queda
mas ficou aos choques com o presidente, buscando uma inde-

pendência que o BC ainda não tem.'"Estão 
nas mãos de Pedro Malan relações delicadas. Mas a ele

chegarão estudos de Edmar Bacha que se direcionam exatamen-
te no caminho do desmonte da caixa prcia do BC, um dos
sonhos de Itamar.

Aliás, a equipe econômica parecia preparada para. esta sema-
na. dar ao pais três boas noticias: a decisão sobre política
salarial, o fim das negociações da divida com o estado de São
Paulo c medidas que darão transparência às contas entre BC e
Tesouro.

No 
'front'

Edmar Bacha c Pedro Malan ciador da divida. Lá está instalado
sempre foram os nomes do peito
do ministro da Fazenda para a
presidência do B('. Ambos tinham
razões pessoais para não querer o
cargo. Bacha aceitou fazer parte da
equipe econômica c ficou moniuv
rando o BC. na ponte aérea Brasi-
lia-Rio.

Malan, ate scxla-fcira, conti-
nuava cm Washington, onde cum-
pre muito bem seu papel de nego-

com toda a família c prova de que
não imaginava voltar tão cedo pa-
ra cá c a compra de uma conforta-
vd casa que lhe impõe, hoje. pnes-
taçòes em dólar.

André Lara Resende — que
fica com o lugar de Malan — há
cerca de três meses virou banquei-
ro, comprando com mais quatro
sócios o banco da 1'irclli, batizado
de Malriv

rsiro
Em Araraquara. a ccono-

mia informal vai ser regula-
mentada. A Câmara aprovou o
projeto que cria as indiutrias de
lundu de quintal.

A lei baseia-se no modelo
italiano, que tem 40% da eco-

Déficit fiscal
O FMI lança este mês o

livro llow to measure lhe fiscal
déficit, ou scía. ComcLcakiéim—

-dvfiãfj.iscai.
Diz o estudo: quando o BC

opera com lucro, geralmente se
transfere uma porção substan-
ciai destes ganhos para o gover-
no. Nos paises menos descnvol-
vidos, no entanto, onde o BC
costuma operar com prejuízo, é
rotina recorrer ás reservas ou
emitir dinheiro para cobrir bu-
racos orçamentários. Isto não
fica muito claro nos cálculos do
déficit, que costumam usar cr-
radamente a fórmula receitas
menos despesas.

Conclusão: não há déficit
fiscal que sc cure com a promis-
cuidade entre BC c Tesouro.

Amiga Fanla
Depois do patrocínio cxclu-

sivo do filme Aladdin, cm par-
cena com a Columbia Pictures.
a Coca-Cola dá seu segundo
passo na estratégia que preten-
de rouhar, para a Fanta. o se-
gundo lugar no mercado de rc-
frigerantes, hoje ocupado pelo
Guaraná da Antarctica.

Investe USS 4 milhões nu-
ma promoção, detonada hoje á
noite na tevê. de produtos da
linha Aladdin: entre outros
itens, um bQneco fabricado
com exclusividade pela Estrela
e uma camiseta e um copo que
mudam de cor de acordo com o
clima e a temperatura.

iifõrnies
nomia centrados cm fábricas
caseiras, ou de família.

Para obter alvará de funcio-
namento. contudo, o industrial
terá de ter aprovação dos vizi-
nhos c só poderá construir 120
metros quadrados.

Estacionado
Anunciado com pompa pc-

Jp-juesidcnlc llamai Eranca,
que prometeu uma verba 'tc
USS 2 bilhixrs, o Programa dc
Recuperação Rodoviária só
encontrou pedras no caminho.

Na boca do ministro dos
Transportes, Alberto Gold-
man. USS 1 bilhão seriam a
ele destinados: no Plano Eli*
seu, a verba baixou para US$
600 milhões c, no Plano PAI,
encolheu para USS 470 mi-
lhões.

Mas até hoje a Petrobrás,
encarregada dc repassar ao
DNER a verba, vinda do im-
posto sobre petróleo importa-
do, não soltou um tostão.

Novo rumo
Não deu certo a tentativa

da mineira Alimenta — uma
das maiores empresas dc ali-
mentação industrial do pais1
— dc montar sua rede dc
franquias dc butiques dc car-
nc. A queda do poder aquisi-
tivo c a disparada no preço
do boi gordo reduziram as
25 lojas para 16.

Detectando a tendência,
a Alimenta redirecionou sua
produção do varejo para o
atacado e deve crescer. Dc
USS 50 milhões, cm 1992,
para USS 58 milhões, este
ano.

Consultor não 
provoca 

inflação

Arquivo
vida com previsões de aumento dos preços

PELO MERCADO

• A Aliança — maior
empresa privada dc
navegação da Aménca
Latina — transportou
no primeiro semestre
410 mil toneladas de
carga, correspondendo
a um frete de USS 6.3
milhões. Em compara-
çào com o mesmo pe-
rícdo do ano passado.

o crescimento foi dc
10%.
• De janeiro a junho, o
BNDES concedeu íi-
nanei «Dento* no valor
de LSS 75 milhões para
as micro e pequenas
• Uma joint reniure
reunindo a DFV Tcle-
com. empresa do gru-
po Arbi, e a americana

In-Flight Ptionc Inter-
national está ofcrccen-
do ás empresas aéreas
uma novidade, pelo
menos no Brasil Ser-
viços dc telefonia, fax c
vidcogame a bordo.
As empresas querem
explorar todo o mer-
cado da Aménca Lati-
na.

LUCILA SOARES
Um dia eles fizeram parte do

governo e amaldiçoaram os que
traçavam previsões consideradas
pessimistas. Hoje, formam um time
selecionadissimo que vive exata-
mente de previsões econômicas. E
têm nas projeções dc inflação seu
grrnde filão. Entre eles, o ex-minis-
tro Mailson da Nóbrega, o ex-se-
cretário geral da Seplan Michal
Gartenkraut, o assessor especial do
Ministério da Fazenda Cláudio
Adilson Gonçales e o ex-funcioná-
rio do CIP Gil Pace.

A atividade desses ex-governis-
tas provocou um desabafo público
do ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, em cuja avalia-
çào os números divulgados acabam
transformando profecia em realida-
dc. O ex-ministro Mailson da Nó-
brega discorda, liderando um coro
cm defesa das projeções.

Defesa — '"Enquanto a infla-
çào persistir, elas são necessárias ao

bom funcionamento da economia.
Como uma empresa pode vender a
prazo se não tiver idéia precisa do
que acontecerá com os preços? Co-
mo o Banco Central pode determi-

nar a remuneração dos papéis prefi-
xados se não souber qual é a taxa
que pode interessar ao mercado?",
defende-se Mailson, jurando que
nem quando ministro foi conira
projeções feitas com seriedade.

"O 
que me deixava furioso eram

as previsões catastrofistas, e isso eu
não faço", diz Mailson, aproveitan-
do para alfinetar seu concorrente
Gil Pace, apontado por muitos co-
mo um catastrofista irremediável.

Pace joga lenha na fogueira, di-
zendo que a MCM, ao trocar o M
do professor da USP Celso Marto-
ni pelo ex-presidente do Banco
Central Gustavo Loyola, transfor-
mou-se cm uma consultoria coman-
dada por burocratas. Mas concor-
da com Mailson na avaliação dc
que as projeções não podem causar
mal nenhum, a não ser ao sono da
equipe econômica.

Governo — "Entre a minha
projeção dc 33% para a inflação dc
agosto c a declaração do secretário

Winston Fritsch de que a inflação
continuaria subindo, o que gera
mais expectativas negativas?"

O diretor da GPC lembra ainda
que o próprio governo acaba de-
pendendo das informações das con-
sultorias, na medida cm que jogou
fora toda a memória de preços do
país. E louva a rede dc informações
que herdou dc sua longa militância
cm órgãos no CIP.

O economista Estêvão Kops-
chitz, da Macrométrica — empresa
do professor Francisco Lopes, pai
do Plano Cruzado — faz uma defe-
sa mais moderada, reconhecendo
que as projeções têm, efetivamente,
impacto sobre as expectativas e po-
dem servir de parâmetro para ai-
guns reajustes de preços. Mas lem-
bra que a economia demanda esse
tipo dc serviço e que, no momento
cm que a inflação manifestar ten-
dcncia de queda, esse movimento
será detectado, cm primeiro lugar,
pelas consultorias.

índices são previsíveis
Para quem

domina a es-
trutura dos in-
diccs calcula-
dos pelos
institutos dc
pesquisa, a in-
fiação não é
um fenômeno
tão misterioso
quanto para
os leigos. Ao contrário, boa parte
dela c bastante previsível. O com-
portamento dos preços agrícolas e
do vestuário, por exemplo, é sazo-
nal: os primeiros sobem na entres-
safra, quando diminui a oferta, os
outros a cada virada de estação,
com as novas coleções.

Os reajustes das tarifas públicas
c as alten^ões na política salarial
são anunciados oficialmente. Além
disso, o acompanhamento dos pre-

ços no atacado e uma boa rede de
contatos no varejo permite ter uma
idéia muito precisa do futuro. Esse
acompanhamento é o feijão-com-
arroz das consultorias. Elas dis-
põem da lista dc itens que com-
põem os Índices dc inflação, com o
peso de cada um e sabem quais são
os períodos de coleta dos institutos.
A partir dai. fazem uma projeção
básica, usando o computador.

"A inflação dc outubro está sen-
do feita agora", resume Gil Pace.
que recebe informações dos princi-
pais estabelecimentos comerciais
sobre a variação dos preços por
atacado, com antecedência que va-
ria de 30 a 60 dias c conta com uma
equipe de coleta para conferir o
repasse desses preços ao varejo.

O procedimento da MCM é pra-
ticamcnte igual: coleta, informa-
çôcs da indústria c do comércio,

acompanhamento dos preços puhli-
cos e da política salarial.

O indicc de acerto è bastante
alto. Mas há as armadilhas: o IGP
de maio puxou o tapete dc muita
gente boa.

Depois do corre-corre para refa-
zer os cálculos, veio a explicação:
altas enormes nos hortigranjeiros
(que normalmente não são acom-
panhados com muita atenção por-
que pesam pouco nos índices).

Mas a coisa sc complica mesmo
c na parte da inflação que vai alem
da estatística . "Ê 

preciso arte", diz
Estêvão Kopschitz.

É nessa arte de juntar a matemá-
tica com as tendências políticas e os
dados macroeconômicos que reside
o desafio dc quem quer acertar
sempre. Para este mês, as projeções
estão cm torno de 33%.

Contrato é em dólar

Os cônsul-
tort* têm algo
em comum
além da ativi-
dade: seguros
ao traçarem o
panorama pa-
ra seus clien-
tes, protegem-
se da inflação
com preços
que têm o dólar como referência.
Seus serviços custam, no minimo,
USS 1.500 e podem chegar a mais

Macrométrica, que ainda usa o cru
zeiro — agora real como chegou a
sugerir seu fundador, Francisco
Lopes — pelo menos na assinatura
de seu boletim mensal: este mês ela
custa exatos CRS 99.981,00. São
cem assinantes.

O empurrão que a passagem pc-
Io governo representou para as cm-
presas que fundaram é reconhecido

l „ p^,,,  sem pestanqar. Como diz o ccono-
deUSÍ 5.000 por mès,dcpefvdendo—mista-Carlos Langoni, cx-presiden-
das exigências. O valor é convertido te do Banco Central, hoje à frente

o valor para adequá-lo ao preço MCM de Mailson da Nóbrega co-
«KtnhflffiHn em moeda americana. bra. em media. USS 3 mil de cada

Exceção nesse panorama é a

Mailson da Nó-
brega. ministro da Fa-
zenda no Qovemo Sar-
ney
Cláudio Adilson Gonça-
les, assessor de Mall-
son no ministério
Gustavo Loyola. presi-.
dente do Banco CentraL.
no governo Itamar

RoMmbtrg A Asso-
otadoe: Luis Paulo Ro-
semberg, assessor es-
pecial para Assuntos
Econômicos do presi-
dente José Sarney
Michal Gartenkraut, as-
sessor especial adjunto
para Assuntos Econô-,.,
micos do presidente
José Sarney e secretô-
rio-geral do Ministério
do Planejamento na
gestão Anibal Teixeira

uia>  QPCi Gil PaCe partici-
um de seus 64 clientes. t»ií Psce •*; poti-do Conselho Inter-
anuncia como "o mais barato do '' ' " ¦* bé.«««

mercado": USS 1.500, com 32
clientes. Mesmo levando-se em
conta os investimentos necessários
(c feitos) cm informatização, novos

cm cinzeiros reais pelo câmbio co-
mcrcial c a correção mensal é feita
normalmente pelo índice Geral dc
Preços do Mercado (IGP-M). Mas
no caso de defasagem, repactua-sc

da Projeta, a conjugação ideal é
PhD cm economia com a vivência
de governo.

Sem saudades — Nenhum
deles tem saudades dc Brasilia. A

produtos c pessoal qualificado, o
resultado financeiro c incompará-
vel ao que poderiam ter sc conti-
nuassem no serviço público.

Langoni não faz projeções nu-
méricas dc inflação e diz não dar
muita importância a elas, ja que cm
seu trabalho como consultor dc ne-
gócios a tendência é mais impor-
tante. Ele reconhece, no entanto,
que os economistas têm na instabi-
lidade um filão fantástico.

ministerial de Preços
(CIP) até sua extinção.
Trabalhou em diversos
governos., ao longo de
22 anos.

Maerométrlcai Fran-
cisco Lopes, um dos
pais do Plano Cruzade;
é o único do primeiro
time das projeções que
nâo ocupou cargo em
governo, embora tenha
sido interlocutor fre-
quente da equipe de
Dilson Funaro.

Pequenos comerciantes não usam índice
Alftor FHho

i Fixação de

preços é feita

empiricamente

MARION MONTUIRO

Âo 
contrário dos grandes cm-

presários, os pequenos co-
merciantcs não se baseiam em
projeções macroeconômicas, con-
sultores e nem mesmo nos di-
versos índices de preços para rca-
justar as mercadorias. O IGP da
Fundação Getúlio Vargas ou o
INPC, calculado pelo IBGE, não
servem de parâmetro, por exem-
pio, quando se trata de corrigir
preços de produtos comuns do
dia-a-dia do consumidor, como
roupas, lâmpadas, frutas ou mes-
mo pequenas lembranças.

Esses pequenos comerciantes
desconhecem cm muitos casos a
chamada inflação projetada para
o mês e usam seus próprios crité-
rios para definir o preço dc suas
mercadorias — na maioria das
vezes, tomam como base os fome-
cedores e colocam sua margem de
lucro.

¦ Roberto Lopes da Corta, gereo-
te da Elétrica Dom, no Catete:
"Qual a inflação de agosto? Não
sei não, na faixa dos 30%, né?.
Sei, assim por alto, através dos
jornais. Como reajusto meus pre-
ços? Simples. Quando acaba uma

Scum c RobertofcLem pf fo <juc p@f> ai*oc Fiiho

^j|Antônio põe margem

das mercadorias, taco 50% sobre
o que pago ao fornecedor. Sc nâo
fizer assim, não dá para agüen-
tar."

Nazaré Costa, gerente da Naná
Presentes, no l-arjjo do Machado:
"A inflação? Não sei. está tão
alta! Dizem que está na casa dos
30%. mas na minha opinião c
bem maior. Vejo pelos fabrican-
tes, que diminuem cada vez mais
os prazos de pagamento. Aumcn-
to meus preços, não pela inflação,
mas jogo um percentual sobre os
custos da mercadoria, como im-
postos c frete."

Antonío Luiz de Medeiros, co-
mereiante de frutas do Catete:
"32%? 30%? Não sei bem. Calcu-
Io meus preços dc acordo com as
compras no atacado da Ceasa.
Sobre esse valor, tiro a minha
margem dc lucro, em torno dc
30% a 40%."

Idéia Ramires, gerente da bu-
tique Xarangá, na Tijuca: "A in-
fiação de agosto vai dar 30 c pou-
cos por cento, 40%. Nâo sei. está
tão difícil trabalhar... Só o tecido
teve alta de 45%. Meus preços?
Calculo o custo do tecido, incluo
o da mão- de-obra (costureiras),
os impostos, gastos com luz, alu-
guel e jogo 70% no preço final da
roupa. Do total, tiro a margem de
30% dc lucro. Mesmo assim, às
vezes, não dá."
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Malcm ohleve avan^o com credores intemacumais

Fernando Henrique exalta qualidades de Malan e de Lara Resende

Banco Central manterá 
política 

econômica

,p Fernando Henrique garante que indicação de Malan dara continuidade ao alongamento da dívida pública e a redução dos juros- Arquivo — 9/9/89

Malan negocia bem
BRASÍLIA — A mudança de

comando no Banco Central não
Deverá alterar o rumo da política
«conômica, segundo o ministro da
fazenda, Fernando Henrique
Cardoso. "Vamos continuar alon-

.gando o perfil da divida e fazendo
o possível e o impossível para que
Jiaja uma redução desta taxa de
juros." Ainda assim ele anunciou
que o BC continuará atento às
oscilações conjunturais, e que de
vez em quando andará em zig-zag
para recuperar força junto ao
mercado. Fernando Henrique
«firmou que o presidente Itamar
Franco está consciente de que os
juros caíram de 30% para 17%
desde o começo do governo, e que
é mais difícil obter quedas poste-
riores: "Ele sabe o que estamos
fazendo e tem reafirmado, como o
fez hoje, que a política econômica
está nas mãos do ministro da Fa-
zenda."
cit O economista Pedro Malan
aceitou na madrugada de ontem o
convite do ministro da Fazenda,
para ser o 19° presidente do Ban-
«o Central, o terceiro nos dez me-
ses dc gestão do presidente Itamar
Franco. O economista André La-
ra Resende substituirá Malan no
posto de negociador da divida cx-
terna.

Reformulação — O acordo
foi fechado por volta das 23h,
mas o anúncio das indicações só
foi feito pelo ministro quase a lh
dc sábado, quando o relógio já
sepultara os últimos momentos da
tumultuada sexta-feira 13. "A
equipe econômica está sendo rc-
forçada com estes dois nomes,
que são pessoas reconhecidas pela
sociedade e que têm familiaridade
com os problemas brasileiros",
avaliou Fernando Henrique em
frente ao seu apartamento na Asa
Sul dc Brasília.

O ministro disse que não há
pressa em fazer mudanças na di-
retoria do banco, e que isto de-
penderá de uma análise do novo
presidente cm conjunto com a
equipe econômica e com o presi-
dente Itamar. Mas deu a entender
que pelo menos o diretor dc Poli-
tica Monetária, Francisco Ama-
deu, deve continuar no posto."Não vejo razão para mudar o
Amadeu, c o Pedro não fará mo-
dificaçòes que possam perturbar o
mercado."

Fernando Henrique teve um
longo trabalho para convencer
Malan. A parte final da conversa
ocorreu no apartamento do mi-
nistro, para onde foi também An-
dre Lara Resende. A mesa dc jan-

tar, Malan convcnccu-sc a deixar
o posto cm Washington, onde to-
da sua família está acomodada,
para, á frente do Banco Central,
enfrentar o dia-a-dia da tumul-
tuada economia brasileira.

"O argumento que usei foi dc
que o Brasil está em um momento
propicio para dar uma virada,
mas que para isto nós todos preci-
samos unir as forças", comentou
Fernando Henrique. A fase final
da conversa contou com a presen-
ça do lider do PSDB na Câmara,
deputado José Serra-

Ontem, ás I2h30, Malan teve
um rápido encontro com reporte-
res, a quem pediu desculpas ao
avisar que só daria declarações
depois dc ter seu nome confirma-
do oficialmente pelo Senado. Por
causa das negociações. Malan c
Lara Resende perderam os vôos
marcados para Washington e Rio
dc Janeiro, e tiveram que dormir
no apartamento do ministro. On-
tem à noite, contudo, estava pre-
vista a viagem dc Malan os Esta-
dos Unidos.

O novo presidente do Banco Cen-
trai, Pedro Malan, foi o principal
responsável pela renegociação da di-
vida externa brasileira, em fase final' de assinatura. Durante os dois últi-
mos anos, dedicou-se a alinhavar um
acordo que, se não foi dos mais bri-
lhantes, pelo menos trouxe alguns
importantes avanços no relaciona-
mento do país com os bancos credo-
res. E é esse mesmo jogo de cintura
com que conduziu as negociações no
exterior que se espera de Malan para
administrar a caixa preta do BC.
Experiência é o que não lhe falta.

Além de negociador-chcfe da di-
vida externa do país, Malan exer-
ceu, nos últimos
anos. várias
funções impor-
tantes no gover-
no, sobretudo
no exterior. De
1983 até 1986,
ocupou a dirc-
toria do Dcpar-
lamento d c
Economia In-
tcrnacional c
Assuntos So-
ciais das Nações
Unidas, dc onde
saiu para res-
ponder pela di-

retoria-cxecutiva do Banco Inttfra-
mcricano de Desenvolvimento
(BID) até junho último. Dcsricsc-
tembro do ano passado, Malan vi-
nha acumulando essa função com a
de diretor-executivo do Brasil no
Banco Mundial (Bird), carg&jque
disputou e derrotou o ex-ministro
da Infra-Estrutura do governô'Col-
lor, João Santana. '

O novo presidente do BC é autor
de vários livros e artigos sobre a
divida externa brasileira e o balan-
ço de pagamentos brasileiros. Foi
professor do curso de pós-gradua-
çào em Economia da PUC-Rio de
1978 a 1983 e economista do Ipca.
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Dívidas de empresa são

as menores em 20 anos Infonnação 
para a pequena empresa

ANDRÉA ASSEF
SÃO PAULO — O nível dc endi-

vidamento das 500 maiores cm-
presas do pais cm 1992 foi de 39%
cm relação ao patrimônio, um dos
mais baixos dos últimos 20 anos.
A constatação é do professor dc
Finanças Internacionais da USP.
Stcphen Kanitz, responsável pela
análise do desempenho das 500
principais empresas na Melhores e
Maiores, da revista Exame, que
será publicada no próximo dia 26."O endividamento não é mais
problema para a empresa brasilei-
ra", diz Kanitz. Entre 1980 c
1992, dc um endividamento de
57%, as 500 maiores o reduziram
para 39%. Pode não ser um pro-
blpma para as companhias, mas
revela srna grave distorção da
economia brasileira: sem endivi-
d;imrnlo por raiisa rios jnrrK :i).
tos, as empresas acabam rcvelan-
do indisposição cm investir para
fazer crescer o negócio c desen-
volver o pais.

Outro efeito é que a empresa
capitalizada acaba ganhando
mais dinheiro no mercado finan-
cciro: cm vez de investir na pro-
duçào, aplica o caixa no mercado
financeiro. Não adianta, portan-
to, o governo aumentar a taxa de
juros para conter a inflação:
quando faz isso, a empresa brasi-
leira, já capitalizada, ganha renta-
bilidade e maior liberdade dc
composição dc preços. Segundo
Kanitz, o indice é um dos mais
baixos do mundo.

i; Enquanto as 500 maiores ame-
ricanas e as 500 maiores japonesas
trabalham com três vezes mais di-
vidas do que capital — para cada
dólar que entra nestas empresas,
cias devem USS 3 —, as 500
maiores empresas brasileiras cs-
tão trabalhando com CRS 0.63 de
divida para cada cruzeiro real de
capital.

'Fenômeno' — A explicação
do professor Kanitz para este "fc-
nômeno" é que o Brasil encerrou
um ciclo de endividamento inicia-
do em 1973: "O milagre brasilei-
ro, na realidade, foi resultado do
endividamento financeiro para o
crescimento acelerado naquele pe-
riodo." Segundo ele, no milagre
financeiro, o país cresceu com di-
nheiro de terceiros, para complc-
mentar os parcos recursos pró-
prios. Até 1981, as empresas
captavam no exterior recursos fi-
nanceiros (a juros de 3% ao ano)
e os empresários investiam cm ati-
vidades produtivas que rendiam
entre 15% e 18% ao ano. "Nós
ficávamos com a diferença."

Segundo ele, com este tipo de
financiamento e rentabilidade, a
economia brasileira poderia ter
crescido ininterruptamente por
mais 100 anos, ou pelo menos até
o retorno dos investimentos cai-
rem por excesso de concorrência a
um valor próximo desta taxa de
juros (3% ao ano). "Até 1981, o

endividamento das 500 maiores
companhias foi aumentando len-
tamente cm níveis internacionais,
sem nunca passar disso."

Mudanças — Tudo mudou
em meados dc 1981. As linhas dc
crédito ao pais cessaram, segundo
Kanitz, não por super-endivida-
mento das empresas brasileiras,
mas porque os bancos intcrnacio-
nais atingiram seus limites dc crê-
dito. determinados pelos bancos
centrais como sendo de 10 a 16
vezes seu capital. Neste mesmo
periodo. os bancos internacionais
tiveram seu capital corroído pela
inflação americana cm 14%.

Com isso, os cofres foram
trancados. "Foi o inicio da déca-
da perdida", diz Kanitz. "Deixa-
mos dc receber anualmente cm
torno dc USS 15 bilhões, uma
perda hüfirfaue pTira- esiurjear
qualquer crescimento", afirma.

Novo ciclo — Por outro la-
do. a inflação americana nestes 12
anos acabou corroendo a divida
externa brasileira cm 40%. Em
1981, o pais devia USS 180 bi-
Ihócs (ao dólar dc 1993). hoje de-
vc USS 110 bilhões. "Isso 

quer
dizer que o problema inicial que
parou o Brasil cm 1981 não existe
mais."

Na análise de Kanitz, a empre-
sa brasileira, ao contrário do que
se poderia imaginar, termina o
seu ciclo dc 20 anos com uma base
de capital suficientemente forte
para iniciar um novo ciclo de en-
dividamento — aliás, já iniciado."Só 

que desta vez é diferente",
avalia Kanitz. Os bancos interna-
cionais continuam de fora. E o
papel de emprestador caberá aos
fundos dc pensão internacionais.
Como não são bancos, os fundos
não têm limites de empréstimo."Por serem fundos dc pensão, o
Brasil não corre o perigo de a
história de 1981 se repetir", diz
Kanitz.

O quanto deviam
as 500 maiores
Ano Oraud*

•ndMdamwito
1973 51,0
1974 55.4
1975 56,7
1976 56 3
1977 58,7
1978 55,3
1979 56,6
1980 57,5
1981 55.6
1982 52,7
1983 52,7
1984 46,7
1985 44.9
1986 41,3
1987 41.4
1988 42,2
1989 41,7
1990 49.0
1991 37,9
1992 39,0
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Não é fácil enfrentar o grande mundo
dos negócios. Principalmente para a

pequena empresa. É preciso ter a
informação precisa na hora certa.

Pensando nisso, o SEBRAE vem
reunindo e organizando informações
preciosas para quem já tem ou quer

iniciar um pequeno negócio.
Agora é hora de publicar.

De 19 a 29 de agosto o SEBRAE vai
estar na Bienal do Livro, no

Rio de Janeiro, lançando
a Edição SEBRAE.

Uma nova marca editorial
exclusivamente voltada para o

universo das pequenas empresas.
Para começar, são 18 publicações

com oportunidades de negócios.
Nelas estão descritos, com detalhes,

vários tipos de empresas que têm
tudo para dar certo. O Serviço de Apoio à Pequena Empresa

Edição SEBRAE na W Bienal do Livro.
Del9a29deagosto. Riocentro,

Rio de Janeiro

Mais uma coleção, intitulada"O 
Empreendedor", um guia completo

que ajuda o futuro empresário a pòr
os pés firmes no chão para
concretizar o sonho de ter seu
próprio negócio.
É mais informação na mão da
pequena empresa, para garantir seu
lugar no mercado.
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Banco Central manterá 
política 

econômica

Fernando Henrique garante que indicação de Malan dará continuidade ao alongamento da dívida pública e a redução dos juros

Escolha de Malan foi pessoal
~ BRASÍLIA — A mudança de

comando no Banco Central não
deverá alterar o rumo da política
econômica, segundo o ministro da
Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso. "Vamos continuar alon-
gando o perfil da divida e fazendo
o possível c o impossível para que
h\ija uma redução desta taxa de
jüfos." Ainda assim ele anunciou
que o BC continuará atento às
oscilações conjunturais, e que de
vez em quando andará cm zig-zag
para recuperar força junto ao
mercado. Fernando Henrique
afirmou que o presidente Itamar
Franco está consciente de que os
juros caíram de 30% para 17%
desde o começo do governo, e que
é mais difícil obter quedas poste-
riores: "Ele sabe o que estamos
fazendo e têm reafirmado, como o
fez hoje. que a política econômica
está nas mãos do ministro da Fa-
zenda."

"O economista Pedro Malan
aceitou na madrugada de ontem o
convite do ministro da Fazenda,
para ser o 19° presidente do Ban-
co Central, o terceiro nos dez me-
ses de gestão do presidente Itamar
Franco. O economista André La-
ra Resende substituirá Malan no
posto de negociador da divida cx-
terna.

Reformulação — O acordo
foi fechado por volta das 23h,
mas o anúncio das indicações só
foi feito pelo ministro quase a lh
de sábado, quando o relógio já
sepultara os últimos momentos da
tumultuada sexta-feira 13. "A

equipe econômica está sendo re-
forçada com estes dois nomes,
que são pessoas reconhecidas pela
sociedade e que têm familiaridade
com os problemas brasileiros",
avaliou Fernando Henrique em
frente ao seu apartamento na Asa
Sul de Brasília.

O ministro disse que não há
pressa cm fazer mudanças na di-
retoria do banco, e que isto de-
penderá de uma análise do novo
presidente cm conjunto com a
equipe econômica c com o presi-
dente Itamar. Mas deu a entender
que pelo menos o diretor de Poli-
tica Monetária, Francisco Ama-
deu, deve continuar no posto."Não vejo razão para mudar o
Amadeu, e o Pedro não fará mo-
dificações que possam perturbar o
mercado."

Fernando Henrique teve um
longo trabalho para convencer
Malan. A parte final da conversa
ocorreu no apartamento do mi-
nistro. para onde foi também An-
dré Lara Resende. A mesa de jan-

Arquivo — 8/9'89

Fernando Henrique exulta qualidades de Malan e de Lara Resende

tar, Malan convenceu-se a deixar
o posto em Washington, onde to-
da sua família está acomodada,
para, á frente do Banco Central,
enfrentar o dia-a-dia da tumul-
tuada economia brasileira.

"O argumento que usei foi de
que o Brasil está em um momento
propicio para dar uma virada,
mas que para isto nós todos preci-
samos unir as forças", comentou
Fernando Henrique. A fase final
da conversa contou com a presen-
ça do líder do PSDB na Câmara,
deputado José Serra-

Ontem, ás 12h30. Malan teve
um rápido encontro com reporte-
res, a quem pediu desculpas ao
avisar que só daria declarações
depois de ter seu nome confirma-
do oficialmente pelo Senado. Por
causa das negociações, Malan c
Lara Resende perderam os vôos
marcados para Washington e Rio
de Janeiro, e tiveram que dormir
no apartamento do ministro. On-
tem á noite, contudo, estava pre-
vista a viagem de Malan os Esta-
dos Unidos.

BRASÍLIA — A indicação de Pe-
dro Malan para a presidência do
Banco Central foi uma escolha pes-
soai do ministro da Fazenda, Fcr-
nando Henrique Cardoso. "Ele é
meu amigo de longa data, tem larga
experiência internacional, é um res-
peitado negociador e uma pessoa
muito equilibrada", disse o minis-
tro, antes de embarcar para São
Paulo. Depois que Malan aceitou o
convite, na madrugada de ontem,
Fernando Henrique ligou para o
presidente Itamar Franco que, se-
gundo o ministro, ficou "muito
contente" com a escolha do novo
presidente do BC e com a indicação
de André Lara Resende para nego-
ciador da dívida externa brasileira
cm Washington.

Fernando Henrique lembrou
que logo que assumiu o Ministério
da Fazenda, convidou Malan para
integrar a equipe econômica ao la-
do do assessor especial, Edmar Ba-
cha; do secretário de Política Eco-
nômica, Winston Fritsch; e do
secretário-adjunto, Gustavo Fran-
co. Malan disse que não deixa-
ria Washington naquele momento,
mas se comprometeu a vir ao Brasil
todos os meses e passar uma sema-
na cm contato com o ministro e
seus assessores.

Integração — O ministro da
Fazenda disse ainda que o Banco
Central trabalhará "mais integra-
do" com a política do governo de
alongamento da divida interna e
taxa de juros declinante. Depois de
reafirmar que não pretende aplicar,
nenhum choque na economia, f er-
nando Henrique disse que os íiidi-
cadores econômicos são positivos,
o nível de emprego está crescendo,
há sinais de recuperação da ativida-
de econômica c as contas púbticas
estão sendo postas em ordem.

Desculpas — Malan. disse on-
tem que só dará declarações à ím-
prensa depois que seu nome for"considerado" 

pelo Senado Fede-
ral. "Até 

que eu seja confirmado no
cargo, o BC será tocado por Paulo
César Ximenes, por quem tenho
muito apreço e amizade." Malan
telefonou por volta do meio-dia pa-
ra a recepção do hotel Carlton, on-
de estava hospedado, para pedir
desculpas aos jornalistas que fa-
ziam plantão desde cedo no local.
"Não 

posso c não devo falar com a
imprensa", avisou. Malan passou o
dia de ontem mantendo contatos
cm Brasília antes de viajar á noite
para o Rio de Janeiro c embarcar
para os Estados Unidos.

Dívidas de empresa são

as menores em 20 anos

ANDRÉA ASSEF
SÃO PAULO — O nivcl de endi-

vidamento das 500 maiores em-
presas do pais cm 1992 foi de 39%
em relação ao patrimônio, um dos
mais baixos dos últimos 20 anos.
A Constatação é do professor de
Finanças Internacionais da USP.
Stephen Kanitz, responsável pela
análise do desempenho das 500
principais empresas na Melhores c
Maiores, da revista Exame. que
será publicada no próximo dia 26.
"O endividamento não é mais
problema para a empresa brasilei-
ra", diz Kanitz. Entre 1980 e
1992, de um endividamento de
57%, as 500 maiores o reduziram
para 39%. Pode não ser um pro-
blema para as companhias, mas
revela uma grave distorção da
economia brasileira: sem endivi-
damento, por causa dos juros al-
tos, as empresas acabam rcvelan-
do indisposição em investir para
fazer crescer o negócio c desen-

-mlycr o pais.
Outro efeito é que a empresa

capitalizada acaba ganhando
mais dinheiro no mercado finan-
ceiro: em vez de investir na pro-
duçáo, aplica o caixa no mercado
financeiro. Não adianta, portan-
to, o governo aumentar a taxa de
juros para conter a inflação:
quando faz isso. a empresa brasi-
leira, já capitalizada, ganha renta-
bllidadc c maior liberdade de
composição de preços. Segundo
Kanitz. o índice é um dos mais
baixos do mundo.

Enquanto as 500 maiores ame-
ricanas c as 500 maiores japonesas
trabalham com três vezes mais di-
vidas do que capital — para cada
dólar que entra nestas empresas,
elas devem USS 3 —, as 500
maiores empresas brasileiras es-
tão trabalhando com CRS 0,63 de
divida para cada cruzeiro real de
ciipital.

'Fenômeno' — A explicação
do professor Kanitz para este "fe-

nômeno" é que o Brasil encerrou
um ciclo de endividamento inicia-
do em 1973: "O milagre brasilei-
ro. na realidade, foi resultado do
endividamento financeiro para o
crescimento acelerado naquele pe-
riodo." Segundo ele, no milagre
financeiro, o pais cresceu com di-
nheiro de terceiros, para comple-
mentar os parcos recursos pró-
prios. Até 1981. as empresas
captavam no exterior recursos fi-
nanceiros (a juros de 3% ao ano)
e os empresários investiam cm ati-
vidades produtivas que rendiam
entre 15% e 18% ao ano. "Nós
ficávamos com a diferença."

Segundo ele, com este tipo de
financiamento e rentabilidade, a
economia brasileira poderia ter
crescido ininterruptamente por
mais 100 anos. ou pelo menos até
d retorno dos investimentos cai-
rem por excesso de concorrência a
um valor próximo desta taxa de

l juros (3% ao ano). "Até 1981, o

endividamento das 500 maiores
companhias foi aumentando len-
tamente em niveis internacionais,
sem nunca passar disso."

Mudanças — Tudo mudou
cm meados de 1981. As linhas de
crédito ao pais cessaram, segundo
Kanitz. não por super-endivida-
mento das empresas brasileiras,
mas porque os bancos intcmacio-
nais atingiram seus limites de cré-
dito, determinados pelos bancos
centrais como sendo de 10 a 16
vezes seu capital. Neste mesmo
período, os bancos internacionais
tiveram seu capital corroído pela
inflação americana cm 14%.

Com isso. os cofres foram
trancados. "Foi o inicio da déca-
da perdida", diz Kanitz. "Deixa-
mos de receber anualmente cm
torno de USS 15 bilhões, uma
perda suficiente para estancar
qualquer crescimento", afirma.

Novo ciclo — Por outro la-
do. a inflação americana nestes 12
anos acabou corroendo a dívida
externa brasileira cm 40%. Em
1981, o pais devia USS 180 bi-
Ihòes (ao dólar de 1993). hoje de-
ve USS 110 bilhões. "Isso 

quer
dizer que o problema inicial que
parou o Brasil cm 1981 não existe
mais."

Na análise de Kanitz. a empre-
sa brasileira, ao contrário do que
se poderia imaginar, termina o
seu ciclo de 20 anos com uma base
de capital suficientemente forte
para iniciar um novo ciclo de cn-
dividamento — aliás, já iniciado.
"Só 

que desta vez é diferente",
avalia Kanitz. Os bancos interna-
cionais continuam de fora. -E o
papel de empreslador caberá aos
fundos de pensão internacionais.
Como não são bancos, os fundos
não têm limites de empréstimo."Por serem fundos de pensão, o
Brasil não corre o perigo de a
história de 1981 se repetir", diz
Kanitz.

O quanto deviam
as 500 maiores

1973 51.0
1974 55.4
1975 56,7
1976 56.3
1977 58.7
1978 55,3
1979 56,6
1980 57,5
1981 55.6
1982 52.7
1983 52,7
1984 46,7
1985 44.9
1986 41.3
1987 41,4
1988 42.2
1989 41.7
1990 49.0
1991 37.9
1992 39.0

Informação para a pequena empresa

Jstoeo

HI

jam j$*

? ->>!"'r'* -. . -— ,i9SS«&B <*'«¦ UituHnm , "
. twyxHwulmiw

Não é fácil enfrentar o grande mundo
dos negócios. Principalmente para a

pequena empresa. É preciso ter a
informação precisa na hora certa.

Pensando nisso, o SEBRAE vem
reunindo e organizando informações

preciosas para quem já tem ou quer
iniciar um pequeno negócio.

Agora é hora de publicar.
De 19 a 29 de agosto o SEBRAE vai

estar na Bienal do Livro, no
Rio de Janeiro, lançando

a Edição SEBRAE.
Uma nova marca editorial

exclusivamente voltada para o

universo das pequenas empresas.
Para começar, são 18 publicações

com oportunidades de negócios.
Nelas estão descritos, com detalhes,

vários tipos de empresas que têm
tudo para dar certo.

Mais uma coleção, intitulada
"O 

Empreendedor", um guia completo

que ajuda o futuro empresário a pôr
os pés firmes no chão para
concretizar o sonho de ter seu

próprio negócio.
É mais informação na mão da

pequena empresa, para garantir seu
lugar no mercado.

Edição SEBRAE na VI Bienal do Livro.
De 19 a 29 de agosto. Rlocentro,

Rio de Janeiro

SEBRAE

O Serviço de Apoio à Pequena Empresa
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Bancos serão novo alvo da Receita Federal
Devassa fiscal começará pelas instituições

CKIWl I \NO KOMERO B
M LIA MARQUEZ

BRASÍLIA — Poupados até ago-
ra"ífrfs garras mais afiadas do
Lcào da Receita Federal, chegou
a vez do sistema financeiro ser
vasculhado. O fisco está prepa-
rando uma devassa fiscal sobre os
238 bancos que atuam no pais,
começando nas próximas semanas
pelos que mais cresceram nos últi-
mos 10 anos.

As auditorias profundas que
estào sendo feitas nos bancos
BMC. Bancesa c Rural, os três
envolvidos no Esquema PC, for-
nccerào, segundo um técnico da

Receita, o know-how para as futu-
ras devassas. Apontados cm estu-
dos oficiais como um dos setores
que mais sonegam imposto no
Brasil, os bancos não foram acio-
nados ainda porque os fiscais es-
tão sobrecarregados com os vá-
rios programas do plano de
combate à sonegação. Os fiscais
estimam que, para fiscalizar uma
única instituição financeira, são
necessários pelo menos 20 audito-
res especializados em sistemas de
computação, que gastarão em mé-
dia um ano e meio para concluir o
trabalho.

A devassa será dificultada pelo
fato de que cada uma. das 17 mil

que mais cresceram nos últimos 10 anos, mas ação abrangerá todo o sistema bancário^agencias bancárias espalhadas pè- 
' ' ~ ...

Auditores trabalham

com mais entusiasmo

Há três meses, uma arma vem
sendo utilizada pela Receita Fede-
ral na caça aos sonegadores, cau-
sando arrepios e levando grande
partrdeles a tentar regularizar suas
pendências com o Fisco: são os
próprios fiscais, que estão lançando
mào-de toda a vontade, represada
pof anos de omissão por parte do
governo, Para isso, os fiscais estão
utilizando todos os dispositivos le-
gais da fiscalização em suas ações."Estamos trabalhando com o
maíor gás", afirma um auditor que
participa de uma das equipes espe-
ciais da Receita.

Três fatos são apontados pelos
próprios agentes para a mudança
no ritmo da fiscalização: o processo
de*investigação fiscal sobre Paulo
César l-arias e seus sócios; a prisão
do» bicheiros do Rio de Janeiro; a
troca no comando da Receita Fede-
rafe, nos cargos chaves, a vontade
política do governo em combater a
sonegação, traduzida como uma
daS prioridades do ministro da Fa-
zcijda. Fernando Henrique.

•"A marca de profissionalismo
que vem de cima é que dá a impres-
são positiva para a fiscalização",
define o coordenador do Sistema de
Tributação da Receita, Aristófancs
de .Holanda. Ele apaita a nomea-
çào de Osiris de Azevedo Lopes
I iljio para o cargo de secretário
como uma das principais causas
para o novo ânimo. "O fato é que
mudou", avalia o coordenador do
Sistema de Fiscalização. Luis Hen-
rique Barros Arruda. A mudança
principal feita por Osiris foi o afas-
tamento de todos os dirigentes que
tinham indicações políticas.

Xírandes empresas — "Ago-
ra_o céu é o nosso limite", comenta
o coordenador do Sistema de Arre-
codação. José Alves da Fonseca,
atijor do famoso estudo da Receita

que concluiu que a maior parte das
grandes empresas não recolhe seus
tributos. A mesma disposição é de-
monstrada pelo coordenador do
Sistema Aduaneiro, Moacyr Eloy
de Medeiros, encarregado de repri-
mir o contrabando crescente no
pais.

A voz destoante é a do diretor
do Sindicato dos Auditores Fiscais
do Tesouro Nacional (Sindifisco),
Artur Henrique Mattha. que anun-
cia para dia 24 uma nova greve dos
fiscais. "A apatia é geral", afirma.
Ele aponta os problemas salariais
como a principal causa.

Insônia — A equipe da Receita
já começou a colher os primeiros
resultados de seu trabalho. Um
grande número de sonegadores ar-
rependidos tem procurado os gui-
chés do Fisco para quitar seus débi-
tos. Segundo o coordenador de
Arrecadação, a procura espontânea
dos contribuintes para acertar débi-
tos antigos teve aumento de 80%
este ano. Os fiscais concluem que a
está aumentando no Brasil a taxa
de risco daqueles que sonegam.

Virou folclore o caso de um cm-
presário do interior de São Paulo.
Ao receber a visita da fiscalização,
ele passou a sofrer de terror notur-
no, acordando várias vezes durante
a noite sobrcssaltado. Em conversa
com seu analista, recebeu o diag-
nóstico de que o motivo da para-
nôia era o imposto sonegado. O
remédio, avisou o psicólogo, seria
pagar. O sonegador insone tentou
então acertar com os auditores a
conclusão imediata da fiscalização.
Os fiscais alegaram que o trabalho
levaria tempo. Cansado, o arrcpen-
dido decidiu então preencher um
Darf e. sem regatear, pagou CRS 8
milhões. Os auditores o avisaram
que a divida poderia ser menor."Não tem problema. Depois, eu pc-
go minha restituição."

Arquivo — 14/12/8/

Jtr\c Fonseca: "A 
partir de agora o céu passa a ser o nosso limite

PRINCIPAIS RESULTADOSh$ > 
Devassa fiscal: 654 empresas se-

lecionadas. Auditoria concluída cm
124. Divida apurada supera USS
3(K) milhões.

Intimações a quem nâo apresen-
toq declaração: 300 mil omissos se-
rào intimados até dezembro; 10 mil
começam a ser notificados em se-
tôifibro.

pessoas com nível de renda baixo
e padrão de \ida elevado: 1.5 milhão
declararam menos que o real: 10
mil sob investigação profunda.

t.randes empresas em débito com
o fisco: Das 30 mil acompanhadas.
27- mil têm pendências, das quais
608 do setor financeiro. Dez mil
notificadas até agora.

Prefeituras: A maioria não reco-
lho Pasep. Estão sofrendo o des-
conto do Fundo de Participação,

Fiscalizações especiais: Esquema
PG. Pau Brasil e Açúcar. Mais qua-
trtf ou cinco serão criados ate de-
zeihbro.

Cadastro dos inadimplentes: 350
empresas estào impedidas de tomar
empréstimos em bancos oficiais e
de participar de concorrência públi-ca.

Bancos: devassa começará nas
próximas semanas sobre as institui-
çòes que mais cresceram nos últi-
mos anos.

Profissionais liberais: dentistas e
médicos serio os primeiros investi-
gados.

Inteligência fiscal: 60 auditores
de alto nível compõem um grupo de
elite acionado cm casos complica-
dos, como o de PC Farias.

Multas aplicadas Nos últimos
três meses, o número de multas au-
mentou 46%; cm julho, renderam
USS 34.9 milhões á União.

Dinheiro arrecadado: arrecada-
çào adicional de USS 400 milhões
em junho e de USS 500 milhões cm
julho; meta é chegar a USS 5 bi-
Ihões até o final do ano.

Io pais, tem a sua própria contabi-
'idade. A carga de trabalho porfiscal envolvido na operação será
aumentada também em função do
fato de que. além das agências. 12
mil postos de atendimento terão
que ser investigados pelo Fisco.

Lucros — Atualmente, os
bancos, responsáveis por 10% do
PIB (cerca de USS 45 bilhões), só
vinham sendo alvo de notificações
sobre débitos fiscais declarados,
mas não recolhidos. A Receita
quer apurar também aquilo que
não é pago devido á prática de
sonegação. Por enquanto, os fis-
cais dispõem de dados sobre a

saúde financeira dos bancos que,
na avaliação deles, não batem
com o pagamento de impostos fei-
to pelo setor.

Apesar dos 50 maiores terem
alcançado uma rentabilidade de
9,8% sobre o patrimônio em 1992,
contra 2.2% cm média das 500
maiores empresas do pais, os ban-
cos foram responsáveis no ano
passado por apenas 8% (USS 2.9
bilhões) do total arrecadado pelo
governo cm impostos. "Este valor
diminui substancialmente quando
levamos em conta que boa parte
do imposto recolhido pelos ban-
cos diz respeito a tributos pagos
por correntistas e aplicadores e

apenas repassados ao Fisco", e.x-
plicou o coordenador de Arreca-
daçàò da Receita, José Alves da
Fonseca.

O coordenador disse que ficou
estupefacto quando leu, na revista

l eja da semana passada, que os
bancos alegam pagar cm impostos
quase o dobro do que lucram. "!s-
to não é verdade e merece respos-
ta '. comentou. José Alves fez um
estudo, cm 92. mostrando que os
bancos de investimento c as corre-
toras de títulos e valores estão
entre os setores que menos arreca-
dam cm relação ao faturamento."No caso do PIS, os bancos só
recolhem 0.10"» do faturamento;

Colunas sociais dão 
pistas

Noticiário dos jornais
auxilia a fiscalização a
detectar os sonegadores

No 
mês passado, ao ler em uma coluna

social que uma figura carimbada da socic-
dade paulista unha aberto uma loja de equipa-
mentos de informática, o coordenador do Siste-
ma de Fiscalização da Receita Federal. Luis
Henrique Barros Arruda, não teve dúvidas.
Mandou verificar na loja a origem dos equipa-
mentos c constatou que nenhum tinha sido im-
portado legalmente. A inauguração foi seguida
do fechamento imediato da loja.

__ Este é apenas um dos exemplos de fiscaliza-
çào com resultados conseguidos pela Receita
através da leitura de jornais e acompanhamento
de programas de televisão. Esse programa, cha-
mado de Projeto Informação, funciona cm ses-
soes especiais cm cada delegacia da Receita
Federal e inclui até mesmo a leitura detalhada
das colunas sociais. Por ele a Receita tem infor-

maçòcs sobre viagens ao exterior, aquisições de
carros importados, aeronaves e iates, ou mesmo
os sinais de riqueza evidenciados pela decoração
de suas residências.

Luis Henrique contou o caso de um pequenoanúncio que um fiscal leu cm que um estabeleci-
mento de ensino — cie não quis informar nem
mesmo a cidade alegando o sigilo fiscal — queoferecia um curso de i'xícnçâo escrito com C c
cedilha mesmo. O fiscal achou estranho e acio-
nou a equipe de fiscalização. A constatação foi
que o estabelecimento de ensino era completa-
mente irregular, sem licença para funcionamen-
io. sem recolher os impostos descontados dos •
salarios dos funcionários e sem livro-caixa.

Rock sem pudor — O caso mais engraça-
do catalogado pelo Projeto Informação foi o de
um conjunto de rock brasileiro cujo líder, sem o
menor pudor, confessou em uma entrevista a
um programa popular de televisão que suas
guitarras Unham sido contrabandeadas. A Re-
ccita não desculpou e mandou cobrar dos inte-
grantes do conjunto os impostos devidos na
importação das guitarras.

Usineiro laniBenTestáiia mira
DANIKLLA MENDES

Os usineiros cm divida com o INSS que se
cuidem. A Previdência quer fechar o cerco cm
torno do setor de açúcar c álcool, um dos queapresentam débitos mais elevados, e está negocian-
do com a Petrobrás para que a estatal so compre
álcool de quem está em dia com as contribuições
previdcnciárias. "Vamos usar todas as possihihda-des legais para melhorar nossa arrecadação", disse
o sccrctáno-c.xecutivo do Ministério da Previdên-
cia, Sérgio Cutolo, que pretende ter este trunfo na
mão já na colheita da próxima safra de cana do
Nordeste, prevista para o final do ano.

A operação para melhorar a arrecadação da
Previdência teve inicio em fevereiro, com a delia-
graçào da campanha de parcelamento de dividas,
que terminou no último dia 31 e deverá apresentar
como resultado um crescimento real de 20% este

ano. A guerra contra os sonegadores, entretanto,
começou neste mês, quando centenas de processosde apropriação indébita contra empresários querecolheram e não repassaram as contribuições pre-vidcnciárias.

Prisão — O maio de ir para cadeia, aliás, está
expresso no interesse dos empresários de rcgulari-
zar o recolhimento da contribuição dos emprega-
dos. Enquanto a arrecadação referente a débitos
das empresas cresceu 35°o em maio, o montante
arrecadado por conta de dividas de contribuições
dos trabalhadores subiu 55% no mesmo período.Eles tentam, pelo menos, se livrar do crime",
explicou Cutolo. A única prisão efetuada até o
momento em função de débitos com a Previdência
ocorreu no Para. O presidente do Sindicato das
Empresas de ônibus de Belém, Augusto Nogueira,
amargou algumas horas na prisão há duas semanas
por uma divida de CRS 900 mil com o INSS.

Maiores empresas

lideram os débitos

A 
Receita identificou as empresas quemais sonegam impostos no pais a par-tir de uma simples comparação das pessoas

jurídicas relacionadas na publicação Maio-
res e Melhores com o valor dos impostos
recolhidos por cada uma. O resultado foi
assustador: as empresas que ocupavam pn-meiros lugares em faturamento estavam na
rabeira da lista dos pagadores de impostos.
A partir dai, a Receita montou uma série de
programas para obrigar essas companhias a
acertarem suas contas.

O material surgiu do dossiê sobre o em-
presário PC Farias. De uma auditoria sobre
apenas nove empresas, a investigação da
Receita atinge hoje mais de 300, que opera-
ram com notas frias, omissào de rendimento
e uma série de outros crimes fiscais. A Recei-
ta passou a contar com um ingrediente no-
vo: as denúncias das empresas fiscalizadas
de que outros empresários estão sonegando.

Banco de dados

rastreia sonegador

Uma 
rede de computadores ligada a uma

base mantida pelo Serpro é a principal
arma da Receita para identificar as pessoas
físicas que sonegam impostos. Esses compu-
tadores-guardam um banco de dados, o Siga.
com os nomes das pessoas que compraram
carros, apartamentos ou fazendas. O banco
Ia/ registros também dos contribuintes queadquiriram titulos de clubes, passagens aé-
reas c cartões de lojas de departamentos.

Ao menor sinal de grandes movimenta-
ções de patrimônio, a fiscalização e acionada,
e os dados da pessoa são cruzados pelo com-
putador com as informações de sua declara-
çào de rendimentos. Também por meio de
programas de computador a Receita tem
condições de identificar as pessoas que dei-
xam de entregar declarações (os omissos),
quem deixou de pagar suas prestações com o
lisco (os inadimplentes) e aqueles que omiti-
ram parte de seus rendimentos

em relação ao Imposto de Renda—
de Pessoa Jurídica e á contribui-
çào sobre o lucro liquido pagam,
0.12%; e quanto ao IR na fonte,—
somente 0,14%.*'

Imposto inflacionário rr
O coordenador considera que os
bancos ganham muito dinheiro
com os depósitos á vista feitos,..,
pelos correntistas. "Os bancos re- • -
cebem o imposto inflacionário pc-
Ia desvalorização desses depósir,, .
tos, que não são corrigidos ••
monetariamente", explica. Por is-
so. ele defende que o governo se-
aproprie desse imposto, criando
um tributo a ser pago pelos ban-
cos sobre os depósitos á vista.

Órgão monta

um serviço de

inteligência

Desaparelhada para fiscalizar os
23 mil quilômetros da fronteira.,
brasileira, a Receita Federal teve >
uma idéia criativa que poderá de-
sesümular, no futuro, a ação do*
contrabandistas e dos consumido-
res de produtos importados ilegal-
mente O secretário Osiris de A/e-
vedo Lopes Filho criou um grupo
especial de fiscais, especializados
cm diferentes áreas de atuação, p.i-
ra trabalhar num serviço de inteli-
gencia, uma espécie dc SNI fiscal.
Selecionados a dedo. os auditores
fazem parte de uma reserva de con-
tingéncia do órgão que pode ser
acionada a qualquer momento para
realizar um levantamento dc inlor-
inações a partir de uma denúncia

O objetivo do grupo é atuar nas
chamadas zonas secundárias, isto c,
nas áreas de revenda e consumo ddk1'"
mercadorias contrabandeadas. Dc
posse das informações levantadas
pelos arapongas fiscais, a Receita'
orientará a fiscalização a atuar so-
bre os contrabandistas e os consti-"*
midores, podendo prendê-los cm
flagrante (contrabando da cinco"
anos dc cadeia). O primeiro tr.ih.i-'
lho nesse sentido foi feito recente-
mente nas praias do Rio dc Janeiro'
e dc São Paulo, onde os fiscais des.-"'"
cobriram dois mil barcos ilegais.

O coordenador do Sistema"
Aduaneiro da Receita. Moacyr "J
Eloy dc Medeiros, informa que o
Brasil chega a ler mais dc 1.000
quilômetros dc sua fronteira terres' •
tre sem qualquer tipo dc vigilância.
A arca mais desguarnecida fica en-
tre as cidades dc Corumbá (MS) c
Guajará-Mirim iRO). A distância
média entre os postos do Físco nas
fronteiras supera 300 quilômetro*,
expondo o pais a todo tipo de inw-
>¦"/¦» 

Arca critica — O coordenar.,
dor elege a cidade de foz do Iguaçu
(PR), na fronteira com o Paraguai,
como a área mais critica do contra-
bando no p.iis, seguida do estado
dc Rondônia e das cidades dc C o-
rumbá. Tabatinga (AM) e Oiapo-
que (AP). "E 

por essas regiões que
entram irregularmente no pais pro-
dutos de informática, brinquedos,
bebidas e cigarros", informa o se-
cretário. Para agravar o problema,
o governo federal dispõe de apenas
1.500 funcionários para fiscalizar
os 23 mil quilômetros de fronteira". ~~

Os fiscais atuam cm 300 locais
alfandegados cm todo o pais. en-
tre os quais 25 aeroportos, 66 1
pontos e terminais c 20 entrepos-
tos aduaneiros. "Precisaríamos
dc, pelo menos, sete mi! auditores ¦
fiscais para fiscalizar esse univer-
so", afirma Osires Filho.

Arquivo— 19&9T

Osiris: vigiar áreas secundárias
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Biblioteca ameaçada

Um vazamento no sistema hi-
dráulico da Biblioteca do Senado
danificou, na última sexta-feira,
200 livros do seu acervo. As pu-
blicações do setor de artes foram
particularmente prejudicadas. Em
conseqüência do estrago provoca-
do nos livros pelos constantes va-
zamentos no prédio, cujo complc-
xo hidráulico foi instalado no
andar terreo do prédio quando
deveria ficar no subsolo, o sena-
dor Júlio Campos (PFL/MS), pri-
mciro-secrctário do Senado,
anunciou a decisão da Casa de
construir novas instalações para
abrigar a biblioteca.

"Pela importância que possui,
não apenas para o Senado, mas
para a comunidade de Brasília,
que dela se utiliza com freqüência,
a nossa biblioteca precisa ganhar
uma instalação apropriada", jus-
ti ficou o senador.

Atualmente, a biblioteca do
Senado funciona embaixo de
uma área onde foram instalados
equipamentos hidráulicos e sa-
nitários e sob o local onde estão
os jardins suspensos da Casa.

Os jardins também têm apre-
sentado problemas de vazamen-
to. O prazo da impermeabiliza-
ção, de cinco anos. já está
prestes a vencer. A situação está
se tornando critica: algumas rai-
zes de plantas já estão perfuran-
do o teto, o que aumenta o pro-

blema de vazamento responsável
pelo estrago das publicações.

Na opinião do diretor da
Subsecretária de Engenharia do
Senado, Carlos Magno Franci,
não existe uma solução dcfimti-
va para o vazamento. Esta cons-
tatação o levou a concordar com
a transferencia da biblioteca pa-
ra outro prédio.

Um sistema de proteção ele-
trònico será adotado pela biblio-
teca para proteger o acervo dos
freqüentes roubos de livros ou
dc suas páginas.

Só no mês de junho, o nume-
ro dc consultas á biblioteca do
Senado chegou a 6.545 — entre
telefonemas, correspondência,
dados para pesquisas, para lista-
gens ou consultas pessoais.

Os números referem-se ape-
nas ás consultas de livros c não
incluem as consultas á seção de
periódicos.

O acervo da biblioteca é com-
poslo por 147 mil volumes de
livros e ppriniii<-n< seade 3 1~"i
titulos dc periódicos nacionais e
internacionais.

A biblioteca possui acervo es-
pecializado cm Direito. Econo-
mia e Ciências Políticas e dc ou-
iras áreas dc Ciências Sociais;
publicações da Unesco e recortes
dc jornais separados por assun-
tos, que ficam arquivados cm
102 pastas suspensas.

SECRETARIA DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA

DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP
SERVIÇO DE CADASTRO E LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 087/93-SECAL, POR LOTES PARA EXECUCAOTOTAL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA OBRADE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRA DE PIRENOPOLIS NA VILAPLANALTO — DF.
Abertura: 30.06.93 HorArio: 09:00 Morar
TOMADA DE PREÇOS N° 088/93-8ECAL POR LOTES PARA EXECUÇÃOTOTAL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA OBRA DEPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA VILA SAO SEBASTIÃO - DFAbertura: 30.08.93 Horário: 10:30 Hora*.

.TOMADA DE PREÇOS N° 089/93- SECAL. POR LOTES PARA EXECUCAOTOTAL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA OBRADE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA DE PIRENOPOLIS E PAVIMENTAÇÃOASFALTtCA EM CBUQ NA VILA VABJÀO - DF
Abertura: 30.08.93 HorArio: 16:00 Hora*.
TOMADA DE PREÇOS N° 090/93-SECAL POR LOTES PARA EXECUÇÃOTOTAL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA OBRADE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NO RIACHO FUNDO - DFAbertura: 30.08.93 HorArio: 16:30 Hora*.
TOMADA DE PREÇOS N° 081/93-SECAL POR LOTES PARA EXECUCAOTOTAL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA OBRADEPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA CANDANGOUNDIA - DFAbertura: 31-08.93 HorArio: 0M0 Horaa.

oí£E?5.í'00i2/a3-8EcAL POR LOTES PARA EXECUÇÃOTOTAL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA OBRADE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NO CRUZEIRO — DFAbertura: 31.08.93. HorArio: 10:30 Hora*.
CONCORRÊNCIA N° 001/93-8ECAL. PARA EXECUÇÃO TOTAL SOB OEMPRErrADA POR PREÇOS UNITÁRIOS DAS OBRAS DE

e2£,yâ.A5«RTURA DE C0VAS PARA ARBORIZACÀO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS E EXECUÇÃO DE PASSEIOSNO PLANO PILOTO E SETORES. NO DF
Abertura: 13.09.93 HorArio: 09:00 Hora*.

Brasília. 12 de agosto de 1993
ENG° APARlCIO FERREIRA BASTOS

Serviço de Cadastro e
UciteçAo

ADVOGADO EM BRASÍLIA
ASSCSSOfUA E ADVOCACIA
Acompanhamento do processos
nos Tribunais Superiores do Brn
sília. Autarquias. Mimsiônos,
Conselhos ele Concorrência Pú
bhea. ADV DR ROBERTO VIEI -
RA. Ex-procurador do INSS
SUNAB. SUDEPE. CONSELHO
DE CONTRIBUINTES DO ME
ASSESSOR DO MRE o ultimo-
monto adv. Chofe de Drvis/io rio
Soe do Dir Ecomico no MJ Ex
Consolhoiro da OAB-Df; Esc
SCS - ED Goiás salas 316 o 317

Fonos 224-6977. 226 1 642 o
225-1865 FAX 225 1865
BRASÍLIA-DF

SINTA O PRAZER
DE VOAR

VÔE ULTRALEVE
PâNOBÍMICA ESCOLA DE SLTBILEVE
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SERVICE
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CGA Mono 12*
JS 9ó

Monitores de Vídeo ADD
Garantia de 6 meses
Pronta Entrega1 5 ,

: SVGA Mono 12"| 3

! ¦rasal

SVGA Mono 14'| |
HMHI |

SVGA Color 14"
Dof PWch 0.28
UO 3/6

(061)347-4141 — fãflnFOMmcíl

MANHATTAN FLAT

0 FEELING DE NEW YORK
E M B R A S I L IA

O primeiro Fiat de Brasilia. combina as
comodidades de um grande hotel com o
aconchego de sua casa. por umpféço menor
que os dois. Ê a otimização Hnf instalações
e serviços para atender as exigências do
bem viuer.
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Consulte sou sofmtn de viagens

JkflM

INFORMATIVO

FUNDAÇÃO

LUIZ ESTEVÃO

I

NOVO
TELEFONE
FUNDAÇÃO

LUIZ ESTEVÃO
322-8888
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FUNDAÇÃO LUIZ ESTEVÃO

LANÇA SEGUNDA-FEIRA O

IV PRÊMIO OK DE JORNALISMO

Serão 

aber
tas na pr6
«ma scgirv

d»fe*a. 16 de iv
gosto, as mscrv
çôos paraolVPrô
m»o OK de )orna
lismo Podorão
concorrer jorna
listas responsá
vets por reporta-
gens produzidas
cm Brasília, seia

ÍH»i«BlMtt*TOQürsei»liSS

JURI
0 (ún será formado

por cinco profissionais de
destaque na área de co
municação c jornalismo

PRÊMIO
Os vencedores recc

befAo em cruzeiros reois
o equivalente, a _2J"tjõia/eJs"

oa imprensa local,
com sede na capt
tal, ou sucursais
brasilienses de
jornais com sede
nos Estados

IMPORTANTE
Podarão concor-
r»r tratoaVio* v«l-
c«laòot á* V (to
¦(oito d* 92 a j
31 do Jutto tf* 93.

UMABOA NOTlCIA

HW^EOSOU

CATEGORIAS

Reportagem Cultura. Política,
Nacional, Economia,
Cidade, Esporte
e Meio Ambiento.

Fotojomallsmo

e Tetojornallsmo local

SINDICATO DOS JORNALISTAS

ELOGIA A INICIATIVA
'Não existe socieda

de moderna sem a demo
crati/açào da informa
ção, nem cidadania sem
a expressão do pensa-
mento Por isso o nosso
apoio ao Prêmio OK de
Jornalismo, na certeza
do que serão reconhe
crias as reportagens que
atendam aos princípios
básicos da democrati
/ação da comunicação * / - I

INSCRIÇÕES:

LOCAL
Sedo d» Fundação
liw Estcváo
SAS Quadra 06 lote 0?
Edifício OAB térreo
Telefone 3?2 88#18

PRAZO
Dc 16 de agosto a 30 de
setembro/93

REPORTAGENS
Apresentar um recorte da
matéria, onde se possa
identificar o nome do
veiculo, data e locai de
public.xõo. acompanha
do dc cinco cópias

FOTOJORNAUSMO
Apresentar um recorte ou
cópia de malóna ilustrada
pela loto ou conjunto de
totos, bem como cinco
cópias em papel brilhante
no formato 18 x ?<1 cm

TELEJORNAUSMO
LOCAL

Apresentar uma fila de
vídeo, acompanhada de
breve histórico da repor
lagem

Chtcv $j*rit 'Anns
pn»%JcMnff da S*nchc*tn dos
JornthstÃ» Ptd<5ssjoo#i» do
Dttirtto f+denti

SALA EH BRASÍLIA
Senhor(a) Executivo(a),

Temos a olorocor em Brasília, para uso diário, semanal ou tompo-
rôno no Centro Empresarial Bra-
sllia. ponto central, sala finamente
mobiliada. com tolofone. TV. vídeo
e apoio de Fax. Xorox. computador,
impressora, frigobar e toalete.

Fono 001-314-1254
Faxi 001-321-3801

Viagem
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O bosque da Constituição 

precisa 
de revisão

As árvores plantadas por Ulysses Guimarães e por constituintes não resistiram à seca e morreram, mas estão sendo replantadasC "T*f IDIDA ninHrt ortn 1#* nniiMí^inn/irt ai> n/\ *LUÍS TURIBA
Às vésperas da revisão consti-

tucional, o Bosque dos Constituiu-
tes, localizado atrás do mastro da
bandeira da Praça dos Três Pode-
res, está em estado lamentável:
como alguns artigos da Constitui-
ção, muitas árvores não vinga-
ram. As que pegaram estão secas
e maltratadas, carentes de água e
oxigênio, com as folhas amarela-
das sofrendo com a dura seca dc
Brasília. A grama do bosque está
preta devido às queimadas e o
ambiente é realmente lunar. Tan-
to quanto a Constituição brasilei-
ra, o bosque está precisando dc
um rcplantio cm caráter urgente-
urgentíssimo.

A primeira tentativa de criar o
bosque foi no dia 4 dc outubro de
1988. Teoricamente deveria haver
559 árvores, número de parlamen-
tares que escreveram a Constitui-
ção de 88. Ao plantar a primeira
árvore, o presidente da Assem-
bléia Nacional Constituinte,
Ulysses Guimarães, fez um emo-
cionado discurso afirmando que
os deputados iriam "regar sempre
a árvore da Constituição."

Engano do Dr. Ulysses. Na
época, contaram-se nos dedos os
constituintes que foram lá plantar
sua árvore. Na cerimônia dc inau-
guraçào comandada pelo então
ministro da Agricultura, íris Re-
sende, foi descerrada a placa que

ainda está lá, anunciando os no-
vos tempos: "Todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum
do povo c essencial á sadia quali-
dade de vida, impondo-se ao po-
der público e à coletividade o dc-
ver de defendê-lo c preservá-lo
para os presentes e futuras gera-
çôes." (Artigo 225 do capitulo VI
da Constituição Brasileira).

A deputada Maria dc Lourdes
Abadia (PSDB-DF) compareceu
à inauguração do Bosque dos
Constituintes e plantou uma árvo-
re chamada Pé de Jacaré. "Gosta-
ria dc ter plantado uma árvore
florida, tipo flamboyanr, relem-
bra. No ano passado, ela voltou
ao bosque "mas a árvore havia
desaparecido".

0 diretor do Departamento dc
Parques e Jardins do governo do
Distrito Federal, Ozanan Corrêa
Coelho, responsável pelos 300 jar-
dins públicos dc Brasilia, já fez
três rcplantios no bosque e garan-
te que cie não morreu, apenas está
enfrentando "a crise da seca".

"Está só em estado dc dormên-
cia vegetativa. Depois da primeira
chuva, as árvores voltarão a mos-
trar força c exuberância e tudo
estará rebrotando", garante o
maior jardineiro dc Brasilia. Mas
assim como a Constituição Brasi-
leira, a Bosque dos Constituintes
será novamente replantado antes
dc completar cinco anos dc vida.

Joaemar Gonçalves

atuamwrilc seme ante a unui paisagem seca noraesma, teriaO basque 9 árvores, cada uma representando um parlamentar constituinte
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 substituem os

M População reabilita antigas receitas da vovó e adota os 
'chazinhos' 

para combater doenças e também suportar a crise econômica

———— 
Orientação dos:

médicos evita o

cur andeirismo |

•MALU FERNANDES
1 Desde os mais remotos tempos o uso
Curativo das plantas é empregado em tra-
lamentos médicos. Atualmente, com o in-
jusante aumento dos preços dos remédios,
,©s, consumidores — de bolsos vazios —
'têm recorrido a alternativas mais baratas
íolno ervas ou homeopatia. Enquanto o".Conselho 

Regional de Farmácia registra
•uma queda de 50% na procura por medi-
"Camentos, a volta do tradicional chazinho
jií pode ser constatada no Rio de Janeiro.

O fenômeno anima o ambulante Ma-
noel Silva, de 65 anos, há 50 trabalhando
tom ervas. Suas vendas, sobre um imenso
plástico esticado no chão da Praça 15,
dobraram cm um ano. "Antes, eu tinha 70
-ou 80 tipos. Hoje tenho 170 ervas difercn-
tes", comemora o veterano, lembrando
Í)ue já não precisa mais explicar aos fre-
gueses como utilizá-las.
- Enquanto isso, o aumento médio acu-
jjiulado dos remédios convencionais foi
•de 400% até julho, segundo o Conselho
'Regional de Farmácia — indice acima da

inflação dos últimos seis meses que, se-
fundo a Fipe, chegou a 344,75%. Essa
•alta real — principal responsável pela
,syi?ida do INPC de junho — é sentida no
xíia-a-dia da doméstica Vera Lücia Cer-
•queira Reis, de 31 anos, que ganha pouco"mpiis de um salário-minimo por mês. Ela

jastava muito com pomadas para aler-

4>ias e remédios para dor de cabeça, até
-lembrar das receitas da avó. Vera come-
•çou a tratar-se com chá de casca de maçã
ê çie erva cidrcira, até o ponto de hoje
iistejar: "Nunca mais tive aquela dor
rrònica". O sucesso na cura da alergia
jçom banho de sálvia levou-a a plantar
¦ervas medicinais cm casa.
"""'Chazinho' — A artista plástica lida
Xenzi Fronza, de 63 anos. usa erva de São
"João há um ano para melhorar sua artrite-

jjcumatóidc. Por ela. até parava de vez com
.as fórmulas alopatas — lida gastou essa
•semana CRS 800—, mas o médico reco-
Çiendou a continuação. Já a assistente so-
ciai Nancy Bittencourt, 45. toma chazinho
de ervas "para agüentar a crise financeira c
o estresse". Hoje. ela também usa receitas
"flavovó 

para gripe e gastrile.
Z A maioria dos atuais adeptos da fitote-
-rapia prefere justificar a opção citando a
"Sua eficácia, mas o baixo custo é um esti-
jnulantc reconhecido por todos. A farma-
¦eêutica-chefe do Hospital Paulino Wcr-
Hcck, na Ilha do Governador, Maria
Jfristina Andrade — que usa ervas no tra-
üamento da gripe e de problemas de intesti-
'no—, apresentou um trabalho sobre ervas
3 Secretaria Municipal de Saúde.

Altino Bcirão, 50. homeopata, ginecolo-
^ista alopata c acupunturista. comprou sex-
jji-ieira na rharmácta Coiikiro, uma-dar-
4«íus antigas do Centro, dois frascos de 200
nii de guaracola — um estimulante natural,
jafrodisiaco e fortificante. Por cada um pagou
»CRS 214. Ali, a fórmula equivalente de 30 ml
"de homeopatia custa CRS 163.

Ü ikm*
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Manoel vende quase 200 er\m diferentes na Praça 15 e conta que os fregueses

Rede pública já

adotou métodos

alternativos

As redes públicas de saúde também ade-
riram á medicina alternativa — homeopa-
tia, acupuntura c fitoterapia— como for-
ma de tratamento de doenças com algumas
vantagens sobre os métodos convencio-
nais, como o baixo custo. Coordenadora
do Programa Estadual de Plantas Víedici-
nais, Elisabcth Miquilis calcula que a eco-
nomia chegue a 70% a partir da implanta-
ção do projeto. Ao custo de USS 171 mil

(CrS 14 milhões), a Fundação Oswaldo
Cruz realiza pesquisa para descnvolvimen-
to de onze medicamentos á base da fitote-
rapia para tratamento de doenças mais
comuns, como as dos aparelhos respirató-
rio e digestivo, além de verminoses.

O Hospital Municipal Paulino Wcr-
neck, na Ilha do Governador é, por cn-

quanto, o único que já adotou o uso de

plantas medicinais para cura de asma, hi-

pcrtensào, gastrite. prisão de ventre, dor de

cabeça c elevação de colcstcrol, entre ou-
tras. "Vem 

gente de tudo quanto é lugar c
classe social", conta a diretora Olga Figuc-
redo, informando que o hospital produziu
artcsanalmcntc 5.901 frascos de medica-
mentos no ano passado. O coordenador de
Medicina Alternativa do município, Ro-
naldo A/em. garante que o projeto tem
obtido bons resultados. Além dele, 13 pos-
tos c unidades de saúde trabalham com
estas novas alternativas.

O Hospital Miguel Couto, por exemplo,
possui ambulatórios de acupuntura, ho-
meopatia e hipnose, com bons resultados
cm relação a problemas ósseos c muscula-
res. "As 

pessoas gastavam dinheiro com
remédio c não resolviam nada", diz o dirc-
tor Paulo Pinheiro, que aceita os métodos
alternativos para tratamento de doenças
menos complicadas como resfriado, aler-
gia, cólica e febre, entre outras.

"Anti-inflamatório é caríssimo c, muitas
vezes, cvitável", complementa o diretor. Pi-
nheiro destaca a importância da recomenda
ção medica" porque"»
muita gente pelo mau uso do medicamento".
Ele acredita que doenças como câncer, pneu-
monia e problemas cardíacas devem ser tra-
tadas com remédio.

:m cottio usá-las. dispensando suas explicações

País é fonte de

pesquisas para

os estrangeiros

Os especialistas calculam que há mais
de 150 mil plantas medicinais cataloga-
das no Brasil. A cada dia, mais plantas
raras são descobertas, tanto que o fato já
despertou interesse de diversos pesquisa-
dores estrangeiros, que costumam vir pa-
ra cá identificar seus princípios ativos

para utili/á-los. mais tarde, lá fora. Des-
ta forma, eles extraem e isolam o princi-
pio ativo e o patenteiam. Depois, o Brasil

paga royalties para ter aquele produto.
Várias utilizações das ervas já foram tes-
tadas e aprovadas pela Ccme (Central de
Medicamentos):

Guaco para asma brònquica
Espinhcira sinta para úleera de estômago
São João para artrose c artrite

colcstcrol e ácido
unco
Maracujá para insònia
Umbaúba para hipertensão arterial
Pata de Vaca para diabetes

O coordenador dc plancjamcnto.tfo
Conselho Regional de Farmácia, HmJmi
Abbas. acredita que a medicina alternativa
deve ser mais divulgada, mas alerta pai$;a
necessidade de uma metodologia científica
e orientação médica para que se fuja,dp
curandcirismo. "A 

propaganda torjMLP
medicamento convencional um mito",iictl-
sa, informando que a erva é efica£JRP
diagnóstico precoce. Quando a doença sc
torna crônica ou se agrava, as prátfcas
alternativas não conseguem curar.

Apesar de respeitar a cultura popular
— oriunda dos indios —, Haslan setotl-
sidera um "combatente rigoroso da auto-
medicação". Um dos pioneiros na área
dc fitoterapia, Aluizio Marcinichen,*db-
no da Farmácia Artcsanal, trabalha lãtri-
bem com fórmulas dc manipulação. Há
diversos anos estudando os diversos li-
vros sobre o assunto, ele costuma disfB-
buir folhetos aos clientes, sintetizando a
indicação das ervas para tratamento das
doenças. "Ü importante que se tenha um
assistência médica", ressalta, explicando
a necessidade de verificar a época de
colheita, suas técnicas especificas e que
parte da planta deve ser utilizada.

A justificativa para a eficácia é simples.
"Os medicamentos de hoje são extraídos
dc plantas. A diferença está na quantidade
de substâncias ativas", lembra Marcini-
chcn. A explicação para o preço mais bai-
xo também é simples. "Cada farmácia tra-
balha com índices próprios e sempre
menores", afirma Haslan. O dono da Fa-
mácia Homconatural, Irineu Arnaldo Pas-
quott, aumenta sua tabela, uma vez por
mês, entre 30% e 35%. "Meus clíentcs"atc
já sabem quando vai subir o custfiuflo
medicamento, enquanto chega muita geaie
no balcão contando do susto que levem rias
drogarias", conta o especialista, que tiaRl-
lha há 10 anos no mercado.

Pasquott ressalta que a diferençanáe
preço é facilmente constatada devidçjfo
tratamento mais humano e personaüáã-
do. "Outro dia, baixei de CRS 1 milrpèdra
CRS 500 o preço para uma empregada
domestica idosa que não tinha dinheiro",
lembra, acrescentando que as grandes
empresas não podem reduzir preços des-
sa forma. Apesar dc registrar aumento
pela procura nos últimos dois anos. cie
lembra que a homeopatia ainda ocupa
menos de 10% do mercado.

O coordenador de nhinciamcnto do Con-
selho Regional dc Farmácia sugere que os
pacientes optem pelas alternativas mais bara-
tas. "1: 

preciso andar para comparar os pre-
ços", acrescenta Haslan Abbas.

Centro OU

Apt°s Conjugados

KITINETE VENDO - Centj
Av. Gomes" Freire, vazio, fj
pfonto p/ morar.

to p/morar USS 17.000.
AVALIAÇÃO GRÁTIS.

2 Quartos

apartamento, qto. sala. banhei
ro. cozinha, todç
acabamento luxe
compra

91

A 1* PARK — Ci
Conjugadio
6m2 8° andar
tal. US$ 11.71
maior p/troca.

Laranjeiras

Cosme Velho

ONDE ESTA

QUEM QUER

COMPRAR?

copa coz deps emp área
vagas na garagem En
tal USS 6 480 e USS

/mès Saldo em 60 me
as chaves Construção

abamento artesanal da
ET 2 coberturas c/linda
er no local

022

|Sua
Ipecial

te vazio1
admint

st^geo à|

KMUA MU —
Vistão total Lagoa linear
trrço sla slão 4 qts ste
c/closet bhs + Ivbo cop
coz montada 2 dps 2 gar
USS 580 mil

COB LINEAR P/CASAL AL-
TO NlVEL — Epitàcio Pessoa
260 m' terr salão 2 suites 2
deps gar US 240 mil

APRECIAR LAGOA
Cjt St

$

vagas

2 Quartos

LARANJEIRAS — Rua
Gal Glicario com 2 vaga

FLAMENGO QUADRA
PRAIA — Excelente sala 2
quartos arméano 2 banheiros
sociais cozinha com armAnos
dependências garagem US$
85 000 • Visitas - Avaliação
grátis.

atenção invés:
RES AQUI
MELHORES S
COPA ABAIX
Ed. novo c/d
40 mil + peq.
P-1761 Fig.
S2m' US! 33

»• 11.11 

g 
7jM

Suite. vaga. sauna Li
Aceito carro

BARRA Varandà
suite, salão 24m'.
área. vaga Vazio Urç
tivo viaaem USS 3^

2 Quartc

A 2 QUARTOS ÃT;
RA - Deps. decorai |
nos. tel . 2 vgs. vista i
to carro total pi

RESIDENCIAL BAF
RINA — Junto a pf.
randào. salão. 2 qtos
2 banhs. copa coz..
ompleta empreg . ^

ÉTICA — Barra
ta para o mar
imediata sala 2q
cozinha área gari

RECRIEO LUXO
35000 + financ v
vda 2 ats ste 1

ANUNCIE SEU IMÓVEL NO JB. RAPIDINHO VAI VENDER.

É classi-rápido.

Você pode colocar o seu anúncio:
Em 

qualquer agência dos

Correios
Nas lojas do JB
Pelo telefone

É dassi-simples.

Você pode pagar:
Com seu cartão de crédito
Na conta telefônica

É classi-supereconòmico

Até 15 palavras

CR$ 375,00

Inclusive aos domingos.

E classi-eficiente.

Maior índice de conclusão

de negócios, segundo o

Instituto Marplan.
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SUL AMERICA

SERRAS GAÚCHAS • DUS17 REFEKÒES
Aviáo Rol3 Ateqnsflio Passeos induklos Canoln Nova Petnópolis
Caxias do Sul, Ganbaldi. Bento Gonçalves, etc
HOTEL SERRA AZUL (5*), o mas
completo das Serras e o urneo
5 estrelas localizado em Gramaao
Hotel Bavana (3»), por apenas

3 x CRS 13.815,00

3 x CR$ 11.912,00

«"?7

PREÇOS VALIDOS PARA SAIOAS EM AQOSTO
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS
CENTRO: Qurtanda. 20S.V 221-4499
COPA: Santa Clara. 70SS 255-1895

r TUUCA Saens Pena. 45Íi 10-1 2644893
IPANEMA. Vsc. Pirata. 351 ü 105 521-1188
BARRA Oteai/K) Macei. 45ít| D 494-2137
N. IGUAÇU Roberto Sttveira 214 768-3673
NITERÓI Moreira C^sar 229St 209710-7401

PLANTÃO DOMINGO DAS 09:00 AS 15:00 H. NOTEL.: 521-1188

soletur

FRETAMENTOS

soletur

VOE A JATO PARA O PRAZER
SAÍDAS DO SANTOS DUMONT

A Soletur fretou
para seus clientes
o F-100 de última
geração, com 108
lugares e open-bar. JATO F-100

PORTO SEGURO TOTAL
HOTEL PORTO SEGURO FLAT SERVICE - Padrão 4 *

Na Praia de Coroa Vermelha, 2 piscinas.
2 quadras de tênis, 1 poli-esportiva. 8 DIAS / 7 REFEIÇÕES
sauna, 2 salões de convenções 44 f\r\"y AA30 000 m* de área 3 X CRS 11.99/,UU

Mar agitado cria medo em Itaipuaçu

¦ Ressaca que destruiu rua e muros fica mais branda, mas morador teme por casas
A agitação do mar cm Itaipuaçu

— apesar de ter se apresentado um
pouco mais branda durante o dia
de ontem — connnua assustando
os moradores e comerciantes da
Avenida Um. Os estragos causados
pela forte ressaca de anteontem vi-
rou atração para os moradores do
Recanto de Itaipuaçu. temerosos de

.que a situação piore ainda mais nos
próximos dias. Pelo menos cinco
quilômetros da via de terra por on-
de passavam carros foram arrasta-
dos pela força da água. que derru-
b o u também um poste de

iluminação, portões e muros de al-
gumas da casas.

Há 15 dias. os moradores alerta-
ram a Prefeitura de Maricá sobre as
possíveis conseqüências da agitação
das águas no Distrito de Itaipuaçu.
O prefeito Ilton Viana visitou o
local e admitiu aos moradores que
a Prefeitura ainda não dispõe de
verba para a construção do muro
de contenção ao longo da praia ou
até mesmo uma mureta com toras
de eucaliptos, segundo o comer-
ciante Hélio Brandão, que teve o

muro de seu bar totalmente destrui-
do pelas ondas no fim da tarde de
anteontem

Força — Com a queda do pov-
te de iluminação, a Cerj (Compa-
nhia Estadual de Energia) desligou
a luz das casas da Avenida Um ha
dois dias. O prejiii/o está sendo
muno grande, reclama .1 dona do
Restaurante Sabor e Mar. Rosa
Barata, que afirma que nos 15 anos
em que vive no local, nunca viu
estragos tão grandes provocados
pelo mar. Segundo ela, na tarde de

anteontem, as ondas chegavam a
atingir pelo menos cinco metros de
altura.

O serviço de previsão da Man-
nha garantiu ontem que o mar ja
está se acalmando e que u ressaca
não voltara, pelo menos nos provi-
trios diaS; já que .1 frente fria que
passou pelo local, ira/endo ventos
de Sudoeste, foi embora Muitos
moradores da Avenida, no entanto,
estão deixando suas ca>as para não
correr o risco de ter novos proble-
mas com as ressacas.

iMesa pára rua
1 

' Uma mesa de jacarandá pesan-
tío 400 quilos e cinco metros de
comprimento interrompeu o transi-
Io na Rua do Riachuelo. no Cen-
lro,e causou um grande engarrafa-
jriento ontem pela manhã. O móvel
era da União Beneficente dos
Chduffers do Rio e foi doado a
Uma instituição de caridade que
cuida de idosos, em Jacarepaguá.
Dez metros de corda foram usados
para amarrar a mesa. levada ao
asilo num caminhão da Defesa Ci-
til. Mais de 100 pessoas assistiram
à operação feita por 12 homens do
Corpo de Bombeiros.

Líder é morto«*
Jjj O presidente da Associação de
Moradores da Favela Vila Piqui-

Íi, 
em Bras de Pina. o grafico

Jenival Pinheiro, fot assassinado
com vanos tiros no inicio da ma-
drugada de ontem. O corpo foi
encontrado enrolado em um len-
içol na esquina das ruas P>quiri e
Francisco Sorem. A favela fica ao
lado do Conjunto Residencial da
üua Guapore e. segundo os mo-
radores. é uma area dominada por
traficantes. Testemunhas, que não
se identificaram, disseram ter visto
os assassinos chegarem encapuza
dos de cairo

Combate à fome
Show de pagode e chorinho e

até uma oficina de pão marcaram
ontem á tarde as comemorações
do Dia da Solidariedade no Co-
mitè de Santa Tereza do movi-
mento Acào da Cidadania contra
a Mjsèria e pela Vida Para parti-
ripar da festa, no Largo do Cur-
velo. os moradores doaram ali-
mentos e agasalhos Segundo o
presidente da associação, Paulo
Sérgio Paes de Barros. a festa mar-
ca o inicio das atividades do Comi-
té, que se reúne as quintas-feiras, ás
20h. O show foi comandado por
músicos do próprio bairro.

Navio é ameaça
A Diretoria de Portos e Costas

do Io Distrito Naval informou que
até a próxima sexta-feira a empresa
cipnota Astrounaut Shipping Com-
pany Ltdu deve consertar o navio
Protoklitos-4. que se encontra fun-
deado na baia da Ilha Grande. O
navio está com rachaduras no casco
e ameaça poluir a baia caso haja o
vazamento do carregamento de 120
mil toneladas de minério de ferro.
A embarcação está ancorada nas
proximidades da enseada do Sitio
Forte, em Angra dos Reis. det>de o
dia 18 de junho
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69 Concerto - Série Vesperal
Sábado, 21 de agosto, às 16 horas

Sergoi Pcter
Rachmoninoff Tchoikovsky

Concerto n*3 pura Sinfonia n" 5
piano c orquestra

So/isfo;
Nelson Freire, piano

ffagenfe;
Isnuc Karabtchevsky

1« OPÇÕCS A SUA ESCOLHA:

PORTO SEGURO, CARAVELAS,

AlCOBAÇA E HOTEL DO PRADO

3 O roteiro mais completo 4 nortes no
ía pjq mm Porto Seguro Fiat e 3 noites no magnífico

CR$ l6i01v)UU Hotel Praia do Prado, ambos frente ao mar

PORTO SEGURO E SALVADOR
Traslados. City tours e visita
a Ilhéus incluída 3 nortes no 8 DIAS /6 REFEIÇÕES
Porto Seguro Fiat e 4 noites 4 «
em Salvador no Vitória Manna (5 *) 3 X CRS 14.0U0,UU

PORTO SEGURO E MACEIÓ 4 REFEIÇÕES
Aviáo Rio/P Seguro e Ssa/Maceio/Rio, ônibus de Porto
Seguro e Salvador 3 nortes no Porto Seguro Fiat (4*) e
4 noites rio Ponta Verae (3*).
ambos (rente ao mar 3 x crs 16.234,00

SALVADOR • 8 DIAS
A PARTIR DE:

3 x CRS 12.458,00

7 noites no Hotel Vitoria Marina
ou Othon. ambos 5 A. incluindo
cate da manha Crty-tour. tras-
lados e passeio a Ilha de
l tapa rica d almoço

MACEIÓ E SALVADOR
Aviáo Rio/Mcz/Ssa/Rio
4 noites em Maceió no
Hotel Sete Coqueiros

(3*) frente ao mar e 3 noites no Vitoria Marina (5*) em Salvador
Traslados e City-tours incluídos . _ 00il

8 DIAS E 4 REFEIÇÕES 3 X CRS 15.334,00

M ArCin m q ftlAC Aviáo Rio/MczyRio 7 noites no HotelITIMVCIW O UUO Ponta Verde (3 i>) fr,?nte à
j n qj a /y% praia Traslados, catedamannà City-

3 X CRS I 4».O I U,UU tour e passeio histonco ao litoral

MACEIÓ E HOTEL SALINAS 4 REFEIÇÕES
/-r> Aviào Rio/Mac/Ftio 3 noites em Maceió no Hotel Ponta Verde (3*).
vj>y e 4 noites em Maragogi.litoral norte de Alagoas no Hotel Salinas

"tpo 5*' Conneç' 3 
x CR$ ^5.674,00

RECIFE E PORTO DE GAiiNHAS - 8 dias
Aviáo Rio-Rec/Rio 3 noites em Recrfe no Hotel Onda Mar (4*) e /-
4 noites em Po-to de Galmha No Viliage 3 \*_JPorto de Galinha (3*), ambos frente ao j m «qa
mar Importantes traslados meluidos CR$ 1 f OviUU

- . _ - Aviáo Rio-MavRio. 7 nortes no Hotel
MATAI ¦* BntirAcc Manna Praia Sul (3A). próximo à

^ 
IWU 7RIFIIÇOH Praia de Ponta Negra Café da

JO/ manhã. 7 refeições.Crty-tour e 5 passeios. 1) Gempabu (bugre
incluído) 2) Praia da Pipa 3) Litoral None (barco incluído) 4) Natal
Aquacenter 5) Show noturno 

3 x CR$ 
«| 
3.995,00

NATAL E MACEIÓ

8 DIAS
3 x CRS 15.210,00

Aviáo Rio Nat/McZ/Rio. traslados
City-tour e passeios tncluídos
4 nortes no Hotel Marina Praia Sul
(3*) em Natal e 3 noites no Hotel
Ponta Verde (3*) em Maceió

MATAI E PCCKC Av«o Rio/Nat.Rec/Rio 4 nortes em
E l*EVITC Natal no Marina Prata Sul (3*) e 3

noites no Hotel Onda Mar (4*) Traslados e City tour incluídos
I DUS 14 RIFEIÇÒiS 3 X CRS 15.606,00

NATAL E FERNANDO DE NORONHA
Avião RtoAvJat^ervNat-Rio 3 noi-

8 DIAS E 10 REFEIÇÕES tes no Hotel Marina Praia Sul (3#)
(meia-pensáo) em Natal e 4 noites

1 » CDt 1 Q R7R fYI em Fernando de Noronha emPou-Ofvv sada típca (pensão completa)

MATAI C COPTAIC7A AviáoRo/NatFor/Mat,Rio,tnisla
liWnh ¦ rWHIFWttll ctos Oty-lour e passeos mclu'

m;í 8 dias dos 4 notes no Manra FVciia Suls— j o njr nn (3*)emNatnle3nort(?snoNovofel
3 X CRS 1D.010,UU Magna (4») em Fortaioza

FORTALEZA
8 DIAS

Aviáo Rio/For/Rio. traslados, City-
tour, passeio ao Beach Park e
7 nortes no NOVOTEl MAGNA (4*).

_ _ _ j n ~?CC AA frente ao mar, no ponto mais bada-
3 X CRS 1 «)>i90)W lado de Fortaleza (Av Kennedy)

MiC^t'1 I- »!fvo

Cerimônia homenageia

jubileu 
de dom Eugênio

de uma ladainha, quando os dois
diáconos ficaram deitados no chão
do altar, veio o rito principal, o da
Imposição das Mãos, quando se
tornaram padres de fato para re/ar
uma missa em seguida

Os agora padres Valter e Rober-
to estudaram no seminário arqui-
diocesano São Jose. 110 Rio Com-
pndo Valter e de Campo Grande,
no Rio, e Roberto da cidade de
Fagundes, na Paraíba De acordo
Mim mipftn n;.'wv • > !
do Rio. vem aumentando o número
de ordenações Dom Eugênio esta
preocupado em ampliar as depen-
dências do Seminário São Jose.
atualmente lotado "Antes, havia
mais seminaristas de>istmdo Hoje
eles estão mais perseverantes", ob-
serva o diácono Alberto Gon/ale/
de Almeida. 24 anos, ha sete anos
no Seminário São Jose A formação
de padre no sistema comencional
exige três anos de seminano menor,
dois anos de Filosofia, mais quatro
de estudos de Teologia, alem de seis
meses de estágio.

Ernani d Almeida

,#»» V «»»"** • ,>. ' HtwoanHBBaHIMMaaMRaWMiKRiKIM^-
O.bar (k- Hélio Brandão, que fica bem perto do mar. leve os 'seus muros de concreto totalmente destruídos pela ressaca dos últimos dias

O cardel arcebispo do Rio. dom
Eugênio Sales, presidiu ontem a ce-
rimònia de ordenação de mais dois
novos padres na Catedral Metro-
politana! os diáconos Valter da
Costa Santos. 26 anos. e Roberto
Barbosa de Melo. 31. A ordenação
fez parte das comemorações dos 50
anos da ordenação de dom Eugênio
— em 21 de novembro de 104? — e
reuniu na catedral 170 seminaristas
e 18 diáconos, alem de 90 padres e
cinco bispos auxiliarcs No dia 20
de novembro srr.i riMli/.ul,i-_um-i-

•D 0 ene erramento do 15'^Se-
mona da Carioca foi comemora-
do ontem com um bolo de uma
Tonelada. com 16 metros de
Comprimento por um metro de
5argura. Centenas de pessoas
formaram uma (da que chegou
fite'a Rua L ruguaiana. para re-
fteber um pedaço do bolo gig/vi-
je. A lesta, promovida junto com
tí Kwtur. comemorou o 10* ani•

versório de lombamcnto da Rua
da Carioca, os 3?6 de abertura
da via. além dos l> anos de cria-
çào da Sociedade dos Amigos da
Rua da Carioca (Sarcaj. De
chapéu panamà na cabeça, o
prefeito não se limitou a cortar o
primeiro pedaço do bolo e prosse•
guiu distribuindo fatias. Acabou
carimbado (foto/ com a marca
de um beijo de batom vermelho.

em homenagem ao cardeal,
quando 18 seminaristas vâo ser or-
denados diáconos.

Em sua homília, dom Eugênio
convocou os dois novos padres j
cumprirem .1 missão do sacerdócio
"Quanto a vós. Hinos caríssimos,
que sereis ordenados presbiteroü,
devercis cumprir no Cristo Mestre
a vossa função de ensinar. Trans-
mitir a todos a Palavra de Deus que
recebestes com alegria. Meditando
na Lei do Senhor, procurai crer no
que lerdes, ensinar o que credes,
praticar o que ensínardes". Depois

mm,

1
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•Ô.v caminhoneiros reclamam da falta de segurança para transportar cargas em estradas do Rio. onde 41 motoristas foram mortos no último ano

quadrilhas dc reocptadorcs dc car-
gas proliferam e sc estendem ao
narcotráfico, ao tráfico internado-
nal de caminhões c às máfias de
camelôs das grandes cidades.

Escolta — "Em algumas segu-
radoras, cargas valiosas como alu-
minio e eletrodomésticos só são se-
guradas se o transporte for
acompanhado por escolta", denun-
cia Tânia Drummond, presidente
do Sindicato de Empresas dc
Transporte dc Carga do Rio, con-
tando que existem empresas consti-
tuidas para esta finalidade usando
escoltas armadas.

Ela di/ que as empresas mais

visadas estão usando artifícios co-
mo apagar os logotipos dos baús
para despistar os assaltantes.
"Roubar um caminhão é como
roubar um pirulito de uma criança.
Não há segurança nenhuma e é um
ilicito que interessa a todo mundo.
As quadrilhas e receptadorcs são
especializadas cm produtos como
eletrodomésticos, remédios, produ-
tos químicos. As seguradoras lu-
eram. Os caminhões são negocia-
dos no Paraguai, Bolívia ou
Espirito Santo, c é fácil emplacar
um caminhão roubado em São
João do Meriti, por exemplo", ana-
lisa Nelio Botelho, presidente do

Sindicam (sindicato da categoria no
Rio c Espirito Santo).

"Um caminhão na Bolívia vale
25 quilos de pasta de cocaína. As
quadrilhas se estruturam emprti-
sarialmente, com departamento
dc recrutamento e seleção dc mar-
ginais c um departamento de con-
tabilidade para emissão e aqueci-
mento de notas frias. Isto porque
as mercadorias se deslocam até
por dois mil quilômetros 

", expl(-
ca João Ferreira Limia, diretor de« 1
operações especiais da segurador}!
Pamcary, que detém 51% do mcf-
cado de sciiuros do ramo.

Artf» JB

Casos registrados pela policia no período agosto/92 a julho/93

Resumo do p«*réodo

98 • domingo, 15/8/93 CIDADE JORNAL. DO BRASIL

Nome j

Sue 

me desculpem os
fartos bigodes do advo-
Paulo Ramalho, defen-

sor de Guilherme de Pádua, o
matador de Daniela Perez.

as os tais frentistas que
agora surgiram para testemu-
nhar sobre o caso já tinham
aparecido no noticiário, logo
após o crime. Portanto, não
são, como ele diz, nenhuma
novidade providenciada pela
acusação. O que não ficou
perfeitamente esclarecido
nesse ressurgimento das tes-
temunhas è porque elas sumi-
ram naqueles primeiros dias,
logo depois dc fazerem co-
mentários sobre o que ti-
nham visto. Fala-se, ainda
que vagamente, cm ameaças
de morte que os dois frentis-
tas teriam sofrido na época.
Seria importante que sc desse
agora nome aos bois: essas
ameaças partiram de quem?
O fato é que os dois foram
providcncialmcntc demitidos
do posto de gasolina em que
trabalhavam e, em conse-
qüència, sumiram no ar, sen-
do agora redescobertos por
obra e graça da persistência
de Glória Perez. Quem an-
dou ameaçando essas teste-
niunhas de mor-
te, logo após o
crime? Por que
Paula Thomaz,
depois dc con-
fessar a co-auto-

os bois
deixar de reconhecer que há
muito oportunista embarcan-
do nessa canoa. Se pelo me-
nos o fim justificasse os
meios... Mas, na minha opi-
niào pessimista, nem mesmo
um coquetel desses por minu-
to em todos os Guimas do
Brasil (e de Manhattan) resol-
veria o problema. A fome não
é um vírus que sc possa isolar
e vencer. Ela faz parte de um
contexto de desequilíbrio e
injustiça social que não sc po-
de combater apenas com qui-
los dc arroz e feijão — nào se
pode combater nem mesmo
com trufas da Godiva. Que se
mude tudo no Brasil — que
sc mude até mesmo o clima
dc faz-dc-conta do Guimas.
Ou então... Haja fome.

¦ ¦ ¦
Está em vigor desde quar-

ta-feira a lei estadual 2.077.
que legaliza o trabalho dos
chamados guardadores de vei-
culos, ou seja, aqueles sujeitos
impertinentes, mais conheci-
dos por Panelinhas ou esto-
pões. Agora eles vão ter direi-
to a inscrição na Prefeitura,
crachá, área demarcada, pre-
ço tabelado c fiscalização po-
licial. Alguém por ai — além

Roubos de cargas aumentam

¦ Desaparecimento de caminhões em estradas do Rio dá prejuízo de USS 2,4 milhõesna no assassina-
to dc Daniela a

: dois policiais, foi
mantida durante
horas dentro de
um carro, no pá-
tio da 16* DP,
longe dc qual-
quer escrivão
que pudesse tor-
nar oficial a sua
confissão, sendo
depois mandada
para uma clini-
ca? E, principal-
mente, onde fo-
ram parar os seis
mil dólares que
estavam com
Daniela, quando
ela foi morta e
que, segundo to-
das as evidén-
cias, teriam sido
expropriados pelo seu mata-
dor? Perguntas, perguntas e
mais perguntas. E todas elas
nos levam aos primeiros pas-
sos da investigação policial.
Parece que, além do motivo
do crime, muita coisa ainda
ficará por ser esclarecida nes-

* se caso.
¦ ¦ ¦

E esse tal dc Marshall Ber-
man, hem, gente? Que ho-
mem feio, meu Deus!

¦ ¦ ¦
Como diz o meu cabelei-

reiro, foi chiquererèrimo: no
Guimas do São Conrado
Fashion Mall — aquele res-
taurante onde todo mundo
(inclusive os garçons) faz ca-
ras e bocas pra dar a impres-
são que sc está cm Manhattan

1 — um coquetel serviu de pre-
texto pra que se arrecadassem
alimentos nào perecíveis des-
iinados à campanha contra a
fome. Foi um sucesso. Gente
finíssima apareceu por lá com
seu quilo dc arroz ou de fei-
jão, debaixo do braço, mas
ninguém se revelou bastante
ousado a ponto de levar tru-
fas. Havia um cheiro dc soli-
dariedade no ar. tão grande
que chegou a sobrepujar o
das frituras. Boas intenções,
sem dúvida, embora delas o
inferno já esteja por aqui.
Aliás, essa campanha contra
a fome me deixa completa-
mente dividido. Por um lado,
eu não posso deixar de apoiar
uma iniciativa, na qual se en-
gajaram pessoas de primeiris-
sima qualidade, como, entre
outros, Lconor Basscres e
Euclydes Marinho, além do
próprio Betinho que a lidera.
Mas. por outro, nào se pode

do deputado Eduardo Chuay.
que foi o autor do projeto de
lei — é bastante simplório pra
achar que isso vai dar certo?
Basta lembrar o que aconte-
ccu com as tentativas dc lega-
lização dos camelôs há alguns
anos. Até um camelódromo
foi criado. E o resultado é o
que hoje sc vc — a cidade
inteira ocupada por um exér-
cito dc vendedores ambulan-
tes, que ninguém mais conse-
gue desalojar sem grandes
traumas pra todo mundo. O
trabalho dos estopòes, como
o dos camelôs, é ilegal. Os
primeiros estão loteando a
rua e restringindo o direito dc
ir c vir dos cidadãos. Os sc-
gundos sonegam impostos
com o seu lucrativo comércio
paralelo. Sc a decisão dc lega-
lizá-los se justifica apenas pe-
lo fato dc eles existirem, então
seria preciso que se aplicasse
o mesmo principio para os
bicheiros que têm seus pontos
e para os traficantes que tem
suas bocas. Mas ai já adentra-
riamos a terra de ninguém, da
qual estamos apenas a um
passo. A única esperança é
que, como a lei é estadual,
cabe a cada prefeitura regula-
mentar — ou nào — o traba-
lho dos estopòes. Insisto: se as
ruas têm que ser transforma-
das em estacionamentos, que
o sejam pela própria Prcfeitu-
ra. como acontece em São
Paulo. Lá, cabc a ela cstabelc-
cer as áreas cm que o estado-
namento é permitido — as
chamadas zonas rosa — e co-
brar por cie. sem intermedia-
rios. Por que nào fazer a mes-
ma coisa no Rio?

MÔNICÁ MAIA
Nos últimos 12 meses, 120 cami-

nhoneiros foram seqüestrados no
Rio, 41 assassinados, 254 cami-
nhões desapareceram Transpor-
tando tesouros dc até CRS 20 mi-
Ihôes. 158 motoristas autônomos
tiveram suas cargas roubadas, con-
forme dados do sindicato da cate-
gona. Desde o inicio do ano USS
2.4 milhões cm cargas sumiram nas
estradas fluminenses, É uma boa
parte dos USS 8 milhões que foram
roubados cm todo o pais.

Com lucro certo, revenda garan-
tida devido á especialização, riscos
c penas mínimas, as conexões das

Ataques são

encomendados
"Roubo dc carga é roubo en-

comcndado". repetem os policiais
especializados. "Eles sabem quem
vai comprar a carga, quanto vão
ganhar e como vão roubar", diz
Mário Teixeira Filho, delegado-
titular da Delegacia dc Roubos e
Furtosto dc Carga, onde lidera 70
policiais. Segundo ele. o patrulha-
mento intensivo dc rodovias fede-
rais c estaduais deslocou o roubo
de cargas para as periferias do
Rio c São Paulo, cidade que de-
tém 60% dc tudo o que sc rouba,
contra 19% do Rio.

"A PM está propensa a criar
patrulhamento nos locais mais vi-
sados, como Caxias. Ramos. Ola-
ria. Penha, São Cristóvão, Campo
Grande c Centro. Dos 51 roubos
registrados em julho na DRFC,
38 foram nos bairros", contabili-
za o delegado.

Conexão — "Agora o que
mais sc rouba é cigarro. Tem re-
venda fácil e nào tem número de
identificação, assim como rou-
pas", demonstra o delegado, aten-
to às conexões entre os assaltos
nas estradas fluminenses c os ca-
mclôs das calçadas cariocas. "Dc-

mos um flagrante há dois meses
num camelô que vendia CDs a
CRS 250.00 na Cinelándia. Uma
carga da Fonobrás havia despare-
cido. Agora estou encabulado
com a quantidade dc camelôs
vendendo ferramentas ", descon-
fia Mário . que flagrou camelôs
cm Madureira com carrcgamen-
tos de roupas roubadas de cami-
nhões da Rcdlcy c da Toulon."A mola propulsora é o re-
ceptador que encomenda os rou-
bos e responde por penas de um
a quatro anos. Eles pagam ao
marginal 10% a 20% do valor
da carga e revendem ganhando
50% a 60% do valor", diz João
Ferreira Limia. diretor da corre-
tora de seguros Pamcary. espe-
cializada em cargas.

Hlo d* Janeiro Mo Paulo Outros

Caminhões vazios roubados 254 328 247

Caminhões carregados roubados 158 240 172 i
Motoristas soquestrados 120 254 210
Motoristas encontrados 79 182 66
Motoristas assassinados 41 58 81

Michei Filho

Casos raramente chegam à 
policia

O resultado da insegurança pesa
no tráfego de cargas rodoviárias.
Dos 1.200 mil caminhões da frota
nacional, 60% sào guiados por au-
tônomos. "As ocorrências registra-
das na Delegacia de Roubos e Fur-
tos dc Cargas não representam a
realidade porque a maioria dos
roubos não c comunicada. Nor-
malmente, o caminhão aparece 24
horas depois. Quando levam o ca-
minhào, aconselho o motorista a
desistir porque o veiculo já deve
estar longe", diz Nélio Botelho
presidente do Sindicam (Sindicato
dos Transportadores Rodoviários
do Rio c Espirito Santo) c da Co-
brascam (Cooperativa dos Cami-
nhoneiros).

Na semana passada, o motorista
José Ribeiro perdeu o cavalo do seu
caminhão ano 85. avaliado cm CRS
2,2 milhões. "Parei 

perto de Além
Paraíba para verificar um defeito
na entrada de ar. Veio um Opala
com dois caras, que lamentaram o
defóto, esperaram o conserto e Ic-

varam meu cavalinho", lembra o
motorista, que ficou 40 minutos
sob a mira de revólveres e pensa em
largar a profissão.

Terror — Os motoristas dc
dois caminhões do frigorífico São
José. dc Belo Horizonte — que teve
seis caminhões assaltados este ano
— viveram cenas de terror na Es-
trada Rio-Magé, na madrugada do
sábado retrasado. Eles transporta-
vam oito mil quilos de carne, ava-
liados cm CRS 1 milhão, e foram
interceptados por três homens,
quando pararam para apanhar um
chapa (ajudante) na estrada. Um
foi obrigado a entrar no caminhão
e outro rodou com os assaltantes
por mais dc 40 minutos.

"Até 
pouco tempo, caminhonci-

ros de outros estados nào vinham
pira cá. Agora aceitam porque sa-
bem que há um local seguro para
dormir. Decidimos resolver este
problema por conta própria. A
cooperativa está construindo um
estacionamento para mil cami-

nhões na Dutra. Temos segu ranças
contratados e o local já vive cntii-
pido. Consegui dois canais de ri-
dio que serão ligados entre os cà-
minhões c postos dc fiscalização
das policias rodoviárias federal c
estadual. A cooperativa pretende
financiar a instalação dos rádios",
diz Botelho.

Enquanto isso não acontece, o
caminhoneiro catarinense, Araldo
Araújo Silva, dá dicas para evitar
os assaltos. "Nào dar carona a flin-
guém. nem a moça bonita, muito
menos para chapa. Evitar conversar
com desconhecidos. Nunca revelar
que carga transporta. Nào dormir
cm postos sem segurança. Não pâ-
rar cm bar de beira de estrada ;e
cuidado com a área da Baixada
Fluminense até a subida da serra
Evitar rodar antes das 6h". receita
o caminhoneiro, freqüentador do
estacionamento da Cobrascam, qüc
só teve roubados um casaco e um
televisor da sua cabine cm dois
anos dc estrada.
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Programadas para 4 de se-
tembro, a abertura da exposição
Sloryboard — 90 anos de desenho
para o cinema, na Casa França-Bra-
sil. no Centro. É esperada a presen-
ça do cineasta francês Louis Malle

^^^HHrap' 
^ >$'5'

;. ^-taffi^ : • J&V' '

•Concedido: ao ex-campeão
mundial dos pesos niédios, o argen-

..li.no Carlos Mon/on. sexta-feira, o
regime de prisão semi-aberta, que
lhe permite passar as tardes e os

tfips de semana treinando com bo-
«adores, fora da-, grades. Mon/on
cumpre pena de 11 anos. em Santa
Fé, pêlo assassinato de sua mulher.

Confirma-
dai Para dia 19,
a estréia de Jane
Duboc (foto), em
minitemporada
no Rio Jazz
Club. A cantora,
que se firmou co-
mo intérprete de
vários estilos,
traz como novi-
dade o repertório
de dois CDs gra-
vados este ano:
um com clássicos
da MPB dos anos
50 aos 70, e outro
com o saxofonis-
ta Gerry Mulli-
gan, que será lan-
çado nos Estados
Unidos e Canadá
em outubro, an-
tes de chegar ao
mercado brasilei-
ro.

(foto), convidado especial. Uma
das atrações da mostra será o story-
board do quadrinista francês Moe-
bius. de Alien — o oitavo passageiro
(Ridley Scott). O cinema brasileiro
estará representado pelos story-

boards de Com li-
cença. cu vou à
luta (Lui Farias),
Quilombo (Cacá
Diegucs) e Brin-
cando nos campos
do Senhor (Hec-
tor Babenco). A
exposição terá
ainda storyboards
de filmes de Ei-
senstein, Fellini,
Kurosawa, Orson
Welles, Hitch-
cock, Ford Cop-
pola, entre ou-
t r o s, muitos
feitos pelos pró-
prios cineastas.

O ex-campeão poderá, assim, ficar
horas treinando num ginásio local e
voltar á cela á noite. Monzon, 51
anos, foi condenado cm 88 pelo
assassinato de Alicia Muniz e pode-
rá receber liberdade condicionai em
95, quando terá cumprido dois ter-
ços de sua sentença.

Anunoladai a ex-
posição Wagner Br a-
sil, que será inaugura-
da amanhã, ás 21h, na
Galeria de Artes da
Villa Riso, em São
Conrado. Wagner
Brasil apresentará 13
telas selecionadas cn-

tre seus trabalhos
mais recentes, resulta-
dos de suas visitas aos
pavilhões femininos
da Colônia Juliano
Moreira, de doentes
mentais. Da tinta
acrílica para o óleo,
nesses trabalhos Wag-

ncr apresenta uma fa-
se mais abstrata que
figurativa, sem aban-
donar seu tema: o so-
frimento humano. A
exposição vai até 16
de setembro, de 14h
ás 19h.

Aftrlbufdoi ao jornalista
Heráclio Saltes (foto), pela
União Brasileira dos
Escritores, o principal papel na
derrubada do governo Collor,
pela série de artigos publicados
no JORNAL DO BRASIL,
"com constância, persistência
c fundamentos jurídicos".
Heráclio será homenageado no
dia 27, na Associação
Brasileira de Escritores.

mi
HIMHHunt fax pelo pre-

sidente ItMttr Fraaca aos ei-
sentas retirados no 21* Festi-
vai de Cinema de Gramado,
comunicando a liberaçio da
verba de CR$ 813 milhões
para o fomento da atividade
cinematogfiíka. O comuni-
cado do presidente chegou na
sexta-feira. Com este orça-
mento. espera-se a produção
de 40 filmes, entre longas,
curtas e médias-mentragens
até 1994. Ontem foram exibi-
dos os filmes Ma saison prèfè-
ri, de André Pédiiné, com
Catherine Deneuve. t Uniu-
gar enel mundo, do argentino
Adolfo Aristarain. A entrega
de prêmios será hoje, no Pa-
lácio dos Festivais, a partir
das 20h.

i

ü

Morr«u» na sexta-feira, o diplo-
mata finlandês Juhani Ensio Muho-
acn, de 52 anos. em Assunção. Ele
participaria da solenidade de posse
do presidente do Paraguai. Juan
Carlos Wasmosy, a ser realizada
hoje. O diplomata caiu do 4o andar
do hotel em que estava hospedado c
morreu em conseqüência dos feri-

Convldadoi Frei Beto (foto)
para proferir a aula inaugural do 2o
semestre da Universidade Estadual
do Rio de janero, na abertura da Io
Semana de Combate á Fome e á
Miséria. Durante a solenidade —
que será amanhã, ás 9h30, no Tea-
tro Odylo Costa Filho, no campus
da UERJ — também serão entre-
gues os prêmios Américo Píquet

•Carneiro c Cartnen Portinho.

mentos sofridos. O corpo foi en-
contrado pelos guardas do hotel.
Muhonen tinha chegado na quinta-
feira a Assunção para a posse de
Wasmosy. que terá a presença de
seis presidentes latino-americanos e
70 delegações oficiais da América.
Europa. África e Ásia.¦>f

'))t

EDUARDO BONJEAN

(MISSA DE 7» DIA)

,4- Maria da Glória e Renato Archer,

| Daniella e Raymundo Costa Pe-
reira, Adriana e Augusto Teixeira

de Freitas. Alexandra Archer, Pedro
Arthur convidam para a Missa de 7o
Dia do seu querido amigo, dia 16,
segunda-feira, ás 1 8:30 horas, na Igre-
ja Santa Margarida Maria, na Lagoa.

t

EDUARDO DOS GUIMARÃES BONJEAN
(MISSA DE 7» DIA)

Paulo Fernando Maicondos Ferra* e família convidam p.jfd aMISSA DE 7o DIA do seu quorido iirmçjo EDUARDO j real^ar-sono d)«i 16 do Agosto, segunda feira, ás 18 30 horas. na IgrejaSaniti Ma>g<indo Mana. Hua Fonte da Saudado - Lagoa

GENERAL

0LYNTH0 DE FRANÇA ALMEIDA E SA

t

(MISSA DE 7° DIA)
IVAN PAIXÀO FRANCA n Família O0fadOC«T> in monifostacAm do posar «Kvt>*tinpor ocas.ào do lalocimofilO de SOU wi sogro, ovft <• bisavô o convidam pjtj jmtssa Quo farôo c<Hcto'or no dui 16 do aaosio óo 1993 (2Mimo) ás 18 30 h$ njParóquia d.» Santo MÒntca. n« Av AukiMo (U> Parvu. b?7 — Lotrfon

EDUARDO DOS GUIMARÃES BONJEAN

(7® DIA)
Maria Stella de Brito Pereira, Bruno e Roberto
Bonjean. Célia Bonjean, Luiz Philippe
Bonjean, Vera Anita e Filho, Renato Bonjean,
Mitse e Filhos, Arthur Rocha. Cecília o Filhas.

Renata Bonjean e Fernando Barrozo do Amaral.
Agradecem as manifestações de pesar recebidas e
comunicam que a missa de 7° dia de seu querido
EDUARDO se realizará no dia 16/08 às 18:30 hs na Igreja
de Santa Margarida Maria, na Lagoa.

JORNAL DO BRASIL
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?L2' a S*"'w" das 8:00 is ,IWW horas. 6*-feira das 8.-00 às 20M horas. Sábado de800 às 12.-00 horas
T>L 380-5522

~ D!^,15MeÍri '9:0oUra — 6'-feira após as 2(h00 horas — Sábados apósas 12.1X) horas, — Domingos t feriados: Tetv 585-4320/585-4476

DIA ÚTIl: Alé 10 cm i- CR$ 1A47,00 + de 10 cm = C8$ 2-212,00DOMINGO: Alé 10 cm - CR$ 2.522,00 + de 10 cm = CR$ 3.283,00

EDUARDO DOS GUIMARÃES BONJEAN

(7* DIA)
Empresa de Mineração Esperança S/A,

Raimundo Pessoa - Diretor Presidente e demais
funcionários agradecem as manifestações de
pesar recebidas e comunicam que a missa de 78

dia, de seu querido EDUARDO BONJEAN - Diretor-Vice
Presidente, será realizada no dia 16/08 às 18:30 hs na Igreja
de Santa Margarida Maria, na Lagoa.

EDUARDO DOS GUIMARÃES BONJEAN
(MISSA DE 7« DIA)

tEnio 

Rodrigues, Edgard Moraes Hargreaves. Roberto
Vianna Pinto, Sebastião Luiz da Matta Netto. Carlos
Henrique Vasques. Sérgio Luiz de Bragança. Nelson
Bugallo Lopes Pereira, ex-sócios da Cotibra S/A

CCTM convidam para a missa em intenção do queridoamigo e ex-sócio EDUARDO, a realizar-se no dia16.08.93 2°-feira, às 18,30 hs., na Igreja de Santa
Margaria Maria — Lagoa.

MARCELLO DE IPANEMA
30° DIA

tCybelle. 

José Marcello. Marcos Flávio. Rogéria
e familiares agradecem o carinho e o confor-
to e convidam para a MISSA por sua boníssima

alma. no dia 1 7. 3'Meira. ás 18:00 horas, na Capela
de N.S. da Conceição, do Jardim Guanabara (Pra-
ça Jerusalém) Ilha do Governador.
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Dez segundos de fama e

¦ 81 atletas disputam hoje à tarde o titulo de 
'homem 

mais rápido do mundo' na prova dos lOOm rasos no Mundial de Stutt;

tortuna

H|g

MÁRIO ANDRADA H SILVA
Correspondente

ZURIQUE.
SUÍÇA — Dçz
segundos sepa-
ram 81 atletas
do titulo de lio-
mem mais rápi-
do dom,má,.A MUND|AL DEdecisão da pro- ... cTICUft
va mais curta e Ml IXII9MU
importante do Mundial de Atlelis-
mo de Stuttgart, os lOOm rasos pa-
ra homens, acontece hoje às 14h35
(hora de Brasília). Antes que o lei-
tor tenha tempo de falar o nome
dos oito finalistas a corrida já terá
acabado, Um deles estará pronto
para receber a medalha de ouro e
uma Mercedes Okm fornecida como
disfarce dos prêmios cm dinheiro
que os atletas reivindicam. O recor-
de mundial. 9s86. estabelecido por
Carl Lewis no último Mundial de
Tóquio poderá não existir mais.
Sobrará apenas a dúvida-símbolo
da prova de velocidade máxima: os
corredores respiram ou não duran-
te os 10s de corrida?

O campeão olímpico Linford
Christie deverá provar que o titulo
conquistado em Barcelona foi legi-
timo. Seu principal adversário teó-
rico será o mesmo Lewis que ja o
venceu 12 vezes. Carl só não é o
favorito em Stuttgart porque não
venceu nenhuma corrida na distán-

^ cia este ano. A falta de um retrós-
. pccto encorajador porém não preo-

cupa o atleta mais tx-m sucedido da
! atualidade. "No ano em que venci

em Tóquio só ganhei uma das II
| corridas que disputei antes do

Mundial. Agora a situação é a mes-
ma. O retrospecto não quer dizer
nada. estou em ótima forma", com-
pletou Lewis reduzindo o efeito que
uma insistente dor nas costas possa
ter em seu desempenho.

. Não existiam supresas previstas
para as eliminatórias de ontem

Cinco dos oito posios da final esta-
. vam reservados para Christie, Le-

wis. Lerrov Burrell c André Caso.
também dos EUA além do nigeria-

. no Daniel Effiong e de Frank I re-
dericks da Namíbia. Burrell é o

I norte-americano que parece estar
, em melhor forma.

Effiong chega a Stuttgart com as'-credenciais de ter estabelecido a
melhor marca nos 1 OOm este ano.
9s99. É o único a completar a prova
em menos de lOs na temporada
1993. Frcdericks é outro azarão de
luxo. Tem experiência para contro-
lar os nervos e pernas para deixar
os adversários comendo poeira.

^wf^urnjj\in) H
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Lewis i Ej. Christie (C ) c ti maus curta e importante ao SÍuntliaí <le 

"Stuttgart, 
num duelo que promete prender a respiração ilo publico

O adeus de um campeão em 1994

m.

Lmford Chnstie tem mau» dois de-
safios em sua carreira de campeão
olímpico. Ele compete contra o dev
crédito e os norle-amencanos pelo
titulo mundial amanhã em Stuttgart e
depois prepara a aposentadoria.

O plano está pronto. Chnstie pen-
dura as sapatilhas no final de 1994
depois de competir como favorito ab-
soluto nos Jogos ila Comunidade Bn-
túnica e no Campeo-
nato Europeu. O
Mundial de Stuttgarl
e a ultima chance de
Linford contra seu
maior mal Carl Le-
wis. O norte-amenca-
no venceu 12 das 15
provas em que os dois
se enfrentaram. Cr-
histie ganhou de Le-
wt;> nas duas últimas
apresentações, em
Çiateshcad e Zunch,
mas ainda não tem o
tão cobiçado titulo de

campeão do mundo em sua coleção.
Ganhando ou perdendo em Stutt-

gart porem a decisão de parar e irre-
versivel "Eu sempre disse que pararia
quando outro inglês pudesse me ven-
a*r. Mas acho que eles não vão conse-
guir Não digo que não são capa/cs. o
problema e que mentalmente eles não
tem força suficiente. Não basta o cara
chegar la e correr mais rápido do que

Lewis x Christie
- W'
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todo mundo Tudo depende de como
você consegue controlar a situação
quando você entra na pista", explica

Crhistie já tem emprego garanti-
do para quando a aposentadoria
chegar Ele vai tocar a empresa de
relações públicas que montou com
seu colega de treinos. Colm Jack-
son. Trata-se de uma companhia
que denuncia no nome uma das

moíres mágoas do
atleta: Suff Respeci
("nada de respeito"),
numa tradução livre

Mesmo que leve o
titulo mundial de
Stugartt. Linford
não deve mudar o
nome de sua empre-
sa Quando a midia
britânica aprender a
respeitar seu atleta
mais veloz, Linford
ja estará longe, mui-
to longe das pis-
ias (M.A.S.)
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Christie, a fantástica trajetória de um 
pobre 

menino

Inglês nascido

na Jamaica se diz

o maior de todos

O 
olho esbugalhado de Lin-

ford Christie na linha de
chegada dos lltOm rasos da Olim-
piada de Barcelona sobrou como
a imagem simbolo dos Jogos, cap-
tada numa fotografia de Bill Era-
kes que a revista norte-americana
Sporls IJIusiraied publicou na ca-
pa de sua edição de 10 de agosto
do ano passado O título Gloria!
Gloria! parecia redundante. Chns-
tie ganhou o titulo provisório de
homem mais rápido do mundo, an-
tes da largada. Nenhum dos oito
finalistas da prova estava tão de-
terminado como ele a sair da pista
com a medalha de ouro no peito.

* Linford desenvolveu a habili-
dade de pensar mais forte do que
a concorrência correndo do racis-
mo e da pobreza em um suburbio
de Londres. Nascido em Saint
Andrews, na Jamaica, no dia 2 de
abril de 1960. Christie morou com
a a\o ate os sete anos enquanto
seus pais ganhuvam a vida na In-
glaterra tentando economizar pa-
ra pagar a passagem do filho."Mentalmente eu sou mais forte
do que esses caras. Esse é a minha
maneira de ser. Com o passar do
tempo você desenvolve algumas
coisas que te fazem ficar um pou-
co melhor Muito vem da expe-
riéncia", disse ele numa entrevista
recente publicada pela EHM da
Inglaterra. "Na sua cabeça você
não pode ser segundo para nin-
guém Minha filosofia è que se

m 695/

' 
M MLLMf. 

:

Mm

M

¦M v

alguém te vence e
porque teve sorte
Naquele dia o sc-u melhor
não foi suficiente Ele que es-
pere a próxima vez".

A final olímpica de Barcelona
teve duas largadas anuladas. Ca-
da uma delas arruinou o equili-
brio dos principais adversarios de
Christie. os norte-americanos
Lerroy Burrell e IX-nnis Mítchell"Os outros foram ficando um
pouco nervosos com as falsas lar-
gadas. Eu me concentrei no nego-
cio de atravessar a pista de um
canto ao outro", falou o campeio
olímpico.

A primeira corrida de Christie
na Inglaterra foi contra o racis-
mo. Ela começou quando Linford
ainda brincava de pe%o-pe%a 

"Eu
cheguei a chorar com a intensida-
de do racismo. Lima vez eu corri
atras de uma menina em um jogo
de pegador e quando a aprrei ela
virou e me disse: "Você não pode
brincar. Minha mãe falou que eu
não devo brincar com negrinhos".
conta ele.

Cerca de 20 anos depois, quan-
do Linford já fazia parte da equi-
pe britânica de atletismo o racis-
mo passou a ser o principal
fantasma da vida de um ídolo que
a Inglaterra demorou a reconhe-
cer. "O 

que um negro como
você está fazendo com o uni- ji
forme da equipe inglesa".

/

imagent-simboio
dos Jogos cie

Barcelona: Christie,
olhos esbugalhados,

cruza a linha i/e
chegada dos
lOOm rasos

disse-lhe
uma vez um

de seus vizinhos.
Em 1988. ano em que

ganhou a medalha de prata
nos Jogos de Seul. Christie foi

preso no West London Stadium,
onde treina até hoje. sob j acusa-
çào de estar guiando um carro
roubado. O veiculo fazia parte da
frota colocada a disposição dos
atletas da equipe olímpica da In-
glaterra por um patrocinador

Linford processou a policia
por prisão ilegal e ganhou a cau-
sa. Processou também o tablóide
The Sun que o classificou de
"violento criador de proble-
mas". Ganhou de novo. Mesmo
assim não venceu o racismo e
não conseguiu apagar da memó-
ria o dia em que 12 policiais
invadiram sua casa para prender
seu irmão e seu pai por causa de 4
uma briga entre vizinhos. Crhis- j*
tie reagiu e levou um chute nos
testículos de um policial.

Christie estreou no circuito
internacional em 1979 no mesmo
meeting de Gateshead onde há
duas semana ele derrotou Carl
Lewis em um duelo de USS 450
mil Sua primeira vitória impor-
tante aconteceu em 1984 no mee-
ting de Crvstal Pa lace, logo de-
pois da Olimpíada de Los

Angeles onde Lewis ga-
nhou quatro medalhas de

ouro e Linford não conseguiu
ser selecionado para a equipe

inglesa. Christie largou na raia
I A TV começou a apresentar
os atletas a partir da raia 2. O
vencedor da prova não foi cita-
do pela mídia antes da corrida.

O sucesso só começou a fazer
parte da vida do campeão olim-
pico dois anos depois, em 1986."Em 86 eu parei de ir em festas,
de beber e me joguei de cabeça
nos treinos. Em uma temporada
de trabalho serio Linford passou
de 156° no mundo para quarto
Desde então Christie nunca dei-
xou de estar entre os cinco mais
rápidos do mundo

O segundo monstro da vida
de Christie. depois do racismo, e
o doping. O terceiro, a falta de
reconhecimento. Linford chorou
quando o mito Ben Johnson des-
moronou entre esteróides. Virou
um fanatico na luta anti-drogas.
"Estou limpo", foi a segunda

frase que Christie pronuciou de-
pois de ganhar sua primeira me- ,
dalha de ouro em Barcelona. ,,,

Contra a falta de respeito"'
Linford ainda não conseguiu
achar um discurso calmo e nem
filosófico. Nada o irrita tanto
como o tratamento jocoso que
recebe da midia sensacionalista
britânica. No. avião que levou a
delegação inglesa para Seul um
jornalista bêbado apareceu na
frente de Linford e perguntou."É verdade que você toma dro- -
gas?". 

"Eu 
poderia matar utn,'í

homem por ele dizer muito mé-"'
nos do que isso ", respondeu --
atleta matando a conversa no"
berço.

"Evito os tablóides o máximo
que posso. Respeito se conquista
e acho que eu mereço. Sou o
atleta mais bem sucedido da his- •
toria da Inglaterra. Ganhei maiv-
medalhas do que os Coes, ov <
Ovetts quem quer que seja", gã-
rante.f MA.S.)

•'V

Raios X de Lindford Christie

i Linlord Ctnistie
133 ano», nascido om Sainl Andrews. Jamaica

Altura 1m89
177kg.

w ¦—i tOOn - 9b92 (1991. rBCOfdt) europou)
200m - 20s09 (1988)
Joyt OMmpleo»! lOOm . 1" om Baroo'or>a 19S2. V om 8oul 1988
4 X 100m - 2* om 3«ul 1988
Cwwp—w>— MwndWtn 100m ¦ 3* em 198/ e ¦!'- om 1991
4 X lOOm • 3* om 1991

iMi amuai lOOm - 1* om 10« o 1990
4 X 100m - 2° om 1990 a 3* om 198«
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As 
perspectivas para

uma nova McLaren
A McLaren tem um caminho

curto a percorrer caso queira mes-
mo voltar a vencer. A equipe in-
glesa precisa de um bom carro e
de um motor potente. Desde
1988, quando o incrível MP4/4
venceu 15 das 16 corridas do ano,
a escuderia não fabrica uma má-
quina decente. A McLaren depen-
de da boa vontade de um fabri-
cante poderoso. Basta que Ron
Dennis. o patrão do time, apre-
sente o projeto de um carro com-
petitivo para seduzir grandes fã-
bricas.

Dennis e tão teimoso quanto o
atual técnico da seleção brasileira.
Não contrata um projetista conj-
petente, mesmo sabendo que, des-
de que Neil Oatley assumiu o co-
mando do departamento técnico,
a McLaren nunca mais construiu
um carro bom. Dennis investe no
cabelo de fogo porque cultiva a
filosofia do trabalho em equipe.
Prefere uma equipe de projetistas
desconhecidos do que uma estrela
como John Barnard (Ferrari),
Adrian Newcy (Williams) ou
Rory Byrne (Benctton).fA/..-j.5J

S NA TV
tvi
I8h30— Campeonato do Vôlei Fo-
mlnlno Juvenil— lase preliminar—
Brasil * Taiwan (Talp6) Ao vivo

9b— Fórmula 1— Orando Prômio
da Hungria
15030— Ehminatôriaa da Copa do
Mundo (Brasil x Uruguai)
OH40— Placar Eletrônico

12h— Campeonato de Fórmula
Ford e Copa Shell de Marcas o
Piloto»
14h— Mundo doe Esportes
17h15— Eliminatória» da Copa do
Mundo (Paraoual * Peru) VT com-
pleto
19^30— Eliminatórias da Copa do
Mundo (Colômbia x Argentina) VT
completo

11h — Gol, o grande momento do
lutebol
12h— Futebol Masters Brasil t
João Pinheiro e Brasil x Sâo Gotar-
do (Compactos)
12h45— Sinuca Masters. Miguel x
Zico
13h50— Automobilismo Copa
Sholl o Copa Ford (Compactos)
14h50— Ellmatória» da Copa do
Mundo
15h30— Uruguai x Brasil (ao vivo)
17h15— Bolívia x Equador (Com-
pacto)
1Bh50— Colômbia x Argentina (VT)
20h— Paraguai x Peru (Compacto)

MT
8h30— Esporlo MAgica
15M5— Eliminatórias da Copa do
Mundo—Uruguai x Brasil— Ao vivo
1h— Ropriso do Jogo (Uruguai x
Brasil)
CWT
10b— Camisa Novo
15b50— Eliminatórias da Copa do
Mundo— Colômbia x Argentina. Aovivo
18h— Eliminatórias da Copa do
Mundo— Paraguai < Peru~Ãõ~vivo
22b— Mesa Redonda —debato es-
portlvo—
TV Mo
13h 15— Bem Forte
15h— Super Sport com tréa horas
do duraçüo e aborta todos os os-
portes inclusive internacional
10b— Top Sport— Campeonato
Mundial de Molocross (2* bateria)
etapa Quaru)6 (SP)
11b— Tribuna de Honra Especial—
Brasil x Suécia, final da Copa do
Mundo do 1958 (esto logo nunca foi
oxibldo pelo televisão brasileira)
Compacto de 60 minuto*.
16b— Futebol Europeu pela Copa
Europa (Borussia Dortmund x Ju-
ventus)
18h30— Campeonato Mundial do
Vôlei Feminino— Brasil x Taiwan
(Taipô)
22h30— Grande Prêmio da Hungria
— com narraçAo de Lincoln Gomide
23b— Sport 360°— Especial sobre
ginástica aerôbtca

Alain Prost tem chance de mos-
trar hoje já está pronto para passar
BQ exame da largada. O francês
¦parir da pole-posiiion para as 77
imitas do GP da Hungria. 11" etapa
do mundial de F I. Ele segue firme
cm busca do objetivo de quebra o

•maior número de recordes disponi-
veis na F 1. Mostrou que não está
disposto a ceder nenhum espaço ao

, conquistar sua 10* pole na tempo-
rada, 30* em sua carreira, depois de
uma luta fratricida e desnecessária

; com seu companheiro Damon Hill.
Os pilotos da Williams trocaram
voltas voadoras no último treino

; como se da pole dependessem seus
, salários.

Prost levou a melhor exibindoiI »v •

Prost e seus

três objetivos

Alain Prost chegou aqui na
i Hungria para a 11* prova do
; Mundial com três objetivos. 0

: francês quer ganhar sua primeira'
. corrida cm Hungaroring, um dos

dois GPs que ele nunca venceu, e
também sc aproximar do recorde'
de. J^íigel Manscll, ganhador de 9
corridas na última temporada. Se

; vencer amanhã, Alain fica preci-
\ safido apenas de uma vitória no
i Jap2o para poder dizer que ven-
•,ceu- em todos os paises que a F I' visitou em sua época.

> -Prost não aceita ainda falar co-
, mo tetracampeào embora saiba que: pode liquidar a fatura este ano no
< próximo GP da Itália, dia 12 de
setembro. A maneira que o francês

encontrou para tornar público o
seu sentimento pessoal de campeão

; é discutir os outros recordes que ele
iainda não conseguiu na F I. O

único recorde que ele não se sente
capaz de alcançar é o de poles, que

! pertence a Ayrton Scnna.

Para Prost, só falta a prova da largada

pelo segundo dia consecutivo um
estilo impecável. Guiou como um
anjo sem esconder um instinto ma-
ligno e obccccado pela perfeição.
Tinha vontade de andar mais rápi-
do do que a própria sombra e pro-
vou isso ao rodar na primeira curva
depois dos boxes.

Hill garantiu o monopólio da
Williams na primeira fila do grid
mas não foi capaz de abaixar a
crista de Michael Schumachcr. "O
terceiro lugar fazia parte da nossa
estratégia. É uma posição mais
conveniente no grid de largada.
Nunca tive problemas de largada
esse ano", disse o alemão cm seus
últimos momentos de bom humor,
pouco antes do boato da contrata-

çào de Scnna pela Benctton expio-
dir entre pilotos c equipes.

0 treino final de Ayrton Scnna
cm Hungaroring foi tão azarado
quanto a sessão de sexta-feira. Ele
melhorou alguns detalhes do carro
mais ainda continuou correndo
mais do que a máquina. Em um
desses momentos, quando Ayrton
sc preparava para completar sua
volta voadora, o carro acabou não
resistindo a uma velocidade tão alta
e saiu da pista. O azar dos brasilei-
ros envolveu também Christian Fit-
tipaldi c Rubens Barrichcllo. O pi-
loto da Minardi deu uma batida
forte no final do treino livre c não
pode contar com o carro compctiti-
vo no treino oficial.

Barrichcllo sofreu com o calor e
pouco evoluiu no Grid. No final do
dia ganhou porem o consolo de ver
seu nome envolvido mais uma vez
no mercado de pilotos. Flávio Bria-
tore da Benctton c Bcrnie Ecclesto-
ne passaram uma hora e meia con-
versando com Eddie Jordan no
Motor Home da equipe irlandesa.
O time da cores unidas sonha com
Scnna mas pode muito bem levar
Barrichello c assumir a missão de
preparar o campeão mundial do
futuro, caso não consiga reunir as
codiçòes políticas c financeiras ne-
cessárias para comprar o passe do
piloto da McLaren.(A/..-l,5j
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O POLE

É tua prima»» pote na
Hungria, 30* da carreira •
10* em 11 provas no «to

* ->VÍ
A PROVA

O GP da Hungria foi uma das
primeiras manifestações capita-
listas na ex-cortina de ferro. A pn-
meira prova em Budapeste reuniu
200 mil torcedores, público que cai
a cada ano. Piquet venceu em 86
e 87, mas o rei de Hungaroring é
Senna, ganhador em 88,91 e 92 e
2® em 86. 87, 89 e 90.

WÊÊÊm __ 
Insatisfeito com a queda de performance da McLaren nos últimos anos, Sentia pode ir parar na Benctton. que tem perspectivas mc/liores para 94

JORNAL DO BRASIL ESPORTES domingo, 15/8/93 e 3"1l

Senna 
pode 

correr na Benetton em 94

¦ Namoro entre piloto e equipe já começou, mas Schumacher não quer ser coadjuvante

MARIO ANDRADA P. SILVA-

BUDAPESTE
— Ayrton Sen-
na pode trocar
o vermelho e
branco da
McLaren pelas
eoms unidas da
Benctton. Não foram abertas ainda
•as negociações formais entre o pilo-
to brasileiro e a equipe anglo-italia-
na, embora ambas as partes tenham
emitido sinais de fumaça cm favor
do acordo. "Scnna sempre foi um
sonho para a Benctton.". disse o
diretor da equipe. Flávio Briatore.
í'0 .Flávio e muito político e. como
todo chefe de equipe, procura man-
ler as portas abertas tanto na csco-
Jha de motores como de pilotos. Ele
'.em o Schumachcr, jovem talentoso
e com grande potencial. Acho que
!>c puder reforçar essa equipe com
um piloto do mesmo nivcl só pode
vir a somar ajudando em busca do
objetivo deles de serem campeões
mundiais", disse o brasileiro.

Scnna c Benetton trocaram men-
sagens de mútuo respeito e intercs-
sc, embora reforçando sempre que
não existem negociações. Os boa-
tos, porem, foram suficientes para
desestruturar Michael Schumacher.
Surpreendido com a noticia, o ale-
mão reagiu nervoso. "Tudo isso es-
tá acontecendo porque o senhor
Scnna tem um carro que anda cada
vez mais devagar e ele quer conse-
guir uma máquina melhor para o
ano que vem. Não tenho problemas
com nenhum piloto vindo para a
Benctton mas sou o número um da
equipe e espero que a Benctton me
apoie para continuar sendo o piloto
principal. Acho que as equipes de-
vem ter sempre este raciocínio de
concentrar esforços cm um piloto
número um.", disse Michael.

Schumacher c seu empresário
Willy Weber abriram guerra contra
o fantasma de Scnna dentro da
equipe. Estão fazendo pressão poli-

tica para que a Benctton esqueça o
sonho de ter o brasileiro. Do outro
lado do palco. Ayrton não vê nc-
nhum problema cm dividir uma
equipe com qualquer piloto. 

"Ate

gosto de ter um companheiro de
nivcl. Ajuda no trabalho de acertar
o carro c mantém você moti\ado
para andar cada vez mais rápido.
Tenho três campeonatos do mundo
e muita experiência. 0 Schumachcr
só ganhou uma corrida até agora.
Acho que ele tem muito a aprender
comigo.", falou Ayrton.

Scnna conversou muito com jor-
nalista brasileiros depois do treino
de ontem, sem conseguir esconder
sua frustração com a falta de com-
petitividade dc seu equipamento.
"Mc sinto trabalhando entre qua-
tro paredes. Não vejo nenhuma luz.
Para todos os lados que eu tente
evoluir há sempre um limite. Isso é
muito frustrante. Não estou arre-
pendido dc ter assinado com a
McLaren para esse ano porque ga-

nhei três corridas que me deram
muito prazer. Só quero poder ter
uma máquina que me dê chance de
vencer, coisa que não tive nos últi-
inos dois anos.", ponderou.

A tempestade de boatos que sur-
ciu neste final dc semana na Hun-
gria já estava prevista por Scnna
desde os últimos testes da Mclarcn
cm Silvcrstonc. O brasileiro disse
que muitas decisões políticas e co-
mcrciais estavam sendo adiadas á
espera da definição do rcgulamcn-
to. Agora o mercado começou a
ferver. "A Benctton tem a possibili-
dade de conseguir o motor Renault,
mas eles precisam dc um novo pa-
trocinador c acho que um piloto de
primeiro time ajudaria a reforçar o
potencial da equipe. Tudo isso é
especulação, mas cu c um Schuma-
chcr formaríamos uma equipe de
sangue jovem, bastante agressiva.
Seria uma luta muito grande.",
concluiu Ayrton como sc estivesse
pronto a embarcar cm um sonho de
cores unidas.

COCKPIT

MÁRIO ANDRADA E SILVA

Os bastidores da F 1

__y\.-Fórmula I vive uma fal-
x\. sidade ideológica em seu
relacionamento com a midia.
Azar do público. Trata-se dc
um desrespeito indesculpável
com quem paga a conta da
máquina publicitária responsá-
vcl pelo financiamento da cate-
goria. A imagem que os donos
de equipes, pilotos c dirigentes
fornecem para a imprensa
transmitir ao público não exis-
te. É virtual. A verdade fica
escondida. O submundo da F I
se inspira na lei do silêncio do
crime organizado. Vale lem-
brar que qualquer semelhança
entre a máfia e a F I passa dos
limites da simples coincidén-
cia.

E aproveitem que eu estou
calmo. 0 último exemplo do
mundo de corridas, mentiras e
video-tape é o inferno dc Mi-
chael Andrctti. No último GP
da França, a revista norte-a-
mcricana Sports Illustrated en-
viou um dc seus jornalistas pa-
ra conversar com Andrettinho.
O piloto respeitou a tradição
do jornalismo esportivo dos
EUA e contou toda a sua ver-
dade. A I: I não imaginou que
isso pudesse acontecer. Sc es-
queccu que Michael não faz
parte do clube. Ê um estranho
no ninho. O enviado especial
da SI foi cortejado por todos.
A F I se sentiu importante com
a oportunidade de aparecer
nas páginas de um veiculo es-
pccialista do mercado norte-a-
mcricano, o paraíso perdido
do campeonato mundial dc pi-
lotos.

Andrctti falou de seu drama
com toda a franqueza. Contou
que a McLaren sugeriu que ele
deixasse sua mulher em casa.
Lembrou que Ron Dennis che-
gou a fazer comentários sobre
o estilo perua das roupas de
Sandy na frente do casal. Re-
velou que a equipe não quis
fornecer credenciais dc acesso
aos boxes para ela ou para seus
convidados. Confessou seus cr-
ros c a total decepção com o
mundo da F I. Michael reve-

TõtTãínda que a McLaren não
paga suas passagens de avião c
não o ajuda a encontrar o ca-
minho para o acerto ideal de
seu carro. Falou on tlie records
e o repórter publicou tudo com
destaque. Só deixou dc lado as
fofocas sobre o suposto divór-
cio do piloto, plantadas, se-
gundo pude apurar, por pes-
soas ligadas á McLaren.

Bastou a verdade do caso
Andretti estar disponível nas
bancas dos EUA para que a F
I se revoltasse indignada com
as revelações da SI. O jornalis-
ta recebido com tapete verme-
lho é tratado agora dc \enal e
desonesto. Andretti ganha fa-
ma de mal agradecido e incom-
petente enquanto a F I posa dc
vcstal.

Scnna e Ron Dennis ence-
naram um farsa de renovação
do contrato do brasileiro por
quase quatro meses só para
pressionar a Ford a fornecer os
seus melhores motores ao time
britânico e a F I não se enver-
gonhou. Ayrton fez um acordo
com Dennis antes do inicio da
temporada mas escondeu o sc-
gredo, á pedido do patrão, até
o GP da França para ajudar a
McLaren nas negociações dc
bastidores. Depois o caso foi
abafado. Os motores que Sen-
na dizia serem "pelo menos Is
por volta" mais rápidos mos-
traram-se inofensivos. Quando
a McLaren colocou as mãos
nas unidades de série VII no
GP da Inglaterra o mundo des-
cobriu que não havia esperan-
ça de vida competitiva para o
brasileiro este ano. Ninguém
fala mais dos motores agora.

E continuo calmo. Só não
sei porque o automobilismo
precisa da mentira para ali-
mentar a fogueira das vaidades
que o mundo conhece pelo
apelido dc Campeonato dc
Fórmula I da FIA. E não pen-
sem que a McLaren é o bandi-
do da história. Todas as outras
equipes têm histórias seme-
Ihantes para esconder.

I
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Aflição e 
prudência

Uruguai, tendo que jogar por
um único resultado, só vê uma
saida: o ataque. Ou vence ou
despenca no abismo. O Brasil,
que entra mais cauteloso, po-
de tirar partido da aflição uru-
guaia usando uma arma quase
sempre mortal: o contra-ata-
que. Claro que, noutro qua-
dro, o Brasil teria que jogar
ofensivamente. Impondo seu
jogo e seu renome. Sucede
que. sem armadores bem dota-
dos e sem pontas incisivos, só
resta á seleção o caminho sem
graça da prudência excessiva.

Aescalaçào 
das duas equi-

pes escancara a equação' da batalha de hoje. em Monte-
, vidéu: o Uruguai, a quem só,

convém a vitória, atacará com
todos os riscos; o Brasil se de-
fenderá com unhas e dentes. O

• empate lhe cai bem. pelas con-
tas do professor Oswald de
Souza, contas que ele próprio
transmitiu ao técnico Parreira,
no meio da semana.

! Pela teoria, o Brasil leva
. vantagem no xadrez do jogo.

Por uma simples razão: o

Um alento ao coração

A aritmética do professor
Oswald de Souza chegou como
um alento ao coração do técni-
co Parreira. O profeta dos nú-
meros demonstrou que o Brasil
está classificado se chegar a 12
pontos. Três ele já tem. Precisa

fazer oito nos quatro jogos
aqui: e arrancar um pontinho,
hoje. Oito e três, onze, mais
um. doze. Acha. ainda, o mate-
mático que mesmo uma derro-
ta em Montevidéu não seria o
fim do mundo.

As quatro feras

O time uruguaio, até aqui
praticando um estilo mesqui-

1 nho, muda radicalmente o seu
plano de jogo. Terá quatro ata-

'cantes, todos eles de nível in-
ternacional. Uma audácia, sem
dúvida, mas inevitável. Sc não
vencer hoje. está fora do mun-
dial. Sc estiverem cm forma fi-

. sica, coisa de que duvido, os' 
quatro darão trabalho insano á

; defesa brasileira. Os quatro,

Território
Parreira montou, mais uma

vez, um time de nitida inclina-
¦ção defensiva. Quatro jogado-
;res atrás, na linha de beques,
•protegidos por mais quatro, na
meia cancha. Essa abundância
de defensores lota, praticamen-
!tc, o território brasileiro. Não
sobram mais que alguns pai-
mos de terra pro Uruguai se-
imear suas bolas ofensivas.

É de se esperar um corpo-a-
corpo dos diabos à entrada da
|área do Brasil. Preparem-se,
.também, os zagueiros Ricardo
]Rocha e Márcio Santos porque
,vai chover canivete na grande
área. Como o Uruguai não te-

porém, padecem do mesmo
mal que embaraça a vida dos
nossos estrangeiros-, baixa con-
diçâo atlética. Acabada a tem-
porada européia, os estrangei-
ms se entregaram ao bem-bom
das ferias cm dólares. De toda
maneira, olho vivo que. sobre-
tudo. Sosa e Franccscoli sabem
tudo de bola. Os outros dois,
Fonseca e Aguillcra, só sabem
fazer gol, mas como sabem.

saturado
rá muitas brechas pelo meio,
vai recorrer ao jogo aéreo. Se
não estou enganado, é jogo pra
dar torcicolo cm qualquer be-
que. Tanto mais que TaHarel,
como todo goleiro brasileiro,
não sabe sair do gol. Só sai
quando c tirado pelo treina-
dor...

Em compensação, à pressão
uruguaia corresponderá uma
contrapressào brasileira. Ver-
dade seja dita: o futebol de
contra-ataque, o que tem de
feio tem de proveitoso. Sobre-
tudo quando se tem lá na fren-
te jopdores velozes como Be-
betoe Muller.

Dois de prontidão
• A tática de defender c con-
tra-atacar é, sem dúvida, a
mais primária que conheço. É
um estilo de jogo que dispen-
sa criatividade na faixa cen-
trai do campo. A tarefa mais
refinada do futebol é inventar
sempre espaço no território
inimigo. Ora, como o Uru-
guai vai ter que atacar, de
peito aberto, no que ele avan-
çar abrirá no seu campo cia-
ros preciosos para o contra-
golpe. E é ai que conta a alta
velocidade de Bebeto e de
Muller. Basta alguém de trás

fechar os olhos e chutar pra
frente c logo surgirá a chance
de gol nos pés dos dois ata-
cantes. Os dois. porém, terão
que dar piques de 40, 50 me-
tros, sempre que o Brasil con-
tra-atacar. Como podem
abrir o bico antes da hora.
seria sensato Parreira ter, no
banco, de prontidão, jogado-
res penetrantes e velozes co-
mo Valdeir e Cafu. Sem con-
tar que. na hipótese sombria
de tomar um gol. o Brasil vai
precisar de Palhinha como tá-
bua de salvação.

Bom, mas o futebol, todos
sabemos, não tem a lógica de
uma partida de xadrez. Com
espantosa freqüência, preva-
lece a lógica do erro e o favo-
rito acaba dançando. Não é o
caso de hoje, logo mais á tar-
de, no Estádio Centenário,
quando as forças estarão no
mesmo nivel de desespero. O
Uruguai um pouco mais a pe-

Haja coração
rigo que o Brasil. Pelo menos
é o que me diz a generosa
aritmética do professor Os-
wald de Souza. Ele me asse-
gura que. mesmo perdendo
hoje. o Brasil ainda terá 80
por cento de chance de ir ao
mundial. É só vencer os qua-
tro jogos em casa. Fácil, não?

Haja coração, gente, pra
suportar tanta adrenalina.

Bebii

[ 
Kaiser 
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feito no void feminino do Brasil, que considera um dos mellwres doWadson Lima elogia o trabalho a mundo e so perde para os asiáticos

O homem 
que 

irrita as mulheres

¦ Wadson Lima, técnico da seleção feminina, pede compreensão para as jogadoras
ESTER LIMA

Os últimos cinco treinadores da
seleção brasileira feminina adulta
— o que significa pelo menos 13
anos — tiveram problemas de rela-
cionamento com jogadoras. Enio
Figueiredo. Jorge de Barros, Inaldo
Manta, Marco Aurélio (que desis-

tiu antes de assumir por não supor-
tar a pressão para convocar Isabel)
c Wadson Lima foram xingados,
desacatados e até humilhados pu-
blicamente. Seriam problemáticas
as jogadoras brasileiras de vôlei?

O mineiro Wadson Lima. justa-
mente a última vitima da lingua
ferina de suas comandadas, respon-

de que não. "Falta apenas com-
prccndê-las melhor como mulheres,
para tê-las como atletas."

Casado, pai de dois filhos, Wad-
son é a personalidade mais comen-
tada atualmente no vôlei brasileiro,
seja contra ou a favor. Seu estilo
recebe criticas de estrelas como a

atacante Ana Mozcr. Ela foi a pri-
meira a pedir dispensa da seleção
— depois Tina, Márcia Fu (que
voltou atrás c se reintegrou ao gry-
po), Cilene e Patrícia Coco fizeram
o mesmo, as duas últimas na terça-
feira. Wadson sabe que sua passa-
gem pela seleção já carrega a marca
da polêmica.

I UM TtCWCO MTHto POBQUATBO ; „ . , 1

Vòtol mundial — A força está
voltando para os paises asiáticos. A
grande dificuldade de chinesas, ja-
ponesas c coreanas era a estatura
das jogadoras, que estão consc-
guindo melhorar. Os Estados Uni-
dos também estão crescendo c na
America do Sul, o Brasil se distan-
ciou dos outros. O trabalho de base
no Brasil é um dos melhores do
mundo. Só perde para os paises
asiáticos.
Brasil — Somos a segunda força
mundial, muito perto de Rússia c
China. Ganhamos na experiência
de nossas jogadoras e perdemos na
força para Rússia e nos igualamos
com a China no biotipo c na força.
Cuba é a primeira. As nossas possi-
bilidades de crescimento são meno-
res do que as deles, por não termos
a mesma facilidade de intercâmbio.

Montenegro

é favorito do

GP na Gávea
Com a ausência de Suspicious

Mind e King of Bovespa, os lideres
da geração, o duelo desta tarde será
entre os melhores coadjuvantes da
turma até então. Montenegro, do
Haras São José da Serra, e Metro-
politan. do Haras Doce Vale. Os
dois potros devem decidir palmo a
palmo o GP Costa Ferraz, cm 1.600
metros, na grama, prova com dota-
ção de CRS 324 mil para o proprie-
tário do ganhador.

Montenegro chegou muito pró-
ximo de King of Bovespa e Suspi-
cious Mind em sua última apresen-
tação. Vai experimentar pela
primeira vez o bridão do lider da
estatística, Jorge Ricardo. Gosta de
correr acomodado para uma parti-
da curta na reta. Tem ótimos trei-
nos e pode alcançar Metropolitan
nos metros finais.

Metropolitan vem de corrida
fraca, mas que não deve ser levada
cm consideração. Além de ter lar-
gado cm baliza desfavorável, sofreu
contratempo antes da largada por
que derrubou seu piloto e disparou
no galope de apresentação ao pú-
blico. É dotado de rara velocidade e
se não for guerreado nos metros
iniciais certamente terá força para
resistir a atropelada de Montcnc-
gro. Os dois vão decidir.

City Lights, do Haras Santa
Maria de Araras, e Lavaggio. do
Haras Santa Ana do Rio Grande,
são dois ótimos azares na competi-
ção. Estão em período de evolução
c podem aparecer em caso de fra-
casso dos favoritos.

A Rússia está preparando um time
para as próximas duas Olimpíadas.
Rmova^Ao — A renovação da
atual seleção brasileira será feita a
longo prazo. Para a Olimpíada de
Atlanta. em 96, 80 por cento do
grupo está ai. A não ser que apare-
ça algum fenômeno.
S«l*çAo parmamnta — Ê
a única maneira de continuarmos
competindo internacionalmente.
Cluna, Rússia e Cuba são perma-
nentes.
CalamláHo — A seleção divide
o calendário com os clubes. Preci-
samos estar atentos porque isso
desgasta muito as atletas. É bom
lembrar que, no Brasil, as jogado-
ras não precisam dos clubes para
sobreviverem porque recebem uma
boa ajuda de custo na seleção.

Convivência — Minha mulher
diz que é dificil conviver comigo.
Mc entrego muito ao que faço. E
quem dá, quer receber.
StncarMada — Não omito o
que eu sinto c penso.
Dtselpllna — É tudo na vida.
Sem ela, não se pode vencer nunca.
Auto-ratrato — Confesso que
sou pouco moderno. Mas não con-
sigo separar o treinador do educa-
dor. Vejo a atleta num ambiente
completo, não apenas na quadra.
Mas já mudei um pouco.
Parfll da jogadora — Para a
seleção, tem de ter: Io capacidade
técnica e biotipo (mais do que
l,80m); 2o Dedicação. Seleção é
quase um sacerdócio.
Orgulho — Ser técnico da sele-
ção é o máximo para um profissio-

nal. Mas não é tão difícil quanto
permanecer técnico da seleção.
Além da dedicação própria, tem de
contar com a força, a dedicação c a
cultura de toda uma geração de
jogadoras. Meus filhos têm orgulho
do meu cargo.
Problamaa — Nosso vôlei tem
dois grandes problemas técnicos: o
saque e a recepção. Taticamente,
precisamos da especialização efeti-
va de algumas jogadoras. Não te-
mos alguém faça dois fundamentos
com perfeição. Mas o grande pro-
blcma, hoje, é a constituição física
de nossas jogadoras. Somos bem
mais fracas do que as japonesas. As
cubanas saltam 35 centímetros a
mais do que as brasileiras. Para
resolver isso, só com um planeja-
mento a longo e médio prazo. \
(E.L.)

Michigan retorna com chance'

de vitória hoje no Hipódromo:

Michigan, potro de criação da
Fazenda Mondesir e propriedade
do Stud TNT, reaparece muito bem
preparado por João Luis Maciel. O
filho de Ghadeer vem de derrota
incrível para Uncle Sun numa pro-
va cm que sofreu contratempo logo
após a largada, pois abriu a ferra-
dura de uma das patas. Recupera-
do. o ala/ão animou bastante nos
treinos em ltaipava c volta pronto
para vencer. No apronto, realizado
na última quarta-feira cm ltaipava,
assinalou 37s4/5 no exercido de 600

metros com ação final das melhores
controlado por Marcelo Cardoso.

Montenegro, do Haras São José
da Serra, vai disputar o GP Costa
Ferraz em grande forma. Em fase
de franca evolução, o filho de Ef-
fcrvcscing realizou um treino espe-
tacular de distância. Passou os
1.600 metros em I12s2/5 com cx-
pressiva mobilidade. Inteligente-
mente, João Maciel o poupou do
apronto c deve disputar as primei-
ras colocações hoje à tarde.

Khartoum, do Haras Dar-EI-Sa-^
Iam, pode ter mais uma vez adiada*
a sua primeira vitória. Em excelente,
estado atlético, o castanho que vem
de dois segundos lugares consecuti-
vos terá pela frente um estreante:
Kaluyo, com várias vitórias no in:
terior. Mas está em boa forma c fez
25sl/5 no apronto de 400 metros. ,
karachi, em páreo forte, pode sc "

colocar sc confirmar o exercício de !
38s2/5 nos 600 metros.

HOJE NA GAVEA
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Indicações PAULO GAMA
1* Pérmot Farandin* ¦ Oollag« ¦ Nijania

2* Pàrtw Jumbo D Oro ¦ Ba'«<3roo ¦ Loco Dance
I* PâftM JOfB» ¦ JiQQH ¦ D©»0i

Oown Street ¦ Mumb»e Lont ¦ Ocean
l ótimo ¦ Jon/alee ¦ Banq Bem

; MtchiQan ¦ L abe u a to ¦ Caravan
Montenegro ¦ Metropoutan ¦ Lavaggio

i Ve^re/o ¦ Ni'ove ¦ Keen Maior
i ReinhokJ ¦ Foo» Detber ¦ Duran Ouran

1o- l»*r«ll DitcutxJo ¦ Bm1>« ¦ Jonca'do
ti* M»m Kaluyo ¦ Khartoum ¦ Lmuaro
/tanUadc e" 8 (McMgat). 7* 2 (Mortaoaoroí • 11' 9 (Kaluro)
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Aflição e prudência

Aescalaçào 
das duas equi-

pes escancara a equação
da batalha de hoje, cm Monte-
vidéu: o Uruguai, a quem só,
convém a vitória, atacará com
todos os riscos: o Brasil se de-
fenderá com unhas c dentes. O
empate lhe cai bem, pelas con-
tas do professor Oswald de
Souza, contas que ele próprio
transmitiu ao técnico Parreira,
no meio da semana.

Pela teoria, o Brasil leva
vantagem no xadrez do jogo.
Por uma simples razão: o

Uruguai, tendo que jogar por
um único resultado, só vê uma
saida: o ataque. Ou vence ou
despenca no abismo. O Brasil,
que entra mais cauteloso, po-
de tirar partido da aflição uru-
guaia usando uma arma quase
sempre mortal: o contra-ata-
que. Claro que, noutro qua-
dro, o Brasil teria que jogar
ofensivamente, impondo seu
jogo e seu renome. Sucede
que. sem armadores bem dota-
dos e sem pontas incisivos, só
resta á seleção o caminho sem
graça da prudência excessiva.

Um alento ao coração

A aritmética do professor
Oswald de Souza chegou como
um alento ao coração do técni-
co Parreira. O profeta dos nú-
meros demonstrou que o Brasil
está classificado se chegar a 12
pontos. Três ele já tem. Precisa

fazer oito nos quatro jogos
aqui; c arrancar um pontinho,
hoje. Oito e três, onze, mais
um. doze. Acha, ainda, o mate-
mático que mesmo uma derro-
ta em Montevidéu não seria o
fim do mundo.

As quatro feras

O time uruguaio, até aqui
praticando um estilo mesqui-
nho. muda radicalmente o seu
plano de jogo. Terá quatro ata-
cantes, todos eles de nivel in-
ternacional. Uma audácia, sem
dúvida, mas inevitável. Sc não
vencer hoje, está fora do mun-
dial. Se estiverem em forma fi-
sica, coisa de que duvido, os
quatro darão trabalho insano á
defesa brasileira. Os quatro.

Território
Parreira montou, mais uma

vez. um time de nitida inclina-
çâo defensiva. Quatro jogado-
res atrás, na linha dc beques,
protegidos por mais quatro, na
meia cancha. Essa abundância
de defensores lota, praticamen-
te, o território brasileiro. Não
sobram mais que alguns pai-
mos de terra pro Uruguai se-
mear suas bolas ofensivas.

E de se esperar um corpo-a-
corpo dos diabos á entrada da
área do Brasil. Preparem-se,
também, os zagueiros Ricardo
Rocha e Márcio Santos porque
vai chover canivete na grande
área. Como o Uruguai não te-

porém, padecem do mesmo
mal que embaraça a vida dos
nossos estrangeirar, baixa con-
dição atlética. Acabada a tem-
porada européia, os estrangei-
ros se entregaram ao bem-bom
das férias em dólares. De toda
maneira, olho vivo que, sobre-
tudo, Sosa c Franccscoli sabem
tudo de bola. Os outros dois,
Fonseca e Aguitlcra, só sabem
fazer gol, mas como sabem.

saturado
rá muitas brechas pelo meio,
vai recorrer ao jogo aéreo. Sc
não estou enganado, e jogo pra
dar torcicolo cm qualquer be-
que. Tanto mais que TaíTarcl,
como todo goleiro brasileiro,
não sabe sair do gol. Só sai
quando é tirado pelo treina-
dor...

Em compensação, à pressão
uruguaia corresponderá uma
contrapressão brasileira. Ver-
dade seja dita: o futebol dc
contra-ataque, o que tem de
feio tem de proveitoso. Sobre-
tudo quando se tem lá na fren-
te jogadores velozes como Be-
beto c Muller.

Dois de prontidão
A tática de defender e con-

tra-atacar é, sem dúvida, a
mais primária que conheço. É
um estilo de jogo que dispen-
sa criatividade na faixa ccn-
trai do campo. A tarefa mais
refinada do futebol é inventar
sempre espaço no território
jnimigo. Ora, como o Uru-
guai vai ter que atacar, de
peito aberto, no que ele avan-
çar abrirá no seu campo cia-
ros preciosos para o contra-
golpe. E é ai que conta a alta
velocidade de Bebeto e de
Muller. Basta alguém de trás

fechar os olhos e chutar pra
frente e logo surgirá a chance
dc gol nos pés dos dois ata-
cantes. Os dois, porém, terão
que dar piques de 40, 50 me-
tros, sempre que o Brasil con-
tra-atacar. Como podem
abrir o bico antes da hora,
seria sensato Parreira ter, no
banco, dc prontidão, jogado-
res penetrantes e velozes co-
mo Valdeir e Cafu. Sem con-
.lar que, na hipótese sombria
dc tomar um gol, o Brasil vai
precisar de Palhinha como tá-
bua de salvação.

Hajija coraçao
Bom. mas o futebol, todos rigo que o Brasil. Pelo menos

sabemos, não tem a lógica dc
Uma partida dc xadrez. Com
espantosa freqüência, preva-
lece a lógica do erro c o favo-
rito acaba dançando. Não é o
caso de hoje. logo mais á tar-
de, no Estádio Centenário,
quando as forças estarão no
mesmo nivel de desespero. O
Uruguai um pouco mais a pe-

é o que me diz a generosa
aritmética do professor Os-
wald de Souza. Ele me asse-
gura que, mesmo perdendo
hoje, o Brasil ainda terá 80
por cento de chance de ir ao
mundial. É só vencer os qua-
tro jogos em casa. Fácil, não?

Haja coração, gente, pra
suportar tanta adrenalina.

Beba ^

[ 
Kaiser 

]

Uma

graaaande

cerveja.

A). X: ftgt '¦»~]'Ê0Ê

Michel Filho.

Bu I

Waison Lima elogia o trabamo ae balcjcilo /io •olei feminino do Brasil, que considera um dos melhores do mundo e só perde para os asiáticos

O homem 
que 

irrita as mulheres

¦ Wadson Lima, técnico da seleção feminina, pede compreensão para as jogadoras
ESTER LIMA

Os últimos cinco treinadores da
seleção brasileira feminina adulta
— o que significa pelo menos 13
anos — tiveram problemas dc rela-
cionamento com jogadoras. Enio
Figueiredo, Jorge dc Barros. Inaldo
Manta, Marco Aurélio (que desis-

tiu antes dc assumir por não supor-
tar a pressão para convocar Isabel)
c Wadson Lima foram xingados,
desacatados c até humilhados pu-
blicamcntc. Seriam problemáticas
as jogadoras brasileiras de vôlei?

O mineiro Wadson Lima, justa-
mente a última vítima da língua
ferina de suas comandadas, respon-

de que não. "Falta apenas com-
prccndê-las melhor como mulheres,
para tê-las como atletas."

Casado, pai dc dois filhos, Wad-
son é a personalidade mais comcn-
tada atualmente no vôlei brasileiro,?
seja contra ou a favor. Seu estilo
recebe criticas de estrelas como a

UM TiCNICO WM mis MM OUATHO

VAM mundial — A força está
voltando para os paises asiáticos. A
grande dificuldade dc chinesas, ja-
ponesas e coreanas era a estatura
das jogadoras, que estão conse-
guindo melhorar. Os Estados Uni-
dos também estão crescendo e na
América do Sul. o Brasil se distan-
ciou dos outros. O trabalho de base
no Brasil é um dos melhores do
mundo. Só perde para os paises
asiáticos.
Brasil — Somos a segunda força
mundial, muito perto dc Rússia e
China. Ganhamos na experiência
de nossas jogadoras e perdemos na
força para Rússia c nos igualamos
com a China no biotipo c na força.
Cuba é a primeira. Ás nossas possi-
bilidades dc crescimento são meno-
re* do que as deles, por não lermos
a mesma facilidade de intercâmbio.

Derrota do vôlei
O Brasil perdeu para a Ucrânia,

por 3 a 0 (15/9, 15/12 c 15/9). cm
seu segundo jogo pelo Mundial ju-
venil dc vôlei feminino, ontem à
tarde, em Brasília. Hoje. as brasilci-
ras enfrentam o time de Taipei. às
18h30, com transmissão pela TVE.
Em Campinas, Cuba, favorita ao
titulo, derrotou a Bolívia por 3 a 0
(15/2, 15/4 c 15/10). Também em
Campinas, a Coréia venceu a Hun-
gria por 3 a 0 (15/1,15/1 c 15/6).

Vasco sai na frente
O Vasco venceu o Palmeiras por

3 a 0 ontem, em São Januário, pelo
Torneio João Havelange. Hcrnan-
de, aos 44m do primeiro tempo,
Geovani, aos 19m e Cássio. aos
40m do segundo fizeram os gols. A
renda foi dc CrS 239.400,00, para
1.362 pagantes. O jogo de volta
será terça-feira, no Parque Antàr-
tica — com igualdade no saldo,
vantagem do Palmeiras. O Mogi-
Mirim venceu ontem o Corin-
thians por 1 a 0 e está na final do
Torneio.

Flamengo perde
Com uma atuação confusa do

juiz Marques da Silva — acabou o
jogo aos 33m do segundo tempo —,
o Flamengo perdeu de 3 a 2 para o
União, na final do Torneio da Ilha
da Madeira. Marco Aurélio (ex-
Vasco), Robert (ex-Fluminense) e
Rui Sérgio marcaram para o
União, descontando Magno c Né-
lio. Na final da Taça Tcreza Herre-
ra, em La Coruna, o Barcelona
venceu o São Paulo — 1 a 0, gol de
Romário, que fez grande partida.

A Rússia está preparando um time
para as próximas duas Olimpíadas.
Rcnovaçio — A renovação da
atual seleção brasileira será feita a
longo prazo. Para a Olimpíada de
Atlanta. cm 96, 80 por cento do
grupo está ai. A não ser que apare-
ça algum fenômeno.
S«l*çlo permanente — É
a única maneira dc continuarmos
competindo internacionalmente.
China, Rússia e Cuba são perma-
nentes.
Calendário — A seleção divide
o calendário com os clubes. Preci-
samos estar atentos porque isso
desgasta muito as atletas. É bom
lembrar que, no Brasil, as jogado-
ras não precisam dos clubes para
sobreviverem porque recebem uma
boa ajuda de custo na seleção.

ConvtvAncta — Minha mulher
diz que e difícil conviver comigo.
Mc entrego muito ao que faço. E
quem dá, quer receber.
Sinceridade — Não omito o
que .eu sinto c penso.
Disciplina — É tudo na vida.
Sem ela. não se pode vencer nunca.
Auto-retrato — Confesso que
sou pouco moderno. Mas não con-
sigo separar o treinador do educa-
dor. Vejo a atleta num ambiente
completo, não apenas na quadra.
Mas já mudei um pouco.
Perfil de Jogadora — Para a
seleção, tem dc ter: Io capacidade
técnica e biotipo (mais do que
l,80m); 2o Dedicação. Seleção é
quase um sacerdócio.
Orgulho — Ser técnico da sele-
ção é o máximo para um profissio-

atacante Ana Mozcr. Ela foi a pri-
meira a pedir dispensa da seleção
— depois Tina, Márcia Fu (que
voltou atrás c se reintegrou ao gru-
po), Cilenc c Patrícia Coco fizeram
o mesmo, as duas últimas na terça-
feira. Wadson sabe que sua passa-
gem pela seleção já carrega a marca
da polêmica.

»ÍJg .WtL

nal. Mas não é tão difícil quanto
permanecer técnico da seleção..
Além da dedicação própria, tem dc
contar com a força, a dedicação e a '

cultura de toda uma geração de
jogadoras. Meus filhos têm orgulhe-
do meu cargo.
Problemas — Nosso vôlei tem-
dois grandes problemas técnicos: o-
saque e a recepção. Taticamente,"
precisamos da especialização efeti-i
va dc algumas jogadoras. Não te-
mos alguém faça dois fundamentos-
com perfeição. Mas o grande pro-*
blema, hoje, é a constituição física!
de nossas jogadoras. Somos bem
mais fracas do que as japonesas. As;
cubanas saltam 35 centímetros a.
mais do que as brasileiras. Para-
resolver isso, só com um planeja-
mento a longo c médio prazo.*
(E.L) ;

ONTEM NA GAVEA

1° Páreo; I" Grcai Pc.icc M.Almeida 2o
Abonan/a J.PoIctti 3o For no Onc
RL.Santos 4o Aniiquá M.Cardoso
Vcnccdor(5)28 Inexata(25>46 Pia-
cês(5)13 (2)14 Exata(5-2)73 Tnícta(5-2-
1)119 Quadrifcta(5-2-l-6) 206 Tem-
po:lm07s3/5
2° Pireo: Io Savoir-Vivrc L. Abreu 2°
Shcilc David E.S.Rodnguc* 3° Iibanus
J.Pinto Vencedor(3)33 Incxata(23)4l
Plaeês(3)l9 (2)15 Exata(3-2)l 18 Tnfc-
ta(3-2-4)128 Tempo:Im30sl/5
3° Páreo: Io Gaúcha Taimbc E.S.Go-
mes 2o Gangdrcam G.F.Silva 3° Signo-
ra Eaustina J.M.Silva 4° Kíss And Love
A.Estevcí Vcnccdor(7)26 lne\ata(67>4S
Placès(7)14 (6)15 Exala(7-6)99 Trife-
ta(7-6-9)685 Quadrifcta(7-6-9-3)9.814
Tcmpo:58s

4o Páreo: Io Mcnta J.Lcmc 2" Risoca
G.Guimarãcs 3° Shcll-Like J.M.Silva 4o
Frce To Kiss G.Euclidcs Venecdor(5)l I
lncxata(56)17 Plaecs(5)l0 (6)10 Exa-
ta( 5-6)22 Tnfcta( 5-6-1)60 Quadrifeta(5-
6-1-4)144 Tempo: Im24s 1/5
5' Páreo: Io Law Breakcr M.Cardoso 2o
MacMorcna J.M.Silva 3o Bntt J.Lcmc
4° Kifachion R.R.Souza Venccdor(3)44
Incxata(23)23 Placcs(3)l 1 (2)11 Exa-
ta(3-2)7l Tnfcta(3-2-l)27l Quadrife-
ta( 3-2-1-6)931 Tempo: 57s4/5
6o Páreo: 1° Bcer Toss J.M.Silva 2o
Kentucky State J.S.Gomcs 3' Elocon
J.Lcmc 4° Jackopin E.D.Rocha Vence-
dor<9) 15 Inexata!29) 97 Placés(9) 12(2)
17 Exala(9-2) 138 Trifcta(9-2-3) 1.109
Quadrilcta(9-2-3-5) 3.538 Tempo:
lm23s3/5
7° Páreo: Io Country Baby J.F.Reis 2o

Chaika C.G.Nctto 3° Lindc/a J.M.Srtva
4" Carta Magna C.Lavor Venccdoí(T)
12 Incxata(l3) 18 Placés(l) 10 (3) TQ
Exata(l-3) 28 Tnfcta( 1-3-4) 41 Quadrir
fcta( 1-3-4-5) 210 Tempo: Im34s3 5 ¦
8o Páreo: 1® Light Horse J.Lcmc 2°
Calluty G.Souza 3° Sombrcado A.Ma-
chado P 4° Barry Whitc G.Guimarães
Venccdor(2) 24 !ncxata(28) 44 Places(2)
18 (8) 18 Exata(2-8) 160 Trifcta(2-8-5)
2.148 Quadnfeta(2-8-5-3 ) 9.507 Tcmpò:
57s3/5 ; j
f Páreo: 1° Ibncl Nasr E D.Rocha^*
Isaac Newton R R.Souza 3" Jack*
Dcmpsey M A.Santos 4° Jardim Bota-'
nico M.Almeida Vencedor(7) 13 Incxa-"
ta(27) 39 Places(7) II (2) 12 Exata(7;2)'.
59 Trifcta(7-2-3) 329 Quadrifeta(7-2-3-.
5) 2.776 Tempo: lm08s3/5 ¦

HOJE NA GAVEA

SUTAttMAIWVTAl
t G (tjrwrtm?&r®» Iw, W Zarxnc1 Wn - U SN*4 hanrtfng { *Cr*j»ç 2C ÜW

lUh

r fiMSM lilki- t^tO (MMMJ Cvf
EUXkW0U* I Wll IBIWII.NteUM< V »

¦ -Lwweâja»
DUIT40UPUk-nWTAgU«p^eocuwTã¦ hM>rr Q ~un*rjm
jaumy Mtf. j *rm *c '.i.rtc OOn y CjtxmcSUTJT C UWIWlMI tâ5*»__IlaoDrt» Lf Qcwas*|ÉwtotmtÊm

t Jx**urt i J Ownc M Caicao 
< Oírga ; Jrm *c * ¦ —.RI Wn*r«tti• jrr.ttm R « Scua  ..MÉSlHflfcw Moowesio(OjBSCUM •

OUTAWPIA7WVTAGMMM' TAMBBOUMML*r  ....

Piiwm mmiêm»Êmira -'MHNUH
^ *kj*í Oaarç i Iam»íTiwsíS®. ; R Gcrcova <
<•«/ * 
I °*r * Um 3 iíjoh1: - V- v: y lá CM»I On. >« C ItKt» Mi »'icr*. * bmmaPÉM* te 11 km - «400 (tAMMj Ct%

1n tv y53 Iiy «v* ;y is? i

JliollO» rJ«4TK?*.l UIM»....Um» i ItT* X Lm» (UMtttJMSN? CrKSB, Q Ownr ImlUc^gm U Cr»oG Çrw'4C Mr- £*g««. **; C«n»

t51 ?2tt 44ítt. iin

t*MT Uacr A feroao$ %*r>rá « Pwm*cA OsI i»t*t J > f»*»:IKwaLOMm -rponaAMivi

i 'o Dnrv « f CcMrfto **2 ..1 Yrrm »r»(MÍMlc ) . .)=mrrrjn J U SM**mBcm.U ihtIMr J * 4TWMl«e»._I '•»•*!. L f <krm/IVr-Dww» * " SokaI tiM M CjPtao .

S4 4y sM i* t•Vi »

7 l(«nru i iswt ...J CutJWr. R A Vtta 4 í«rj«jkuIa l r Gonai _)•«*** u ASM»....«Mi l «Cra.4«;? ruwni A S S#*«i «o 
IDm* J0r> t Umv
iMtam— • imumummo*mau|.

OATAWPtATWVTAQMMPVTA •mtm MUM-

SS 7 i» M tl I— • 1J»01— *m Of
iia i

t xrrjrac U Cr»o S4 I

Sti « O !«XJ»UÉMl3 ÍMxf. *tm W Caraça 
SUuraJ M SMt SM»» Mt*r L II &M A*)i jkmhM • hr^S. G f :ímh

füirtw?. l fa<w«Z*» G ku»

1? •
J ;4i •
• •
7• *
• •«I *3* II •

BATI

• UM>3(oMr. i Ur«t2Ur*rays i *ctrío10* lv« c l to; W SMfc> Gêfer*»m*r l f Oerm¦ >*m , uakr«*wfti17laM»-l
u**r CmK. R G 4-wyr Af 40rr«>VMH Afim. >ç2S0cma.I1 Mm*«Krt»t!*a<i*-w*pi

lEMBR). i»—'Omit S imK'• in*>iw. i hmmt»2 

MOfOMMA)(AMOmUMflVTl) CBS tOOlOOQUM —
MSA m^TZEnmmwam oaj

tHcrUaw f O^s  M I; *r3mt 1 f Maro  SI 1JO-DvMRCtfM  54 3

Indicações PAULO CiAMA
1* Ph «o» Fafandin* ¦ Coüsga ¦ Naj*ni«

t* Pirow Jumtx) D Oro ¦ Ba'adfon ¦ Loco Oanc«
3- Nn« Jorei ¦ Jigs» ¦ Oeúit Oeln

Oown S!r©et ¦ Humb*e Lo*t ¦ Ocean
ótimo ¦ Jon/aie» ¦ Banq H«*rn

•• PM >oi Mmti*çan ¦ LaOeUato ¦ Caravan
7* Fàre« Mo^teoegro ¦ M^trocxxitan ¦ Lavaggto

Vareio ¦ Ntk>ve ¦ Keen Maior
RambokJ ¦ Foo< Daaher ¦ Duran Duran

10* Mim OiscutKlo ¦ Bo«t>® ¦ Jorxardo
11* Nww Kaluyo ¦ Khartoum ¦ Lauaro
Acumulada tr • (VMcMgan). r 2 (Montonagn» »I1*8 (Kam»o)
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bnaileirosnos falidos hospitals

publicos: sem medkamentos, com
His desativadas c doentes pelos
corredorcs.
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HOLLYWOOD NUA E CRUA
Novas suspeitas agravam a

situação de Heide Fleiss, que dirige
uma rede de prostituição de hixo
freqüentada por figuras ilustres.

XIMENES EM XEQUE

os MÉDICOS PEDEM

Central com as horas contadas.'•.,. ¦ Vj , '' . _'., ; ¦. ..' .. • -¦¦ ¦ _ . - ;-i" £

OS NOVOS MILIONÁRIOS

DO CINEMA 
'W

Os roteiristas de Hollywood têm

sua Importância cada vez mais

reconhecida e chegam a ganhar
3 milhões de dólares por filme.
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SOCORRO

Brasil e sua visÉaá Cuba.

Divulgação

Fagundes vira Perdigão e voila ao Maracanã para 
'evitar' o trágico gol de Gigghia

Arquivo — 16/10/58

HOSPITAIS PÚBLICOS:

MACABRA AGONIA.

Em todas as bancas
EcfttofaAbril

E MUHO MAIS!

1950 
- 

O Brasil também tem o seu Vietnã

A neurose que

virou obsessão
O critico de cinema c programador dos filmes da

TV Globo Paulo Perdigão tinha II anos quando
assistiu ao Brasil x Uruguai de 50. Sentado nas
cadeiras cativas do Maracanã, ao lado da família, foi
um dos 200 mil brasileiros que nada puderam fazer
para evitar o gol de Gigghia.

A cena que o garoto Paulo guardou na cabeça foi
a da multidão descendo as rampas do estádio cm
silêncio ensurdecedor. Desde então, a Copa de 50,
para ele, virou uma estranha obsessão. Um dia resol-
veu que tinha de escrever um livro sobre o assunto."Foi a tentativa de investigar uma neurose". Assim
nasceu Anatomia de uma derrota, publicado em 1986
pela L&PM. O livro disseca a tragédia — até a
soturna retirada da platéia.

O livro esgotou a tiragem: 5 mil exemplares. Da
noite de autógrafos, Perdigão guarda algo curioso.
Compareceram quase todos os jogadores. Ao ser
exibido o video da partida, eles foram deixando o
auditório um a um: Zizinho, Ademir, Chico. Só
restaram Barbosa c Bigode. Os dois réus daquela
decisão preciam, 40 anos depois, ainda querer apurar
a verdade. (J.E.A.)

200 laudas de

solidariedade
Pelo menos um cidadão brasileiro ficou do lado

daqueles 11 anü-heróis que escreveram a história da
derrota de 1950.0 jornalista pernambucano Geneton
Moraes Neto, 37 anos, nem era nascido quando o
Brasil perdeu a Copa, mas sc comoveu com o drama
dos jogadores. E escreveu 200 laudas com seus depoi-
mentos, que pretende transformar cm livro.

Curiosamente, todos os 11 titulares e o técnico
Flávio Costa ainda estão vivos. Geneton. redator do
Fantástico, da IV Globo, passou dois anos para
achá-los e recolher as suas versões da derrota. Queria
entender o pais através do maior simbolo de tragédia
nacional. "O Brasil x Uruguai de 50 não é apenas um
jogo dc futebol", diz.

O trabalho de Geneton serve á reflexão. Expõe
motivos que explicam a derrota. Vários jogadores
entraram cm campo dcsconccntrados, tamanhas as
comemorações.

Não serviu dc lição. O Brasil, no fundo, ainda c o
mesmo. Restou o drama dos jogadores, que Geneton
quer transformar cm livro. Juvenal vive amargurado
c escondido cm Salvador; Barbosa c Bigode sofreram
o preconceito dc cor; Baucr guarda a recordação da
noite mais triste dc sua vida. E assim por diante."Eles encarnam mais o Brasil do que os jogadores de
70: são o retrato dc uma esperança frustrada", diz
Geneton, que lamenta a falta dc interesse das editoras
cm livros dc futebol.(7.£.^.J
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'Barbosa', 
o curta

Barbosa, curta-metragem de
1988 da série Curta os gaúchos,
não é um filme sobre futebol, mas

^sobre a culpa. A culpa do goleiro
crucificado pela derrota de 50 c a
culpa do menino que foi ao está-
dio mas não pôde impedir a tragé-

-diü de um povo. Dirigido pela-¦parceria gaúcha Jorge Furtado e
Ana Luiza Azevedo, propõe uma
volta no tempo — 40 anos depois,

•o-personagem vivivo por Antônio
Cagundcs retorna ao Maracanã
para tentar evitar o gol dc Gigg-
hia.

Fagundes representa o alter-e-
gõ dc Paulo Perdigão — autor do
conto O Dia em que o Brasil per-

-deu a Copa, publicado na revista
Ele & Ela, em 1975, e parte inte-

.grante do livro Anatomia de uma
derrota. O conto c a base para o
roteiro. A cadeira de bronze c"couro 

que Perdigão toma empres-
tado de um conto de H.G. Wells
paru servir de máquina do tempo

¦no filme é substituída por um
computador. Fagundes desce no
Cosme Velho, ali onde cm 1950

.nem existia o Túnel Rebouças.

pega um táxi Oldsmobilc e vai ao
Maracanã para cumprir a sua
missão: mudar o passado, vindo
do futuro.

"É como Peggy Sue", compara
Jorge Furtado, citando o filme de
Francis Coppola em que Kutli-
leen Turner volta ao passado para
resolver um problema emocional.
Esta c também a causa que move
o personagem dc Fagundes. Ele
consegue invadir o gramado, mas
acaba virando culpado involuntá-
rio da derrota: tenta avisar Bar-
bosa do chute dc Gigghia e distrai
o goleiro no exato instante em que
o ponta uruguaio chuta a gol."Ninguém se livra dc uma culpa
freudiana", brinca Jorge Furta-
do.

ü curta, filmado em 35mm e
juntando imagens de época, dura
12 minutos. Foi premiado no Fes-
tival de Havana c vendido para
países europeus. É comercializado
em video pela Sagres. A reconsti-
tuiçào do lance do gol de Gigghia
foi feita no Bcira-Rio, em Porto
Alegre. (J.E.A.)

¦ Perda da Copa

pendeu indústria

|da derrota

—f©SÉ EMÍLIO AGUIAR

5ET1 rês quartos da população
«~tJL brasileira dc hoje ainda não

nascida naquele 16 dc julho de¦£$50. Mas não ignora o que acon-
-leccu no dia que virou símbolo dc
-tragédia nacional. A história da

. derrota do Brasil para o Uruguai
, no Maracanã resistiu aos anos co-
mo um trauma mal resolvido.

m&m. Como o Vietnã dos norte-ame-
,*ricanos, a neurose de 1950 produ-"?fu no Brasil frutos no cinema, na

literatura e até em fita cassete.
-Para a alegria do país, a indústria

«<la catástrofe aqui é menos pode-
ülosa que nos Estados Unidos —"Talvez 

porque o nosso povo goste
menos dc pensar nos seus pró-
prios dramas. Prefere csquccè-los.

Quem foi ao Maracanã cm 50,
entretanto, não esquece jamais.
Como o critico e programador de
filmes da Rede Globo Paulo Per-
digão, que escreveu um livro —
Anatomia de uma Derrota, da
L&PM, editado em 86 — para
libertar uma obsessão que o per-
seguiu por longos anos. O livro
virou filme pelas mãos do diretor
gaúcho Jorge Furtado, autor do
curta-metragem Barbosa.

Um conto dc Domingos Pcllc-
grini Júnior e a fita com a grava-
ção original do jogo, pela Rádio
Nacional, editada pela Collcc-
tor's, são outros produtos da tra-
gédia que promete render ainda
outro livro, do jornalista pernam-
bucano Geneton Moraes Neto,
com depoimentos dos 11 anti-hc-
róis do Maracanã — os jogadores
condenados á amargura pelo fra-
casso de uma nação.

Iar bosa, a culpa ao goleiro crucificado pela derrota que virou tragédia de urna nação
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Obdúlio Varela, desde a almá
-5

O lendário c0md.nd3.ntc dei seleção urugudici de 50 lembrd o fktídico 16 de julho em Que câlou o Bnisil e esperei h visitei de Pêté

OtsmNtsgaiBmBt*
ELIMINATÓRIAS

•GILMAR FERREIRA'• 
MONTEVIDÉU

• — A casa ó simples.'.de muro baixo e es-
, tilo europeu. Obdú-
¦ lio Jacinto Varela, o
¦capitão da Copa de' 

50, mora ali. a 30
, km do centro da ci-
dade. afastado de
tudo e de todos.
Não quer saber
mais de futebol, sua única preocupação
no momento é estalar os lábios para os
bisnetos Joaquim c Nicolas. dc três me-
ses de idade. "Tudo 

que quiser saber de
minha vida esportiva está aqui", adian-
ia. autografando a biografia Obdulío,
Desde el Alma. escrita pelo jornalista
uruguaio Antonio Pippo.

O livro, lançado no último 16 dc
julho, aniversário da fatídica conquista,
conta a história dc um dos maiores mitos
da história do futebol uruguaio. "Tinha
amor. a camisa. Sentia a necessidade de
.mostrar que o Uruguai existia", conta.

Obdúlio levava a campo a frustração
dc um povo que se sentia espremido
entre o Brasil e a Argentina. Dai a
\ ontade de guerrear cm campo. O velho
capitão, que por 15 anos conduziu a
seleção celeste, não vai a jogos, quase
não os vê pela televisão, mas está atuali-

¦zado. "Não se pode comparar os tem-
pos. Hoje se joga por dinheiro. Eu joga-
va por amor a meu pais c não para ir

.para a Europa."
Ele se distrai com Joaquim, o mais

[enfezado dos gêmeos, enquanto a mulher
Catalina. companheira de uma vida in-

•teira. aproveita para dizer que Deus tem
sido generoso com o homem que fez os

,'brasileiros sofrerem. As crises de asma.
.seu ponto fraco, não tem incomodado, e

Obdúlio tem-se mostrado feliz com o
nascimento dos bisnetos. "Ele fala que
um será lateral-direito e o outro lateral-
esquerdo", conta ela. mãe dos filhos dele
— Marta, 45, e Valdcmar. 44.

Obdúlio volta à mesa e não se sente
forte o suficiente para lembrar a decisão
de 50. Resume todas as respostas. "Não
tínhamos a menor confiança. Aconte-
ceu! Só isso. Os brasileiros eram melho-
res. e se jogássemos outra vez eles ga-
nhariam." As frases arrancam lágrimas
do velho senhor e apagam todas as
lembranças do jogador temido pelos ad-
versários. Ê verdadeiro o famoso tapa
em Bigode? Obdúlio faz que não lembra
mas enfrenta o tempo do seu jeito. "Eu
era meio louco. Além do mais, quando
se está jogando não se pensa em nada.
Apenas se joga."

Quatro companheiros do titulo (Mo-
ran, Rodriguez Andrade. Gambetta e
Matias Gonzalcs) e o técnico Juan Lo-
pes já morreram. Dos sete restantes,
Obdúlio sabe pouco. Às vezes fala com
Schiaffino, Gigghia (autores dos gols) e
Miguez. "Foram amizades passageiras,
não nos procuramos uns aos outros",
diz ao lado da sorridente Catalina. que
faz uma revelação. "Ele è mais amigo
dos brasileiros. No último aniversário
(20 de setembro). Ademir e Zizinho esti-
veram aqui. e ele ficou muito feliz".

Depois de breve sessão de fotos,
Adriana, a neta mãe dos gêmeos, faz
outra revelação. "Ele está esperando a
visita do Pelé. Será que ele vem?". Ob-
dúlio faz que não ouve c sai da sala.
levando consigo uma réplica da Taça
Jules Rimet. Vem então á mente o jar-
gào que sintetizou a importância do
capitão no feito dc 50: "O Brasil fez a
Copa para Obdúlio levá-la". (G.F.)

Montevidéu— Jofio Cerquolra
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'Doeu 
muito

ver aquela

tristeza'

OBDÚLIO VARELA 
~~

"...Eu estava feliz ao final da
partida: campeões do mundo ou-
tra vez! Sentia que havíamos hon-
rados os homens de 24. dc 28 e dc
30. Que havíamos mantido o va-
lor de uma história. Meu conceito
de pátria se baseava, eu confesso,
na alegria da gente humilde, que e
a que mais felicidade alcança com
uma simples partida de futebol. E
sabia, não tinha dúvida nenhuma,
que aquela tarde de 16 dc julho de
1950. Montevidéu estaria expio-
dindo em uma festa. Tudo isso me
enchia o peito, me orgulhava. Me
fez sentir muito bem, no princi-
pio. Depois...bom, depois come-
cei a olhar ao redor e o que vi não
me agradou: os dirigentes já ha-

viam subido no carro, era só feli-
citações, complacência, todos éra-
mos bons c bonitos. Inclusive
aqueles que haviam dito que te-
ríamos cumprido nossa missão se
perdêssemos por menos de quatro
gols! Haviam começado a organi-
zar uma comemoração... que in-
crivei! Quanta mentira! Comecei a
perguntar-me para que servia o
que havíamos feito. E me expio-
diu a cabeça. Quando chegou a
noite, agarrei uns poucos pesos
que tinha e fui caminhar pelas
ruas do Rio. Não queria nada
com os festejos cheios de hipocri-
sia — apenas para fazer uma figu-
ração. Tampouco tinha planos fi-
xos. Só queria observar o que se
passava e tomar uns copos, nem
nenhuma companhia especial. No
fim. foi um desafio. Eu ia conti-
nuar me escondendo ou compar-
tilhando falsidades com dirigentes
que depreciava? Além disso, eu
sempre disse na cara. sempre.
Bom, ali andava eu Vi o que sc
passava. Fiquei triste, aquilo era

uma desolação. Havíamos arrui-
nado a sua festa e estavam se
matando de amargura. Quer di-
zer, outro povo estava sofrendo
por nossa culpa. Foi como ver as
coisas de outra maneira, do outro
lado. Me meti em uma cantina e
pedi uma caipirinha. Como doia
essa tristeza alheia! IX* repente,
estava rodeado de brasileiros que
me haviam reconhecido. Pensei,
por um momento, que tudo havia
se acabado pra mim. Mas não.
Em vez de matar-me, de insultar-
me ou coisa parecida, me deram
seu respeito, sua consideração.
Eles reconheceram nosso valor
melhor que nós mesmos. Vê? O
Brasil é um exemplo. IX- sua der-
rota. tão tremenda, sacaram espe-
ranças, não pararam, resgataram
o bom e deixaram encostado o
mau. o que não servia... Veja ago-
ra! Uma potência, um futebol de
primeira. Eles tiveram boa memó-
ria. Se lembram sempre do que

realmente vale a pena lembrar. So' .
por isso sou querido desde então"
ao bendito povo brasileiro. 0 que /
houve no final daquela noite? M6'"
agarrei com eles e me levaram por"/
quantos bares c cantinas se possá
imaginar. Estive tomando caipirL.^
ilha até a madrugada. Posso dizer,-1 -
sem vergonha: essa noite meseuu
bem. fui feliz, linha a impressão 'T
de que havia feito algo necessário, <
que devia aos brasileiros. É capa?**
dc dizerem que estou louco, náiV ''

é? É muito difícil, agora a distãrr1-
cia. depois de tanto tempo. faÜíP"''
juízos sobre aquilo, até porque
não fiz e nem me senti assim
\/ Ti"Vamos deixar assim . Quando ,.
cheguei no hotel, não sabem vocês"
a preocupação de meus compa-
nheiros. Haviam andado averi- -
guando mas não sabiam de na«ia. •
Não dei muita atenção, disse ijne ¦
estava bem e fui dormir. I m sono
profundo..! IX- bebedeira. \

MAUROCEZAR PEREIRA
"E brincadeira" o que sc

passa com o futebol brasileiro
no momento. É só ligar a TV
Bandeirantes lá pela hora do
almoço para ter essa certeza,
ouvindo os comentários de
Gerson, o Canliotinha dc Ouro.
que de tanto esbravejar con-
tra a atual situação anda per-
dendo o bom humor com
facilidade. Irritado com a
má fase da seleção brasi-
leira. rasga criticas, desde
a preparação á presença
ile jogadores como

H AflF

ENTREVISTA/GERSON
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'Falta 
craque na seleção'

O que está errado na seleção?
Parreira não leve tempo? Tá

certo. Mas por que não usou a
base do São Paulo? Era so colocar
Rai. Palhinha, esse pessoal, mais
o Bcbeto, juntos, no ataque. Ali-
nal. já tem trezentos atrás só para
marcar.

Você deixaria alguém de fora
ou convocaria outros jogadores?

Eu esperaria o Mozer. chama-
ria Romário, Lira e Roberto Car-
los.

Foi um erro não entrosar o time
das eliminatórias na Copa Améri-

; ¦„

Dunga. "Esse briga, briga, mas
com a bola no pé não sabe
nada", resume ao analisar o
herdeiro. Afinal, hoje é de
Dunga a camisa canarmlto nú-
mero oito, vestida por Gérson
no tri de 1970. De Niterói, on-
de nasceu e mora até hoje,
atual secretário de Esportes dc
Maricá e casado há 27 anos
com Maria Helena, Gérson
adora falar, principalmente da
parte tática do futebol. No en-
tanto, nunca quis ser técnico
e afirma que o Brasil hoje não
possui um craque sequer.

*.V-

"É brincadeira
o que acontece
com a seleção.
Eu esperaria

o Mozer, chamaria
o Romário e usaria

a base do São
Paulo, mais o

Bebeto. Afinal,

já tem trezentos
atrás pra marcar."

Parreira disse que eles estavam
de férias. Tudo bem! Se não quis
levar o pessoal para a Copa Ame-
rica. essa turma deveria ficar aqui.
treinando. O resultado é que eles
se apresentaram fora de forma.

A atual comissão técnica está
muito presa ao passado, a 1970?

Ela está presa a essa história de
experiência. Os caras são convo-
cados porque jogam na Europa.
Prefiro quem está jogando bem.

Como os jogadores modifica-
vam o esquema na Copa dc 70?

Zagalo decidia qual a tática,
mas. em campo, modificávamos
alguma coisa. Às vezes a coisa
tem que ser resolvida lá dentro.
Contra a Bolívia, ninguém falou,
o time continuou atacando até o
fim e os caras fizeram dois gols. Ê
brincadeira!

Você teme a eliminação?
Não. porque os últimos jogos

serão no Brasil. Se fossem iá lo-
ra...

Por que nunca quis ser técnico?
Não aturaria certos dirigentes.

Quando era presidente da CBF,
Giulite Coutinho me chamou, eu
rejeitei c contrataram o Telê. Isso
não me enche os olhos.

Você aceitaria substituir Par-
reira?

Essa não è a minha,
Se você fosse presidente da CBF

quem seria o técnico da seleção?
Ainda bem que não sou presi-

dente da CBF. Mas deveriam ser
dois ou três, dividindo a rcspç.ty
sabilidade, com gente que esteve
em campo e sibe das coisas.

Qual sua seleção ideal? ^
No gol Zelti. A defesa com

Jorginho. Mozer, Ricardo Gomes
e Lira ou Roberto Carlos,
meio, a principio Mauro Silva,
podendo mudar, mais o Cafu. Par
Ihinha e Rai. Lá na frente Bebeto
e Muller. Ah. tem o Romário
também. Eu arrumaria um lugar
para ele.

O que foi mais importante na
conquista de 70?

Queríamos vencer e mostotf
que éramos os melhores. Dentro
de campo, um cobrava do outro,
dava um gás. Hoje não se \é iss'o:

Havia mais amor à camisa?
Sou contra essa história de

Brasil tlc chulciras. No meu tem»
po, a gente queria c ganhar. Já em
'Kl. antes de entrar em campo os
caras estavam pedindo prêmio.
Em 70 não havia esse negócio dç
Europa, salários astronômicos. O
pessoal vivia a realidade brasilcj,-
ra. Hoje, quem joga no futebol
europeu está fora da nossa reaTí*-
dade

Vinda existem craques nn Bra-
sil?

Não.
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1 Até Parreira demonstra mais esperança
OJ-PEMÂRIO TOUOUINHÔ
— MONTEVI-
DÊÜ — 0 futc-
boi de Rai está
voltando e com
ej«*a confiança
dirCarloi Al-
berto Parreira
ap seleção. Por
iDAis que o téc-
nlco procure «T
justificar a tubi-
da da equipe a um melhor preparo
físico e aos treinos, o que entusias-
ma Parreira é o futebol de Rai.

Desde que assumiu a seleção em
outubro de 91, que Parreira exalta o
talento do ex-jogador do São Paulo,
agora no Paris Saint Germain, da
França. Raí reconhece a admiração
que o técnico tem por seu futebol e
acha que o apoio que recebeu de
Parreira nas últimas semanas foi de-
cisivò para ter recuperar a forma."Passei alguns meses cheio de pro-
blemas. A transferência para o fute-
boi francês me ocupou muito tem-
po. De repente, começava a US
Cup. Foi uma fase de muito jogo e
pouca liberdade, até Parreira me li-
berar da Copa América. Não havia
cabeça que agüentasse tantos jogos
seguidos. A CBF entendeu minha
situação e fui para casa."
--Raí acha que a mudança de vida
lhe tirou um pouco da tranqüilida-
de. O contrato com o Paris Saint
Germain o obrigou a tomar muitas
providências, inclusive a mudança
JÍCTamilia para Paris. No meio dis-
so tudo, ainda tinha que jogar bem."Fórum tantas coisas ao mesmo
tempo que acabei perdendo a tran-
qüèfídadc e a forma. Estou nova-
mente confiante. Sei que vou cres-
ccr ainda mais com a seleção.
Contra o Uruguai, já vai melhorar
bastante. Contra o Equador e a
Venezuela, nada dava certo, faltava
continuidade, queria fazer as joga-
das e não dava certo, as pernas não
correspondiam. Mas não desisti.
Continuei treinando sem ligar para
os comentários negativos. Feliz-
mente isso passou e estou recupe-
rando a antiga forma."

O fato e que, com sua movimen-
tação Rai conseguiu dar novo ritmo
à seleção e com ele cresceram todos
setores. A defesa ficou mais tranqüila
porque a bola já não volta com tanta
insistência como antes. Vantagem
mesmo quem está tendo a dupla de
área, Bebeto c Miiller.

É por tudo isso que Parreira está
otimista. Com Rai em forma, o
Brasil terá uma outra seleção, mais
forte, competitiva e talentosa.

volta a confiança

com a recuperação do craque do São Paulo

Ale ai mie que rtur <ou, mas que já conseguiu superar o prohienui

Aguillera, a esperança da seleção celeste
A esperança uruguaia tem no-

me: Carlos Aguillera, 28 anos. O
ponta-dc-lança do Torino, reserva
da seleção nas copas de 86 c 90, é
hoje o jogador mais importante do
time que tentará a todo custo evitar
que a Celeste fique fora de sua ter-
ceira Copa do Mundo. É ele o ho-
mem que fará a ligação do meio-
campo com o ataque e de quem
Cubilla mais espera.

A cobrança, porém, não parece
assustá-lo. Aguillera, 13 anos de
seleção, 50 jogos c 22 gols, ainda
assim c tido como jogador que não
rende o mesmo quando joga desde

o inicio. Observação que o aborrece
mais que assusta. "Então eles po-
dem explicar melhor que jogador c
esse que faz 22 gols cm 50 parti-
das", diz, respondendo ironicamen-
te aos críticos. Melhor para a sele-
ção brasileira que ele mesmo
confesse estar ainda fora de forma.
Alega que sofre do mesmo mal que
afeta os outros repatriados das duas
seleções. Como Branco, seu amigo,
por exemplo. "Nós disputamos o
Campeonato Italiano, tivemos 20
dias de ferias c não houve tempo
disponível para recuperarmos a for-
ma."

Além da necessidade de impedir
a desclassificação de seu pais,
Aguillera tem outro motivo espe-
ciai para mostrar tudo o que sabe
hoje. Desde o inicio da semana, o
astro Dicgo Maradona é seu hóspe-
de particular na residência localiza-
da na área nobre de Carrasco. Ma-
radona comentará a partida para
uma emissora de rádio argentina,
mas não garantiu torcida para ele."Tudo bem. Sei que ele tem amigos
também do outro lado. Peço ape-
nas que Deus não permita que
abandone o futebol agora", brin-
cou. (G.F.)

JORNAL DO BRASIL
ESPORTES domingo, 15/8/93 «35

Sentimentos mútuos
/"V choque é de gigantes, o
V-/ jogo é o de maior tradi-
çâo do continente, podemos
esgotar todos os adjetivos,
mas a verdade é que Brasil c
Uruguai estão cm uma situa-
ção humilhante nas elimina-
tórias para a Copa do Mun-
do.

Não posso falar pelos uru-
guaios, mas de minha parte
não me lembro de ver a sele-
ção brasileira em uma situa-
ção tão delicada, fazendo
contas para saber se vai á
Copa. Não adianta vir com
aquela história de que em 57
nos classificamos com um gol
de falta, contra o Peru, por-
que as circunstâncias eram
bem diferentes.

Os dois times estão cm pc-
rigo, os dois técnicos com os
empregos ameaçados c as
duas torcidas apavoradas.
Como se não bastasse o jogo
cm si, depois todos, brasilei-
ros e uruguaios, estarão aten-
tos ao resultado de Bolívia c
Equador, um jogo que antes
seria mero coadjuvante na lu-
ta pela classificação.

Os otimistas dc plantão
lembram que os uruguaios
precisam venccr dc qualquer
maneira, o que deve facilitar
a tarefa da seleção brasileira.
Os pessimistas dc sempre di-
zcm que esta situação piora o
estado dc coisas, porque não
existe nada mais temível que
uma seleção uruguaia preci-
sando da vitória.

Confesso que nunca mc
senti tão desconfortável dian-
te de um jogo da seleção bra-
sileira. Volta-me à cabeça o
fantasma da Itália, quando
fomos nos arrastando e aca-
bamos vencidos exatamente
na única partida cm que
apresentamos um futebol ra-
zoável. E a cantilena era a
mesma: a seleção só vai atin-
gir o ponto ideal quando chc-
gar aos jogos decisivos.

Só que desta vez não pre-
vimos que todos os jogos se-
riam decisivos. Zagalo con-
fessa que a derrota para os
bolivianos não era esperada e
embaralhou todos os cálcu-
los. Talvez por conveniente
esquecimento ele tenha dei-
xado dc lado o empate contra
os equatorianos.

Detesto ser cruel, mas não
posso deixar de perguntar em
que baseamos nosso otimis-
mo no jogo de hoje. Em duas
goleadas sobre o Olaria? Nos
gritos dc Ricardo Rocha?
Nas piadas dc Ricardo Go-
mes? Ou no exercido dc nu-
merologia feito por Zagalo
cm uma sexta-feira 13?

Nossa esperança está exa-
lamente na semelhança de
nossa situação com a da sele-
ção uruguaia. Eles também
estão em posição delicada.
Eles também olham sua sele-
çâo com desconfiança. Eles
também estão com medo.

?
Mais uma vez confirmado

como titular, Taffarel diz que
não liga para as criticas e só
se importa com a opinião de
Parreira e Nielsen. E um ho-
mem imparcial.

?
Parreira quer a seleção

brasileira mais recuada, espe-
rando a uruguaia, enquanto
alguns jogadores preferem
marcar o adversário na saída
da bola, tirando-lhe o espaço
para a criação. Eu prefiro a
segunda opção, porque jogar
uma partida decisiva com os
uruguaios fungando no can-
gote é uma péssima experien-
cia.

?
O argentino Juan Bava

apita Uruguai X Brasil, c o
brasileiro José Aparecido
apita Colômbia X Argentina.
Não é mesmo uma conforta-
vel coincidência?

SÉRGIO

NORONHA
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Lembranças daquela semifinal de 70

Heróis do tri
recordam os
dias de tensão
nVANILDO DA SILVEIRA F.
FERNANDO LACERDA

Hoje 
à tarde. Montevidéu vai

presenciar um novo encon-
tro dc dois velhos rivais: Brasil e
Uruguai estarão novamente em
campo para uma partida decisiva.
Quem perder terá poucas chances
de ir á Copa de 94. Como em 50 e
70, o clássico sul-americano esta-
rá encerrando dias de tensões.

Durante as vésperas do jogo
pelas semifinais da Copa de 70, a
seleção brasileira viveu atormen-
tada pelo fantasma de 50. Todos
queriam saber se o Brasil enfim se
vingaria da traumática derrota dc
20 anos antes. "Foi uma semana
muita tensa", lembra Clodoaldo,
43 anos, um dos mais jovens da-
quela equipe — tinha 19 anos.

Dario. embora não tenha joga-
do, é outro que se lembra daque-
les momentos tensos. "Foi uma
semana em que estávamos cabis-
baixos e apreensivos", lembra,
hoje com 47 anos. Rivelino e Edu
também se recordam bem do que
se passou em Guadalajara, mas
têm lembranças diferentes. Para
eles, a preocupação com a derrota
de 50 só existia na imprensa. "To-
da hora vinham perguntar se a
gente estava preocupado com is-
so", recorda Rivelino. "Eu acha-
va essa preocupação ridícula. Afi-
nal, em 50 em tinha 4 anos. O quetinha a ver com aquela derrota?"
Edu diz o mesmo. "Em 50 eu nem
era nascido. Por que iria me preo-cupar?"

Os dois dizem, porém, que a
equipe tinha consciência de que o
jogo seria muito difícil. "O Uru-

Para Rivelino, a imprensa em 70 è que se preocupaw nwiscomSO^^^^inJt^füãir^m^^^l^a

guai sempre foi e será um adver-
sário difícil", diz Rivelino. "Prin-
cipalmentc por causa da
rivalidade. Mas tínhamos cons-.
ciência do nosso potencial. Sabia-
mos que dava para ganhar."

Em Belo Horizonte, outro per-
sonagem daquela semifinal lem-
bra os momentos que antecede-
ram o jogo: o hoje médico
Eduardo Gonçalves dc Andrade.
46 anos, o Tostão. "Em todas as
entrevistas nos dias que antece-
ram o jogo, os repórteres queriam
saber se temíamos o peso da tra-
dição da camisa uruguaia", conta
ele, que tinha pronta sempre a

mesma resposta: Futebol se ganha
dentro do campo, e não apenas
com tradição.

Tostão lembra até que se tor-
nou personagem de uma famosa
história do folclore do futebol
brasileiro, a dc que teria pesado as
camisas do Uruguai e do Brasil
para provar que tinham o mesmo
peso. 

"Isso não aconteceu, mes-
mo porque na concentração não
linha nem balança", diverte-se o
ex-craque, que guarda também
lembranças importantes do jogo
cm si. "Acho 

que o jogo com o
Uruguai foi o mais decisivo da
campanha do tricampeonato."

Segundo ele, a grande expectativa
em torno da partida gerou um
nervosismo excessivo no time bra-
sileiro, que foi mal o primeiro
tempo. "O Uruguai aproveitou-se
dc uma falha da nossa defesa para
marcar um gol logo no inicio, c
nós não conseguíamos chegar ao
gol deles."

No finalzinho da etapa inicial.
Tostão fez o que considera sua
"melhor 

jogada" em toda a Copa
de 70. "Dei um passe preciso, na
medida para Clodoaldo chutar e
fazer I a I. Foi um gol decisivo.
Se virássemos perdendo, o jogo
ficaria muito mais difícil.*'

Bolívia x Equador,

desafio nas alturas
l-A PAZ — A Bolívia quer pro-var hoje, no Estádio Hcrnan Siles,

contra o Equador, que suas três
vitórias no grupo B das eliminató-
rias sul-americanas não foram
obra do acaso. "Vamos acabar
com a tão decantada invencibili-
dade deles", garantiu o técnico
espanhol Xavier Azkargorta, ain-
da entusiasmado com a goleada
sobre a Venezuela e as vitórias
sobre Brasil e Uruguai.

Mas os equatorianos também
prometem por um fim á euforia
adversária. Passaram a semana
treinando em Quito, a 2.600m, e
garantem que não sentirão os
3.660m de La Paz. O técnico Du-
san Draskovic lembrou que seu
time esta "com fôlego de sobra",
ainda não levou gol e enfrentará
uma equipe de jogadores de fute-
boi, não "dc marcianos".

Argentina na defesa

contra a Colômbia
BARRANQUILLA, COLÔMBIA

— As expulsões do zagueiro
Ruggeri e do atacante Batistutta
obrigaram o treinador Alfio Ba-
sile, da Argentina, a utilizar um
esquema dc jogo distinto do ha-
bitual, hoje contra a Colômbia,
em Barranquilla, pelo grupo A
das eliminatórias sul-americanas
da Copa-94. Basile admite que o
empate será bom resultado. E

escala cinco homens no meio-
campo para neutralizar o ímpeto
ofensivo colombiano. Mantém
Lco Rodrigucz no banco e lança
Júlio Zamora para servir dc elo
dc ligação com o único atacante,
Medina Bello.

Já o técnico da Colômbia,
Francisco Maturana, diz que ven-
ecrá. pois não tem alternativa.
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O Brasil na corda bamba

¦ Uma batalha de vida ou morte no velho Estádio Centenário. Brasileiros e uruguaios vivem a mesma incerteza: a Copa ou o caos

GILMAR FERREIRA E OLDEMÂRIO
TOUGUINHÓ

MONTEVIDÉU
— A seleção bra-
sileira enfrenta
uma batalha de
vida ou morte es-
ia tarde (I5H30).
contra o Uru-
guai, no Estádio
Centenário, pois-, |y|uiTÁD|ACse perder rjcaráKU"m*,wmaa
em situação desesperadora no gru-
po B das eliminatórias sul-ameriea-
nas. passando a depender de tercei-
ros para conseguir uma vaga na
Copa do Mundo de 94. Os brasilei-
ros têm a seu favor o fato de os
uruguaios viverem situação ainda
mais delicada, com o técnico Luis
Cubilla a perigo. Este clássico entre
dois campeões mundiais na corda
bamba tem tudo para ser uma
guerra, pelo menos de nervos.

A Avenida 18 de Julho, a mais
movimentada da cidade, não mu-
dou a rotina Os carros passam, as
pessoas circulam apressadamente
pelas calçadas e não parecem dar
atenção á presença dos poucos bra-
sileiros que chegaram para a parti-
da de hoje. Um clima que ajuda o
Brasil cm sua pretensão de sair do
Uruguai com uma situação bem mais
tranqüila na tabela. Os próprios jo-
gadores brasileiros sentiram isso ao
chegar a Montevidéu. "Graças a
Deus. parece que entramos no ritmo.

É como se a competição começasse
agora", anunciou Branco.

Os uruguaios, tentando emergir
do fundo de uma crise técnica, táti-
ca e de comportamento, dão de
ombros ao descrédito de um povo
já preocupado com o plano econò-
mico que, também lá. cortou três
zeros na moeda, transformando-a
no peso novo. Procuram buscar
forças em frases de efeito que já não
emanam a mesma garra que antes
fazia do clássico sul-americano
uma batalha campal. "Os dois ti-
mes hoje não tem de se preocupar
em dar patadas. Há jogadores habi-
lidosos e cm condições de oferecer
um espetáculo muito mais atraen-
te", floreia o baixinho Aguilera.

Montevidéu — Olavo Ruflno
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Cubilla é deus e diabo
- Baixinho, gordinho e espalhafa-
toso. o técnico uruguaio Luis Al-
berto Cubilla. 52 anos. é o que
poderia perfeitamente se chamar no
Brasil de "sujeitinho mascarado".
Porém, para os uruguaios, ele é
deus c diabo. Fe/ muito bem quan-
do foi um dos craques da seleção
te leste na Copa de 70 c faz muito
mal agora que responde pela prepa-
ração do time que agoniza em bus-
ca da clasificação para a Copa dos
Estados Unidos.
• "Ele foi o último craque de fute-
boi que este pais já teve", brada
sem pestanejar o motorista de táxi
Juan Fonseca, digno representante
da facção que joga sob as costas do
técnico o peso do fracasso uru-
guaio. Para essa gente. Cubilla fez
mal em abrir mão dos repatriados
europeus durante dois anos e pior
ainda em convocá-los após a Copa

América — ricos e fora de forma.
Cubilla ainda não perdeu a ha-

bilidade e o jeito explosivo. Bate
bola com os jogadores, enfeita sim-
pies passes c grita quando nào gos-
ta de alguma jogada. Talvez por
isso tenha batido de frente com al-
gumas estrelas da seleção, acostu-
madas á maneira tenra c amigável
do ex-técnico Oscar Tabarez. que
trabalhou na Copa Amcrica-S9 e
no Mundial-90.

Cubilla assumiu em março de 91
e teve problemas com as grandes
estrelas. Disse que 

"eles nào colo-
cam o pe na dividida como um
jogador que atua no pais" c ficou
ainda inais irado quando Francisco
Paco Casal, empresário de jogado-
res, tomou as dores de seus pupilos— especialmente Francescoli, Her-
rera. Sosa e Aguillera. (G.F.i

As chances
Brasil ganha
Continua dependendo apenas dos seus próprios resultados. Vencendo seus
próximos adversários — Equador (22 8). Bolívia (29 8). Venezuela
(5 9) e Uruguai (19 9), todos em casa — garante a vaga na Copa sem
maiores problemas.
Brasil amputa
Precisará vencer os quatro adversários em casa e torcer por tropeços de
Equador e Bolívia. Ficará de maquininha de calcular na mâo até a ultima
rodada das eliminatórias, no dia 19 de setembro.
Brasil psrds
Ainda tem chance de ir á Copa. mas já não dependerá mais só de si para
conseguir a vaca. A maquininha trabalhará em dobro e o torcedor \.u
Viver situação jamais imaginada: acompanhar, no pé do rádio, jogos de
Equador e Boli\ia.

E D QP QC P
|1 Bolivia 0 0 12 6

Equador 2 0 4
Brasil 115 3
Uruguai 112 3'5 Venezuela 0 4 18 0

Moj« s/9
Bolivia x Equador Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil Equador x Uruguai
22/S 12/0

Bolivia x Venezuela Urufluai x Bolivia
Brasil x Equador Venezuela x Equador

29/8 19/9
Brasil x Bolivia Brasil x Uruguai

Uruguai x Venezuela  Equador x Bolivia

' ' '" 
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Parreira diz que hoje entende o colega Telè Santana, quando este disse, depois da Copa de N2, que seleção não era coisa para um homem séria
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preciso 
ser um super-homem'

Jogos
Vitórias
Empates 

, Derrotas ......
Gols pfó
Gole contra
Maior goleada 31 <07 92.
5x0 México. Los Angeles (EUA).
Torneio da Amizade
Maior derrota ?S 071)3.
0x2 Bolívia La Paz. Ehfnmaiíxias
Titulo* Torneo da Amizado.
om Los Angelos. EUAD2
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Jogos
Vitónas do Brasil
Vitorias do Uiuguat...
Empatos
Gols ck> Brasil 
Gols do Uruguai

Maior goloada do Brasil. 14.0544.
I 6*1, Rkj d» Janotro. Anvcloso
f Maior goleada do Uruguai 1809 20
1 6 * C. Vna dei Mar (Chile).

Sol-Arnerv^ino
Jogos om Copas do Mundo
1607-50. Uruguai 2 11, R»o ds
Janc-tro. 170670, Brasi 3*1.
Guadalajara (Mó«tco)
1'jogo 1207/16. Uruguai 2 x 1.
Buenos A»es (Argentina).
Campeonato Sul-Americano
Ultimo Jogo 26/11*92. Uruguai 2*1.
Campina Gíando (PB). Amistoso

Antes mesmo de completar dois
anos de trabalho (estreou cm 30
10 91). Carlos Alberto Parreira já
chegou á conclusão de que. diante
das pressões, ataques, cobranças c
violência que sofre um técnico da
seleção brasileira, só um super-ho-
mem tem condições de se manter
no cargo. Caso contrário, desiste
no primeiro fracasso.

Parreira lembra a frase de Telè
Santana após a Copa de 82: "Fute-

boi nào é coisa para gente séria".
Na época, nào teve a noção exuta
dessa afirmação, mas hoje entende."Após a derrota para a Bolivia.
passei a pior semana de minha vida.
Foram ataques de todos os setores.

JSó nào abandonei porque me pre-
parei espiritualmente para assumir
o cargo. Sc alguém quiser saber o
que é dirigir a seleção, perguntem a
quem já passou por aqui.
Em fase ruim. sofrem o
treinador e toda a familia.
Esquecem o profissional e
atacam o homem. Com is-
so nào concordo."

Parreira já dirigira a
seleção em 83. Em 14 jo-
gos. so duas derrotas. 
Mas perdeu a Copa Ame-
rica e nào resistiu. Inexperiente,
preferiu o mundo árabe. "O 

presi-
dente Giulite Coutinho e o diretor
de futebol Dilson Guedes conser-
saram comigo para continuar Pre-
feri sair. Tinha um bom contrato
no exterior, onde nào havia os pro-
testos violentos da torcida. Nào
estava preparado para isso."

Agora diz que e diferente. Nestes
quase 10 anos. conseguiu estabili-
dade financeira e mais tranqüilida-
de para desafios. "Só assumi a sele-

çào por me considerar pronto para
o cargo. Nada me influencia. Nem
o amigo Zagalo. de quem aprendi
muito, muda meus pensamentos.
Eu o consulto quando tenho dúvi-
das. mas vale o que decido. Só se
chega a essa situação quando se
está seguro do trabalho Mas há
coisas difíceis de suportar por mm-
to tempo, como pressões, humilha-
çòes e mentiras"

Foram várias noites mal-dormi-
das em Teresópolis. "Há coisas
que nào dá para entender. Um ca-
na! de televisão passou a fazer
campanha contra nosso trabalho.
Atacou sem o minimo respeito.
Chegou aojcúmulo de afirmar que
eu sumira da concentração, quan-
do eu tinha ido a um programa na
TV Manchete. O Advogado do Dia-
ho. coinidado há mais de um mês

De repente, deixamos de ser
vistos como técnicos, para
sermos atacados como um

perigoso traficante'

Tentaram desmoralizar a prepara-
çào llsica. Liquidaram com Chirol
sem reconhecer que tudo no Brasil
cm preparação física começou com
ele em 70. Quiseram me atacar di-
zendo que o presidente da CBF me
obrigara a mudar o esquema táti-
co. O dia em que ele me impuser
uma escalaçào. vou embora. Te-
nho personalidade. Chegaram a di-
zer que eu so fazia o que Zagalo
mandava. Ora. se fosse verdade, eu
sairia, e ele seria meu técnico. Es-

sas coisas me abateram muito, por
nào serem leais." tn*.

Ele acha as criticas ao técnico
normais, mas exige respeito ao ho-
mem. "Somos seres humanos. Te-
mos mulher e filhas. IX' repente,
somos apresentados como imbecis,
e as filhas sofrem conseqüências;
Criticar esquemas, escalaçôes. tudo
certo. Mas humilhar o ser humano
é covardia Que se faça isso com
bandidos, ladrões, mas nào com
um profissional que está numa sele-
çào para tentar levar o Brasil ao
sucesso Sc isso nào acontece, nàò
quer dizer que seja um leviano ca-
paz de ser esmagado por todos os
setores do pais. Deixamos de ser
vistos como técnicos, para sermos
atacados como um perigoso traft-
cante. Nào se pode nem andar pela
rua que os palavrões chegam de

todos os cantos. Isso de-~~™~ cepa o na "

Parreira lamenta que o
técnico sofra demais. "Coni
o time bem o clima melho-
ra. Mus mis dificuldades é
um drama. Nào quero para
o pior inimigo o que passei.

 Estou com muita coisa pre-
sa na garganta. Para evitar

desgaste e nào aumentar a crise, en-
goli calado algumas agressões. Sei
que faz parte do trabalho. Só nào
sei se terei resistência para outra
semana como a da derrota para a
Bolívia Isso ultrapassa a capacida-
de do ser humano. Por isso digo-
ser técnico de seleção é coisa de
super-homem. Espero que tudo
corra bem em Montevidéu. Caso
contrário, acho que \olto para ca-
sa. para ficar longe das agrosòcs e
perto do carinho da família." 10. /',

Mais Brasil nas
páginas 33, 34 e 35
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NÃO COMPRE IMITAÇÕES, AS LEGÍTIMAS SÓ NA

mmummjmRODAS PARA
HYUNDAI, TEMPRA,
OMEGA E PICK-UP,

15X8 í 1SXI0.
RODAS ARO 1S

PARA TODOS OS
CARROS COM PNEUS

IMPORTADOS.

a roda sem limites

PREÇOS
INCRÍVEIS PARA

RODAS
AROS M E 15

O MAIOR DISTRIBUIDOR RODAO,
BINNO, INDY E FLASH DO RIO.

Rua Haddock Lobo, 203-A • Tijuco • Rio de Janeiro TWWWlNrov
T«L: (021) 502.3444 aceitamos chcqui p*é datado

CANCUNOSOIAS
| Saídas: Iodas as quintas-feiras
Incluindo parta aérea, hospedagem
transir, chy tour. Saídas do Rio.

A partlr de,

CUBA
HAVANA/VARADERO

a partir da:
ENTRADA - US$132, 4

OS OMS 15 X US$ 42,

Saldas: todas as quintas-feiras
O MELHOR PROGRAMA

DO MOMENTO
Incluindo Hotel 5 estrelas a parte aérea,
saídas do Rio, transfer chegada /salda

MIAMIMAGIC FLIGHT
Modernos MD-11 f. —I
Saídas todos os sabados'ftiyi wélM» ><laiinlnfr.nimwli«
PRTORAMAS^COM MAGIC FUGWT:

FLORIDA FLY & OftIVE «* uss 59,
ATIVIOAOES HA DISNEY iixoss 95,
M1AMI/CANCUN isiw 99,
JAMAICA i5xus$ 99,
NASSAU is x us$133,

lARGE^lTIMA
BARILOCHE - 09 dias , 5 X US$7 2,com 1/2 pensãoAéreo + Terrestre - ~
BUENOS AIRES - 05 dias 15 X US$4 O,
Aéreo ? Terrestre c/ café . _ _
CHILE E ARGENTINA - 13 dias..., 15 x US$1 ODAéreo 4 Terrestre

EUROPA
23 DIAS O SEGURO

INGLATERRA - FRANÇA
SyíÇA - ÁUSTRIA

ITALIA • ESPANHA

Aéreo ? Terrestre

15 X15 X

US$210,

INTERMARES
0 MELHOR RESORT u JLÍ>^

Sertornbi • 70 Km de Recife
Incluindo:

^Poitoaem oéreo ida/volta* 07 noites de hospedagem com café da
manhã e 07 jantofe».traslados. A vista. Cr$5S 250,

3 X CRS

26.796,

Obsi: Preços pof pe-ssoa em ap!o _dypto. Fte/ya Fty e Dtsmy em (X«iclnjpto. Sujeilos a reajustes sem prévio aviso.
CENTRO: Rua Se to de Soicrrtyo. 71 -10* •z? (021)221-4709
COPACABANA: Av N S»n de Copacabana, 195-1| 10! "ET (021) 541 "3649

BELO HORIZONTE: Av do Cortcnv) 6 ?40 - 3W 01 
•Z? 

(031)227-2838
57311

m
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Como economizar tarifas bancárias

Consulta diária a terminais de saldos ou extratos e abusos no uso de cheques fazem consumidor gastar muito com serviços
Luiz C, dos Santo»

Preços oscilam bastante
NILTON HORITA

SÂO PAUl-O — As facilidades que
os bancos oferecem aos clientes eus-
tam dinheiro c muita gente ainda não
percebeu que a compulsão de consu-
mo dos serviços oferecidos pode sair
cara. Segundo pesquisa dos bancos,
há pessoas que atualizam seus extra-
tos diariamente. No final do mês, essa
atividade custou CRS 2.720 no Banco
de Boston ou CRS 720 no Banco
Econômico. Outra conclusão da pes-
quisa é que a maioria das pessoas
emite cheques compulsivamente, até
para pagar a conta de um táxi. Aca-
ba. assim, gastando mais de dois ta-
lòes por mês, o que significa um casto
entre CRS 520 no Boston e CRS 250
no Bradesco. Apenas no Bradesco,
metade da clientela utiliza mais de um
taJào por mês, um desperdício mensal
de CRS 500 milhões.

"Não tem como não cobrar pelo
serviço bancário, mas muita gente
ainda acha que a máquina do banco c
o seu jogo de fliperama", afirma Alei-
des Lopes Tápias, presidente da Fe-
deraçào Brasileira das Associações de
Bancos (Febraban). 

"Sc o banco tem
um gasto, esse gas-
to precisa ser co-
brado de alguém.
É como na pada-
ria, se eu compro
pão eu tenho de
pagar." O exemplo
brasileiro na área
de tarifas não che-
ga nem aos pés da
Argentina, onde
há bancos que co-
bram mensalidade
para aceitar um
cliente. Nos Esta-
dos Unidos, os

clientes recebem de graça as primeiras
10 folhas do talonário. A partir do 1 Io
cheque emitido, os bancos cobram
entre USS 2 e USS 3 por documento.
"Quando alguém usa o serviço do
banco, está, na verdade, utilizando
um investimento do banco cm tecno-
logia c treinamento", explica Hélio
Magalhães, diretor de marketing do
Citibank. Segundo as contas dos pro-
fissionais especializados na área, o
cliente pode economizar, cm média,
cerca de CRS 1.500 ao racionalizar a
retirada de extratos e utilizar um talão
de vinte folhas por mês.

"Eu mesmo era um exemplo de
consumidor compulsivo dos servi-
ços bancários", conta Marcos Ca-
valcanti, superintendente de Produ-
tos do Unibanco. "Recebia meu
salário, depositava na conta c emi-
tia cheques para tudo. Todos os
dias praticava uma luta frenética
contra a inflação. Mudava a posi-
çào de minhas aplicações e chegava
a tirar dois extratos por dia." Quan-
do começou a trabalhar no banco.
Cavalcanti percebeu que poderia
economizar até 30% do que gastava
com tarifas bancárias todos os me-
ses.

Quanto custa o consumismo

Extrato (') 4 vezes por semana 255/semana

TalSode cheques 2pormte 215/mte

Containativa Ipelomcnos 327/mte

DOC ('") 2 por'm&s 89(Vm6s
* Uso do canAo som criteria
** Em ye* d« traniftrtncia.

Tápias: genie usando máquina do banco como se fosse JlifKrcinia

Uso do canhoto ajuda

Alguns exemplos dc como
economizar: controlar o saldo
bancário sempre pelo canhoto do
talonário c não se seduzir com as
facilidades dos saques automáti-
cos do Fundão. Assim, o cliente
deixa de demandar extratos cx-
cessivamentc. Sempre que possi-
vel. comprar cm lojas que permi-
tem o pagamento por cartão
magnético do banco. Outra reco-
mendação importante c a dc uti-
lizar ao máximo o atendimento a
domicilio que os bancos ofere-
cem. Até agora, por serem inova-
dores, os serviços sào gratuitos."O 

pessoal abusa, não sabe eco-
nomizar", afirma Antônio Bura-
ni, diretor executivo do Brades-
co. "Deveriam, 

por exemplo,
ampliar o uso do cartão instan-
táneo. Não custa nada para ele

sacar dinheiro, depositar, aplicar
ou fazer transferencias."

"Temos milhares dc lojas que
recebem pagamento via cartão,
mas o pessoal prefere mesmo
passar um cheque", conta Cavai-
canti. Além do Unibanco, tam-
bém o Bradesco e o itaú ofere-
cem a possibilidade dc
pagamento direto via cartão,
mas essas maquininhas são pou-
co utilizadas. Tão pouco que não
há nem estatística sobre o assun-
to.

Segundo Ismar Silva, diretor
de marketing do Banco dc Bos-
ton. o consumidor de serviços
bancários não deve ter conta cm
vários bancos. "Ao concentrar
os negócios com um banco, o
cliente acaba tendo condições dc
negociar o valor das tarifas".

Variação das tarifas (CR$)

SÂO PAULO — As tarifas bancá-
rias sào o custo que o cliente tem
quando executa um serviço na insti-
tuição. O preço cobrado pelos km-
cos difere de acordo com o tipo dc
operação c o perfil da própria insti-
tuição. O produto mais barato ole-
recido pelos bancos c o fornecimen-
to do segundo extrato, que custa
CRS 85 na média entre 10 institui-
ções de diferentes segmentos dc
atuação. O mais caro é o cadastro
dc pessoa jurídica, que chega a CRS
1.298, na mesma base de compara-
çào.

É preciso prestar atenção para
um detalhe: os
preços das ta-
rifas bancárias
são dispares, o
que ajuda a es-
colher um
banco se o
cliente tem
grande intensi-
dade dc uti li-
zação dc um
serviço cspcci-
fico. Quem
tem. por
exemplo, com-
pulsão a rcti-
rar muitos ex-
tratos por
semana, teria
como banco
ideal o Econò-
mico, que co-
bra CRS 45, o
preço mais
baixo do mer-
cado. Quem

Citibank* 130 8
Bradesco 267 3
Creffsul* 273 

 
0

Bamerindus 280 4
EconOmico 283 2
Nacional 287 4
BFB" ^ 

~ 
3*1*0* 3

Unibanco 338 1
Itau 417 1
Boston* 474 2

* £ mm bmncva Itm como poíitic* cobrar Imnlm <H>
mcofõo com o compromotimtffUo dv noçôcios do
ctxtrto
" O diante tom a obriQaçAo do nogoci.ii com lodo*
01 banco* quando o wunto lor Unia Ouanto mau
produto* • nogócios utilizar, monos tantas dirvo

utiliza muito talão de cheque pode
escolher o Bradesco. O banco cobra
CRS 125 por talonário adicional
(paga-se a partir do segundo talão),
o mais barato.

Cadastro — Para abrir um ca-
dastro de pessoa física, sai mais ba-
rato no Econômico, Nacional e Ba-
meríndus. É grátis. A utilização do
DOC. por sua vez, é um serviço
caro. cuja média entre 10 bancos
chcga a CRS 445. Nesse caso. a
opção também deve ser o Econòmi-
co, que cobra CRS 410.

Outros praticam tarifa abaixo da
média, casos do BFB, Itaú, Bame

rindus e Crefi-
sul. Vale lem-
brar, sempre,
que o custo da
tarifa repre-
senta a pro-
porção da
qualidade do
atendimento,
em tese. Quem
cobra mais,
geralmente, é
um banco que
oferece uma
retaguarda
melhor. Em
compensação,
exige uma ren-
da maior para
aceitar um
cliente. Esses
bancos tam-
bém aceitam
negociar as ta-
rifas, podendo
até isentá-las.

PONTO FRIO
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HOJE

ATÉ AS 18:00

HORAS. 3715055

BONZAO
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SOMENTE AO

¦RECEBEM

A MERCADORIA.
.1.»'

SHARPjU IA/. MRU I* M* \ IIM
•' ¦' v"$s;~;g^.^n»ai

Lstaro

^^¦KC-2977 
B • 28' (73cm).TVShar

PAL-M/NTac. un acTeen utsptay. segundo programade áudio. Sintonia eletrônica por Pll de 139 cana»
para VHF. UHF e G\TV Controle remoto miihifunçâo.

05 PEÇAS

À vista 76.990,

Máquina de Escrever Eletrônica Portátil
Olivetti Personal ET 55.
Sublinha, centraliza, alinha à direita, troca a margarida.
faz colunas de números decimais. Tem 3 tipos de espaçamen-
to corrige letras ou palavras automaticamente e a
uma velocidade de 12 caracteres por segundo

10 PEÇAS
Avista 25.900,
ou 2 x 15.230. » 30.460.

P1XAS

Caixas Destocáws D

rr *' tf.'I t'i llllà i Si™ t%t\

Teclado Eletrônico CCE EK100 X.
61 teclas 32 tipos de som. 16 ritmos. 6 sons dc
percussèo Eleitos especiais. Smtclt/ador de vxn
turx;<V> para 2 tecladisías (1 bateria, outro melodia)
Controles dc-shantes de volume. Sistema òe alamw
automático S^udi para lone de otivxlü. Entrada
jxwa cooexào de 1 pedal Saida para ampfificador.
aho falante ou equipamento de áuiio

10 PEÇAS
Am»22.900,
ou 2 r. 13.466, - 26.932.

riXAS

TEMI

—

I.- CKisKdCWv¦ Mcroonds

Lij-1 II
BE9

 ^

Forno de Microondas Brastemp Grill BMP 28 EJA.
Doura, gratina e grelha os alimentos. Auto teaquecimcnto e descongelamento 10 nK«H
dc potência Prato giratório Cozimento em 2 ou 3 cstigsov Garantia de 1 ano.

15 PEÇAS

À vista 33.700,

O MÁXIMO DE IfCNOlOGIA
NO mínimo 0£ ESPAÇO

Lavalouça Enxuta
Automática 206.1.
Para att 6 pessoas Totalmente
automática Dr>(xV <le 2 respiros
para melhor secagem da leoa

12 PECAS
À vista 20.960,
ou 2 x 12.325, = 24 650

rtxAS

o %

Pomo de Microondas Panasonic
7809 Digital.
Prato giratório Scnw de autoconmcnto e
reaquccimento 3 programas de memiSna
CapockJdd»' de 41 btros Garantia de 1 ano

10 PEÇAS

À vista 27.650,

Grata Loto
ij* R.*gito

¦Ti
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Você em 18 lugar

ALÔ BONZÀO: Domingo, das 9 às 18 horas. De 2* a 6', das 8 às 17 horas.
É BONZÀO SABER: ofertas válidas somente neste dia 15/08/93. Plano de pagamento: em 2 veies, com uma entrada

no ato da compra e uma prestação em 30 dias. financiada pelo Banco Investcred
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IPMF começa

a ser cobrado

dia 26 e 
já

tem cartilha

para 
tirar

as dúvidas

¦ Salário de agosto

pagará novo imposto

No 
próximo dia 26, entra cm vi-

gor o IPMF (Imposto Provisó-
rio sobre Movimentação Financeira),
que incidirá, com alíquota de 0,25%,
sobre todos os débitos cm conta cor-
rente e aplicações financeiras. Esse
imposto que estará cm vigor até 31 de
dezembro do próximo ano, data pre-
vista em lei para sua extinção, e que
criou tanta polêmica, ganhou sua car-
lillia na semana passada.

Para facilitar a compreensão, a Fe-
deração Brasileira das Associações de
Bancos (Febraban) enumerou as prin-
cipais dúvidas em relação ao IPMF.
Um aviso oportuno: o salário de
agosto que for depositado a partir do
dia 26 já pagará IPMF no saque.

Investimentos — Nos investi-
mentos. o novo imposto será cobrado
sempre que o dinheiro sair da conta
corrente para ser aplicado no Fun-
dão, CDB. poupança c nos fundos de
renda fixa, de ações e de commodities.
No caso de renovação da aplicação,
como o CDB, haverá nova cobrança
do IPMF. Como os fundos não têm
prazo de vencimento, não precisam
ser renovados, não havendo nova in-
cidéncia de imposto.

Os aplicadores em poupança terão
a opção da caderneta trimestral, que
pagará um juro adicional de 0,25%
para compensar a incidência do im-
posto. As transferências de dinheiro
entre contas correntes de um mesmo
titular não pagarão IPMF.

Mais IPMF na página 3

Principais questões
O que é o IPMF?
É um tributo que incide básica-

mente sobre débitos em conta cor-
rente, poupança e Depósito Especial
Remunerado, bem como sobre o re-
cebimento em dinheiro de Ordem de
Pagamento. Sua alíquota de 0,25%
será cobrada do dinheiro que sai da
conta corrente .inclusive para aplica-
ções financeiras.

Quando o IPMF entra em vigor?
Está previsto para vigorar a partir

de 26 de agosto próximo e será co-
brado ate 31 de dezembro de 1994.

Quem irá pagar o novo imposto?
O titular da conta debitada —

pessoa física ou jurídica — e o bene-
ficiário de Ordem de Pagamento re-
cebida cm dinheiro.

Como o imposto será cobrado
quando o saque for feito em caixas
automáticos?

O valor correspondente ao impôs-
to incidente sobre essa transação será
debitado na conta do cliente.

A pessoa que descontar um cheque
no caixa pagará o imposto?

Não, o imposto será debitado na
conta corrente do emitente do che-
que.

O cheque poderá ser devolvido se
não houver fundo suficiente para co-
brir o pagamento dolPMF?

Sim. Pode haver devolução do
cheque. Mas. a seu critério, o banco
poderá efetuar o pagamento do che-
que c cobrar posteriormente do
cliente o valor do imposto.

De que forma o IPMF incidirá
sobre as aplicações financeiras?

O imposto será cobrado sempre
que o dinheiro sair da conta corrente
para ser aplicado no FAF, CDB.
poupança c nos fundos de renda fixa,
de ações, de commodities etc. No
caso de pessoas físicas, o depósito
poderá ser feito diretamente na pou-
pança, ou seja, sem transitar pela
conta corrente.

O imposto também será pago no
resgate da aplicação?

Não haverá incidência do IPMF
no momento do resgate da aplicação,
que deverá ser feita obrígatoriamente
através da conta corrente. Ao sacar o
dinheiro da conta, entretanto, o

cliente pagará o imposto. Além dis-
so, quando a aplicação for renovada,
como o CDB, haverá nova cobrança
de IPMF. No caso da poupança, o
dinheiro sacado não precisa transitar
pela conta corrente.

E no caso dos fundos de investi-
mentos?

Os fundos de renda fixa e de com-
modities, assim como o FAF, não
têm prazo de vencimento c, conse-
quentemente, não precisam ser reno-
vados. Como não há renovação da
aplicação via conta corrente, não ha-
verá nova incidência do imposto.

O resgate de aplicações financei-
ras — como os CDBs — poderá ser
creditado aa conta corrente pelo valor
de IR na fonte c IOF?

Sim.
A caderneta de poupança mensal

será atingida pelo IPMF?
Sim. O poupador pagará o impôs-

to quando sacar o dinheiro no caixa.
Se houver transferência da poupança
para a conta corrente do mesmo
cliente, o pagamento será feito por
ocasião do saque da conta corrente.

A cobrança do imposto afeta tam-
bém a caderneta de poupança trimes-
trai?

Na caderneta de poupança trimes-
trai, os rendimentos serão calculados
todo mês, mas só serão creditados tri-
mcstralmente. Nessa modalidade,
quando o valor sacado tiver permane-
cido depositado por pelo menos 90
dias, o poupador receberá um adicio-
nal de juros de 0.25% para compensar
a incidência do imposto.

A caderneta de poupança trimes-
trai apresenta alguma outra diferença
cm relação a poupança mensal?

Sim. Ao contrário da mensal, a
nova caderneta não poderá receber
depósitos fora da data de aniversá-
rio. Para depósitos fora da data de
aniversário deverão ser abertas no-
vas contas. Dependendo do banco, a
abertura poderá ser automática.

Pessoas jurídicas podem abrir uma
caderneta de poupança trimestral com
remuneração adicional de 0,25% so-
bre o saque?

Não. Essa modalidade de pou-
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pança destina-se exclusivamente a
pessoas físicas.

A aquisição de ações também será
tributada?

Sim. O imposto vai incidir na ho-
ra em que o investidor efetuar o
pagamento, através de cheque ou dé-
bito em conta.

A transferênncia de dinheiro de
uma conta corrente para outra será
taxada pelo IPMF?

A transferencia de recursos entre
contas correntes, mesmo que em
bancos diferentes, não pagará IPMF,
se o titular ou titulares da(s) conta(s)
for(cm) o(s) mcsmo(s). A isenção va-
le apenas para contas individuais e/
ou conjuntas de pessoas físicas até
dois titulares.

Como será feita a identificação
dos titulares das contas?

Através do nomc(s) do CPF(s),
que devem ser iguais na conta debi-
tada e na creditada.

A mesma regra vale para transfe-
rència da conta individual para a con-
junta e vice-versa?

Não. Ê necessário que nomc(s) c
CPF(s) sejam idênticos nas duas con-
tas envolvidas na transferência de
recursos.

Como poderá ser feita esta trans-
ferência de valores entre contas de um
mesmo titular?

Essa operação poderá ser feita
através de cheque especifico a ser
fornecido aos corrcntistas como já
ocorre com os cheques normais ou
por meio de um documento de or-
dem de crétido especifico (DOC-D),
que serão utilizados exclusivamente
para transferência de recursos sem
incidência de IPMF.

Quantas folhas desse cheque espe-
cifico serão fornecidas a cada cliente?

O número de folhas ficará a enté-
no de cada instituição financeira.

Transferências da poupança para
a conta corrente do mesmo titular em
outro banco obedecerão o mesmo pro-
cedimento?

Dinheiro da poupança, assim co-
mo do DER c de depósitos judiciais,
poderá ser transferido por meio de
DOC-D ou cheque administrativo.
Esses documentos permitirão tam-

bém transferir dinheiro entre contas
poupança de bancos diferentes.

A regra para transferência de re-
cursos sem incidência de IPMF é váli-
da também para pessoas jurídicas?

Sim. Desde que a conta seja indi-
vidual e o nome e o CGC sejam
iguais, poderá haver transferência de
recursos entre contas da mesma em-
presa, inclusive entre a matriz e as
filiais. Não será permitida conta con- f
junta para esta finalidade. ¦'

Como o IPMF será cobrado do
cliente que utilizar o limite de seu
cheque especial?

O correntista que emitir cheque
cujo valor seja superior ao saldo
c.vstentc em sua conta pagará IPMF
sobre o valor total do cheque.

Os salários serão atingidos pelo
IPMF?

Haverá redução de 0,25% na con*
tribuição paga pelo assalariado á
Previdência Social na parcela de sa-
lários correspondente a até dez salá-
rios mínimos por mês.

Aposentadorias e pensões serão
taxadas?

Os benefícios pagos pela Previ-
dência serão aumentados em 0.25%
para compensar o imposto.

O IPMF será cobrado no saque do
FGTS?

Não. O saque do FGTS está isen-
to do IPMF.

Há outras isenções?
Sim, o pagamento do seguro-de-

sem prego e o saque do PIS Pasep
também estão isentos.

O IPMF incidirá nas compras fei-
tas com cartão de crédito?

Não. O IPMF será cobrado quan-
do da liquidação da fatura por che-
que ou débito em conta.

Há incidência do imposto nos débé-
tos automáticos para pagamento de
contas de água, luz, telefone, tributos?

Sim. Todo c qualquer débito em
conta está sujeito ao IPMF.

Como será feita essa cobrança?
O valor do IPMF será deduzido

do saldo cm conta corrente.
Haverá IPMF no caso de devolu-

ção dc cheque?
Não.

FOCO JB

Um novo 
perfil para 

as empresas modernas

¦ Administrador defende a criação de programas de responsabilidade cooperativa permanente com as comunidades afetadas

LIDERES DO

AMANHÃ

BANERJ

? O administrador Mar-
co Antonio Maia Souto, 42
anos. está concorrendo
aos prêmios equivalentes
a US$ 15 mil, US$ 10 mil e
USS 5 mil para as trôs
melhores idéias submeti-
das ao concurso Lide-
res do Amanhã, promo-
vido pelo JORNAL DO
BRASII.com apoio do
Banerj. O artigo de Maia
Souto, que defende um
programa de integração
das empresas nas comu-
nidades. foi selecionado
pelos editores do JB e
representantes do Banerj
dentre as mais de 5 mil
idóias enviadas para o
concurso.

PAULA MA IRAS
Há 22 anos. Marco Antonio era

apenas mais um garoto do interior
do estado — vinha de Resende —
que chegava para estudar na cidade
grande. Viajou cerca de duas horas
para descobrir que conhecia quase
nada da vida. 0 aprendizado foi
rápido: "A universidade abriu mi-
nha cabeça". Depois do Jornalis-
mo, na Universidade Federal Flu-
minense. mudou de curso. Resolveu
fazer Administração. Mas já havia
despertado de vez sua consciência
política. 

"Fica muito difícil a gente
ser feliz com tanta miséria cm vol-
ta", diz, sem demagogia.

Aos 42 anos. Marco Antonio
Maia Souto participa do Lideres do
Amanhã com uma idéia que, 20
anos antes, lhe parecia inconcebí-
vel. "Cobrar da iniciativa privada
qualquer responsabilidade que não
fosse com o próprio lucro era ousa-
dia impensável", avalia o adminis-
trador. Para ele, o grupo de empre-
sas com preocupações sociais é,
ainda, modesto. Mas a tendência,
no entanto, ê irreversível. "A idéia,
na verdade, não é minha e, sim. de
uma nova geração dc administra-
dores."

Por isso mesmo, as propostas

não são utópicas. Boa parte delas já
é colocada cm prática até mesmo
na empresa onde trabalha, a estatal
Dataprev. Na unidade do Cosme
Velho, o espirito de participação
social chegou a tal ponto que os
próprios funcionários tomaram a
iniciativa dc criar um Comitê Con-
tra a Miséria e a Fome, nos moldes
idealizados pelo sociólogo Hcrbert
de Souza, o Betinho.

Podem argumentar que a Data-
prev é empresa pública, portanto,
disponível para este tipo de aven-
tura. Ele lembra, então, que a
Brahma.com a reciclagem dc lixo.
c a Xerox, que já instalou varias
escolas, também não se esquivam
dos projetos que melhoram a qua-
lidade dc vida. "A crise é séria e a
sociedade está acordando na mar-
ra", observa o fã dc Betinho.

Para engajar-se na luta social,
Marco Antonio não precisou abolir
o gosto pela sofisticação. Seu liobby
preferido, por exemplo, é traçar ro-
teiros dc viagens para o exterior, dc
acordo com o gosto do turista. Há
roteiros históricos, dc arte e. até. de
gastronomia. 

"Dá um trabalho
enorme. Mas o prazer de dar prazer
é sempre maior."

Luís Cario* Davld
km
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esnoradicaEtnpresas cidadãs: modelo de integração em vez de açà espora

Hora de as empresas se tornarem cidadãs

MARCO ANTONIO MAIA SOUTO •

A 
interação cmpresa-comuni-
dade — prática comum nos

países industnalizados — começa
a deixar de ser fato estranho à
cultura organizacional brasileira.
As relações de indiferença ou an-
tagonismo entre as empresas c as
comunidades onde estão instala-
das vão se modificando, embora
timidamente, no sentido dc se
buscar a interação.

A instalação de uma empresa
traz para a comunidade que a sedia
uma série dc incômodos, que va-
riam dc acordo com o seu poric c a
natureza das atividades desenvolvi-
das. Por exemplo: aumento do trá-
fego de «riculos e pessoas, incrc-
mento da poluição, elevação dos
níveis dc ruído c comprometimento
da infra-estrutura local (luz, água,
esgoto etc.).

De um modo geral, as organi-
zaçòcs empresariais não desen-
volvem ações que neutralizem os
transtornos causados. A função
social da empresa, cm geral, pare-
ce não ter visibilidade para seus
proprietários e gestores.

A crise econômica que o pais
atravessa certamente não favorc-
ce o desenvolvimento dc progra-
mas comunitários c sociais; ao
contrário, tende a mobilizar os
administradores para os problc-
mas internos das organizações.
Esta conjuntura, no entanto, não
os exime de enfrentar a questão.
A própria situação de crise, e a
carência dc recursos inerente, pa-
recc ser uma excelente oportuni-
dade para a organização refletir
sobre formas dc atuação conjunta
com a comunidade, objetivando a
melhor utilização de recursos c
otimização de esforços.

As alternativas a serem adota-
das por uma organização serão
condicionadas por um conjunto
de variáveis, pnncípalmente pela
sua situação econômico-financei-

ra e a natureza dos problemas que
ela gera para a comunidade.

Não existe, portanto, um re-
ccituário para uno generalizado,
mas, sim. um elenco dc medidas a
serem contempladas de acordo
com cada realidade. Algumas
destas medidas, no entanto, têm
aplicação abrangente, podendo
servir dc base para um Plano dc
Ação que privilegie as relações
cmpresa-comunidade, como as
apresentadas a seguir:

1) Tratamento dos fatores de
poluição, através do diagnóstico
dos principais fatores poluentes e
elaboração dc plano de ação para
inibi-los. Dependendo da nature-
za das atividades da empresa, o
plano irá se materializar cm obras
de tratamento acústico, instala-
ção de filtros c, até mc^mo, subs-
lituiçâo de tecnologias utilizadas
— acarretando, quase sempre,
custos elevados. A impossibilida-
de econômica de se ter uma solu-
ção abrangente para estas ques-
tões não desobriga o empresário e
o administrador de tratá-las. Ao
contrário, deverão ser priorizados
os itens que poderão ser atendi-
dos com recursos disponíveis c/ou
aqueles que mais penalizam a co-
munidade.

2) Implantação dc um progra-
ma dc reciclagem do lixo na cm-
presa tom repasse do resultado
financeiro para a comunidade.

3) Reavaliação do uso dc
energia elétrica, objetivando
manter durante a noite a ilumi-
nação necessária apenas para a
segurança das instalações c exe-
cução das atividades produtivas.
Essa medida objetiva reduzir o
incômodo á vizinhança e o con-
sumo dc energia elétrica.

4) Adoção dc medidas para
reduzir o impacto sobre o trânsito
da movimentação dos emprega-
dos. Duas medidas principais po-

"í
dem ser adotadas: prover vagas
para estacionamento próximo, vi» "J

sando manter as ruas desimpedi-
das, c implantar um esquema dej
horário dc trabalho diferenciado, i
objetivando reduzir o trânsito nos£
horários de rusli. £

5) Interação permanente com J
a associação de moradores c enti-g
dades beneficentes, recreativas e~
culturais locais, através dc: -
a) Patrocínio de atividados so-j
ciais, culturais e beneficentes nai
comunidade. A empresa deverá sej|
beneficiar dos mecanismos dej
isenção fiscal disponíveis por cs-á
tes patrocínios. i $
b) Prestação dc serv iços á coenô- '

nidade, através da utilização de-
recursos e/ou instalações pró-
prias.
c) Realização de reuniões penódi- .
cas com a direção da associação •
dc moradores local para tratar dc
questões de interesse comum. *

6) Divulgação dc informes e -
realização dc palestras sobre a co-
munidade para o corpo funcio»
nal, cnfatizando-sc os problemas"
locais e as possibilidades dc cnga-r',
jamento dos empregados nas suas*'
soluções.

O elenco de propostas é am-t
pio. A definição do modelo ade-
quado a cada realidade será, co-
mo citado anteriormente, '

condicionada por fatores diver- o
sos. dentre os quais a disponibili-"'
dade financeira da empresa e"a
natureza dos problemas por ela
criados para a comunidade se im-
põem. O resultado será a criação
de um programa institucional pa-
manente, que terá. por objetivo, a
integração empresa-comunidade,
cm substituição ás ações esporádi-,
cas e, cm geral, dc restrito caráter
filantrópico. Só então as empresas
brasileiras começarão a resgatar
seu débito social com as comutada- •
des que as hospedam
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Investidor tem meio de 
pagar 

menos IPMF

£Especiallstas 
mostram como e possível organizar aplicações para diminuir o imposto, que entra em vigor no próximo dia 26VIGENTE nunes rantirá uni bom rendin>entn além ,i~ ~,.„i  rVfcENTE NUNES

O IPMF entrará em vigor no
próximo dia 26. Muita gente já de-
Vè estar tentando encontrar a me-
Ihor forma de fugir do novo impôs-
to: Mas uma coisa é certa. Ate 31
de dezembro de 1994, quando o
IPMF será cobrado, pouquíssimos
scrào aqueles que não terão reco-
lhido o tributo. Assim, a dica dos
especialistas é a dc que os investi-
dores controlem da melhor forma
pottível as suas aplicações e as ne-
cetsidadct de caixa, de forma a se
pagar o menos possível de tributo.
_ Quem, por exemplo, puder pro

gramar os seus investimentos até o
próximo dia 25, adequando-os ás ne-
ctssidades futuras de caixa, fará um
excelente negócio, pois ficará isento
do pagamento do IPMF. Mesmo que
o resgate da aplicação ocorra após as
entrada cm vigor do novo tributo, já
que a incidência só ocorre no ato do
investimento. Exemplo: um investidor
terá disponíveis, amanhã, CRS 200
mil. Desse montante, precisará de
àpenas CRS 10 mil daqui a 30 dias. Sc
tk aplicar o total de recursos no fun-
do de commodities, certamente ga-

rantirá um bom rendimento, além de
poder sacar, a qualquer momento, a
quantia que quiser, pois tal modalida-
de de investimento oferece liquidez
diária a partir do 30» da aplicação. E
o melhor sem pagar o IPMF, pois o
imposto não é retroativo.

É por essas razões que tanto o
diretor de captação do Banco Eco-
nòmico. Silvestre Caetano, como o
diretor comercial do Banco Icatu.
Ricardo Taboasso, vêem o fundo
de commodities como a grande op-
ção de investimento para os que
querem reduzir ao máximo o paga-
mento do IPMF. Para os que po-
dem deixar o dinheiro aplicado por
um prazo mais longo, a dica do
vice-presidente de investimentos do
Montrcalbank. Aristcu Zanúncio, é
a compra de Certificados de Depó-
silo Bancário (CDBs) com taxas de
juros pós-fixadas ou de debenturcs.

Esses CDBs pós fixados podem ter
o prazo de vencimento que o investi-
dor desejar, desde que superior a 90
dias. No caso dos titulos com resgate
em até um ano, a remuneração será
indexada á variação da TR (Taxa
Referencial de juros), no período de

vigência do papel. A partir de um
ano, os CDBs podem ser corrigidos
pelo índice Geral de Preços do Mcr-
cado (IGP-M). Já as debéntures tem
prazo mínimo de vencimento de três
anos. E sua remuneração pode estar
atrelada á variação cambial, á TR ou
ao IGP-M.

Há, ainda, segundo o diretor-te-
soureiro do Banco Real, Adilson
Souza, a opção dos CDBs flutuan-
tcs. São títulos cujas taxas de juros
podem ser repactuadas a cada mês,
evitando que os investidores cor-
ram o risco de perdas no caso de
disparada da inflação. Além disso,
permitirá uma economia com o
IPMF, já que a repactuaçâo das
taxas de juros não implicará no
volta do dinheiro para a conta cor-
rente e, conseqüentemente, no pa-
gamento do tributo. Outra boa al-
ternativa para os aplicadores é a
poupança trimestral, afirma o ge-rente de investimentos do Banco
Nacional, Rubem Rollcmbcrg.

Todas essas alternativas para a
economia do IPMF não valerão de
nada se os investidores não exerce-
rem um forte controle sobre rccci-
tas c despesas.

„,  Jifffllftàâ

Poupança trimestral
Ao fazer a aplicação, o investi-

<fôr pagará o IPMF de 0,25% sobre
CLlotal de recursos. Mas, ao fim de
três me*s esse mesmo investidor
receberá um bônus de 0,25% sobre
o saldo atualizado, que poderá ser
maior que o valor do tributo pago
no inicio da operação. Está isenta
do pagamento de IR sobre ganho
de capital (remuneração que excc-
der â variação da Ufir no período).
CDB flutuante

Pode ter o prazo que o investi-
dor desejar: três, seis, 12 meses ou
mais. Com isto, elimina-se a inci-
dência do IPMF na renovação do
CDB a cada 30 dias. Para evitar
possíveis perdas aos investidores,
no caso de disparada da inflação,
as taxas de remuneração dos titulos
rio renovadas a cada 30 dias. Tem
IR de 31,5% sobre os ganhos de
capital. . .
CDB pòs-flxado
- Títulos com rendimentos inde-
xados ou á TR, no caso de venci-
tnenlos ••• ire 91 dias e um ano. ou
«RJ 1C caso o prazo de resgate
SQá a partir de um ano. Hoje os
juros estão oscilando entre 17,5% c
18% ao ano para os CDBs corrigi-
dos pela TR, e entre 15% e 16% ao
ano mais a variação do IGP-M. Sc
o investidor precisar do dinheiro

Dleas para raduslr o IPMF—————________ M,

antes do prazo previsto, as institui-
çòcs assumem o compromisso de
recompra. O que não ocorre com os
RDBs, que são intransferíveis. Os
ganhos que cxcccderam á variação
da Ufir no período são tributados
cm 31.5% de IR.
OaMnturM

São titulos emitidos por empre-
sas de capital aberto c negociados
no mercado de balcão pelos ban-
cos. Esses papeis têm vencimento a
partir de três anos c os rendimentos
estão indexados à variação cam-
bial, á TR ou ao IGP-M. A laxa
fixa de juros está oscilando, aluai-
mente, entre 16% e 18% ao ano.
Fundo da commodities

í; considerado a maior vedete
entre os investidores por reunir boa
rentabilidade c liquidez diária a
partir do 30° dia da aplicação. Caso
o investimento seja feito após o dia
26 de agosto, quando o IPMF en-
trará em vigor, o tributo será pago
apenas uma vez. jj c,ue a aplicação
é renovada automaticamente, não
significando nova movimentação
financeira. Sobre os ganhos de ca-
pitai incidem 26,25% de IR. ali-
quota inferior aos 31.5% de outros
fundos ou do CDB.
Fundo Dl

Também está projetando bons
ganhos e oferece liquidez diária

após o 30° dia da aplicação. Tem a
vantagem de acompanhar a tendén-
cia diária das taxas de juros e da
inflação. O investimento é renova-
do automaticamente, o que faz com
que o IPMF só incida sobre as
novas aplicações. Tem IR de 31,5%
sobre os ganhos de capital.
Fundo da açòas

Oferece liquidez diária desde o
primeiro dia da aplicação. Mas c

*im investimento de grande risco
pois acompanha a tendência das
ações na bolsas de valores, um mcr-
cado ainda muito concentrado nas
mãos dos especuladores. Os ganhos
que excederem a Ufir são tributa-
dos em 2b.25% de IR.
Dólar no paralalo

Também é um investimento de
risco. Não estará totalmente livre o
IPMF, pois quando o poupador
retirar o dinheiro da conta-corrente
para compra da moeda, irá pagar
os 0.25% do novo tributo.
Contas

Concentrar ao máximo o paga-
mento de contas cm um único dia.
Se possível, no mesmo dia cm que
estiver recebendo algum dinheiro.
Sc esses recursos não entrarem na
conta, poderão ser utilizados para a
quitação dos débitos, sem o paga-
mento do IPMF, pois não terá ha-
vido movimentação bancária.
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BVRJ negocia

«contratos do

índice Senn
¦ A Bolsa de Valores do Rio lan-
çará, terça-feira (dia 17), um novo
produto: o contrato futuro do índi-
a Senn. A meta é conquistar boa
parte dos negócios restritos hoje á
Bolsa de Mercadorias e de Futuros
(BMáF), além de oferecer mais um
instrumento de proteção (hedge)
¦ao* investidores que compram e
vendem ações no mercado á vista.

• O presidente da Bolsa do Rio.
Carlos Reis, não gosta de fazer pro-
jeções sobre os volumes de negócios
que o futuro do índice Senn poderá
movimentar. "Mas tenho certeza
de que será um grande sucesso. O
mercado está ávido pelo produto,
como demonstraram as pesquisas
de opinâo que já realizamos", ga-
rantiu Reis.
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Paulo Stallmatui aconselha fazer primeiro as compras no superrmrctufo^dw^^^wojit/uJão

Como fazer render o salário

¦ Compras

do mês são

prioritárias

SÃ 
O PAULO — Quanto

maior a inflação, menor o
fôlego do dinheiro na corrida
contra ela. Em tem pos de infla-
ção na casa dos 33%. aplicar
imediatamente o salário no mcr-
cado financeiro não basta. F.n-
cher o carrinho no supermercado
acaba sendo uma alternativa im-
portante.

O cidadào que foi contratado
no dia I" de agosto para receber
um salário de CRS 100 mil, irá
embolsar efetivamente, nos pri-
meiros dias úteis de setembro, um
dinheiro desvalorizado cm ccrca

*t!e 33% de inflação.
Ou seja, levou para casa CRS

74 mil. "Ele 
já levou na cabeça

entre o que recebeu c o que pac-
tuou na sua admissão na empre-
sa". ensina Paulo Mallmann, di-
relor financeiro do Banco BMC.

Supermercado — Se deixar
o dinheiro cm conta corrente ou

debaixo do colchão, vai perder
mais 16% desse valor ao longo de
setembro, com os gastos que fará
gradativamente ao longo do mês."A regra básica é que essa pessoa
realize todas as suas necessidades
básicas no supermercado, até
com um pouco de sobra, no mo-
mento que receber os CRS 74
mil", afirma Mallmann.

"Depois disso, ai sim deve
pensar no resto. Aplicar o que
sobrou no fundão e importante
para pagar as contas ao longo do
mês. Assim, mesmo perdendo da
inflação, o cidadão consegue ga-
rantir um pouco do valor real."

Fundão — Digamos que mc-
tade do dinheiro seguiu para o
Fundão e os gastos foram sendo
feitos ao longo do mês para pagar
condomínio, escola dos filhos etc.
No linal do período lá se foram
mais 5%. É que há cobrança de
IOF (mais IPMF a partir do dia
26) durante o período de resgates
ao longo do mês c o FAF rende,
em média. 2,5% a menos que a
inflação.

"Ou seja, por mais que ele oti-

mize o seu salário, jamais conse-
guirá o justo necessário para co-
brir a inflação", analisa
Mallmann. Segundo Turibio Sil-
va, diretor do Personal Bank do
Crcfisul. a sociedade tem suas de-
fesas no FAF, mas nem todos.

Ladrão — "Infelizmente,
nossa triste realidade c que o as-
salariado de baixa renda não tem
acesso a esse serviço", afirma Sil-
va. "O importante também é não
andar com dinheiro no bolso, só
aquele do ladrão.

Para os dc menor renda, per-
tanto, o importante é o supermer-
cado c quem tem um pouco mais
deve privilegiar o cartão de crédi-
to." Sc alguém consegue realizar
suas despesas e ainda sobra »l-
gum dinheiro, ai é hora dc come-
çar a pensar em investir cm u..
trás alternativas.

"É fundamental nesse momen-
to o cidadào começar a trabalhar
na perspectiva de conseguir abrir
contas de CDBs. fundos e pou-
pança com aniversários periòdi-
cos, para administrar melhor o
dinheiro", recomenda o especia-
lista. (Nilton lloritaj

Prudência é a melhor opção

diante das mudanças no BC
A Mi^miti'>iA ri^ D.. V*' < • .A demissão de Paulo César Xi

menes da presidência do Banco
Central, no inicio da noite da últi-
ma sexta-feira è um acontecimento
que deverá apresentar reflexos r.a
abertura dos negócios, amanhã.

Espera-se uma segunda-feira de
grande turbulência, sobretudo no
mercado paralelo do dólar e nas
bolsas de valores, onde acontecerá
o vencimento de opções. Então,
prudência é a palavra chave para os
investidores.

A maior dúvida do mercado
com a saida dc Ximenes do BC é
sobre a condução da política mone-
tária. Ele era um ferrenho defensor

da alta das taxas dc juros, como
forma dc evitar os movimentos cs-
pcculativos na economia. Por ter
sido esse um dos principais motivos
do confronto entre o ex-presidente
do Banco Central c o presidente
llamar Franco, acredita-se que o
novo comandante do banco esteja
mais alinhado á política dc desace-
leração do custo do dinheiro. Se
essa expectativa se confirmar, as
bolsas poderão responder positiva-
mente, como já ocorreu nos últimos
dias, quando as ta.xas dc juros re-
gistraram consecutivos recuos, lem-
brou o diretor do Banco Nonul,
Carlos Antonio Magalhães.

Apesar das expectativas de ner-
vosismo no black, os analistas não
aconselham aos investidores que
apliquem todos os seus recursos
na compra dc dólar, por causa do
poder dc fogo que o BC tem para
segurar as cotações da moeda. O
dólar c indicado apenas para a di-
versificação das carteiras. Nas
duas primeiras semanas de agos-
to, a moeda americana liderou o
ranking dos investimentos, com
alta dc 14,74%, scguinda pelos
CDBs e RDBs com rendimento
médio acumulado dc 14.30%. O
ouro foi a pior aplicação, com
tímida alta dc 3,04%.
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É UM PÁSSARO!?

É UM AVIÃO!?

0 BANCO DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Banco do Brasil S.A. avisa que promoverá, em
30.08.93, através de concorrência, a alienação de 06 gal-
pões industriais, construídos em um único terreno, situado
na Rua Lu/s Câmara. 535. Bairro de Ramos — Rio de
Janeiro (RJ). Informações na Agência CinelSndia — Rio
de Janeiro (RJ) — Tel.: (021) 240-1236.
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WAY EXPRESS
ENTRCGAS RÁPIDAS POR B0Y&
¦ Mata direta • Convites • Jornais •
Presente* e demais encomendas
MAIS BARATO QUI 0 CORROO

267-4193 • 247-5497
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Bahylâiulia não entrega
i No dia 24 de maio live a infclicida-

dc dc comprar na BabylAndiu dc Copa-
cabann uma bicuoia modelo Papillon
laqueada (pedido n° 3066), um porta-
trcco e uma lixeirinha para o quarto do
bebe (pedido n" 3090) cujo pra/o dc
entrega seria de 30 dias. Passado este
prazo, começou a minha via crucis. O
telefone do depósito só vive ocupado c
quando consigo falar com alguma fun-
cionária começam as desculpas, sempre
marcando novo pra/o para dentro de
urnu semana. Ameacei a gercnte-gcral
do depósito. D. Hilda, dc escrever uma
carta pura este jornal c entrar com uma
ação na Defesa do Consumidor. Esta
senhora me jurou que a entrega seria
feita cm 28/7. o que novamente não
ocorreu. Coitados dos bebês que pnvi-
sam dos móveis da Babylãndia. (l-liz.i-
beth Bomfim — Rio dc Janeiro)

Cheque sem fundos

Venho apresentar denúncia contra
a empresa Modlidasse — Comércio e
Representação dc Móveis Lida., com
endereço á Av. Armando Lombardi,
949 — loja I, Barra da Tijucn. Através
do pedido n" 369. de 25/11/91. foram
encomendados diversos móveis, com
instalação incluída. Só na primeira
quinzena dc fevereiro dc 1992 uma par-
tc desses móveis foi entregue, mas em
péssimas condições. Depois dc negocia-
çòcs que demoraram meses, ficou acer-
tada a devolução dos móveis c a resti-
tuição dos valores pagos, corrigidos
monetanamente. Para consumar a resti-
tuição. a Moduclassc, através do seu
diretor, sr. João Siqueira, emitiu, cm
26/3/93, o chcquc n" 27K.134, do FJamc-
rindus. no valor dc C'RS 16.000,00. O
chcquc foi devolvido pelo banco, por
insuficiência de fundos, mesmo depois
de reapresentado. Foi feita qucixa-cri-
me. junto à 16* DP. por emissão de
cheques sem fundos, que ainda está em
andamento. (Ivan Pacheco Marques —
Rio de Junciro)

Contribuinte tem seis meses

para 
sacar restituição do IR

Passado o prazo, Receita pode levar até
JANICE MENEZES

Os contribuintes que têm di-
reito a restituição cio Imposto
de Renda precisam ficar atentos
e não perder o prazo de seis
meses, estipulado pela Receita
Federal, para o saque de sua
devolução, quando disponível
nos bancos. Passando deste pra-
zo. poderá só ver a cor dc seu
dinheiro após um ano.

A Receita Federal começou a
devolução na semana passada e,
a principio, o contribuinte recebe
uma notificação indicando o lo-
cal do recebimento. Mas atenção.
Para quem não receber o aviso ou
por qualquer outra razão não for
ao banco no prazo dc seis meses,
a Receita reserva uma desagrada-
vcl surpresa. Após esse periodo, a
ordem de pagamento em nome
do contribuinte sai do banco e
volta aos cofres da Receita Fede-
ral. O contribuinte, então, tem
que comparecer á delegacia da
RF dc seu bairro ou cidade com
carteira dc identidade e CIC e

preencher um formulário para rc-
ccber a triste noticia: "Não existe
um prazo exato para a devolu-
ção. Talvez nos próximos oito
meses o senhor receba a notifica-
ção em sua casa."

Extravio — Foi essa a res-
posta dada por um funcionário
da Receita Federal ao aposenta-
do Francisco Barreto. Sua notifi-
cação da restituição do ano dc
1991 foi extraviada c ele passou a „
visitar semanalmente o banco on- 

™

de todos os anos entrega sua dc-
claraçào c nada do dinheiro. Em
março deste ano, então, resol-
vcu procurar a Receita Federal
c foi informado que a ordem dc
pagamento de sua restituição
havia retornado á Receita e que
só receberia a importância num
prazo minimo dc seis meses.
"Achei um absurdo. No mo-
mento em que o governo resolve
caçar os sonegadores, a própria
Receita acaba sonegando, fican-
do com o nosso dinheiro pelo
tempo qutfbem entende. Ou se-

um ano para pagar
ja, só receberei o dinheiro relido
em 1991. talvez no final de
1993", queixou-se Barreto.

Um outro contribuinte, que
não quis ter seu nome publicado,
fez a mesma via crucis dc Barreto.
Só que no seu caso não houve
extravio da notificação. 0 aviso
realmente não chegou cm suas
mãos. A partir de agosto do ano
passado, ele ficou atento á divul-
gação de todos os lotes dc devo-
luçáo c ia ao banco onde entre-
gou a declaração a cada nova
remessa, mas seu nome não apa-
recia na listagem.

Em abril, ele procurou a Rc-
ccita e foi informado que a or-
dem de pagamento tinha sido
feita para uma agência do Banco
do Brasil onde nunca leve conta.
O contribuinte então compare-
ccu á agência e a informação era
de que o chcquc havia voltado
para a Receita. Soube, então,
que a restituição seria depositada
cm março do ano qtie vem.

COMPROMISSO

dia ie
ICMS/RJ — Recolhimento
pelos contribuintes (estabeleci-
mentos industriais, comerciais
e varejistas) do ICMS, relativo
à 2a quinzena de julho/93.
ICMS/RJ — Recolhimento pe-
los contribuintes enquadrados
como microemprcsas e empresa
dc pequeno porte, do ICMS
com final de inscrição (penúlti-
mo algarismo) n" 4. relativo às
operações dc junho,-93.
IVVC (Município do Rio dc Ja-
nciro) — Mapa Demonstrativo
das Vendas por Atacado de
Combustíveis — Entrega, pelas
empresas distribuidoras de
combustíveis líquidos, do Ma-
pa Demonstrativo das Vendas
por Atacado, efetuadas a pos-
tos revendedores, cooperativas
c transportadores retalhistas,
relativamente a lJ e 2J quinze-
nas de julho/93.
IVVC (Município do Rio dc Ja-
nciro) — Mapa Demonstrativo
das Vendas Quin/enais — En-
trega, pelas empresas distribui-
doras de gás liquifeito de pe-
tróleo, que efetuarem vendas
ou transferências a depósitos
próprios ou dc representantes e
a postos de revenda, do Mapa
Demonstrativo das Vendas
Quin/enais, relativamente a I'
e 2' quinzenas de julho/93.
IVVC (Município do Rio dc Ja-
nciro) — Recolhimento pelo
valor nominal do débito do
Imposto sobre Vendas a Vare-
jo de Combustíveis Líquidos e
Gasosos (IVVC), relativo á 1J
quinzena dc agosto/93 ou ao
montante devido por substitui-
ção tributária
IPI — Recolher o imposto
apurado na I' quinzena de
agosto 93, sem atualização
monetária, incidente sobre
qualquer produto.
DIA 17
ICMS/RJ — Recolhimento
pelos contribuintes enquadrados

como microempresas e empresa
de pequeno porte, do Imposto
sobre Circulação de Mercado-
nas e Serviços (ICMS), com fi-
nal dc inscrição (penúltimo alga-
rismo) n° 5, relativo ás
operações de junho/93.
DIA 18
ICMS/RJ — Recolhimento
pelos contribuintes enquadrados
como microemprcsas e empresa
de pequeno porte, do Imposto
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), com fi-
nal dc inscrição (penúltimo alga-
rismo) n° 6, relativo às
operações de junho-93.

DIA 19
ICMS/RJ — Recolhimento
pelos contribuintes enquadra-
dos como microemprcsas c em-
presa de pequeno porte, do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias c Serviços
(ICMS), com final dc inscrição
(penúltimo algarismo) n° 7. re-
lativo ás operações de junho.
DIA 20
ICMS/RJ — Recolhimento
pelos contribuintes enquadra-
dos como microemprcsas c cm-
presa de pequeno porte, do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS), com final de inscrição
(penúltimo algarismo) n" 8, rc-
lativo ás operações de junho.
Cofins (ex-Finsocial) — Reco-
Ihimenlo, com atualização mo-
netária pela Ufir diária, das
contribuições cujos fatos gera-
dores ocorreram em julho/93.
PIS — Recolhimento, com
atualização monetária pela
Ufir diária, das contribuições
cujos fatos geradores ocorre-
ram cm julho/93.
Pascp — Último dia para pa-
gamento. com atualização mo-
netária pela Ullr diária, sem
multa e sem juros dc mora, das
contribuições cujos fatos gera-
dores ocorreram cm julho/93.
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EMPREGO

Feira abre espaço 
para 

universitários

Estudantes de nível superior terão oportunidade de encontrar trabalho durante a Ferun, a partir de 15 de setembro no RioC ARMPIRO Md t? 1V1ULIA CARNEIRO
SÃO PAULO — Sc você é univcr-

sitário ou recém-formado c eslá
procurando trabalho, c melhor
não perder uma boa oportunidade
de entrar em contato com grandes
empresas. A partir de 15 de setem-
bro, acontecerá no Palácio Gusta-
vo Capanema (Rua da Imprensa,
16, antiga sede do MEC), no Rio,
a Feira de Recrutamento Univer-
sitário (Ferun), que reunirá insti-
tutos de orientação profissional,
faculdades, agentes de integração
empresa-eseola e empresas. As
inscrições para os expositores e
recrutadores estão abertas e já
confirmaram presença a Price
Waterhouse, Arthur Anderscn,
Cultura Inglesa, Xerox, Pró-La-
bor, Fundação Mudes e o Institu-
to Euvaldo Lodi.

O sistema da Ferun é simples:
pagar nada, o estudante ou

recém-formado preenche uma fi-
cha com todos os seus dados: no-
me, endereço, bairro, cidade,
CEP, fone, RG, nome dos pais,
dados sobre a formação acadêmi-
ca, fiuência em idomas, conheci-
mentos cm informática, vivência
internacional e, se houver, dados
sobre experiência profissional, es-
pccificando o cargo e o periodo
em que atuou na empresa. Duran-
te o periodo de um ano, todos os
recrutadores que participaram do
evento teiào acesso ao banco de
dados da Ferun. Este cadastro
funciona desde 1989 e a organiza-
çào da Ferun já perdeu as contas
de quantos estágios c empregos
conseguiu intermediar.

Na edição paulista da Ferun.
que aconteceu de 11 a 14 de agos-
to. eram esperados 30 mil estu-
dantes e recém-formados para vi-
sitarem 30 expositores, 12 deles
recrutadores. A organização da
Ferun estimou que devem ter sido
ofertadas entre 1.500 e 2.000 va-
gas. A Price Waterhouse, por
exemplo, estava procurando cerca
de 100 trainèes para atuarem nas
áreas de auditoria e consultoria."Nós acreditamos que 80% das
vagas serão preenchidas com can-
didatos oriundos da Ferun", ex-
plicou a gerente de recursos hu-
manos da Price Waterhouse,
Aduir Barhum. Em julho, um irai-
ncc da Price recebia CR$ 18 mil e
tinha o reembolso de 100% da
faculdade. "Outra forma de recru-
tamento acontece através de pa-
lestras cm escolas c de currículos
enviados espontaneamente."

A Colgate participou de sua
primeira Ferun oferecendo 25 va-
gas para trainees e estágios cm
1994. As vagas são para as áreas
dc marketing e administração fi-
nanccira. Outras empresas que
estavam recrutando universitá-
rios na Ferun foram: Esca (20
estagiários, salário dc CRS 209.58
a hora, dados dc julho), Hocchst
(100 trainees e 100 estagiários),
Ivix (nove estagiários), Makro
(22 estagiários c seis trainees),
Encol (20 estagiários, salário dc
CRS 101,40 a hora, dados de
agosto), Ericsson (cinco trai-
nees), Lorenzetti (16 estagiários),
Tctrapak c Alpargatas sem defi-
nição do número dc vagas.

Empresas demitem

¦ Menor demanda ^P0™501"3 dc Recursos Humanos
A rvn«/«V»t . da Arthur Anderscn, Rosangcla
e pnncipai motivo Lazari. nào há profissões cm hai-
em todas as áreas

STELA LACMTERMKACHIiR

SÂO 
PAULO— Pesquisa re-

cente da consultoria Coo-
pers & Lybrand realizada num
universo dc 205 empresas, das
quais 45% dc grande porte, 40%
de médio e 15% de companhias
pequenas, dos estados do Rio dc
Janeiro, São Paulo. Minas e sul
do pais mostra que 50% reduzi-
ram seus quadros nos primeiros
seis meses do ano.

Como motivo dos cortes, a
totalidude, exatamente 100%,
apontou redução dc demanda. A
terceirização dc serviços foi ado-
lada por 71% das empresas,
67% rcdirecionaram seus negò-
cios, 77% diminuíram os níveis
hierárquicos c 71% mudaram o
enfoque de gestão.

Apoio corre risco — A
redução dc quadros acaba atin-
gindo todos os departamentos,
mas alguns são mais visados pe-
los cortes. Para o diretor da Price
Waterhouse, Célio Lora, nor-
malmente ao planejar os cortes o
empresário não pensa cm função
da carreira que
será elimina
da. mas do ti-
po de serviço
que pode ser
dispensado.

"Os serviços
que têm poten-
ciai para serem
eliminados são
os de apoio, c
nâo aqueles Ira-
balhos direta-
mente ligados á
produção", diz
Lora. Ele acres-
centa que as
empresas estão
necessitando
cada vez mais
de generalistas,
pessoas que
consigam en-
xergar a com-
panhia como
um todo. "An-
tes havia aquela
pessoa só pura
trocar lâmpada.
Hoje. até o e.xc-
cutivo acaba
realizando esta
tarefa", afirma.

Luxo —
Na opinião da

xa. mas pessoas que nào sc atuali-
zam c não fazem cursos dc recicla-
gern. Segundo cia, uma das
primeiras áreas cm que as emprc-
sas procuram enxugar c na de re-
cursos humanos, cortando profis-
sionais como assistentes sociais.

"As companhias acabam enca-
rando este tipo de cargo como um
luxo", afirma. Lazuri diz que,
quanto á terceirização, os profis-
sionais terceirizados são pesquisa-
dores dc salários c dos setores dc
recrulamcnto c seleção, alem chi
área dc treinamento.

T ributos — Mas há o caso
também dc funções, que, justa-
mente por causa do enxuga-
mento, estão cm alta, ou tive-
ram suas responsabilidades
aumentadas. A supervisora de
Arthur Anderscn cita o caso dc
pessoal ligado ás áreas fiscal,
tributária e financeira. E ainda
os profissionais que elaboram a
folha de pagamento.

Rosangcla Lazari explica que
mesmo este serviço sendo feito por
computador, ou até tcrceinzado, é
importante ter alguém para fisca-
lizar e ver sc o trabalho foi bem

feito.

A gangorra das
profissões

Assistente social
Psicólogas de empresas
Relações públicas
Nutricionista
Marketing

Carrairaa am alta
Consultor fiscal
Consultor na área de tributos
Consultor financeiro
Especialista em folha
de pagamento
Administrador de empresas
Analista de sistemas

Serviços t«rc«irtzados
Recrutamento e seleção
Pesquisadores de salários
Treinamento
Advocacia
Assessoria de imprensa
Contabilidade

Universi-
dades — Célio
Lora, da Price,
diz que um pro-
biema grave é o
distanciamento
entre as uni ver-
sidades e as em-
presas. "As fa-
culdadcs não sc
adaptaram aos
novos tempos,
dc forma a ofe-
recer às emprc-
sas o que cias
necessitam, co-
mo técnicas de
produtividade e
qualidade",
afirma.

Para Vicente
Picarelli, diretor
dc Consultoria
da Coopers &
Lybrand, as
empresas hoje
estão procuran-
do talento, in-
dependente, até
mesmo, do tipo
de formação
universitária
que os profis-
sionais tiveram.

CONCURSO

Prova 
para fiscal I

salvador — A Secreta-
ria de Administração da Ba-
hia vai fazer um concurso
público para preencher 150
vagas do cargo dc Auditor
Fiscal, do Grupo Ocupacio-
nal Fisco, da Secretaria da
Fazenda do estado. Só po-
derá participar do concurso
quem tiver formação escolar
dc nivcl superior, com gra-
duação plena. As provas sc-
rào realizadas cm Salvador,
nos dias 16 e 17 dc outubro,
sob a responsabilidade da
Fundação Carlos Chagas,
vencedora da licitação pa-
ra elaboração c realização
do concurso e correção das
provas.

O concurso destina-se ao
preenchimento das 150 va-
gas cm 13 municípios do in-
lerior da Bahia: Alagoinhas
(15). Barreiras (20), Cruz
das Almas (15). Feira de
Santana (8). Ciuanambi (12),
Ilhéus (7), Itamaraju (14),
Jacobina (6), Jcquié (6).
Juazeiro (16), Scabra (6), Si-
mões Filho (12) c Vitória da
Conquista (13).

As inscrições começam
no próximo dia 23 c prosse-

ESTAGIO

guem até 3 dc
setembro, nas 
agências dos Correios e Tc
légrafos dc Salvador, e dos
13 municipios. Para sc ins-
crcvcr. o candidato deve pa-
gar uma taxa dc CRS
4.500.00 c apresentar, alem
do comprovante do paga-
mento desta taxa. a carteira
dc identidade fornecida pela
Secretaria dc Segurança Pú-
blica. Forças Armadas ou
órgãos dc classe, c preencher
o requerimento de inscrição
obtido no correio. Candida-
tos de outros estados ou que
residem fora dos 13 munici-
pios só podem fazer inseri-
çào através dc procuração.

O edital do concurso, publi-
cado no último dia 7 dc agosto,
no Diário Oficial do Estado da
Bahia, traz o programa com-
plclo. Para fazer as provas, o
candidato terá que ter conheci-
mentos de Direito Tnbutáno,
Legislação Fiscal, Rcgulamen-
taçào do ICMS, IPVA, ITD.
Regulamentação do Processo
Administrativo Fiscal, Direito
Constitucional, Direito Co-
mcrcial, Direito Adnúnistrati-
vo, Direito Civil, entre outros.

UPF
O Núcleo dc Documentação da Uni-

versidade Federal Fluminense (UFF)
abnrá inscrições, dc 23 a 27 dc agosto,
para 19 vagas dc bibliotecário. O salário é
dc cerca dc CRS 22 mil (referente a agos-
to). As vagas estão distribuídas cm Nite-
rói (15). Colégio Agrícola Ildclonso Bas-
tos Borges (Bom Jesus dc Itabapoana, I),
Colégio Agrícola Nilo Pcçanha (Pinheral,
1), c Escola dc Engenharia Industrial e
Metalúrgica (Volta Redonda, I).

As provas serão em Niterói, inclusive
para os candidatos do interior. Os docu-
mentos necessários para a inscrição são os
seguintes: identidade (original), compro-
vunte de pagamento da taxa dc CRS 1.2
mil c original do diploma ou declaração
dc conclusão dc curso superior de Biblio-
tcconomia, com data da colação de grau.Os interessados devem sc dirigir ao Sa-
guào da Reitoria, na Rua Miguel de
Frias, 9. Icarai, entre lOh e I6h. Recebe-
rào o programa das provas de Português
c de conhecimentos específicos, previstas
para o final dc setembro. Outras infonna-
çòcs pelo telefone 710-6060.

Interessado deve

enviar currículo
SÃO PAULO — Além de visitar a

Feira dc Recrutamento Universitário
(f erun), os estudantes e recém-forma-
dos interessados cm estagiar ou entrar
como trainees cm grandes empresas de-
vem elaborar um curto currículo (ape-nas uma folha é o suficiente) com dados
pessoais, acadêmicos, fiuência em idio-
mas estrangeiros, conhecimentos dc in-
formática, experiência profissional e vi-
vencia internacional. Não esqueça dc
colocar um número dc telefone paracontato. Basta telefonar para as empre-
sas c solicitar os dados para onde o
currículo deve ser enviado.

Também é interessante preencher 11-
chas nos cadastros dos agentes dc inter-
graçào empresa-escola. São eles:

Centro de Integração Empresa-Es-
cola (CIEE): só trabalha com oportuni-
dades dc estágio. O interessado precn-che gratuitamente um ficha e será
avisado através de um telegrama quan-do surgir alguma oportunidade. O
CIEE providencia ioda a papelada.

Central dc Estágios: empresa do gru-
po Gclsc. o pioneiro do serviço têmpora-
rio no pais, tem 55 unidades em todo o
Brasil. O interessado preenche ficha e
aguarda convocação. A Central de Está-
gios recruta alunos nas faculdades.

Pró-Labor: programa desenvolvido
pelos Ministérios do Trabalho c Educa-
çào, com a Secretaria Geral da Prcsi-
déncia, e que começou a operar no
inicio dc março. É destinado apenas a
recém-formados universitários e dc ni-
vel médio (cursos técnicos) interessados
cm trabalhar cm municípios no interior
do pais. Os interessados devem telefo-
nar para o numero (061) 800.0222.

Seleção de médicos
O Hospital Guilherme Álvaro, d.i

Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, eslá selecionando médicos nas
especialidades dc pncumologia e UTI
adulto. As inscrições podem ser feitas
até o próximo dia 20 na Rua Oswaldo
Cruz, 197, Boqueirão, na cidade de
Santos, de 9h às I2h e de I4h ás !6h.
Outras informações pelo telefone
(0132) 33-2323. ramal 143.

Polícia Militar
A primeira prova, objetiva, do con-

curso público para a área da saúde da
Policia Militar será no próximo dia 22.
A prova começará às 9h, mas os candi-
datos devem chegar ao local ás 8h. Ic-
vando caneta esferográfica a/ul ou pre-
ta, lápis preto n" 2. cartão dc confirmação
de inscrição e documento oficial dc identi-
dade. Quem não tiver ainda apanhado o
cartão de confirmação poderá ir á Fcsp
até o próximo dia 20, sexta-feira, dc 12h
ás I7n, para buscá-lo. A Fcsp fica na
Av. Carlos Peixoto, 54, Botafogo.

Posse no Município
O município do Rio contadores serem cm- II. setor A, 8o andar. Dc

possados. do 101° aonomeou 78 médicos, em
sete especialidades, e 46
contadores aprovados
cm concrusos públicos.
Os médicos tomaram
posse na última semana.
Amanha, será a vez dc os

TRABALHO

126°. ás lOh.cdo 127" ao
146", às 13h, na Divisão
de Admissão, no Centro
Administrativo São Sc-
bastião, na Rua Afonso
Cavalcanti, 455, bloco

vem levar cartão dc ins-
criçào, carteira de identi-
dade (original c xerox),
comprovante de habilita-
çào (escolaridade) para o
cargo, certificado de re-
servista, etc.

Mudes oferece 66 vagas Chances 
para profissionaisA Fundação Movimento

Universitário dc Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(Mudes) oferece 60 vagas pa-
ra estudantes universitários c
6 para os dc cursos técnico-
profissionalizantes. As carrci-
ras com mais vagas são Ad-
ministraçào (10), Ciências
Contábeis (10) c Serviço So-
ciai (10), no nível superior.

No técnico, há quatro vagas
para técnicas cm formação dc
professores. A Fundação
Mudes fica na Rua México,
119, 14° andar. Centro. E os
documentos exigidos para a
inscrição são foto 3x4. cartci-
ra dc identidade, carteira dc
trabalho. CPF c declaração
dc escolaridade.

CIKB
? OCM.fctaw*. cms AtaMstrafi* (29).
f yw.-at.l. (CIEE> O.
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coa aMfc afcrtas para aai- ** e fcciaracio, origaul

Chi (13 rap*), e AdaaWa- murta 4t eaaiaa, qme es-
(ta^AifMntTafr |»rill|w a an, periodo

im ác Mirkak. O

fica mf»Mra,*9liiléMS.

A Vidoryn Arpi de Recursos
Humanos tem vagas para profis-
sionais de nivel superior e técnico
nas áreas de Arquitetura, Informa-
tica e Engenharia. A empresa tam-
bém recruta trai/ws e estagiários
para Marketing, Jornalismo, Ar-
quitetura e Informática. As vagas
sào para firmas clientes da Vi-
doryn, que presta consultoria a
empresas dc pequeno e médio por-
te e também
seleciona pes-
soai para tra-
balho em even-
tos e para
prestação de
serviços tem-
porarios. Os
interessados
devem levar
curriculum e
marcar entre-
vista na Rua
Visconde
Pirajá,

6470). A empresa mantém um
banco dc dados para essas áreas.
Sln*

O Sistema Nacional de Empre-
gos (Sinc) do Rio oferece 150
oportunidades de trabalho a partirdc amanhã. A escolaridade exigida
varia entre o primeiro grau incom-
pleto e o segundo completo. Já os
salários vão dc CrS 5.534 ate CrS
35 mil, caso da vaga para torneiro

mecânico gc-

de
550/

1.801 (259-

? O lastltata
Brasileiro ét Opt-
atto PúfeUea e Es-
taifstica (Ifcape)
oferece aaia vaga
para aaaHsta caa-1
táML
(ktt itf ptlo
qaatro um eu-1
perMacia caaipra*
raia ao setor it
bea» patriaoaiais.

pa vagas
O iaÜMa taaté*
está ceai aaa rega
alerta para esta-
giérk> m Recursos
Haauaos, as área
te Ateiaistratio.
Os ialercssaàn aas
opartaaMades de-
*tai Ngar para o te-
lefoae 291-2121
(raaal 73), para
aurcar eirtmist».

ral, com expe-
riéncia mínima
de um ano. O
Sinc-RJ fica na
Avenida Pres.
Antônio Car-
los, 251. Em-
presas c pes-
soas físicas que
precisam dc
mão-de-obra
podem ligar
para 220-5669,
220-5018 ou
220-5375.

>r



PRATELEIRA

Opções 

para 
um lazer mais barato

Cinemas, teatros e churrascarias dãcudescontos de até 50% para atrair um público cada vez mais assustado com os altos preços7. .. r* r-T 1-1 ——-—SÔNIA MAÇOS
Os gastos com um programa no fim de

semana podem sair 50% mais barato se a
pessoa se dispuser a procurar pelas promo-
çòes. A entrada'para um cinema em qual-
quer shopping custa CRS 250 110 fim de
semana e CRS 120 nos cines do Centro.
Enquanto uma família de quatro pessoas
pagaria CRS 1.000 para assistir a um filme
nos cinemas dos shoppings, gastaria menos
da metade se fosse ao Palácio, por exemplo,
na Cinelândia.

Mas este é apenas um exemplo. Há pro-
moções teatrais que oferecem descontos de
50%, às sexta-feiras, para estudantes, artis-
tas, professores e pessoas com mais de 60
anos, tornando os ingressos mais em conta
do que a mais barata das entradas de cine-
ma. E o caso da peça Subterrâneo, custando
CrS 200 (sem desconto). Uma família de
quatro pessoas, mesmo não pertencendo a
nenhuma das categorias acima, gastaria
CRS 800 para assistir a essa peça, menos do
que pagaria cm um dos cinemas nos shop-
pings. no fim de semana. Os programas
econômicos se estendem também às churras-
carias onde as promoções ajudam a tornar o
cardápio mais saboroso.

Programação de

graça é cada vez

mais 
procurada

Os progra-
mas gratuitos
patrocinados
por entidades
públicas co-
mo a Funda-
ção Rio Es-
porte c Riotur
são cada vez
mais procura-
dos por quem deseja uma forma de lazer
boa e barata. Os shows ao ar livre e pas-
seios pela cidade praticamente já fazem
parte da rotina dessas pessoas. Sem contar
as peças teatrais e exposições.

^ Nos shopping centers, os fins de semana
sào sempre animados por artistas que pro-
movem espetáculos para adultos c crian-
Ças. No Arpoador e no Parque Ary Barro-
so, na Penha, há aulas de tai-chi-chuan
pela manhã e apresentação teatral á tarde.
Em Niterói, a Funiarte promove shows no
Campo de Sào Bento, cm praças (itineran-
te) e na Praia de Piratininga. Os shows do
projeto Som nas Ondas, sempre aos do-
mingos no Arpoador, também vem fazen-
do sucesso.

Esta semana, por exemplo, além dos
passeios promovidos pela Riotur (Conhc-
cendo o Rio a Pé), da peça Olhclo e das
programações nos shoppings. há o concer-
to da Banda Civil da Cidade do Rio de
Janeiro, no Anfiteatro do Largo da Cario-
ca, e oficinas de teatro e música para
crianças de 6 a 12 anos, no Centro Cultural
Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa,
além do IV Encontro das Águias, com
evoluções aéreas da Esquadria da Fumaça,
aviões caça como o AMX c o F-SE, no
Campo dos Afonsos.

As programações no Planetário da Gá-
vea não sào. mas os preços de entrada são
irrisórios tanto para adultos como para
crianças: CRS 20 e CRS 10, respectiva-
mente. É bom lembrar que o acesso ao
Jardim Zoológico é gratuito para crianças
até um metro de altura.

Cinema exige 
pesquisa

¦ Algumas salas já

cobram abaixo do

preço promocional

Gine-ma
ainda po-
de ser
uma das
opções
mais ba-
ratas de
lazer, des-
de que se
escolha bem o dia c a sala. No fim de
semana, por exemplo, o valor de uma
sessào em qualquer cinema localizado
nos shoppings do Rio (CRS 250) dá
para pagar duas sessões diferentes cm
um dos cinemas Palácio, no Centro da
cidade, e ainda sobra troco. É que o
ingresso tanto no Palácio I como no 2

está custando apenas CRS 120, abaixo
do preço promocional que todos os ci-
nemas do Rio oferecem de segunda a
quinta-feira — CRS ISOeCRS 180.

Os estudantes tém direito a pagar
meia entrada desde que apresentem a
carteira da UNE (universitários) ou da
Ubcs (sccundaristas). Alguns cinemas,
entretanto, não oferecem o desconto
durante a semana, quando os valores
das entradas já custam 30% menos do
que no fim de semana.

Custo dos Ingrsssos

180 • 180 200 e 250

Estudantos Mm dlrstto a
50% de desconlo.

Como obter a carteirinha
Os cinemas da cidade só aceitam a carteira da UNE ou da Ubcs como

documento para comprovar que a pessoa é estudante e. por isso, tem direito a
meia entrada.

Para conseguir a carteira, é preciso:
Universitário:

Tirar na faculdade o formulário da UNE. Sc a faculdade nào tiver, o
estudante deve buscá-lo na sede da instituição, na Rua do Catctc, 243.

Pagar taxa no valor de 10 Ufir cm qualquer agência do Bancrj.
Ter uma foto 3X4.
Ter xerox do comprovante de matricula na faculdade.
os documentos á UNE e esperar a carteira cm 15 a 20 dias. Mais informações

pelo telefone 205-2305, de I Ih às I7h.
Scctmdarista:

Pegar o formulário da Ubcs em qualquer agência dos Correios.
Pagar taxa no valor de 8 Ufir também na agência do correio.
Ter uma foto 3X4.
Ter xerox do comprovante de matricula.
Levar os documentos em qualquer agência dos correios e aguardar a carteirana escola em 15 a 20 dias. Mais informações pelo 205-2112. de I4h ás I8h.

Teatro com desconto de 50%
Às vezes, ir

ao teatro pode
sair mais em
conta do que
uma sessào de
cinema. Há es-
petáculos cm
cartaz oferc-
cendo descon-
tos de até 50%
para estudantes com carteira da UNE e
Ubcs e pessoas com mais de 60 anos. Os
funcionários públicos e a classe artística
também vêm sendo beneficiados com pro-

Promos slo varlados

200 a 600 160 a 600
Eatudanto*. wnitu ¦ pwot aciirui On SO ano*
podam coftMguir doaconlo do SOS am algumai pa^aa.

moções. Na peça Cinderela...uma historia
que sua mâe não contou, por exemplo, fun-
cionários c sexagenários nào pagam entra-
da.

Saiba escolher a churrascaria
Reunir a

família cm
uma churras-
caria no fim de
semana requer
uma boa pes-
quisa. Há ca-
sas que estão
sempre oferc-
cendo promo-
çòes, como a Mariu's, e outras que dào des-
contos de 50% durante a semana e de
30% a partir de sexta-feira, como a Estrela
do Sul. Os preços promocionais, entretanto,
são válidos apenas para os pagamentos Ai
cheque ou dinheiro.

O rodízio está variando de CRS 1.060 a
CRS 845 (cartão) e dc CRS 845 a CRS 530
(dinheiro ou cheque). Crianças até cinco
anos geralmente nào pagam. A partir dessa
idade até 10 anos costumam pagar metade.
Mas há churrascarias que negociam o preço
com os pais, caso do Porção.

Quem for bancário, funcionário de esta-
tal ou jornalista, entre outras profissões, é

ra a qua
u's. É ut

bom checar se a empresa para a qual traba-
lha é convcniada com a Mariu s. t que nesse
caso convém levar o crachá ou o contra-che-
que para ter direito ao desconto de 20% que
a casa oferece para os empregados dc 200
empresas conveniadas.

Para cada caso, uma promo^Ao

20 2* a Domingo
Estrola do Sul 1.060 (cartflo) 50 dias uteis

660 30 lim do semana
 530 50 apOs 18h domirigo

Porcdo 775 (Ipanema) 50 s6 para crlangas
725 (outras)

Palace 999 (cartdo) - 2" a s&bado oppdo
699 (dinheiro) a mais do feljoada

Pontei PosquiM Jornttl (fO (ifgill
1

TELEFOME
Preços médios (Cr$/ mil)

Barra da Ti|uca (433) 150 M) ISO 160 4 000
Barra da Tijuca (439) 150 100 150 HO 4000~
Barra da Ti|uca (W**) 300 320 300 320 fooiT

....^rada «2»328M31) 200 ^

....Ba.".ada.T!!!!!a..(.438! __ 150 iso H5o 4000"
Barra da Tijuca (481) 150 ~~wo 150 160 Tooo"
Recreio (437/326.3) 200 220 200 

 
720 5 000~

S3o Conrado (32?) 150 160 150 150 "4 000
Rwcentro (442) 150 160 T50 160 4.000
Leblon/lpanema/GAvea (2» 258/
274/ 294/ 511/ 5121 521/ 227/ 247/
267/287i MS 150 146 150 3 300
Copacabana (235/ 236/ 237/ 2»
257/275/295/255) W5 150 145 150 3300
Leme/Urca/Bolafogo (541/ 542/ ——

U5 150 J45^  150 3 300
Botalogo/lagoa/Humaiti (226/
246/266/286/537/536) 145 150 145 150 3 300
Praia do Flamengo (551/ 552/ 553) 145 150 145 150 3300"
Flamengo/Calete/laranjeiras
(205/ 225/ 245/ 265/ 2K/566) 145 150 145 150 3300
Certrofpa.Tiradentoa (222/ 242/
232/231/221/224/507) M5 ISO 145 150 3 300

533/532) MS 150 145 150 3 300
Centro-Sta Rita (223/ 243/ 253/
263/516/203) 145 150 U5 150 3 300
Centro-Cidade Nova (273/ 2931

 __ 145 150 145 150 3300
MaracanS (234/264/254'294/226/

,5° '® 150 '60 3500
Tijuca-Grajau-Usina (208/ 238/
258/268/288/571) 150 160 150 160 3 500
Vila Isabel (577/ 578) 145 150 145 150 

3500

Engenho Novo (201/ 261/ 261/ 561/
...241l WO 170 160 170 3600

M&er Engenho da Dertro Inhau- ~
ma' Piedada/ Caicadura/ Todo#
os Samoa/ Aboh$4o/ Encaitodo
(2» 249/ 595/ 299/ 286/ 591/ 592/
593/504.'596) 160 1/0 I® 170 3 600
Bonsucesso/ OUria/ Ramos/ Ps-
nha (230/260/270/26* 500/290) 195 200 195 200 5000
SSo OslMo (560/505/587/589) 145™" 150 T45 150  1500
Maduretra/Mal Hermes/ Oswakto
Cruz/ Turiaçu (35CV 359/ 390/ 357/
369) 230 240 230 240
Rocha Miranda/ CoMgio/ JAmért-
ca (371/ 372/ 361)

5000

5500

Vila da Peoha/ Vcante de Carva-
ita/ Vaz lobo/Parada de Lucas/
VigArw Geral (351/ 352/ 391/ 481) 250 260 250 260 5500
Pavuna/ Ricardo Albuquerque
358/452) 230 240 230 240 5500
Pe.Miguel/ Reaiengo/ Bangu/
Sanllssimo/ Senador CamarA
(331/332/339) 240 250 240 250 5500
Campo Grande (304/ 3!& 413) 260 770 260 270 6 000
Barra deGuaranba (410) 230 240 230 240 5 (XX)
Santa Ouzj395) 23° 240 230 240 5 000
Jacarepagui (342/ 343/ 445) 240 260 240 260 6000
JacarepaguA (392/ *251477/ 327) 230 250 230 250 6000
lltia do Sbwrciador
462) 260 270 260 270 5 000
llha do Gowmador (396) 280 290 230 290 6 000
Nderti • IcaratI §sSaja/"0«rP
las/ S Francisco (711/ 710/ 714/
6,,l '95 215 195 215 4 000
Niterfc - Centra/ Inga (717/ 718/
719/722/622) 270 300 270 300 5500
Nrtert« • Fonseea (627) 220 245 220 245 4 M0
NrterPi - Itaipa' Cambonhas Pira-
bntnga(709)  

„ 360 _ 400 360 «0 7 000
fo»«awCofrBt<x«s do Rio de Janeiro
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StepHen Frears
ainda é dúvida

Diretor não confirma
sua visita ao Rio
Pàg|na 16

Rio de Janeiro — Domingo. 15 de agosto de 1993 B Nâo pode ser vondldo separadamente
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A mais lon

O livro 
'O 

teste do ácido', de Tom Wolfe,

desperta recordações nos brasileiros que no

fim dos anos 60 viveram a cultura do LSD

E

EDMUNDO BARREIROS

NTRANDO na onda de
reviver os alucinados anos
60. a editora Rocco esta

lançando no Brasil, com 25 anos
de atraso, O teste do ácido do rc-
fresco elétrico, primeiro livro de
Tom Wolfe, o autor de A fogueira
das vaidades. Wolfe viaja pesado
ao contar a história muito doida
do escritor Kcn Kescy, autor de
Um estranho no ninlw. um dos di-
fusores do LSD entre a juventude
americana. O livro é um verdadei-
ro on the road hippie (leia trechos
na pag. 2). contando festas e via-
gens alucinadas que revelam o cs-
pirito de uma geração que primou
por suas loucuras e criatividade.

A lisergia nasceu nos Estados
Unidos c. no final dos anos 60, já
se espalhava por
todo o planeta.
Também no Bra-
sil muita gente
embarcou na on-
da do ácido em
nome de uma no-
va percepção do
mundo. "A im-
pressão que a
gente tinha era
que todos iam to-
mar LSD um dia.
Ele é uma expe-
riência tão signifi-
cativa que as pes-
soas não se
convenciam de
que alguém pudesse ficar sem ele",
diz o escritor Luis Carlos Maciel.
Na época, as poucas informações
que chegavam ao Brasil sobre o
assunto apareciam na coluna Un-
dtrground, que Maciel assinava no
Pasquim, onde toda uma geração
buscava sintonia com o mundo."Vivi aquela loucura toda do mo-
vimento hippie. do amor livre, da
descoberta da cultura oriental e
levava uma vida de bei prazer",
confessa a cantora Ângela Ro Ro.
~ Os alteradores de consciência,
principalmente o LSD. invadiram
o Brasil pelas mãos de estrangei-
ros. "A onda começou de repente,
por causa da facilidade de se obter
e produzir o alucinógeno sintéti-
co", conta Caetano Vdoso que,
porém, nunca experimentou a
droga. "Não tive curiosidade",
justifica. O ator Arduino Colas-
santi. pioneiro do surfe c um dos

O escritor Tom Wolfe

primeiros a embarcar na onda li-
sérgica, testemunhou a entrada
das drogas no país. 

"Tanto a can-
nabis quanto, mais tarde, o LSD,
chegaram através do Colégio
Americano, já que o pessoal de
Ipanema não tinha relação com os
morros, onde a maconha era co-
nhecida", revela. Foram dois sur-
fistas — um filho de empresário e
outro de um influente funcionário
do consulado americano — que
apresentaram os primeiros ácidos
á turma da praia. Corria o ano de
1967 e o pessoal desbundou ao ver
o mundo sob as cores fortes e
berrantes da alucinaçâo lisérgica.

No livro de Wolfe. a loucura
começou antes, em 1962, quando
um grupo de malucos já atravessa-
va os Estados Unidos num ônibus
todo pintado com motivos psico-

délicos. No vo-
lante ia Ncal Cas-
s a d y . que
inspirou o perso-
nagem Dean Mo-
riarty do livro On
lhe road, de Jack
Kcrouac. No
Brasil, apesar de
tudo acontecer
com um pouco de
atraso, os ingre-
dientes, principal-
mente químicos,
eram os mesmos.
Foi a época do
pôr-do-sol no Ar-
poador, de festas

noturnas na Praia do Pepino e de
muita loucura em casas como a do
ator Paulo Vilaça, onde se ouvia
muito lron Buttcrfly. Beatles,
Crcam, Dylan c Sloncs. "Em 68
chegaram as primeiras remessas
de Golden Sunsltine. Strawberry
Fields c Purple Haze. Toma mui-
tos c mudou tudo na minha vida.
Tive experiências esotéricas c rea-
firmei meu contato com Deus",
conta Ângela Ro Ro.

Mas foi cm 1969 que os cario-
ais piraram de vez, quando M.A..
filho de um empresário, trouxe
dos EUA uma garrafa de LSD
para distribuir entre os amigos,
como K.en Kescy fazia com seus
discípulos. Os famosos pontos
azuis invadiram a mente de muita
gente e, dizem, até de um grande
nome da jovem guarda.
¦ Continua na pág. 2
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VOCE LUCRA NO PATMMÕMO CULTURAL E NA EDUCAÇÃO
DE TODA A SUA FAIÉJA. ENCICLOPÉDIA BARSA, FONTE NXSPENSÁVEL

DE SABER PARA A VOA MTERA.
Preço à vista no cartão de crédito sem acréscimo ou 7 V V
Preço à vista em 2 pagamentos sem aumerto ' ékmJ%.

* Promoções especiais para instituições educativas.
Centro Culturais e Bibliotecas

OFERTA POR
TEMPO LIMITADO
Ligue e peça demonstração
sem compromisso
PLANTÃO DOMINGO 9 00 AS 18 00 HS.2* • #* f»ir« hor. Comercial

(Interurbano grito: Disque (M21) antM do n* do M.)

Sem juros

TEL.220-2348
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UNHO
BRASPÉROLA

BLAZER 3.300,
CALÇA 2.900,

SAIA 2.000,
BERMUDA 2.500,

BLUSA CAMBRAIA 3.100,

aceitamos CARTÕES
DE CREDITO

. CREDtARlO 3
SEM JUROS

CREPE
MOUSSON

BLAZER 3.300,
CALÇA 2.700,

SAIA 1.900,
BERMUDA 2 J00,
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do CORPO
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Tal.: 201-8464» BMUoannsia *»

E MUITO!
COM A SIMPLES INSTALAÇÃO!
DO SISTEMA

• É O modo mau modorno. préti-co • barato da transformar um
chuveiro comum sem pressAo.numa verdadeira DUCHA.
Seu funcionamento i extrema-
mente simples, bastando abrir
ou fechar a torneira para que o
AUTOJET ligue ou desligue, au-
tomaticamente. a bomba que
pressuriza a instalação

Sua instalaçAo é multo simples
nâo havendo quebra-e rápi

quebi
ida. nâo havendo queb

/
O AUTOJETJBde, também sor
usado em água quente

• O AUTOJET tem garantia total
de 6 meses

À VENDA NAS PRINCIPAIS
LOJAS DE MA TE RI AIS:

HIDRÁULICOS - PISCINAS
- LAZER E CONSTRUÇÃO.

Ainw
NOVATEC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

* (021)241^607 / 201-3148 (fo*J

Leve o clima 
gostoso do campo

para dentro da sua casa.
ahowroom, com mais de 100 tipoa de mAteia e orna wmipl*<« Ma de yrwrttw put todos os ambientes.

Aceitamos listas de casamento e taxemos projetos de deooraçfto, «em oompromtaso.

CadWra d» btttnço IM Bar Jack DurmTt

r* < - - . , »- ff .. r^„ jm . MtMwffmrw com DmncpJtmm jftnngmmj FTT èm. ^rlfllln Tiima , <061) 9614186
RJ: Rua Jardim Botânico, 816 Ü C - Tela. (081) 687-4884/866^194
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4 Continuação da 1 ¦ página

As recordações dos anos loucos

Da geração que 
'viajou' 

com o LSD, muitos

piraram, outros terminaram em Amsterdã

Ou Londres, mas poucos voltaram inteiros

A

PESAR da loucura, mui-
tos viam nessas novas"experiências sensoriais"

mais do que uma forma de diver-
sfio. "O LSD nào era oba oba da
fjraia, era uma coisa interior que
mostrava todo um outro universo
a ser descoberto. Já me interessa-
vu por budismo e religiões oríen»
tais c o ácido foi umi espécie de
atalho para ter uni insighU, Era é
um método bruto de abrir a cabe-
ça", avalia Arduíno Colasanti."•Minhas viagens nunca foram le-
vianas, nào tomava para curtir,
mas para me conhecer por dentro,
ver o que minha consciência ia
criar com os qui-
micos. Essas ex-
pfcricncias mos-
ttjaram que nossa
mente é infinita",
conta a atriz Ma-
ria Regina, que
fez a mãe do góti-
cp Rcginaldo (Eri
Johnson) da no-
vpla De corpo e
apua.

i Tanta loucura
nfio podia passar incólume. Em O
teste do ácido, Wolfe relata a reação
que se seguiu depois de tanta libo-
ração. No Brasil, mai* provinciano,
não podia ser muito diferente. No
a)io novo de 70/71, toda a galera do
Árpoador resolveu ir para Búzios."Eram umas ocm pessoas", lembra
Maria Regina. Um militar aposen-
tado, porém, revoltado com a* lou*
coras da turma, chamou a policia
que prendeu todo mundo. "Eu e a
Mana Regina noi conhecemos ai,
quando fomos presas", lembra An-
gela Ro Ro. A turma toda foi leva-
da em dois caminhões para a prisão•m Cabo Frio. Teve gente que nào
foi em cana, mas se entregou para
Icar na cela com os amigos.

Por volta de 1972, o sonho co-
meçou a terminar também no
Brasil. "Quem tinha propensão
para pirar, pirou", julga distan-
ciado Arduino Colassanti. "Mas

quem sobreviveu a isso tudo é um
ser humano íntegro, inteiro. Por
isso faria tudo de novo", opina o
ator Eduardo Conde. Os que não
piraram ou se mataram, acaba-
ram procurando as mccas psico-
dèiica» <k Londres, São Francisco
ou AlMtcrdX. "Betava em Lon-
dres quando a Ro Ro chegou lá e
acabamo# gravando juntos", lem-
bra Caetano VtkMo.

Nem meama época, trafican-
te» cariocas «conderam a maco-
nha pari lançar a cocaína na ci-

dâde. "A coca
(«força o cgo. e
ftCha as portas
abertas pelo
LSD. Com a mu-
dança de drogas,
muita gente aca-
bou embarcando
na onda errada",
explica Arduino.

Apesar de tu-
do, poucos se ar-
rependem do que

passaram nesses anos loucos."Havia uma efervescência e uma
inquietação cultural positivas",
diz o dramaturgo Mauro Rasi,
que nunca gostou da onda lisér-
gica. 

"Para mim era um barato,
nunca tive uma bad trip", lem-
bra Ro Ro. "Mas lenho receio
cm tomar de novo. Os ácidos de
hoje são pura anfetamina, e do
jeito que minha cabeça está, te*
ria medo de embarcar numa Wa*
gem ruim", admite ela. Apesar
de tudo. os remanescentes recor»
dam esses anos com saudades,
São memórias tão fortes que
nem a destruição química dos
neurônios conseguiu apagar.
(Edmundo Barreiro*)

LSD surgiu 
por acaso

ãLSD foi sintetizado cm 1938,
pelo quimico suiço Albert HoíT-
man, em meio a inocentes pesqui-
sas-sobre um novo tratamento pa-
ra dores de cabeça. O poderoso
alucinógeno foi produzido a par-
tir-do fungo ergot, parasita do
centeio, mas como se mostrou
ineficaz frente á enxaqueca, aca-
b<iy esquecido numa prateleira do
aboratório.

"Em 1943, Hoffman retomou as
experiências com a substância e
ingeriu, acidentalmente, uma pe-
liirna quantidade da droga. "Fui

para casa tomado por uma estra-
nlija agitação associada a uma leve
vertigem. Deitei-me e mergulhei
numa agradável embriaguez ca-
ractcrizada por extrema atividade
d» imaginação. Atordoado e de
olhos fechados, percebi uma tor-
rente de imagens fantásticas
acompanhadas de um caleidoscó-

WSTORANTE

pico jogo de cores", escreveu
HoíTman cm seu diário.

Em 1949 a droga foi levada
para os EUA. Depois de testada
em animais, ela começou a ser
usada no tratamento de distúrbios
mentais cm seres humanos nos
anos 50. A CIA se interessou por
essas experiências de controle
mental c administrou o ácido num
grupo de militares.

Só no inicio dos anos 60 a
droga deixou os laboratórios c pc-
netrou definitivamente na mente
das pessoas. O conceituado psicó-
logo da Universidade de Harvard,
Timothy Leary, começou a fazer
experiências ministrando o LSD a
presidiários. Convencido de que a
droga era capaz de expandir a
consciência, passou a realizar tes-
tes com alguns de seus alunos. Em
1963, porém, por causa dessas ex-
periéncias, Leary foi demitido da
universidade. Mas já era tarde de-
mais para impedir a populariza-
çào da droga.

FESTIVAL DE MASSAS ITALIANAS

RESERVAS:

493-3784
Av Ministro Ivan Uns, 314 — Barra

(ao lado do Barra Qrül)
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Luís Carlos Ma-
ciei nos tempos
cm que escrevia
a coluna Undcr-
ground no Pas-
quim (acima) c
hoje (ao lado); o
ator e cantor
Eduardo Conde
(no alto. à direi-
ta), nas duas ía-
ses, unos 70 c
90: "Faria tudo
de novo", di /

"Kcn (Kescy), você é um dos
heróis do movimento psicodélico
(...). Tem uma coisa maravilhosa
acontecendo em Haight-Ashbury.
K.en. Um monte de gente está
abrindo as portas da mente pela
primeira vez, mas pessoas como
você precisam ajudar. Só há duas
direções a seguir, Kcn. A gente
pode se isolar num monastério ou
pode organizar uma religião (...) e
transformar a maconha c o ácido
cm sacramentos legalizados."

"Todo mundo vinha atraído
pela estranha onda de que ouvi-
ram falar...a lendária carne api-
mentada da Alameda Perry, um
prato que Kescy preparava com
carne de veado cozida, mistura-
da com LSD, que a pessoa po-
dia consumir c depois sc estirar
num colchão suspenso na bifur-
cação dos galhos do grande car-
valho no meio da alameda de
noite, c jogar flipcrama com o
espetáculo de luzes no ccu."

"Ela sc habituou a nào usar

roupas, só a manta, e sc desfa •
dela quando tem vontade. Tal
vez essa seja a sua, c assim ela
esteja na sua e curtindo, en-
quanto o ônibus corre a toda
velocidade na direção de Hous
ton. Texas, c ela aparece nua em
pêlo no Grande Filme, numa
hora estirada feito morta, mas
com os olhos abertos, fixos, de-
pois rindo e andando para a
cámera."

"Assim partiram para Lake
Pontchairn, na extremidade
norte de Nova Orleans. Todos
tomaram ácido, mas uma dose
pequena — todos viajando no
ácido, c discos de rock esbrave-
jando, Martha and the Vandel-
Ias c Shirlcy Ellis, toda aquela
velharia fazendo barulho."

"Aaui estava Kescy e aqui es-
tava Kerouac c aqui estava Cas-
sady no meio deles, antes o
Deus da Velocidade para Ke-
rouac c toda a geração bcal, e
agora o Deus da Velocidade pa-
ra Kcscv."

„ FãpXÕ
. jwiMdo «m fruto do mar

tranqüilo«— aconchegante — seguro
20% d® desc. cheque ou dinheiro — porque Infantil

JURUJUBA NITERÓI — Reservas: 711-0055/2444

MELHORES PREÇOS VARIEDADE

2304346
ACMESOniNOA-m 2345223

TOURÃO CHURRASCARIA

RESERVAS: 493-4055 / 493-4011

Praça São Perpétuo, 116 (Praça do 0), Barra da Tijuca

CÁLCULO RENAL
MM CIRURGIA, SIM ANBSTttIA, SIM INTERNAÇÃO

(Xri) Instituto de Urologia e Nefrologia
y LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÔREA

PRÓSTATA
TERMO —TERAPIA PROSTATICA

Sem anestesia - Sem cirurgia - Sem internação hospitalar.
CHHfTORA TtCWCA PR* LEHIR UOTTA ¦ ÇHM &? 00>vt0-g INSC K <K>71i-l

„ Rua Presidente Pedreira. 20/26 • Ingá - Nnerò» - Te< PBX^FAX- (021) 719-3131

ill A tesim

CLÁSSICO E INESQUECÍVEL
A partir de terça-feira, uma nova promoção exclusiva para ouvintes
da nkiio Opus 90 FM (90.3 Mhz). Wxê poderá passar um fin.il dt-
swnana inesqucdvd em hotòis cinco estrelas dt) Riu dc Janeiro e
ainda ganhar exemplares da cdiçüti 1994 do Guia dos Restaurantes
do Rio, da Danusia Barbara.
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CURSO M TftÁraOO AtRSO
INTIRNACIONAL LTOA.

SKYLAB

220W7
CURSO DE FORMAÇÃO DE
PILOTOS DE AV1À0 OU HELICÓPTERO

Classificados

Disque

(021)580-5522

CENTRO CULTURAL

rm
BANCO DO BRASIL

APRESENTA

MUSICA NOVA

NO RIO

Trio Franco-Brasileiro

formação:

Thierry Miroglio e

Duo Diálogos

(Carlos Tarcha e Joaquim Abreu)

Convidada especial:

Isabelle Hureau

flauta

Dias 18 e 19 de agosto - 18:30h

Centro Cultural Banco do Brasil
Rua 1® de Março, 66 - Tel. 216-0223 / 216-0626

PATROCÍNIO

BANCO DO BRASIL

Oficina de Desenho

Daniel Azulay 374-3445
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IIAMTI7AI I LI m ¦ Ml Lft i restaur antes, dc Danusia duzem c 2% aplicam no rncr-

I M I ! W ¦ M J [I | Barbara. cado financciro.
J M, . 1 ijF c°m champanhc para No Brasil.i exatamcntc oWi ^ ^Sr : brindar a vida c danga, contririo

| mu'ta ^an^8, 
Esta c a tragedia brasileira.
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Amanhã, a partir das
| I9h, no Hotel Mcridicn,
j lançamento do Guia dos
j restaurantes, de Danusia
| Barbara.

Com champanhe para
j brindar a vida e dança,
| muita dança.

Reencarnação
Uma repórter de conheci-

da rádio procurou a produto-
ra do Festival Radamés Gna-
talli. que acontece no Centro
Cultural Banco do Brasil, in-
teressada cm entrevistar o
músico, falecido há 5 anos.

Ao ser informada de que isto
só seria possível numa sessão
espirita, a moça ainda per-
guntou: "Ah. será por isso
que o festival se chama Ra-
dames Gnatalli c a Alma
Brasileira?"

No trote
Francisco Eduardo Paula

Machado c Marlene Serrador
cm grande romance, com di-
reito a mãozinha dada c tudo.

Dois haras que se unem.

Venda antecipada
O vicc-govcrnador de Sáo

Paulo, Aloisio Nunes Ferrei-
ra. já está convidando amigos
para visitá-lo no Palácio
Bandeirantes cm 1994.

Qual será o endereço dc
Flcury no ano que vem?

Solução
No programa Business que

vai ao ar hoje. na TV Man-
chctc. o comandante Rolin
Amaro, presidente da TAM.
foi claro: "A única saida para
a Vasp e a falência."

Cuidado
O senador Álvaro Pacheco

c uma mina dc ouro amhu-
lantc. Carrega uma pulseira
no braço esquerdo, um reló-
gio de ouro maciço c um
grosso cordão no pescoço.

Para circular no Rio dc
Janeiro, tem que redobrar a
segurança.

Análise
O Congresso está prestes a

examinar uma proposta que
permite a esterilidade da mu-
iher. pelo INSS, depois dos
21 anos.

Danuzn Leão

O bailarino c
coreógrafo Jaime
A roxa acaba de
chegar dc um inter-
câmbio dançante
no Caribe. Ensinou
samba c lambada,
aprendeu salsa e
merengue,

Na galeria GB.
terça-feira, exposi-
ção dc Ivan Freitas.

Curso sobre
Canto Gregoriano
c as Origens da
Música Sacra, dc
17 a 31 dc agosto,
no Paço Imperial,
um luxo.

Chegando da
turnê no Japão, os
Engenheiros do
Hawaii estão se
apresentando no<ST-

Palace dc Holly-
wood. na Califór-
nia. Maravilhosos.

Manfrcdo dc
Souzanctto, Amil-
carde Castro, Mar-
cos Coelho Benja-
mim c Celso
Renato abrem
quarta-feira, no
MAM. a exposição
4 x Minas.

Hoje no Hippo
queijos c vinhos pa-
ra comemorar o
aniversário dc Rc-
gina Marcondes
Ferraz.

Julinha Moinei-
ro dc Carvalho tam-
bem comemorando
aniversário, na Fa-
zenda Santarém.

Bianca Hacglcr
e Astrid Monteiro
dc Carvalho partin-
do para Boston.
Altos estudos.

Florinda Bulcão
chegando do Fcsti-
vai dc Gramado.

Embarcando
para o Japão Dcsi-
rce Vignolli c o ma-
rido Jorge Jaber Fi-
Ih o. Ela vai
pesquisar o teatro
kabuki. ele apre-
sentar um projeto
de prevenção esco-
lar na utilização de
drogas. Mais sinto-
nu», impossível.

Axé. Bahia!
Hoje só faltou
ACM

Bom programa
Que tal fazer hoje o cami-

nho inverso c atravessar o tú-
nel ramo á Zona Norte?

Em São Cristóvão, no
Adcgão Português, uma bela
posta dc bacalhau na brasa
regada com azeite é mais do
que qualquer ser humano
merece.

E um boin vinho, claro.

Apesar do frio
As pessoas tintavam, mas

a exposição do pintor Grcgó-
rio Grubcr cm Sáo Paulo foi
a maior concentração dc ar-
listas plásticos c colecionado-
res dos últimos tempos.

Tem feito bem ao artista
dividir seu tempo entre Sáo
Paulo c a capital da Catalu-
nha A serie Barcelona foi
consagrada.

Torcedor

Frase dc Gilberto Gil:"Djavan ensaiou com
Caetano, que ensaiou
com João Gilberto, que I
ensaiou com Caymrni. !
que. segundo o próprio, j
jã veio ensaiado e pen-
teado da Bahia.''

Tragédia
f Mensagem do presidente—Itamar Franco para o dia de

hoje:
' "Confio nos atletas brasi-

leiros. Acredito na classifica-
rrrr ção, mas não arrisco mais
¦ '!¦¦¦. palpites. Aproveito para lem-~ brar que transmiti ao sr. Ri- ' cardo Teixeira, através da
_____ Casa Civil, as minhas reais
—— declarações, não tendo profe-
——¦ rido qualquer comentário de-

sairoso sobre o atual técnico~ 
; da seleção."

— Para melhorar
i  O ministro Fernando

 i, Henrique Cardoso fechou o" cofre c escondeu a chave.Nada dc liberar os USS 10
milhões para a campanha

i ¦ organizada pela Embratur~rr~ 
para atrair turistas curo-" " peus, com anúncios na TV c

_____ na mídia impressa. Países-
a I v o: Alemanha, Itália,
França c Japão.

E fez bem o ministro. Bas-
•» ta o pais melhorar que a sua

- imagem no exterior melhora
automaticamente.

Na avaliação dc alguns
economistas, nos Estados
Unidos 98% das pessoas pro-
duzem e 2% aplicam no mer-
cado financeiro.

No Brasil, é exatamente o
contrário.

Esta c a tragédia brasileira.

Aprendizado animal

Quem quiser ver cenas dc
sexo explícito, basta dar um
pulinho no Jardim Zoológico
c apreciar o acasalamento dc
emas e avestruzes que come-

L -¦ çou ontem. Durante 12 dias.
com direito a pelo me-
nos quatro encontros' " ' ' amorosos diários, uau.

Só as aves não se
abalam c?m a crise eco
nòmica.
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GARANTA SEUS SONHOS. VIAJE..

A MENOR DISTÂNCIA ENTRE VOCÊ E SEUS SONHOS!
Aqui você (em em suas míkK a chance de realizar o s*u sonho de viajar pelo Velho Continente do jerto que mais se afusie *s sum possibiMades Ao todo sáo mais de

60 roteiros com preços que vâo do ma« popular ao mats sofisticado, com a garantia exatidão de serviços que só a V1ETOURS pode oferecer
As satdas sio garantidas, por serem grupos de participação internacional, sua viagem nío depende da operadora vender

um número mínimo de passageiros brasietros Pague o preço Justo, vtafe VIETOURS.
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FINANCIAMENTO EM

ATÉ 07 PRESTAÇÕES

FIXAS EM
\ , ií *«;¦ -r ^

CRUZEIROS REA»

PREÇOS

PORPESSOA,

AÉREO E

TERRESTRE

EM APTO.

DUPLO.

EUROPA

OARANTIDA :P

EUROVtC SUPERCLÁSSICA
22 DIAS - 09 REFEIÇÕES
Espanha - França
Alemanha - Suíça - Itália
A VISTA USD 2,340
ou 12 x USD 238
ANDALUCIA • MARROCOS E
COSTA DO SOL -11 DIAS
1J REFEIÇÕES - Córdoba - SevHha
Costa do Sol - Algeciras - Ceuta
Fez - Meknes • Marrakech - Casa
Blança - Rabat - Tanger • Granada
Toledo A VISTA USD 2,375
OU 10 x USD 290
EUROVtE CLÁSSICA PLUS
11 DIAS 10 REFEIÇÕES
Espanha - França - Alemanha
áustha - Itália A VISTA
USD 2,419 ou 12 x USD 246
EUROVIE SUPEROFERTA
20 DIAS • 0» REFEIÇÕES
Espanha - França - Alemanha
Suíça • Itália.
Avista usd 2,530
ou 12 x uso 257

EUROVtE POÉTICA PIUS
24 DIAS -11 REFEIÇÕES
Espanha - França - Inglaterra
Bélgica - Alemanha - Áustria
Itália A VISTA USD 2,755
ou 12 x USD 280

EUROVIE SUPEROFERTA
COM PORTUGAL PLUS
23 DIAS • 09 REFEIÇÕES
Espanha - França - Alemanha
Sutça - Itália - Portugal.

A VISTA USD 2,950
ou 12 x USD 300

EUROVIE AO SEU ALCANCE
2C DIAS -11 REFEIÇÕES
Espanha - França - Inglaterra
Bélgica - Holanda - Alemanha
Suíça • Áustria - Itália
A VISTA USD 3,045
ou 12 x USD 310

A

ORIENTE MEDI0
LANÇAMENTO

ISRAEL E EGITO COM CRUZEIRO PELO NILO
18 DIAS - PENSÃO COMPLETA DURANTE O
CRUZEIRO MARÍTIMO.
VJSJtAfiDO - JtKà Sa'*d
KAwtZ do OcU* Nwa'* - C*eo -San Jwan oaA¦ fiana^a Cmvci T*I A»*» . Atwan Kom Or*tE<J»u • Ewa - luxe Hotpadapam Itottu ó* pnm^acU»w Pr»ço pc »»'»o r M, »m [>,plo
A VISTA USO 2,875 ou 16 X uso 240

EUROVIE AO SEU ALCANCE
COM PORTUGAL PLUS
30 DIAS -11 REFEIÇÕES
Espanha - França - Inglaterra
Bélgica - Holanda • Alemanha
Sutça - Áustria - Itáfca - Portugal
A VISTA USD 3,480
ou 1S x USD 290

EUROVtE IMPEROlVEL PLUS
30 DIAS -13 REFEIÇÕES
Espanha - França - Inglaterra
Bélgica - Holanda - Suíça - Áustria
Itália A VISTA USD 3,245
ou 15 x usd 271

EUROVtE ROMÂNTICA
COM ILHAS GREGAS . 21 DIAS
Parts • Dijon - Zunch - Vaduz
Innsbruck - Veneza - Florença
Pádua - Assis - Roma • Atenas
Myconos • Santonni • HeraWion
Rhodes - Kusadasí - Patmos
Madnd A VISTA USD 3,730
ou 1S USO 311

TRÊS CAPITAIS E ESCÓCIA
20 DIAS • 0« REFEIÇÕES
Madnd • Bordeaux • Castelos do
Loèr» ¦ Rouen - Londres • Stratford
Chester • Uverpool - Windermere
Glasgow • Edvnburgo • Durham
Harrogale- Parts
A VISTA USO 2,215
ou 10 x USO 270

TfOANOULOOO LESTE -10 DIAS
New York • Niágara FaVs - Toronto
Washngton D C - Phiadéllia
A VISTA USO 1,598
ou 10 x USO 195
FANTASIAS DO OESTE -10 DIAS
Los Angeles • Scottsdale - Gr and
Canyon - Mammoth Lake • Las Vegas
Yoserrute - San Francisco - Monterey
C armei A VISTA USO 1,719
ou 12 x USO 175
OESTE ENCANTADO ¦ 14 DIAS
Los Angeles • San Díego
Phoenti/Scottsdale - Grand Canyon
Las Vegas - Mammoth Lake ou
Fresno - Yosem«e - San Francisco
Mor* Rey - Carmel
Avista usd 1,655
ou 12 X USO 168

DISNEY COM NEW YORK
12 DIAS • Disney World
Epcot - Center - MGM
Studios - Mtaml - New York
A vista uso 1,792
ou 10 x uso 219

?
MARAVILHAS DO LESTE E
DO OESTE • 22 DIAa
New York ¦ Boston - Quebec
Montreal • Ottawa - Toronto
Niágara Fata - Washmglon
Las Vegas - Mammoth Lakes
Yosemite - San Francisco
Monterrey / Carmel
Los Angeles
A VISTA USD 3,253
ou 15 x USO 265

ESCANDINAVIA
CAPITAIS NÒROICAS E
FIORDES NORUEGUESES
1« DIAS -02 REFEIÇÕCS
Amsterdan • KM • Gotanborg
Oslo • Geflo • Bergen • Aurtand
Kartstad • Estocolmo
Norkoping - Copenhague
Hamburgo A VISTA USD 2,900
ou 10 x USO 354

CONSULTE O AGENTE OE VtAGCMDC SUA CONFIANÇA OU

EXPRESSO CANADENSE • 12 DIAS
New York • Montreal ¦ Quebec
Ottawa - Toronto - Niágara
Corning A VISTA- USD 1,778
OU 10 x USD 210

FANTASIAS DO LESTE - 1t DIAS
New York - Washington
Philadéiria - Niágara • Toronto
Quebec - Ottawa • Montreal
Boston Avista: uso 2,160
OU 10 x USD 248

irccm CRFDKARO Dmers Club
International

IPANEMA

521-3083

CENTRO

224-7374

CAMHjmjR S.A.
SefOcMM da confiança So!»d Rminm

COPACABANA • m. SÍ1-»1S0r*5O7•LMAPLAZA TH. W142«/483 0197IPANEMA m. 2S7. 7244 /
LEBLON 2*9-2*90 / 1393 l 2W7
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NOHT1SMOPPINO TEL *>934031

RIO SUL 541-8030 / MOÍ
TAOUAHA TÍL I Wí
NOVA lOUAÇÜ . TEl 767 7«í
NITtBÔI • TEV 717. MO! 1
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Um reencontro não-marcado

Os amigos Sabino, Pellegrino
e Lara Resende reúnem-se de
novo na estante das livrarias

H

SlLVIO BARSETTI

O livro O encontro marcado, publiaido
cm 1956, Fernando Sabino procurou

. dissecar as angústias e ansiedades de
: três jovens amigos: Eduardo, Mauro e Hu|o.

Muitos anos depois, ele admitia que cada um
: dos três personagens guardava traços de com*
: ponentes do famoso quarteto que marcirit
| época na literatura nacional: Paulo Mcftdn
| Campos, Hélio Pellegrino, Otto Lara Resende e
: o próprio Sabino. Desde que se conheceram nas
: rodas literárias de Belo Horizonte, enfeitiçados
| pelas histórias de Monteiro Lobato, os qultro
: mineiros cultivaram o hábito de se reunir ffl)
; 

-grupos de três. Pellegrino costumava dizer que
| 
""esses encontros eram inventados para que M

:. pudesse falar mal do ausente. Coincidência ou
i não, a patota volta a se encontrar, agora nu
j prateleiras. Sabino, o único remanescente, )in*
: Ça em setembro Aqui estamos todos nus, Umi
: trilogia de novelas, escrita nos últimos meeei.
: Também previsto para setembro, Minérios 6b
\ ~mados reúne 190 poemas de Hélio Pellegrino,
: .inéditos em livro e selecionados ao longo de
: dois anos pelo jornalista Humberto Werneck.
i • Os dois lançamentos vão se juntar à nova ver-
I^ São do romance O braço direito, de Otto Lara

..Resende, que chegou às livrarias na última
: segunda-feira. Cumprindo a sina do destino,

Paulo Mendes Campos estará ausente.
: Pellegrino, sempre dividido entre a identida-

de de escritor e de psicanalista, jamais quis
hTttinir seus poemas num livro. Uma vez, no
: inicio dos anos 80, a Editora Global propôs a

ele a publicação de uma seleção de seus melho-
: :res poemas. A resposta foi dcsconcertante:
: r*"Não quero ver os outros (poemas) conhecidos

;:cbmo os piores." Em 91, por sugestão de Otto
: -tara, o editor Paulo Rocco entregou parte do

acervo de Pellegrino a Humberto Werneck,
autor de O desatino da rapaziada (Cia. das
Letras, 1992). Numa pesquisa detalhada, que
lhe custou várias noites, Werneck agrupou 250
poemas — muitos rascunhados em folhas de
caderno, hoje quase ilegíveis —, dos quais sele-
cionou 126 datados e 64 sem qualquer refercn-
cia de cpoca. "O livro é revelador. Hélio Pelle-
grino foi um grande poeta", define Werneck.

O braço direito, único romance de Otto La-
ra, foi publicado pela primeira vez em 1963.
Obcecado pela perfeição, ele o rcescrcvcu três

^ Claro

André Arruda

O» mineiro» Fernando Sabi-
no, Hélio Pellegrino e Otto
Lara Reeende (heati ordem,
na foto maiorj ettio de vol-
ia, o primeiro com um livro
de novel»», o eegundo com
uma coletânea de poemas,
garimpado» por Humberto
Werneck (kbalxoj e o tereti•
ro com a vento Anal de seu
único romance, revisado
por Ana Miranda (to lado;

¦ ¦

mid

K

vezes. Manteve a estrutura, os personagens e os
fatos. Apenas tratou o texto com mais afinco e
apuro. A história percorre a turbulenta vida de
Laurindo Soares Flores, responsável por um
asilo de órfãos, numa cidade do interior de
Minas. A última c definitiva venlo de O braço
direito conta com a colaboraçlo da escritora
Ana Miranda, que acompanhavt O trabalho de
Otto e foi chamada pela Cia. das Letras para
revisar o livro e retocar um dai quatro capitu*
los, Nó cego, inacabado em funçio da morte do
escritor, em dezembro de 1991

Quase meio século depois de lançar sua pri»
meira novela, A marca (1944), Fernando Sabi*
no retoma o gênero que consagrou autores
como Henry James e Anton Tchekov. O titulo
do livro Aqui estamos todos nus é a cópia de um
verso que Manuel Bandeira escreveu inspirado
num sonho com o poeta Jaime Ovalle, que

morreu cm 1954. Entre anjinhos e nuvens com-
pactas, Ovalle confidenciava a Bandeira que"no céu" todos estavam nus. Aqui estamos
todos ma (Editora Rccord) engloba as novelas
Vm corpo de mulher, A nudez da verdade e Os
mlOS mortais. Um corpo de mulher se desenvol-
ve a partir do suicídio de uma mulher, na Lapa
doe anos 40, e tem desfecho trágico. A nudez da
MTidadr conta a saga de um sociólogo que
pretende lançar um livro cm São Paulo, fica
detido no aeroporto do Rio e acabe se vendo
completamente nu, nas ruas da Zona Sul, per-
seguido pelas autoridades e a população, que o
julgam um tarado. O final é surpreendente e
está sendo guardado a sete chaves por Sabino.
Em Os restos mortais, um pai revive o passado
com o filho num encontro afetuoso, paterna! e
melancólico.

.
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Faça como os

números do Ibope,

mude de canal.

s-

Crescimento Percentual de Audiência

BAND GLOBO MANCHETE SBT RECORD

? 56% |

+ 21%

a

+ 15%

a
-14%

i

-26%
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A Rede Bandeirantes de Televisão acaba de con-
seguir um dos seus melhores índices de audiência dos
últimos anos. No mês de junho, alcançou uma média
de 133 mil domicílios, elevando assim a média do se-
mestre para 108 mil.

Os números do Ibope, que indicaram um cresci-

mento de 56%, trouxeram uma grande alegria para
a Rede Bandeirantes. Nosso índice de crescimento só
não bateu o de felicidade.

Agora que você comparou os números, compare tam-
bém as programações. Você logo vai perceber por que os
números do Ibope se cansaram de assistir aos outros canais.

e

REDE BANDEIRANTES
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Leveza e talento

em vez de força

Mulheres pegam baquetas
e já evoluem no Olodum e
até mesmo na Timbalada
f>â * MAROA GOMES

ALVADOR — A percussão deixou
» J de ser um privilégio só dos homens.
fj Na Bahia, um movimento de mulhe-
rcs dispostas a mostrar que tem ritmo em
todo o corpo, e não só nas cadeiras, come-
ça a agitar as bandas do Olodum e Timba-
lada. Do lado masculino há quem desapro-
ve a novidade, principalmente os
namorados. Mas o público não tira os
olhos das moças que, aos poucos, vão se
infiltrando na banda do Olodum durante
os ensaios das terças-feiras, no Pelourinho.
Os tambores, que chegam a pesar 13 quilos
sem o impacto da baqueia, parecem leves
nas mãos de unhas pintadas, c o visual
chama atenção pelo movimento gracioso
da coreografia que fazem sempre acompa-
nhando o ritmo da música.

Sem perder o balanço, as meninas apre-
sentam um sorriso malicioso nos lábios
pintados de batom bem vermelho. "Os
meninos batem no tambor demonstrando
a força dos seus músculos e sempre estào
muito sérios. Nós tocamos e dançamos
sorrindo c temos mais ginga", diz Cândida
Valéria Pitta. 17 anos, uma das percussio-
nistas do Olodum. A banda, que leva o
nome Mãe, Mulher, Maria, ensaia há um
mês orientada pelo mestre da bateria do
Olodum, Neguinho do Samba. Os primei-
ros calos já começaram a aparecer. "Só

percebo o calo quando paro de tocar",
conta Geanny Wanderley, 21 anos.

Há seis anos, Neguinho do Samba rcce-
beu um grupo de meninas que pedia para
tocar na banda do Olodum. Uma delas era
Andréa Silva Reis, 18 anos, presença timi-
da entre os meninos da banda, mas que
hoje è a mestre da bateria Mãe, Mulher,
Maria. Ela começou ainda menina, tocan-

-¦do ptiu» iuas," iwm"umà "bandã~uê unas
formada pelos meninos e meninas do Ta-
boão, bairro próximo ao Pelourinho. "Já

percebi que a sensibilidade feminina ajuda
muito. Além disso, as mulheres tocam com
mais graça e mais garra", diz Andréa, que
acaba de assumir os ensaios da banda,
enquanto Neguinho do Samba acompanha
o Olodum pelo Japào.

Até o próximo carnaval, as mulheres
prometem estar afinadas e devem sair jun-
to com a banda masculina. "Só temos um
mês de ensaio. Acho que daqui a dois
meses a banda estará pronta. Ainda está
faltando alguns retoques", adiantou An-
drea. A primeira apresentação aconteceu
no dia 23 de julho, no encerramento de um
ciclo de debates sobre as questões das mu-
lheres promovido pelo Olodum. A próxi-
ma está marcada para setembro em Salva-
dor. A banda ainda aceita inscrições e a
única exigência é ter solidariedade.

Ainda na onda das mulheres, a Timba-
lada também promete dar o seu show com
a banda Bolacha Maria. A idéia ainda está
amadurecendo, mas a principio o músico
Carlinhos Brown pretende colocar as me-
ninas locando uma percussão leve, utili-
zando isopor, panela c tampa. Todos os
sábados, ele faz a seleção de um grupo,
durante os ensaios. Para tocar na Timbala-
da precisa ter vocação para a percussão.

A neta preferida de mãe Menininha do
Gantois, Monica Millet, 34 anos, é percus-
sionista profissional há 15 anos c já tocou
com Ídolos da música popular brasileira
como Gilberto Gil. Caetano Veloso, Gal c
Bethánia. A mulher percussionista, segun-
do Monica, faz parte da cultura afro-brasi-
leira, que através do candomblé, sempre
aceitou a sua participação na percussão.
Com a sua experiência, ela aposta que a
prática levará as meninas a criar um jeito
próprio de tocar eliminando o incômodo
do peso do instrumento.

ILonica Millet acredita que a cadência
na percussão criada pelo mestre Vadinho
poderá voltar pelas mãos das mulheres."Não é a força que faz com que a gentetoque bem o instrumento. É talento. O
berimbau, por exemplo, è um instrumen-
to leve, mas difícil de tocar. Precisa de
equilíbrio c tem que deixar que ele flutue
na mão. Só com a prática", explica. To-
dos os dias Monica toca um instrumento
percussivo c. nas últimas semanas, está
estudando o pandeiro."Venho fazendo transcrições defunks
e ritmos baianos para o pandeiro. Acho
um instrumento rico", disse.

Salvador — Mareio Lima

;— - 1 ¦ - - - ------
Monica driblou preconceitos c agora c fera da percussão
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HUGO SUJCMAN
Enviado ospoclal

GRAMADO,
RS — O 21° Festi-
vai de Gramado,
que acaba hoje, foi
marcado por duas
surpresas: o exce-

; lente nivel dos longa-mctragens con-
j correntes e uma retração da qualidade
; dos curtas brasileiros, até então o foco mais
: criativo do cinema nacional. Numa enquete
i feita pelo JORNAL DO BRASIL, estas
! características ficaram patentes. Enquanto
í as pessoas se lembram imediatamente dos
í. melhores longas do festival, a memória
: começa a falhar em se tratando de curtas. O
; cineasta Walter Huko Koury. por exemplo,
j apontou nada menos do que cinco longas
| em condições de ganhar o Kikito de melhor
; filme: o cubano El siglo de Ias luces, o
; favorito do público Como água para choco•
\. late, El lado oscuro dei corazòn, de Eliseo
I Subida, o francês La crise, de Coline Ser-

reau e o divertido Sedução. do espanhol
j Fernando Trueba. "Todos são bons filmes
í e isto é excelente para um festival que está
{ se internacionalizando", disse Koury.

A cabeça do diretor de Forewr — a
j!maior baixa da mostra competitiva de
| longas — não foi tão generosa com os

curtas. "Eu até gostei de alguns, mas não
j saberia dizer o melhor", comentou. Já a
j atriz-sensação do festival, a italiana Eva
j Grimaldi, aproveitou para fazer uma pia-
j da: "A melhor atriz não pôde ser vista
; porque o filme não foi apresentado..."
: Brincadeiras á parte, ele preferiu o cuba-
! no El siglo de Ias lucer. "Fotografia, his-
; tória e atores eram maravilhosos".

O ator Nelson Xavier lidera o fã-clube
j de Como (igua para chocolate (já em cartaz
l no Rio): "E o melhor filme". O cineasta-
; Luiz Carlos Lacerda concorda: "Minha

j opinião é a do público; o longa mexicano é
: barbada para ganhar o Kikito". Em rela-
j ção aos curtas, tanto o ator quanto o
j diretor apontam Batimam e Robim. Elisa
| .Tolomei, que está atualmente na RioRl-
i mes, acha que Como água... e Sedução são
; os melhores. Em compensação, "nenhum

j curta me entusiasmou", completa.
Nem tudo está perdido em se tratando

I de curtas. Sc a produção paulista deccp-
: cionou por falta de idéias em filmes sem
; graça, a quase indigente produção cario-
j ca deslanchou. Os cinco filmes em 16 mm
i Apartamento 601, Cadê a massa, O
j coringa, O mesmo e Perdi a cabeça na
j •linha do trem — podiam até ter defeitos,
: mas anestesiados por boas idéias. Jorge
: Mondar, que foi diretor do Sindicato dos
: Trabalhadores da Indústria Cinemato-
j gráfica, exultou: "Daqui a cinco anos
j teremos grandes cineastas no Rio".

JORNAL DO BRASIL D
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Em excursão na França,

meninos do Moleque de

Rua são discriminados

fANY 

BOURRIER
Correspondente

ARIS — O sucesso da turnê euro-
péia do Moleque de Rua, grupo
brasileiro formado por 12 jovens de

famílias pobres da periferia de São Paulo, c
;aTorte repercussão na Europa do massacre
dejiove meninos nas calçadas da Igreja da
Candelária, no Rio, não impediram que
alguns dos integrantes da banda enfrentas-
sem o racismo e a intolerância polida! na
¦Fiança. A banda, que fabrica a maior
parte dos seus instrumentos, recebeu com"muita tristeza, em Bordeaux, a notida da
nkiança, mas alguns dias depois, em Lille,
osjovens artistas sentiram na própria pele
;o;aue é viver á margem da sociedade.
.Quatro deles foram abordados e interroga-
dos pela polícia quando passeavam no cen-
tro da ddade, e outros quatro não pude-
ram entrar numa danceteria, sob a
alegação de que estavam mal-vestidos.
- "A blitz foi conseqüência de nossa gin-
ga e de nossa maneira de vestir, que não
correspondem aos padrões daqui", diz Jo-
sé Carlos Ferreira, o Duda, líder do Mole-
que de Rua. "Em 

geral, temos passado por
mais momentos bonitos do que tristes. O
pessoal gosta do grupo e da música",
acrescenta, minimizando o incidente.
Quando o assunto é Brasil, entretanto, ele
se mostra revoltado: "A situação dos me-
ninos de rua no Brasil piorou muito. Tc-
mos que assumir o problema e não ficar só
nas palavras e discursos."

A banda soube do massacre na hora de
entrar no palco em Bordeaux, e nos dias
seguintes percebeu a reação dos franceses:"Assim 

que a noticia chegou aqui, começa-
ram a nos tratar com carinho. A adminis-

tração municipal de Bordeaux organizou
uma semana de trabalho e ensinamos aos
jovens da ddade como fabricar nossos ins-
trumentos, feitos com materiais que nor-
malmente vão para o lixo", revela Duda.

O Moleque de Rua já percorreu 20
cidades francesas, a convite da assodação
Maison des Enfants du Monde. Por onde
passa, desperta o interesse do público jo-
vem, por mostrar no exterior o lado positi-
vo dos meninos de rua do Brasil. "Somos o
exemplo construtivo do que são capazes os
jovens brasileiros desfavorecidos. Apesar
de nascidos numa realidade pobre e mise-
rávcl. conseguimos realizar alguma coisa",
explica o líder do Moleque, fundado há 10
anos no bairro paulistano de Vila Santa
Catarina, onde ainda hoje moram todos os
componentes. É primeira vez que viajam
para o exterior.

Junto com a oportunidade de mostrar
seu trabalho cm outros países, a banda
conseguiu contracenar com nomes bastan-
te conhecidos. Em Bordeaux, participou de
um show de Gilberto Gil, e em Antuérpia,
na Bélgica, vai tocar com Hermeto Pas-
choal. A turnê abrange ainda a Itália, onde
se apresentam em setembro, e depois a
Tchecoslováquia, a Áustria e a Suiça. Nes-
te último pais, o Moleque sobe ao palco ao
lado de Johnny Glegg. famoso cantor sul-
africano que utiliza a música negra de seu
pais para protestar contra a segregação
radal. A penúltima etapa será cm Paris,
com um megaconccrto no teatro La Villet-
te. reunindo todos os grupos de jovens
dcsfavoreddos com que se relacionaram na
França. Um show em Portugal ainda está
sendo negodado, depois da última apre-
sentação na Espanha. Sc for confirmado,
oito paises europeus terão a oportunidade
de aplaudir o Moleque de Rua e ouvir
instrumentos como o chinelofone, a bateria
de oito latas de sds timbres, c o tamborino-
fone. feito de tubos de papelão tapados
com couro de tamborim.

I Curtas não

| mantêm a

1 
qualidade

Claudette Maille: nua e a cavalo

Estrelas ficam

longe da festa

TXc. ODO festival, é certo, precisa de
uma boa seleção de filmes. Mas não
basta: astros e estrelas nacionais e inter-
nacionais dão o brilho ao Festival de
Gramado. E foi justamente isso que
ficou faltando. Estrelas prometidas pela
organização do festival, como Cathcri-
ne Deneuve e sua filha Chiara Mas-
troiani, Vanessa Redgrave e o diretor
mais badalado do momento, Alfonso
Arau (Como água para chocolate), aca-
baram não vindo mesmo. Como conso-
lo. ficou desfilando pela charmosa serra
gaúcha a engraçada Eva Grimaldi.

Mas se o festival perdeu estrelas com j
a retração do cinema brasileiro — tor- !-ncru- latínu parã-sourevnrcr ——ga- T
nhou em intercâmbio de informações, i
Filmes e diretores de vários paises de j
língua latina circularam por Gramado, í
dando um alentador panorama desta \
cultura comum. Como disse o ator Nel- i
son Xavier, "O Brasil está revendo sua i
posição histórica de virar as costas para i
a América Latina".

Apesar da qualidade dos filmes, tiran- j
do a decepção com o curta-metragem j
nadonal, o festival foi carente de polêmi- j
cas e cenas escandalosas. Ficou restrito á j
brincadeira sobre os sdos de Eva Grimal- !
di (eram ou não de silicone?) ou a um j
passeio nua a cavalo da estonteante Gau- •
dette Maille, repetindo a cena que repre- j
senta em Como água para chocolate.

__ Gramado 93 foi um evento de transi- j
ção e deixou, até, incompreendido o úni- !
co longa brasileiro, Capitalismo selvagem, |
de André Klotzel.
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KARFNA PASTOR!;

ÂO PAULO — Cristiana
Rcali promete revolucionar o

mercado dà mulher brasileira
no exterior. Os aplausos europeus
recebidos pela jovem atriz sào a
prova de que o sucesso das latinas
enTtcrrus estrangeiras nào está li-
mitado ao rebolado de generosas
«flhuetas cor de jambo. Com l,68m,
5? quilos, cabelos negros, olhos
azuis e nariz arrebitado, Cristiana é
a atual coqueluche dos palcos fran-
ceses. na pele da infanta do clássico
Lc Cid. de Pierre Cornei lie. Paulis-
tana de 28 anos, desde os 9 ela vive
em Paris. "Eu sou uma atriz franoe-
sa", diz. Tào francesa que fala por»
tugiies com sotaque. Desde sua es-
tréia, em 1990. Cristiana só fez
personagens clássicas. "Depois 

que
você se acostuma, ò difícil aceitar
um papel cm que as falas sc resu-
mem a passa o saí', diz, com rigor.
Na semana passada, ela chegou ao
Brasil para divulgar o filme Vm
estranho cm minha casa. de Gcorgc
Lautner. Na fita. ela fa/ a filha do
personagem de Jean-Paul Bclmon-
do. Comparada a Isabelle Adjani.
Cristiana faz o estilo consumidora-
chique-desprcntcnsiosa: adora pas-
sear pela Place de Ia Concorde,
após tomar banho "com um sabo-
nete qualquer". Denuncia sua alma
latina com preferencias por tutu de
feijão e pelo ator Andy Garcia. Ele
ê o homem mais bonito, seu sirnbo-
Io sexual c o sortudo que ela levaria
para uniu ilha deserta.

Perfume — Chancl n"19
Desodorante —"Qualquer um."Entro no supermercado c

Sego 
o primeiro que vejo."

ampu — Osmose
Sabonete — Qualquer um. "É
a mesma história cio desodo-
rante."
Pasta de dente — "Tanto
fa/.'*
Maquiagem — Rimei, hlush e
batom cia Chancl
Roupa — No Brasil, a grife
Reaíi. de uma prima estilista.
Na França. Irie e Et vous

pato
Cabeleireiro
Pa ris
Fobia — De rato c altura
Motivo de orgulho — "Ter in-
icrpretado a condessa de Sui-
ic Rorale com 39 graus de
febre, durante uma semana
inteira, sem ninguém pcrcc-
r>er."
Motivo de arrependimento —

Sapato — Cherueric
Alexandre, de

Fobia

"Nào ter começado a fazer
teatro antes."
Palavra mais bonita da língua
portuguesa 

— Saudade
Palavra mais feia da língua
portuguesa ~ Miséria
Iara — Chocolate

Símbolo sexual masculino —
Andy Garcia
Símbolo sexual feminino —
Kim Bassingcr
Lugar mais esquisito onde já

fez amor — ~Vou 
pular essa."

Homem bonito — Andy Gar-
cia. Francis Hustcr (o marido,
17 anos mais .velho e diretor da
companhia de teatro Francis
Hustcr) c Cary Grani
Mulher bonita" — Isabelle Ad
jani. Dcmi Moorc c Julia
Robcrts
Parte do corpo feminino
de que mais gosta — As
pernas

Parte do corpo masculino de
que mais gosta — As mãos
Cantor — Chico Buarquc c

Jacqucs Brel
Cantora — Gal

Cosia. Marisa
Monte e Ednh
Piaf
Ator — Robert

De Niro
Atriz. — Ma-
f*lll«l Dxrri

Livro — Cem anos de solidão.
dc Gabriel Garcia Marque/, e
Minfame tíovary, de Flaubcrt
Filme — E o vento levou c Les
eu/anis du par adis
Peça — Valsa n" A. dc Nelson
Rodrigues, "Eu traduzi este
texto para o francês e espero,
um dia, encená-lo."
Personagem da história que
gostaria de «cr — "Muitas,

Melhor político

mas todas têm um fim mtlíffi
triste: Joana D'Arc e Macia
Antoniela. por exemplo." —"
Pintor que você gostaria;
pintasse o seu retrato
casso
Pais para trabalhar — Fran-
ça
Pais para descansar — Bnrçri
c Itália m
Sonho dc consumo — Uma

casa em algugia
praia de Fortajc-
Al
L'm defeito —
Roer as unhas £
ser rancorosa—^
Uma qualidade"Nào sei." Z2
Melhor trabalho

Lc Cid
Pior trabalho—"O filme para te"
Icvisào Le secou*!
voyage, no quaJ
eu fazia o pirpH
de uma peru.i^g
adotada por-ttfn
casal francês. -—¦
Melhor palco —
O teatro romano
dc Fourvièrc^em
Lyon ——
Melhor noticia

Jue 
recebeu do

rasil — As Di-
retas

Pior noticia que recebeu do
Brasil — A chacina da Can-
dclária
O que mais gosta em seu corpo

A cintura. "È a única par-
tc do meu corpo que nào en-
gorda."
O que menos gosta em seu
corpo — As mãos. "Por causa
das unhas roidas."
Melhor político — Charles Dc
Gaullc
Pior político — Hitlcr
Lugar mais bonito de Paris —
Jardin de Luxcmbourg e Pia-
ce de la Concorde
Cidade mais bonita do Brasil

Rio dc Janeiro
Prato preferido — Tutu dc
feijão c macarronada
Por nada do mundo comeria
...— Lingua e fígado
Bebida — Guaraná, caipiri-
nha c café
As noites de lua sào propicias a
... — Amar
Quem levaria para uma ilha de-
serta — Andy Garcia
Quem deixaria lá para sempre

Le Pen (político francês de
extrema direita)
Frase — "Nào me lembro de
nenhuma agora"
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I PERFIL DO CONSUMIDOR/Cristiana Reali

Essa passivi-
. uma concei-

artista como urn ^^g58|B
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Manifesto contra a crítica 

'vazia 

e estéril'

Dois artistas rebatem ma(?ào de acervos. Essa passivi
acusações de Gullar à« ?ade-{ViI 

imP|icita uma c0**i
acuoayiJL^ ut winiai ao tuaçao do artista como um
posições da vanguarda sut>-pr°<iu»o''. do quai
---  se espera que

produza de acor-EDUARDO COIMBRA
RICARDO BASBAUM*

MOMO artistas plásticos, pro-
dütores e pensadores de arte,
achamos necessário expressar
nossas posições acerca das
questões da arte contemporà-
fica, deslocando-as de um hori-
zonte anacrônico, limitado e
preconceituoso — de onde par*
tem visões como as de Gullar —
para um campo ampliado,
atual, critico e
transformador. ——
Idéias e concei-
tos, em arte. sào
sempre formados
verbal e nlastica-
mente, de modo
que não e possi-
vel existir criação
artística desvin-
culada de um
contato direto
com as obras, as-
sim como é ingê- _____
nuo supor que se
possa produ/ir arte sem pensa-
mepto.

Grande 
parte dessa visão que

coloca em dúvida a legitimidade
da produção contemporânea
deve- se. na realidade, à preca-
riedade do meio de arte no Bra-
SE critica que nào cria pensa-
«íJito em contato com as
obras; mercado que não promo-
Vê a circulação dos trabalhos:
museus sem capacidade de for-

do com ex-
pectaíjvas já
delineadas
por um circui-
to que nào
aceita ser
questionado e
transformado
pela atividade
artística.

Para tornar
visível a pro-

"Conceitos 
em arte sào

sempre formados verbal

e plasticanmte~TZTi
ingênuo supor que se

possa proácir arte sem

pensamento"

A-driann LOfultrAlrtor Filhn

duçào contemporânea é xnecessário o emprego de meto-^
dos corretos, de modo a extrair
de um conjunto de atividades
caóticas e disformes os contor-
nos precisos de um aconteci-
mento artístico. A dificuldade
desse trabalho é a exigência de
estar sempre disponível para re-
criar parametros críticos, reco-
nhecendo a primazia das obras
na deflagração desse processo;

Eduardo Coimbra (ti csq.) c
Ricardo Basbaum (embaixo)
critiaim Gullar (acimã)

do contrario, uma reflexão cal-
cada em prò-conceitos tornar-
se-ia uma especulação estética
vazia e estéril.

Produ/ir arte hoje é operar
com vetores de um campo am-
pliado. Um campo que se abre ao
entrecruzamento das diversas
áreas do conhecimento, sem pre-
juizo de sua autonomia e especifi-
cidade enquanto prática da visua-
lidade. O artista vai buscar
eficiência cm sua prática na for-
ma de um Projeto Plástico, sob o
signo da Transdisciplinaridadc
(cruzamento e superposição de
vários campos do conhecimento)
e lntcrmidia (livre trânsito entre

diferentes meios de expressão,
com utilização de diversos mate-
nais). A cultura como paisagem
nào-natural. configura o territó-
no onde sc move o artista: sua
ação transforma-se numa ínter-
vcnçào precisa ao mobilizar insta-
bilidades do campo cultural (re-
giòes da cultura que permitem
problematizações, conflitos, pa-
radoxos), por meio dc uma inteli-
géncia plástica que torna visível
uma rede de relações entre múlti-
pios pontos de o posições, onde o
trabalho de arte é um dispositivo
de processamento simultâneo e
ininterrupto, e nunca uma repre-
sentaçào dessas relações. O traba-
lho é sempre anterior, ele é uma
síntese plástica e nào uma trans-
criçào visual, constituindo-se co-
mo uma singularidade a partir do
HK-ontro-suieito-matéria-contex-
to. A afirmação de~um~cãmpo—
propriamente plástico se conclui
cotn o estabelecimento de novas
modalidades de espaço c tempo,
através das particularidades de
cada obra, determinadas pela re-
de de relaçào que a constitui

Propor um texto é estabelecer
uma estratégia de pensamento ee-
rada em confronto direto com as
obras — compartilhando, simul-
tancamente. de um mesmo fluxo
criativo. Este esforço e ncccssá-
rio, para criar condições dc com-
precnsào dc nossos próprios tra-
balhos, confrontando-os com as
principais produções c questões
da contcmporancidade. a nível
nacional e internacional.
* Artistas plásticos

I
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Qffljogar 
streetball ^ 

\

Vocfi s6 precisa de uma casta, dais Jogadores(podem ser4 ou 6), uma bi^Ke^^A

prefeiSncia, dois pares de Sreetball da Adidas. Procure urn lugar parecido con^^^las JIH

quadras de ma do Bronx ou Harlem, em Nova Yoric. 0 lugar 6 knportante. Se a^ared^aEf||P

ao redor, o chao a a tabeta esttverem pichados, meHior. Se a9o, mande bala no

0 jogo come$a na lateral. V5 batendo bola, fapa a fkita, ameace tazer a cesta e tjppjjr^

a marea$9o do adnrs&to. He passa reto. Casta. 2 a 0. Bala dele. Mwque enflr

/»¦ Voc^ espeia a bala debaixa das parnas. 2 a 2. Rtada o Jago. Pergunte oiVele

comprou o Streetball. Ele diz que foi em Nova Yoi*. Vofii da
mentira, 

da una de Bumars voa no garmio. 
|HMB||

¦PSSISfflSli 

6 a 2. Ele tenta esfrlar o jogo. Pergunta se voce

W^mS^SSB^^ asslstiu ao ultimo jogo de basquete na Tvj|jij|cS

m?;;n:np9 
nio vai cair nessa. Pergunte 

quem foi o cJjfiio K

I 
¦B»*^-.^a^wieaao 

de bas- v 
qaete de 86. EnqujC

- *um 'Irible, ; 
^ 

enteric,pendure-seno

^ga "fe '°i u™ time de Ballas. 0

¦¦ de 6 ele nao passa. Mas a.
ffinHBlllil ^|h~ 

^^pfBHBHeleanemessadelongeeacetta. 
14a

8. Va conversando e batendo bola atf streetball:

da quadra. Ele diz que daN voc§
"^^li:^gji^^^^^^^erta.Vec8naoacertamasmo,nias,porsortBr^^^^®^^^^^^ 

B!la«

'n'a 'Bte na aro a voNa para a sua mBo. Agora chega de papa. Entra com tude. Casta

mais a falta. 18 a 10. Ele diz que nSo foi, voce diz que foi. Ele diz que nio, voce diz WSlUa IB

f 
'f''li^ljBBi Que sim. Se n§o cbegar a uma condusSo 0 Jogo nio acaba. Foi faNa. Voce acerta H

1111 19a10'Ele"aoval Jetar 1880 flcar "s*"1-Vorf esfria 0 Jogo e pede um EBBiifl
'¦" P*® 

"war 0 seu Adidas Streetball. Etefataparavoceparardefazsrcera. OQidOS

Hr d. 
A bola 6 dele, mas voce rauba. Ele puxa voce pela candsa e diz que foi falta,

0 anemessa j£ satai. A bola redepia no aro unas trfis vezes, quase V^TTt^s.

_. 9^ nio entra. 21 a IQ.Ete pede a revanche. Voce amana de novo 0

Adidas Streetball. Esta tdtica sempre fundona para irrttar 0 adversario.

1odds

<a^m

CORNAI. DO BRASI1
domingo. 15 811)}.;,

Fotos Dllmar Cavalher

jogar 
streetball

¦ ""¦ _'' .'•¦ J ¦
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Overdrive coloca no -

tubo de ensaio ainda cm Recife jj$ 
S'°Mas 

vamMcoquemteres-
Sao Paulo. 0 Overdrive e fllho |^^^H^,tVHH sa. A fitinha nao esta a venda e
da experiencia do programs No- voce vai ter que correr atras
vas Tendencias, que sacudiu .pM» faturar una. Eacreva pa-*
pocira modorrcnta das radios <£&,| ( rt ZINE dizendo quem i o
durante a tenebrosa decada de .: I'tfpPffJMjiMW^Z pik>to do Overdrive. Uma di-
80. t um programa com tanca- , fs" ' f^WHBj||^ <^^P,*'*3>'' ca: cle e oonsiderado o tiranos-
mentos e raridades musicais ga- t-:: sauro rex do radio independen-
nmpadas pelo JRM. . ' te no Brasil. Sabe que lancou o

o que : *•— New Order no NT? Sim,
bom no programa vai estar ao *^" ^ tandem milhdes de car-
alcancc de nos, pobres mortais. Essa fita ai pode scr sua, Uu' 

^ 
*> 31 deste mes. O

O Overdrive com
forpa da ZINE, da Poly- ^

gram c da Cultura Inglcsa, nrtf wff tt|i| A |&fita digna de coleciona- ¦£&: |y|'|'dor. Ncla voce vai cncontrar, HiiHHII^HBI^IHBHHI 'W^M^Biill,^ !| „ j|H||^HHIiH^H

Okoto. Vamos yer se o cspirito acontece e os organizadows <^<^^<^^<^'''I<^^<^I^B',0^ OMb°* *
I do disco nao i um crossover quercm ter muita eente nor 14. ^v'. — *•>**"**• aQTado^a—ay

entre o balan?o suingado do Por isso, estao recebendo cd, Ip TT?, ,I,I^'.'*I<' ?*,"a".**^,><  "",•
crioulo rei e a serra cletrica ou fita demo, com release c ttmd MuatawAM Mti mmmAtSm 

***** ""f""* ^ **lt* ""^
sonora da japinha Chcrri. Ja foto. Informagoes: (021) 226- tm^mm M iraaaoatfn pkNM u.
pensou, meu? 6745.

^ 
Vacilou DanQou, da agjtada Carlota Portdla, esta fo/endo trc/c

tg^*anos Para comcm°rar o aniversario, o grupo sobe ao palco com i
| Prvsenfas, um cspctacuJo inspirado cm poemas c textos do chileno Pablo
: Ncruda. Centra Faldk), Washington Cardoso. Adnana Racd e Carlos

(Foto) sao alguns dos bailarinos que mostrarao as coreografias O
viajante imdvd, Telas c Denom, now, Estrcut nessa sexta, dia 20. its :
21h30, no Teatro Ndson Rodrigues (Av. Chile, 230 - Centre). ,„,

~ 
A •amfiMpa tf« Mlfc* Skv BP 

''' 
IFxerox de Chet Baker »y» — Jmw»w» * ban da

turado a James Dean. Chris ***** (WTO) m utm a—-
Hlmando J? "Mto 4(11 J

man do seu ultimo disco *.** ^Ww
San Francisco Days. 1^, jJJj JJJJTJ™ v™*[ :
dirigido pelo fotografo Larry batpMMdi rnntViMi •'

lings enturmadinhos. "JF'-
Clark acabou inspirando Gus :- Jk ^-^^^.....;

do filmc Drugstore ^:
com sua \

garotlnham
para \

esta em tump nrlrn PI l^ :
ele ao

o Free ou j

no Brasi] •
para lan^amento j

/fmor Despues Dei :
do disco nio * """'*
mas ; "•"•••¦*• a>tMaa»-
represcntantes ^ *"" ¦"¦*¦»¦ *0

rock argentino. Por M'".r'!-'w '"T.'V
conhecido na versio da T" "l,"m",< i **'*" ;

Trar cantada pe- ! „ """"""l"l_vte- :
Paralamas. Pode valer a pe- , 

'" 
i BN^LtT*** i

i nyg via*Mtf» a* Mte. =
  ..1M,«m WtorAL

I 
/uVNAAAA/VVNAAAAlAA/\A>A>A/yyyyyyyyyyy^y^^y^ ?
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I ODA quinta-feira, ás 9h
I da noite, o programa

A Overdrive coloca no ar,
pela Fluminense FM, as novida-
des musicais que rolam pelo
mundo. Ele começou em abril
de 92 e surgiu de um programa
tubo de ensaio ainda em Recife c
São Paulo. O Overdrive é filho
da experiência do programa No-
vas Tendências, que sacudiu a
poeira modorrenta das rádios
durante a tenebrosa <%iwta de
80. È um programa com lança-
mentos e raridades musicais ga-
rimpadas pelo JRM.

Agora, tudo o que rola de
bom no programa vai estar ao
alcance de nós, pobres mortais.
O Overdrive produziu, com
uma força da ZINE, da Poly-
gram c da Cultura Inglesa,
uma fita digna de coleciona-
dor. Nela você vai encontrar,

Essa fita aí pode ser sua,
com Rolling Stones c tudo.
Basta escrever pum Zinc
e dizer quem comanda o
programa Overdrive. Mais
fácil, só ganhar do Uruguai

cronologicamente, uma
musical que vai de Rolling St o-
nes, em 67, até Dazing, de 93.
A preciosidade tem ainda uma
canção do Velvet Under-
ground, cover de Paint il black,
dos Rolling com U2 e Dear
Prudence dos Beatles com
Siouxie and The Banshees.

Mas vamos «o que interes-
sa. A fitinha não está á venda e
você vai ter que correr atrás
pari faturar uma. Escreva pa-»
ra ZINE dinodo quem é o
piloto do Overdrive. Uma di-
ca: ele é considerado o tiranos-
sauro rex do rádio independeu-
te no Braail. Sabe que lançou o
New Order no NT7 Sim, foi
de. Mandem milhões de car-
tas. Mas aó até 31 deste mês. O
resultado sai no primeiro do-
mitigo de setembro. Nosso en-
dereço, para os esqueddinhos:
Av. Brasil SOO, 6° andar. Cep.
20949*900. Coloquem um bai-
ta Zine fora do envelope.

ILEGÍVEL

Depois de conquistarem a
platéia na última Superdcmo,
no Circo Voador, o grupo
Pravda volta á cidade e se
apresenta no Mistura Fina
nesta terça-feira, dia 17. às
22h. O Pravda faz uma mistura
interessante de soul. funk.
mpb, rock e samba de breque,
numa salada digna de Brasília.

Gabriel, o pensador, aquele
maluco que ficou amarradào
por matar o presidente, vai
lançar disco cm setembro pela
Sony Music. Agora, nosso

.amigo está enrolado com as
gravações do clip de Retrato de
um playboy, outro rap da pesa-
da, que começa a rolar no final
de agosto.

Juixdifora in music. Pois é,
nos dias 08 e 09 de outubro vai
rolar o Juiz dc Fora Festival. O
evento pretende apresentar
uma seleção do novo rock na-
cional. O head Une da feslança
vai ser o Barão Vermelho. Esta
c a terceira vez que o Festival
acontece e os organizadora*
querem ter muita gente por lá.
Por isso, estão recebendo cd, Ip
ou fita demo, com release e
foto. Informações: (021) 226-
6745.

Am A

Seatlle c aqui. Ou melhor,
na Praça da Bandeira. Na pró-
xima sexta e sábado tem show
grunge no Garagc Art Cult. Go
Ahcad, Sears Souls, Filhos do
Papa — que tocam dia 22 —.
Cold Turkcy. Mickey Junkies,
Beach Lyzard, Planet Hemp c
Cactus Crcam — dia 23 — vão
afinar a guitarra em direção á
fria cidade de Kurdt Cobain.
No telão, lançamento do video
Television, da Vision Street
Wear. Os shows começam às
22h. As minas pagam 150 e
boyzinhos, 200 paus.

Já está rolando Ladrão. a
nova música de trabalho do
IRA! O grupo lança, até o fim
do mês, Música calma pra pes-
soas nervosas, o sexto disco da
banda mais paulista dc São
Paulo — e uma das melhores
que o Rock Brasil pariu. Nasi,
André Jung. Gaspa e Edgar
Scandurra ficaram trancados
num estúdio em Sampa, reve-
zando com Jorge Bcnjor e o
Okotô. Vamos ver se o espirito
do disco não é um crossover
entre o balanço suingado do
crioulo rei e a serra elétrica
sonora da japinha Cherri. Já
pensou, meu?

O xerox de Chet Baker mis-
turado a James Dean, Chris
Izaak está filmando Soliiarv
man. faixa do seu último disco
San Francisco Days. O clip é
dirigido pelo fotógrafo Larry
Clark. Ele é um daqueles dar-
lings dos enturmadinhos.
Clark acabou inspirando Gus
Van Sant, do filme Drugstorc
Cowboy, com sua estética feixe
de músculos dc garolinhot è
mostra para seduzir platéias.
Izaak, o baby face de voz ma-
cia. está em tur-ocnfquc ele poderia vir ao
Brasil para o Free Rock ou
Hollywood Jazz. Tanto faz.

Fito Paez estará no Brasil
em setembro para lançamento
do disco El Amor Despues Dei
Amor. O titulo do disco nio é
lá muito original, mas Fito é
um dos maiores representantes
do rock argentino. Por aqui,
ele i conhecido na versão da
música Trac Trac, cantada pe-
Io Paralamas. Pode valer a pe-
na ver o que mais o argentino
cabeludo tem pra mostrar.
Aguardem.

Numa das poucas come-
morações aos 80 anos do poc-
tinha, a Universidade Estácio
dc Sá inaugura nessa quinta,
dia 19. a exposição Mulheres
dc Yinlcius. São pinturas, gra-
vuras, desenhos, fotos e insta-
laçòcs inspirados nos poemas
de Vinícius. Nossas amigas
Flávia Maciel e Marta Zam-
pieri vão estar expondo. E a
modclo-vivo Valéria Sayão fa-
rã três apresentações de nu ar-
tistico, para quem estiver a fim
dc desenhá-la. Essa bagunça
começa is I8h do dia 19 e vai,
até 03 dc setembro.

Nessa terça-feira começa
uma programação quente dc
cursos c workshops da Video
Fundição, lá na Fundição Pro-
gresso. Entre os workshops.
destacam-se Existe alguma coi-
sa antes da direção? c Uma ou-
ira TV. Quanto aos cursos, vo-
cê pode escolher entre
assistente dc direção, produção
dc video c tv. edição e mais um
bocado dc coisas. Corre lá. A
matricula dos cursos custa
CRS 800 c dos workshops,
CRS 300. A Video Fundição
fica na Rua dos Arcos, 28, La-
pa. Tcl: 532.4308

Não dá pra negar, nc'.' Qua-
se toda menina sonha cm ser
capa de revista um dia. Mas
alguém já pensou em ser capa
dc livro? A Marques Saraiva
está dando essa oportunidade

às garotas, no stand da Bienal
do Livro, que começa nessa
quinta, no Riocentro. É que a
editora vai lançar a série Sueet
Dreams, que faz sucesso há um
bocado dc tempo nos Estados
Unidos. Voltados para meni-
nas entre 13 e 16 anos, os livros
falam basicamente dc amizade
e amor. Mas o mais legal mes-
mo é que você pode ser a capa
dc seu próprio livro. Quem
quiser tentar, anota: stand da
Marques Saraiva. Bienal do
Livro. Riocentro. de 19 a 29 de
agosto.

Mais Riocentro. A Jazzmu-
sic vai colocar seu livro parti-
tura do U2 nessa Bienal do
Livro. A obra vai estar no
stand Rockbook, da Livraria
do Rock por CRS 380. E o U2
vai estar nas bancas na pròxi-
ma quinta-feira c também na
Livraria do Rock c no shop-
ping do Circo Voador.

Senhoras e senhores, aten-
çào! Angus e Malcom Young
vão estar no Hollywood Rock
in Concert amanhã, ás 23h30
na Bandeirantes. O programa
vai mostrar Live at Caule Don-
ningtton, show que o AC/DC
fez na Inglaterra em 92. Au-
mente o volume de sua telinha
para ouvir Thunderstruck.
Shoot to thrdl. Jailbreak, High
Voltage. c Highway to hell, en-
tre outras. Delire á vontade.

¦ O Vacilou Dançou, da agitada Carlota Pbrtella, está fazendo treze •
anos. Para comemorar o aniversário, o grupo sobe ao palco com :
Presenças, um espetáculo inspirado cm poemas c textos do chileno Pablo í
Ncruda. Centra Falcão, Washington Cardoso, Adnana Racd e Carlos ;
Laertc (foto) são alguns dos bailarinos que mostrarão as coreografias :
viajante irrunrl. Telas c Denow. novo. Estréia nessa sexta, dia 20. ás -
21h30, no Teatro Nelson Rodrigues (Av. Chile, 130 - Centro). \
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Acredite: a DEMO e a mae do rock

disco no Japte
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Os Ncguinhos vcm do DF Maskavo faz hard reggae Ddja Vu Cok^urJccybon^o^l Ranicri, boa capa Aln^imtu^alTp^^

Foto* Marcelo ThoobaldNo lado direito, o Beach
Lizzards grava sua demo.
Na foto grande. tlagrante
do tráfico de fitas nu loja
Rock it!. no Leblon

Por causa do surgimento
desse mercado, outras pessoas,
além dos músicos, resolveram
investir nesse filão. Ronaldo
Pereira, proprietário do Groo-
ve Estúdio, patrocinou as
Demos dos Dogs In Orbit e .
do Dash, e agora está fa- J§
zendo o mesmo com a A|á?
nova dos Beach Liz-
zards e com o
balho solo de Fa-
b i AHPi|K ™

Leopoldino. J «hJ|"Com isso
consegui m É
e n-

EDMUNDO BARREIROS

¦ I M novo espaço está se
I I abrindo para novas

bandas: a venda de de-
mo tapes. 0 material que servia
apenas para divulgar o traba-
lho dos grupos junto às grava-
doras e emissoras de rádio, ho-
je encontrou um mercado
consumidor que chega a com-
prar centenas dc filas de alguns
artistas. Essas vendas, porém,
não dão lucro. Servem apenas
para diminuir o prejuízo dos
eternamente duros músicos.
"Não dá para recuperar todo o
dinheiro, só o das capas e da
copiagem, mas como também
vendemos pessoalmente, sem-
pre dá para tirar o da cerveja
nos finais de semana", diz Ba-
gu/hào, guitarrista do Poindex-
ter. uma bandas que mais ven-
de fitas nas lojas
especializadas.

Isso. porém, ainda o novida-
de no Brasil. "Mas o hábito
está mudando", avisa Fábio
Leopoldino. do Second come.
que vendeu mais de 100 demos
antes chegar ao disco. A fami-
gerada crise econômica é outro
motivo que leva as pessoas a
comprarem essas fitas, que eus-
tam entre CRSIOO c CRS300, e
estão cada vez mais sofistica-
das, trazendo encartes com le-
iras e informações técnicas."As 

pessoas não chegam na lo-
ja procurando demos, mas aca-
bam levando já que elas são o
produto mais barato", diz Ro-
drigo Lariú, vendedor da Spi-
der e um dos produtores do
College Radio, programa nu
Radio Fluminense FM que
abre espaço para bandas no-
vas.

A maioria dessas fitas você en-
contra na Rock It (Av. Ataulfo de
Paiva 1079, ss, Ij. 119 - fone 274-
5462) c Spider (Vise. dc Pirajá.
207. sl. 214-fpne 521-8040).
Cordel elétrico — Rock bem pesa-
do com letras c tempero nordesti-
nos. (553 - 2607)
Dash — Som pesado, barulhento
e despretensioso. (273-7280)
Maskavo Roots — Reggae rápido.
(061-224-0263)
Ranieri trio — Fita de primeira.
(552-5866)
CoM turfcey — O vocal de Sandra
Mendes é excelente. (011 - 883-
0882)
Beach Lizzards — (273-7280)
A tribo — Mistura de estilos bra-
sileiros. (259-1138)
NeRuinhos nojentos — Letras hilá-
rias. (325-8792)

trar nes- ¦
se mercado e
divulguei o es-
túdio". justifica
Ronaldo, que a partir
de novembro fará apenas
gravações e abandonará o
aluguel para ensaios.

André X. dono do selo t du
loja Rock It. também está de
olho nas demos e tomou um ati-
tude inédita: distribui-las. "Vou
bancar a copiagem do caaaete do
Dash cm troca dc exclusividade
para minha loja", explica. A gra-
vadora Rock it. aliás, è uma das
mais antenadas com essas fitas."Gostei do Second Come e do
Gangrena gasosa, consegui gra-
var os dois (o do Gangrena ain-

¦¦¦' mr Pau-
JT ,0' fx'1°

j#! 
' menos

íáf nisso, ainda
está atrás.

Bnip' , 
"Gravar lá é

mais caro", justili-
Wff ca Sandra, vocalista

/ do Cold Turkcy. Mas
WÈ com o crescimento desse
W mercado, algumas bandas já

pensam até em ganhar dinhei-
ro. "É muito difícil, mas se acon*
tece o que rolou com o Low
Dre;im, de Brasília, que chegou a
wnder 400 fitas, dá para tirar al-
gum", garante Ronaldo Pereira.

nfto foi
e

agora estou que-
rendo lançar o Dash
e o Beach Lizzards", ,
conta.
A febre das demos já se alastrou
por todo o pais, mus sem a mes-
ma Diria da capital carioca. São

\Á dirw Ítfíminf

Os Neguinh os vem do DF Maskavo íaz hard reggae Ranieri, boa capa A tribo mistura a MPB

em a mu. a turmu de minhocas dc'Mawi. Em bu ixoKfura >s Tattoo, o cubcludo

^^^^^^^^^^^^^^^Hloucos", 

resmunga Andre. Para jM 7 ^I8I£h1

aoeitar. Agora An-
esta servindo ao Exercito cm > W::^ -t I J-v

^^^^^^^^^^^^^¦Rescnde 

e, not fins de semana, •••!&* M. \ M

vivem na pequena vila, en- WjjWp> HR I
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Ira do Aquário
pra boi dormir

m~t
iifxAUA também é vista airno
o recanto ideal p;ira viver e traba-
lhar sem "a nnia das cidades".
Marcos, tatuador, vive lá há dois
anos. Mudou-se quando conhe-
ceu a mulher . "Eu morava no
Amazonas. Conheci a Ré na Ba-
hia, andando. Dai vim viver com
ela", conta. É isso. O atelier dele
fica no centro de Maromba e fun-
ciona como um pmnt para os ca-
beludos locais "curtirem um in-
censo e paz".

Os vales, os rios e as deliciosas
cachoeiras serviram de chamariz
para os deserdados, que buscam
"procriar uma sociedade alterna-
tiva". Elcione Carvalho, de 16
anos, passa todo o fim de semana
com a avó cm Maringá. Ele não
entende muito bem a filosofia hip-
pie e diz: "Alguns são muito le-
gais. Outros, não". A Era de
Aquário veio para ficar. Lá em
Mauá, é daro.

nários, outros enfermeiros, ou
ainda advogados. E contrariando
o espirito anticapitalista dos hip-
pies. há quem deseje até ser pubii-
citário, como Rosely, que adora
uma TV. As minluxas — como
são conhecidos os que nasceram
no local — debocham bastante
dos cabeludos. " Eu tô pcnviruio
seriamente em ser hippie. Só não
sei se vou deixar o cabelo crescer",
responde André, às gargalhadas.

BAIXARIA AQUI

COMEÇA CEDO!

A
H (idade também tem o seu
horário nobre. E pra competir -
que pretensão - com a telinha,
nós colocamos no ar. Remeec-
ter. a sua novela das oito. Só que
na Rádio Cidade. Uma satira dc
Renascer, os capítulos estão es-
palhados diariamente em três
horários: às 8h. é claro, ás I4h e
às I8h. Nos dois últimos, chama-

dos "Vale a peniba ver de no-
vo", a Cidade reprisa o episódio
da manhã.

A produção da novela e feita
pela Vanessa Riche, pelo Renato
Bruno (locutores que interpre-
tam vários personagens), Sérgio
Loureiro e essa que vos escreve.
Num clima de bastante descon-
tração, as histonnhas vão sendo
criadas e já estão dando o maior
pe. como foi o "Caso CP", que
falava de Paulo César Farias fo-
ragido em Ilhéus, ou ainda o"Rap do arroto", onde Damião,
muito mal educado, improvisa
um rap num restaurante.

E NEM OS DUENDES

ACREDITAM NELES!

CDs DO J0RDY

E 300 WALKMEN

BIA ILIACOPOU LOS

J ORDY também visitou os es-
tudios da Rádio Cidade e deixou
uma paradinha pra vocês. Os
primeiros que chegarem amanhã
no prédio do JB (av. Brasil. 500,
térreo) faturam um CD desse
camaradinha de um metro ai da
foto. Só tem um detalhe: tem
que trazer uma fralda. Epa. não
pensem que è para ele. Jordy já
largou as fraldas. É pra galera

da rádio que ficou babando pelo
moleque!

E em setembro a Cidade vai...
Dá dá dá (em coro). Vai te dar
uma enxurrada de Walkman.
São 300, dez por dia. E pra ga-
nharé muito mole, inclusive, vo-
cc já pode ir ligando 585.1029 e
se inscrevendo. A partir de Io de
setembro, a gente bate um fio
pra sua casa c vooè atende o
telefone logo dizendo:"Rádk> Ci-
dade Dá dá dá". Na hora, fa-
tura o seu walkman pra ficar
sintonizado na rádio dez do Rio.
Não esqueça, são dez por dia.
Miséria pouca é bobagem!

Moradores do
Mauá... EEEta
gente-cabeça

PAULO 

REIS

OS anos 60 foi Woodstock
com aquele lamaceiro todo. De-
pois, nos 70, foi Arembepe com os
baianos se misturando aos hip-
pies. Eta vidão. Agora, se você
quiser encontrar o último dos ca-
beludos. vai ter que subir até
Mauá. Lá é o tal lugar onde vivem
aquelas pessoas que acreditam
que 

"quem não dormiu num slec-
ping bag nem sequer sonhou".
Mauá tem um astral, uma ener-
gia... Opa. se continuar avsim, vou
acabar abraçando árvore. Mas o
que será que pensam os adoles-
centes que não viveram o movi-
mento e vêem aqueles hippieetuk

se instalarem, com suas llautas de
bambu, lá nas montanhas?

"Quando é ferias e esses cabe-
ludos vêm para cá, é até legal.
Mas, quando ficam por aqui uns
quarenta anos, é muito chato",
diz Yara Nunes, 15 anos. Seus
amigos Siriey Nunes, de 19 anos,
Tererinha Diniz, 18, Rosely Ne-
ves. 15, c André Freach, 19, con-
cordam. "Parece um bando de
loucos", resmunga André. Para
ele, que deseja viver sempre em
Mauá, é difícil aceitar. Agora An-
d ré está servindo ao Exército em
Resende e, nos fins de «mana, é
obrigado a conviver com malucos-
beleza.

A maioria dos adolescentes
que vivem na pequena vila, en-
crustrada na serra da Mantiquei-
ra, tem preocupações com seu
dia-a-dia.' Uns querem ser veteri-

vi o Jordy (Herodcs, onde você estava?) na CIDADE!
————————  
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Garotos que

•m <;6cs do moradores. eventos tic
Marcos Vtntetu* ^tfsnhoi d« At- •
m«tda 2, anoa Marco, A C ^P0** CUltUmiS.

m U miao era um montc dQ conU,bl,(<Jrtdo na MMWa Tam. clcs cairam do vez nas grapas
I ^ dc ncgros dizendo que t*m sonha «m »«r jogador do futo- da midia. 0 Ritual Rap abnu'.V.'.

1 1 eram o tai. que nin- SgS/mKS^^m\ t>oi - Fora Parreirai - o toniar a o show do goto negro Luis Mc-* •'
xm vida nos Estados Unidos Goata do . . .

gucm podia com oles c que roup..• doto*>itpod«rap«m.n- •.: lodia. Kcnia do Juventude .
justiga era ma tar um policial cano. Dosses todos. « o mai# invo- acha quo 

"isso so deu depot t> > •
hranco. Essa era a realidadc c"d0 0 vaidoso no Rnuai Rap oio qUC Gabriel Pensador a pate-
do rap na America do !co T. : Z°ZT* ecu nos jornais falando quo
HojC nao C SO CSS<1 til 1*111 U CJUC 96 nAo so moto rnuMo nas coroogra- tTUltOU 0 prcsidcillc .
tagarela. Tom gente falando has <>oconiumo o ro»to t> com etc \jas o quo clcs quorum , e
cm igualdade c pa/ e amor. falar da violcncia do sou dia a
onda c rap cabc\a. dia. "A conic costuma abordar....
o Arrested Development, quo temas sociais como infantid-
se da ao luxo do ter um guru. ^: die. situapao politica

do piiis.
dc ^do

do

formado

(Ultra do : 
^6

todas

çòes do moradores, eventos tJc
rua c espaços culturais. Agora
cies caíram do ve/ nas graças
da midia. O Ritual Rap abjcTw.V
o show do gato negro Luis Mc--
lodia. Konia do Juventude
acha que 

"isso sc deu depoit»
que Gabriel Pensador àpate-
ccu nos jornais falando que
matou o presidente". —

Mas o que eles querem,ê
falar da violência do seu dia a
dia. "A 

gente costuma abordar,
tomas sociais como infantiei-
dio, racismo, situação política
do pais. extermínio dc menores .
o depredação do planeta" di/
Ce MC. A associação Atitude
Consciente, que fica na Lapa.
reúne aos sábados os grupos
Geração Futuro, Conscièneia*
Urbana, NAT, Damas do
Rap. Justiceiros, Radical Ra-
pres, MC Zeze o MC Mi.

No melhor estilo negro com
consciência, os grupos estarão
no disco Tiro Inicial — uma
coletânea com 6 grupos: Filhos
do Ghoto. Poesia sobro Rui--
nas. Consciência Negra Attiu-
de. Geração Futuro. Nat o Da-
mas do Rap. O paralelepipcdo.
ó produzido por Renato Cor-"
roia Jr para a Radical Rocords,
saindo ainda este mês. Neste
trabalho, cies se uniram na fai-
\a Filhos do Brasil o fazem
uma homenagem a todas 3£

^rnãesdo Acari. =

PAULO REIS Marcos Vtntctua Paranhoa do Al-
molda 21 nnoc Marcos 6 auxiliar
do contabilidade na Mosbla Tam-
b^m sonha om sor jogador do luto-
boi — Fora Parroiral — o lonlar a
vida nos Estados Unidos Gosta do
roupas o do todo tipo do rnp Bmori-
cano. Dobsos todos, é o mais invo-
cado o vaidoso No Ritual Rap olo
dA palpito em tudo o todo mundo
rospoita Marcos bato um bolâo e
so nâo so moto muito nas coroogra-
tias do coniunlo O rosto é com elo

m O início era um monte
s dc negros dizendo que

X 1 eram o tal. que nin-
guem podia com eles e que
justiça ora matar um policial
branco. Essa era a realidade
do rnp na América dc Ia* T.
Hoje não é só essa turma que
tagarela. Tom gente falando
cm igualdade o paz e amor. A
onda ó o rap cabeça, como faz
o Arresiod Dcvelòpmont, que
so dá ao luxo do ter um guru.

Por aqui a turma anda uni-
da e montou até um centro dc
reuniões. Filhos do Gueto.
Poesia Sobre Ruínas e Juvcn-
tude Negra Consciente são
grupos dc rap que vieram dc
Realengo e Niterói. O Filhos é
formado pela dupla Cê MC c
Gas PA. o Poesia por RI e R2
e o Juventude por Konia. Da-
nicl o Luis Carlos. E tem tam-
bem o Ritual Rap que vem de
outra praia, do Catumbi. c está
espalhado nessas fotos ai na
página.

Todos eles usam base pró-
gravada ou então um disco
instrumental de outro grupo.
No Ritual o que encanta é o pit
bo.x (ou a batida musical feita
com a boca imitando sons). Os

grupos já tocaram para todas
as comunidades, em associa-

¦ ' ¦ —-—— ¦ 1 —-mmmmmmmmmmmmmmr-
10 j domingo. 15/8/93 BA*»Ér JORNAL IX) BRASIL

O que eles ouvem; Bobby Brown. Harmmcr. Shay. Bo\'s II Mcn. Bell Bcv
Devoc. TLC. Anothcr Bad Crcation. Racionais MCS, Pavilhão 9 c Gabriel
Pensador

Onde eles compram discos: DJ Shopping. BilhoanJ. Modcrn Sound. Vinil-
mania. DJ Point

O que ictfera: macacões dc aviador americano com apliques de fbrcs.
«imbolos de automówns: eardôes. gorros de lã usado por skatistas. bonés, tênts
de rano alto importado, casacos dc pck: de carneiro, coletes tipo atlkyc

O que desejam: serem reconhecidos pelo seu trabalho c acahar com o
preconceito contra o rap

¦ Do que nio gostam: violência, extermínio dc menores, estupro de meninas no
subúrbio, fome. mi«ria c descaso das autoridades para eom as vidas. O pior

Sue 
pode acontecer com cies é ser parado pelos policiais. São sempa- maltrata-

js. Mas eles querem mudar isso

O criador das
coreografias

Alex Dutra Pinto, 25 anos.
Alex' D. Trabalha como auxi-
liar dc escritório num laborató-
rio farmacêutico. É um dos me-
lhores bailarinos do grupo. Seu
maior sonho é conseguir algo
no futuro que lhe permita dan-
çar no mundo inteiro. O que ele
mais gosta dc fazxT é inventar
coreografias para o grupo.

Jogar BOLA o
dançar muito

Carlos Alberto de Miranda, 17
anos. Da Lua. Trabalha na Sa-
moc como ofjue boy. Escreve a
maioria das letras do grupo. Da
Lua tem uma melodia fácil c
rápida na cabeça. Consegue cs-
crever uma canção num momen-
to. Seu maior sonho e ser joga-
dor dc futebol. O que mais gosta
dc fazer o dançar, lógico.

O mala novo
6 o poliglota

Kudson Rovede Brandào. 17
anos. Ou Radson' B, Estuda in-
glès e dorme. É o caçula do
grupo. Ele c quem faz as letras
junto com o Da Lua, no Ritual
Rap. Como o resto da galera
do Ritual, seu maior sonho é
conhecer a América c ser feliz.
Escuta Boys II Mcn, Bell Bcv
Devoce Shay.

Orando sonho
do voar por ai

Laís Gáudio Alves Coviano.
21 anos. Luis só estuda. Seu
maior sonho e conhecer os Es-
tados Unidos. Luis também faz
algumas letras para o Ritual.
Seu estilo é mais para o New
Jack — uma batida melódica e
dançante. Ele gosta dc TLC.
Shay. Boys II Mcn e Another
Bad Crcation. Bom gosto.

Esto 6 o mais
bom-vestido!

Jorge Luis de Oliveira Cam-
pos. 25 anos. Mkhacl — nin-
guém sabe a origem do apelido
— é o estilista oficial do grupo
e faz grande parte das coreo-
grafias. Seu maior sonho é fa-
zer uma coreografia para Paula
Abdul. Sonha baixo, o amigo.
Michacl como seu xará Jack-
son. dança bem demais.

O ídolo dele é
Bobby Brown -

Carlos Eduardo da Silva. 24
anos. NeguetY Ele também
pensa nas coreografias do gru-
po. O Carlos Eduardo dá um
duro desgraçado como auxiliar
adminstrativo c sou maior so-
nho é viajar para os Estados
Unidos o Europa para dançar
Ncguefs faz música o dia intei-
ro c Bobby Brown é seu idolo...
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Do lado de ca

O Cine Arte UFF comemora 25
anos em setembro com duas mos-
tras: Sem anestesia e 0 inferno são
os outros. Entre os títulos, O deses-
pero de Veronika Voss, A comilan-
ça, Ciao Maschio, Noites violentas
no Brooklyn, e muitos outros.

A força da rafa negra, de J. G.
Nascimento, esta na mira da libera-
ção da verba para o cinema. No
elenco, Ruth de Souza, Milton
Gonçalves, Antônio Pompeo e An-
tònio Pitanga. Como ator convida-
do. Grande Otelo.

Carlos Frederico, diretor do lon-
ga Lerfà A/ú e dos curtas Soturno
de Goeldi e Isto c Lunar tine, dará
um curso de Cultura Cinematográ-

Nada menos que nove continua-
ções estão sendo rodadas em Holly-
wòod. Entre elas estão Mudança de
hábito 2 (Sister act). Quanto mais
idiota melhor 2 (Wayne's World 2),
Meu primeiro amor 2 (A/,V glrl ),
Beethoven 2 (o cão bernardo e não
o músico), Karate Kid 4. E por ai
vai. Não está prevista, por enquan-
to, uma continuação de Jurassic
Park, mas nunca se sabe.

Ângelo, uma novela inédita de
Luchino Visconti. escrita em 1930,
antes de sua estréia no cinema, foi
descoberta e será lançada em se-
teitlbto, na Itália e na França.

Os argentinos começaram na
sexto-feira uma mostra de seu cine-

fica a partir do dia 18 no Centro
Cultural Cândido Mendes.

O Centro Cultural c Informativo
do Consulado Geral do Japão está
com o regulamento de inscrições
para o 37° Concurso Japonês de
Filmes e Videos/1993.

O Instituto Gocthc patrocina
uma retrospectiva do cineasta Kon-
rad Wolf a partir do dia 23, no
Estação Botafogo, com exibição,
entre outros filmes, de O chi está
dividido.

A 20" Jornada Internacional de
Cinema de Salvador vai ao ar de 9 a
15 de setembro com o tema "Por

um mundo mais humano".
Quem parte leva saudade.

Do lado Hi I >
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Mudança dc habito; outro

ma recente, cm Miami. No cardá-
pio, dez titulos, cota impossível de
ser preenchida pela produção do
Brasil dos últimos anos.

A tradicional dama que segura a
tocha da Colunibia Pictures perdeu
alguns quilos para o lançamento de
O último grande Iwròi (LáSt actiOn
hera), com Schwarzcnncger. A bi-
lheteria do filme também.

O diretor inglês Michael Rad-
ford — 1984 e Incontrolávél paixão
(H hite miseliief) — engrena um iil-
me sobre o exilio do poeta chileno
Pablo Neruda na Itália, nos anos
50. No papel principal. Massimo
Troisi.
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Mostra de curtas
Começa na quinta-

feira a festa do curta no
Mis de São Paulo. O
longo cardápio inclui
263 filmes de 30 países,
curtas premiados nos
principais eventos in-
tcrnacionais, 25 convi-
dados internacionais,
mostra de 21 titulos da
atual produção ameri-

cana, programa dedica-
do a dois artistas multi-
midia — a alemã Dore
O. c o brasileiro Arthur
Ornar — e um panora-
ma dc 55 curtas brasi-
leiros realizados no úl-
limo ano. além de
filmes da BBC. Prome-
te.

 WlffiStiKH
Rita Lee faz papel
Raul Seixas cm curta

Olvulo

No MIS os filmes dc •
Dore O. acima

Paulo Augusto
Proença Rosa, da asses-
soria dc marketing do
Laboratório Lider. fez
um alentado levanta-
mento da situação do
longa-mctragem no pais.
Ele somou a existência

Projetos à vista
de 128 projetos (lidera-
dos pelo Rio. com 55,
São Paulo, com 31 e Bra-
silia, com 25). além dc 16
filmes prontos e 21 pro-
jctos de filmes para TV.
Tem dc tudo: de A vida
amorosa de Franz Kafka.

de Bia Lessa. Lost
Zwvig, de Silvio Back; O
testamento da rainha lou-
ca, de Neville dc Almei-
da, com argumento de
Gláubcr Rocha, c muito
mais. Se um terço dessas
intenções virar filme,
imaginem a festa.

B H0R0SC0P0 MAX KI.IM

• 21/3 a 20/4
7%Vantagens

profissionais
que se acen-
tuarâo nos próximos dias. SatlalaçAo
pessoal com lucros a novas oportunl-
dadea. Mostra-se mais dado ao cari-
nho no relacionamento Intimo. Carên-
cia «letiva em período Instável.

TOURO • 2W4 a 20/5
A semana su-
gere ao nativo
um comporia-

QfcMEOB • 21/6 a 20/6
Você conta
com boa dis-
posição pro- mm,

mento mais tlrme e constante no ira-
balho e em seu relacionamento pes-
soai. Finanças valorizadas. Em
família e no amor. evite influências
externas e estranhas. Sensibilidade.

tissional e financeira. No entanto,
mais forte influência dos próximos
dias diz de seu futuro afetivo. Novida-
des que deverão alterar perspoctivas
o seus rolacionarnentos.

CÂNCER *21/6 a 21/7
Estabilidade
material e
equilíbrio ti-
nanceiro poderão ser encontrados na
semana. Dias de manifestações de
apreço que o agradarão, especial-
mente na segunda metade da sem a-
na. Sensibilidade e equilíbrio.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Com dias es-
tAveis quanto
a suas flrtan-
ças e negócios, você torá um período
tumultuada, com riscos tones de mu-
danças em seu relacionamento mais
Intimo, leso pode aletê-lo seriamente.
Pense antes de agir.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Muita sorte e /"alguns tmpre-
vistos que se
revelarão vanta|osos fazem a marca
distintiva da semana. Pessoalmente,
você podorA agir de forma impensa-
da. Compensaçóes fortes no amor.
Romantismo multo acantuado.

• 33/9 a 22/10
Planos con-
cretizados.
Criatividade
que ae toma acentuada e lhe darA
vantagens. Dias de reallzaçAo pes-
eoal que poda se refletir em sua vi-
vAncla Intima. Nâo seja exigente
quanto ao amor, ora em tase regular.

I L0G0GRIF0
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- TOTAL MUTUAS DA
PALAVRAi II

Consiste o L0G0GRIF0 em encontrar-se*
determinado vocábulo, cujas CONSOAH-
TES;|á estáo inscritas no quadro acima
Ao lado, i direita, è dada uma relação de
vírrte conceitos, devendo ser encontrado
um sinônimo para cada um, com o número
de letras entre parênteses, todos começa-
dos pela letra inicial da palavra-chave As
letras de todos os sinônimos estão comi-
das no termo encoberto, respeitando-se
as letras repetidas.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Busca de no-
vos caminhos
o opções Fa-
vorecimento para as mudanças. Oua-
dro que realça uma forte disposiçAo
ao diálogo com amigos e parentes. No
amor, seja mais dado a manlfoste
suas carências, sonhos e vontade..

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Solução de í
problemas fl-
nanceiros em
dias de vantagens tncomuns para o
nativo. SatisfaçAo torto quo se mostra-
rA em novas oportunidades no amor.
Afetivamente, a somana será decisiva
com estabilidade e retribuição

capricórnio • aa/11 a ao/i
Seu compor-1
lamento, mais
firme e sego-1
ro. moldará uma semana positiva,
oçm acontecimentos signittcaWvoa e
decisões importantes. Criatividade
que o lavarA a lucros e vantagens.
Equilíbrio emocional acentuado.

tf CRUZADAS NUMÉRICAS
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I CINETESTE

1) O Cineteste desta semana pega
pesado: só filmes sobre viciados,
alcoolismo, drogas. Um clássico do
gênero, Farrapo humano, dc Billy
Wilder, rendeu um Oscar ao beber-
râo do filme. Quem?
a) Cary Grant
b) James Stewart
c) Ray Milland
d) Oary Cooper
e) Stewart Granger
2) Outro que bebeu até cair foi o
cônsul nada honorário de A sombra
do vulcão, interpretado por Alberl
Finney. Quem dirigiu?
a) John Huston
b) John Ford
c) Peter Bogdanovich
c) Don Siegel
e) Ulu Grosbard
3) E Judy Garland comeu o pão
que o diabo amassou como mulher
dc um astro alcoólatra no clássico
Nasce uma estrela. Quem era o be-
berrào?
a) Rex Harrison
b) James Mason
c) John Wayne
d) Ray Milland
e) Gene Hackman

I BI bI jf${'iwiTM.
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AOUARIO • 21/1 a 19/2
Maior
dada passos
e momanfo
com meihora nas condições materiais
ser Ao a marca distintiva de uma sama-
na tavorâvei em seu Unes manto geral
Carência aietiva que se mostrar* muito
intensamente nos próximos dias.

i • 20/2 a 20/3
Sua semana
poder* ser
marcada por
corto desAnimo em razAo de proble-
mas lisicoa. Apesar disso, sAo boas
as Influênclss que moldam interessus
materiais e vida pessoal Distancia-
mento a intranqüilidade no amor.

I CRUZADAS CfHJsWm

Nâo sflo dados os conceitos. Cada número correspondo a uma letra A partir dos números e letras fornecidos, completar o restanto

4) Katharine Hepburn deu um show
como a viciada em morfina era
Longa jornada noite adentro. Quem
dirigiu?
a) Andrei Konchalovsky
b) Norman Jewison
c) Howard Hawks
d) Arthur Pcnn
e) Sidney Lumct
5) Apesar de um resultado bem
próximo do titulo, o (lime Abaixo
de zero, dc 1987, sobre universitá-
rios viciados em cocaína, mostrava
um ator em ótimo desempenho,
que nos últimoa anos andou dlspu-
tando um Oscar (ator principal).
Quem?
a) Tom Cruise
b) Tom Hanks
c) Robert Douney Jr.
d) Denzel Washington
e) Kevin Kline
!c; 2b; 3c; 4e; 5c.

Judy Garland foze o papel
principal na primeira versão
do filme Ndftce uma estrela

I— 1 -ca-
Oa parte de cabelo que. «m
carta penteado feminino,
ostenta rte cada lado da
to«ta. con|unto do iamllins
pormanontomonto a*ao-
ciadas quo vivo om dotor-
minada roglào. com cuitu-
ra a tradiçOos comuns 8 —
cai no da vaca. saldada o
om mantas. 9 — doutrina
poln qual os lonOmonos
roallradoa no p/osanto »o
tonam r«alijado do modo
an*k>oo nas apocas ooolô-
flícas passadas ti — cor-
puHCuio rolottvamonto
orando quo s« oocoolra no
Interior das cOlwlas a con
tém outro co<pui»cuk> mo-
r>Of, poç« ô« torro ©m torno
da qual so onrola um con-
dutor para constituir um In-
dulor. 12 — designação cgp
mum a certos ornatos do
podra polida quo en>
contram nas urnas lunar*-
ria* de antigos povos abo-
rlglnes invólucro calcário
ou oórnao d* oertos ani-
mal* espocialmonto os
molusco*, quo tom a Isco
Interna raveatida do ma-
drnperola. utliuada no la-
brlco do botôoa oOtetos do
adorno, etc . 13 — cholo
tujpromo da roiiQiAo t>udi»-
Ia. restdento no Tibeto. so-
borano espiritual dos la-
mas: 15 — tom proponsAo
ou Inclina»;Ao par*. 18 —
haste comprida, mòvoi o
geralmente articulada, na
qual ae prendo o rmcroio
no. o quo pormito acompa
nhar o artista que se movi-
monta no palco 16 —

flttanréa ramultanto do do-

1 I I r~

-==11=11=]

Hpa ™

t* maps

Ifir

-!==¦!== 
I

formação crônica na artt-
eulaçAo do primeiro meta-
tnrsiano oom a lalanQa
correepondents do prime*-
ro pedsrticulo; >0 — torça
ou poder netursl que pro-
dui os is na me nos do Mp-
nofisma; II — «ada um
do* caracter**, *nt forma
d* hasta com eso*lhos,
que compunham a escrita
alfabética usada pato* po-
vos germânico* deede co-
me«o do **0uk> III aM co-
maço do século XIV. 22 —
espécie de f*v* usada pe-
Io* negro* de Bahia como
imidiniamu. em quarMda-
d* mui mmmm t*—
se da antena sus «touns
smmaw a»»USm no rosto.

M raUs (Hl Hootlf*
p*e>0 dos livro*: 26 — o
grau oxtromo do onlado
comatoso, caracterizado
por um astado iet*rgico
que roaisto aos e*timulan-
te* mais anerglco*. 28 —
intorjaiçSo de chamamen-
to. de apoio 20 — voraz.
gluMo 90 — ponto crânio-
métrico, na linha media da
base do crânio, soO o bor-
do anterior do buraOO occl-
pitai
VMrrtOAM — 1 — grande
aoano de palha com que

limpa o trigo e outros co-
reais, prato grande om quo
os marinheiros comem 2
— posto am ação. aplica-
fto ao Indivíduo om tramio
medlúnlco. ou ao porso-
guldo por algum espirito
malOlico. quo atua sobro
olo. 3 — dix-so do lonô-
mono. aparelho, engenho,
otc . om quo m» proceaaam
reaçOos de cisão ou fissão
nuclonr. controladas ou
n*o * — calha ou sulco
para r»^coítmonto do água
o doutros líquidos: destilo-
úoiro 5 — quo pfOdu/»m
líquidos somelhanles ao
etoo. 6 — («Io* lndl*na) o
Absoluto o Senhor. 7 —
cativa com amat>tl»dado«
traia cfxr» carinho fl — ma-

CANTtNHO DOS
OARAKUTO*

o a* a
çào, petrooinada pelo
eonfrade OOROOMMI
(DAMCV VNMM) e n* a
m*ms*kM**e 4o W,
hoje VP (JOSa JBSUS
dias om iunvaoo), Ho-

 imfriái BI
POSTA. aSi ilSl «tea
o I'iapsws*»a4 per ee*a
CRUZADAS. Veaaea

^ • I

lar iaI eicedent* am servi-
Cos d* terraplanagem, os*
cavado em corto* * nAo
aproveitado em aterro*, o
qual é depositado tora do
tocai das obras 10 — pe-
dra rosa. que S um «iiícato
natursl da magneeto. lefro
s aiuminte ((«,>: »4 — um-
dsds ds medidas agrária*,
eouivalents a lOOm* tr —
dlt-se d* Indivíduo quo
atingiu pel* maturidade
sxprsss* em termds de
sdequad* Integração ao-
ciai a adequado eonfrote
das lunodes intelectuais o
emocionais. 19 — grande
lesta d* Pérsia. PO primai-
ro dia do ano par se no dia
em que O Boi passa no
signo do A rios no oquinO-
c»o da prtrnavora, 22 — o
espectro solar quartzo Ir»-
sado 23 — unidade de me
dida de dose abaorvida.
igual à quantidade da ra-
diaçAo ionizante que pro-
voca em um melo a sbaor-
cAo de too ergs de energia
por grama do meio 25 —
corda com que uma em-
barceçâo reboca outra ?6
— venha cA'. 27 — dous da
vida

nendo para a VR ae (o*e
(oai) >ai-ooa*.

CHARADAS
METAMORFOSE A0A8

(troca do uma letra)
t. NAo pode alagai <*ue»-
quer MOTIVO el«w*M>

SS.S<«)ALTER-COO
D6SCNFAOOS
Jacarepeguâ

t. Mata otm asaaMrt

PAR OK PARES

• lM**m

WLCÍU.V — PASSATEMPOS
BÍBLICOS — Tliuca

4. Malta euldetfe «tis
pas so nirac ae MM-
QO. s<S)
AROOS — CEC — Brasília
SOLUÇÕES DO NÚMERO

ANTERIOR
HORIZONTAIS — carci
nomai ariano anu. rotro
venda com. saMq amoti'
Ira le it. abir; tarol: uva
brlai ale*, tona chalé, uso
gena tVIRTIC AIS — carcoi
•reometroa. ritmo: c*r
inositol. novar: mandibu
laa: andarivei su*. «rales
ahn
CHARADAS INIOMO-
ORAMAS< t. pel^elai a.
ateaiSe/ateo. MITAMOR-
POSSA O A Si S. impor/

As respostas do Loçroçrifo. das Cruzadas Numéricas e do C me teste estão na pAgtna 15 Corra i ST ao. 4 — Sotefogn — CEP aa.2 70.070
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"ESTA BEM", Dl&SE O SATO. 7P06&0 A
DESSA VE2 ELE DESAPARECEU r^/QO. I FAZER IS60-) r^ jZciyLENTAMENTE' TEnM'|NANDO

j|jF

%/MSWl
MAOHUÇ.QQ •'

que In
MOTO-)r>-tC
R\sta?J>x m

O CARRO PAÔSOÜ POR Cl-
MA DA CtRGA,VOOU GO-
LBRE O Q«A-
Vmapo E^/vra/s

12 o domingo, 15/8/93 IORNAL DO BRASIL
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BEM", Dl&SE O GATO. E
DESSA VEZ ELE DESAPARECEU
LENTAMENTE, TERMINANDO PELO

G ARFI ELD

LEIA ALGUMA
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w r»

GCON0MI& iCiNEMAj
Hu&>. POLÍTICA.
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ACHO QU6 \ ( NAO &e PREOOUPt^/-SOU FORMWOI l/V MESMO?VPOOS REIAXARA 3*^7 ~
WAO t LIMA \ VaWOO.. Ft'SlCA. POSr /Jft r^c ssNTOj ESTE 6RlNOUtCo) ^'TlOi, 3
BOA^S^AR

OH, Nfio! AqUa.A ^ n\i\ 9k (js. 1,1 HA HA HA\ J\
(JUNTA BSTA 6E S/^t^CSr^ *. 1"©^^ ' DESCOLPEL VVK

Wz&M B i

NÃO 56 PREOCUPE
_ AM1QO... i )/ SOU FORMWO'/EM FÍSICA. PQ&-

/so me garau-
TiRQUE ESTE,

BRINQUEDO ESTA
,BASEADO EM
\SOUOOS PR1N-->\CfP\C& CIEN-
fNJIFICOS. >

POOE RELAXAR, >
E6TE BRlNOUtCO
£ INTEtRAMEN-/
\ TE... j—

E V,E6V0?>
R ME SINTO

ÍWAJS
RELAXADOu.

acho ÇOE .kjAo É ümAl
BOA SEMTAR
AO MEU
UDG..TE-
MHO PÂNJCO |
PE I
PE

h vr; NÃO PRECISA
S£ DESCULPAR
ESTOU PRests
A VOMITAR

oe

U*'""

OH, NÃO! AÇÜELA
(JUNTA ESTÁ SE

. soltando !

A8 > /~7AoNTffliy^|0MJ '• 
¦ 

I

JbRB) WssssMfTtr. W.i'.s" 2E, E?Js

n^HK

FOSFORQ3 ?. ..
,00 CAPA/você Hl)NCAfc\

PARA PE 6E tÁV
BALANÇAR 
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60 RECEBO j>
CONTAS E MAtò

CONTAS.' J

'tOMTRS.

CONTAS],

ENTENDO... >"IMEDIATAS"
SÃO AOU5LAS
QUE você VAI .
sPAGAR

DIVIDI MINHAIV 'IMEDIATAS* E
G0NTA6 EM . "ADIAVEtó".
DÜAS RLMto 7^ 

tfiti-KZFit $fiN WH^ih
Sf\1i sKW $p/N 5PIH ^PlH
..¦^flíK^H SPltyjjjl

...A/ O CARCBREI-
RO ABRB A PORTA B
S5MAGA VOCê NA

parepb.

PIA AP06 DJ-A
VOCê REFAZ
kE9SA TEIA...

SAO AQUELAS ÇUE^venhcTaoiandò ^
jrANTO TEMPO... ^

... QUE O ,
PERÍÔO E' IMEDIATO

ffe. / <2ue NÃO
iW^)( AFA&TA' 

BLTJ PA ^H POffTA? ,

OOSTA
VB 6ER
ESMAGADA

NA 0
PAREDE? ,

/ MA£> >
&OSTD DE

VIVER
PERIGOSA'

. MENTE 1 .

PEPTU
PB , '

ROBÓTICA

OS HUMANOS 5E V6t)Al.» PERUCAS.-OPgRA*
PREOCUPAHA UM RA£<5g& PUA'STlCAS...T\MTl>-
BOCAPO OOM A \^ír^WfisflA6 Prfat-
^ \ m «PAPE! \jF¥rC /***)?$*

PUXA, ERNIE:
ÜA LEU E&TE

' o/, m«/ cevei;
UM Lobisqmçm!
irrX^D

47/CA BW RALA DB UMA ft4í> C» MWHVHO ... POR QUE ELES
PLESMENT^. NAO APEI¦Cantam b BOTÃO DE "REStT

PÍLUUAS OietéTlCAS-.
_ / CREMEE»...
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A ? Alteiacflo* do ultima bora na programacAo puMlcada rtattatlo do raaponaabllldadadoa

A"\b rTiviruA <*». copk^MM. 3M —
^1 \l I 1 Pj M A ¦I*1" * 1DM0. 18X20. 20D30 S*b e dom. a part* dawr» JE 18h20 Art-FaMon Ma# / (Eaoada da Gtv*a.890 - 322-1268): (14 anoa)

jj2[>«£ o caaamanio da David a Diana a amaatadp patomiilontrio John Gaga, qua ofarac* ao caul urn
,: -\ imiMo da dOlaraa para paaaaf una noiia com

'^: ' UMA MULHER PARA DOW (Mad dot »"<tH. OfafyJ. da John McNaughton. Cam Robart da
Nko. Uma Thornton. BUI Murray a David CaruaoStat-Copaeobona (Rua Batata Rlbatro. 602/C —
268-4888): 14b40, 16b 30, 181)20. 20h10.

OobiaAunipmoniminalaoWUdoqMacldanial-
.,, ¦"*"*¦ **>v* • vMa do gangatar • agtou Mito.Como form* da racomponaar o aalwdor da km(Ml. Mito praaalona-o a acoitar Glory como um

praaama pot uma aamana. IM praaama >t eoto-ca-to am (ituacio compticoda EUA/1BB2.
|. :^ 

" jife'H •?•^WB DENNIS ¦ P1MENTMNA (DannH tha mart*.
,:P% "-" -V da Nick Caada Com Maaon Gambia. WalterMatthau. Chriatophat Lloyd. Rohan Sum on a

. '-i,. Joan Plo«*rtght Pkamtt (Av. Copaeahana. 380
A ^K*T — 288-4491 ):a*h. a dom.. «a18h. 16M0 «/unf.' J^dmSt^mk:. Tkuco (Rua Conda da Bonftm. 370 - 284-' *A 'ft W76> «M» • dom. ta 14b. 16h80. -H Cwi.

'. 
j*"- Art-Moducaaa 2 (Shopping Cemar da

Maduraira — 390-1827): alb. a dom. *»
uht Rkit-f M««a»iu Paulo a

apartrda 14h20. An- ftthfon Mot 3 (Eurad*OKaa.899 — 322-1288): aM> adorn. *«1ShB0.

Scduca6, dc Fernando Trucba: pre-cstriia de hoje no MAM Q"*odo 9r"*1*^* '"* um« *^"V *~ *"'•
nno prtaiwto, Sf. WrtiOfl poos invwnwvwnwite Mr
cariata da qua wlo daaaalraa lipo impravnivsi

8349)' •loulmanta involumlrio

(Livt«) ¦wPMnmHii^B

liOJIB El 2-4-6-8"fO OmH

BteggiggmJl

no 0«goi
Batranefc
jjrtoa da

Ihoje mmmmmmj
Iiduukoninss |^S3 IMSB BM™ EHESB I

H WHOOPI GOLDBERG TED DANSON^Pt|

¦ I#,, htpmenBA jT
If^^^Kfj! <; NoboncoM wp«nna.«ta lai uma •ncomcndacomlr*t L'JH I
HgSMHl, !) . «ug4ncia«. Mnhomtfri QAamMtgcnta* n*gro S||H J

hP^yB Ac«f1oram 
op«ooi umo I

I HDRBBIOS 
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HOJ tE SS
I oivirsos ii.i.rmi HJiimii im.iiMH iiij n/'ni
^miiTBTOMii^ail B§jjgi tR^r&

¦Hi
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PALÁCI02?l;SÃ0LUIZl|||C0>ACAIâBAÍ

ÍBARRA2ljAMÉHICAÍ|i^MA2{

HORÁRIOS

JORNAL DO BRASIL B/R0TEIR0 domingo, 15/8/93 o 13
IP Asoçt? Altofaçôoa do última hora na programação puòttcaòaaoçío tio do roaponsabilidad« doa organUadora* doa

IPRÉ-ESTRÈIA
SEDUÇÃO (Bol/o tpoque). da Fernando Truaba
Com Fernado Fernan Goma/. Ariadna Gil a Man
boi Verdu Cinemateca do MAM (Av Infante D
Henrique. 85 — 210-2188) hoje. à* 20t)30

Pasw w em 1931. cinco ano» antes da Guerra
Civil Espanhola, numa época em que o paia viveu
o inicio de um curto mas marcante período demo-
crático. Espanha/1992

¦-ESTRÉIA
? ? ?

COMO AQUA PARA CHOCOLATE — Da Al-
iooso Arau Com Marco Leonardi. Lumi Cava/os.
Regina .Torra a Yareli Anrmendi Roíy¦ 1 (AvCuRjcrtwn. 945 — 239 6245) 16h, I8h. 20h.
22h SAb a dom . a partir de 14h (12 anos).

Durante a revoluçAo mexicana, casal apaixonado é
obrigado a se separar por conta da tradtçéo queimpede o casamento da (ilha mais nova. que deve
ceder seu amor A irmé mais velha Mé«ico/1992

? ?
VIRGIN A — 0a Srdjan Karanovic Com Miodrag

Krtvokaptc. Marta Keler. Ina Gogalova a Igor Bje*
lan EitaçÂo Onenut-Í (Av Prado Júnior. 281 —
541.2)89) 16h10. 17h20. 19h30. 211.40 (12anos)

No final do século passado, a populaçéo de uma
pequena vila acreditava que a família seria amai-
diçoada se nbo Hvesae filho# homens a. paraamem/ar a sina, dedicava uma das filhas ao papeldo Vugms França/Iugoslávia/1991

JENNIFER 8 - A PRÓXIMA VITIMA (JtnnH*8). de Bruce Robinson Com Andy Garcia. UmaThurman. Lance Hennksen e Kathy Baher Roty-3
(Av Copacabana. 945 — 236 6245). Leb/on 2
(Av Ataulfo de Paiva 391 — 239 6048) 15h.
17h10, 19h20. 21h30 Ltrgo do Machado 1 (Lar-
go do Machado. 29 — 205 6842), Metro Boavit•
ia (Rua do Pas.e.0 62 — 240-1291) 14h.
!6h20. 18h40 2)h B»nt-1 (Av ón Amficn.

4 666 — 325-6487). Carioca (Rua Conde de
Bonfim. 338 ~ 228 81 78). Art Móiet (Rua Silva
Rabelo. 20 — 249 4544) 14h30. 16h40. 18h50.
21 h Icaraí (Pra.a de Icarai 161 ~ 717 0120)
16h40. 18h50. 21 h (14 anos)

0 detetive John. numa investigação, descobre
lima mAo em um terrono bald*o que o levará á
uma sér e de asvassmetns Pesquisando He co-
nhece Holena uma jovem cega. que poderá ser a
prô«ima vitima fatal EUA/1992

DUENDE — Do Ma'k Jones Com Warw>ck
Davis. Jennjfer Aniston. Ken Olandt e Mark Hol-
ton Sáo Luiz 1 (Rua do Catete. 307 — 285
2296). Copacabana (Av Copacabana 801 —
255 0953) 14h50. 16h30. 18h10. 19h60.
21h30 Pa/ácio-2 (Rua do Passeio. 40 — 240-
6541) 14h. 15h40. 1 7h20. 19h. 20h40 Séb o
dom a partir do 15h40 Centra/ (Rua Visconde
dô Rio Branco 455 — 717 0367) 14h20. 16h.
17h40. 19h20 21 h Tijuca-2 (Rua Conde de
Borif»m. 422 — 264 5246) Madureira-1 (Rua
Ditame* da Fonseca, 54 — 450-1338) 17h40.
19h20 21 h Art Catathoppmç 3 (Av Alvorada
Vm 11 2 150 - 325 0746) 15H30. 17h20.
19h10, 21 h (12 anos)

A Irlanda t> o pai» da* len<la* Uma delas garanta
que o*istem no pais duendes com poderes malig-
nos Alucinados po* ouro. essas criaturas sáo
caparos de cometer a% maiores atrocidades pa»amanter seus tesouros intactos EUA/1992

CONTINUAÇÃO
* ? * ?

CAES DE ALUGUEL— (fíetervorr Doçi). Quen
tin Tarantino Com Harvev Kertel. T»m Roth.
Quenttn Tarantmo e Chrrs Penn Citação Museu
dê fíepúbhca (Rua do Catote. 153 — 245-5477)
19h. 2lh (14 anos)

A violência e os conflitos qua surgem entre um
grupo do a**altanies cujo moticuloao roubo de
joalhetin m» torna um fracaaw EUA/1992

* ? ?
ALADDIN - Do John Musàer e Ron Clements
Opt*? 1 íf'»aia d* Botafogo. 340 — 552 4945)
15h40 : ;r,20. 19h. 20K40 (dubl»do) l Htçio
Pai li j no j (Rua Sonador Vorguwiro. 35 — 265-4653) 16h. 17h40 Rio-Suf (Rua Marquto de
Sèo Vicente. 52 - 274 4532) 14h20. 16h10.
18h Tifuca 2 (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264 5246). Madurava t (Rua Dagmar da Fonse-
ca. 54 — 450 1338) 15h40 Sáb edom.è»14h.15h40 (dublado) Icarai (Praia de Icarai. 161 —
717 0120) 1?»h (dublado) Norte Shopping 2
(Av Suburbana, 5 474 — 592 9430) 15b40
Sàb a dom ás 14h 15M0 Olaria (Rua Uranos.1 474 — 230 2660) 15h15. 17h. 18M5. 20h30
Art-Fathron MaN I (Estroda da Gávea, 899 —
322 1258) 16h10. 18h Curte (Av Gereméno
D»niB» 1207 — 392 2860) 16h 1 7h30 (Uvia).

tremSeduçãó, de Fernando Trueba: pi

%r

Ver sáo onginal do clássico de Mil e Uma Norte»,
uma daa maiorsa fAbula» da todo* oa lampo»Produçáo de Watt Di»ney. EUA/1992

PARA O RESTO DE NOSSAS VIDAS (Pun ifnendtj. Kanneth Branagh Com Kenneth Branagh Emm» Thompaon. Slaphan Ry • Alphons atmmanuai Novo Jóit (Av Copacabana. 880)1Bh. 17h. (Lrvre)
O tmconiro òe um ptupo da amigo*, dai ano* Jipòia formatura, dá mlcio a um embaralhado jogo deolania» a >cconciliaç4a* Ingiatxra/1992

ir ?
LADRÃO DE CRIANÇAS (Ladro di bambtnr), deGianni Amalio Çom Enrico Io Vario. ValantinaScalici. Giumpp* laraciuno a Floranc* Datai fl».isi A/tet CtltM (Rua do Calata. 228 — 206-7194) 15h.17h.19h.2lh. (12 ano.).
Na periferia de MilAo. jovem »<«lt#n# * preaa sob akumcío d* lar prottituldo a própiia (ilha d* 10ano* Pitmo «paclal do júri am Canrwt litl.*/1992
SOFIE (Sofie). do Lrv Ullmann Com Karen L>seMynster. Ghita Norby. Erland Joeephon e JesperChnstensen Eitaçio Botafogo/Sala 1 (Rua Vo-luni*i.o« da Pâlna. 88 — 537-1112) 18h20. 19h

(Lrvre)
Sofie é a história de uma mulhet, na Norix«ga de1886 a sua emocional trajetória de v»da durante20 anos tendo como fundo a tred>çáo de umafamília judaica e sua resistência a eU Noruega/1992
OS ÜLT1MOS REBELDES ISwkig k,Ot). daThomat Cariar Com Roban Saan Laonard. Chtia-tian Bala. Frank Whalay a Barbara Hanhay /?*>•

Sul (Rua Marqu4« d* Sto V«ania. 52 — 274-4532) 19160 22h An fêthion MUI 3 (Estradada G*vaa. 899 - 322-1288) 15h30. 17M0.19H50 22h Séb e dom. a partir de 19h60.Art Madure»a 2 (Shopping Conte* de Madureira— 390-1827) I4h40, 18h50. 19»i 21M0 Sdb odom . a partir do 19h (12 anos)
Enquanto Hitler conduz sou pai» para gur*rra. um
grupo de jovens rebela se através da música 0
que começa como uma inocento rebeldia letransforma numa arriscada revolta contra a cor-rente naxiata. EUA/1992.

FEITA POR ENCOMENDA (MêO* In Am**»/.de Richard Benjamm Com Whoopl Gokfberg.Tad Danaon a Nia Long Koty-3 (Av CopMaba-na.946 — 230.8246). S4o LuU 1 (Rua do Cata-Ia. 307 — 288-2298). laAton-1 (Av Ataulfo daPaiva. 391 — 239-5048) 16h. 18h. 20h. 22hSab a dom. a partu d* 14h Peite ti I (Rua doPaua>o. 40 — 240-8641). 13H30. I6h30 1 7h30.19h30. 21h30 SAb a dom., a parlo d* 16h30
Sarra 2 (Av da* América», 4 808 — 326-8487):15h30. 17h30. 1»h30. 2IH30 S*b a dom. a
partir do 13b30 América (Rua Conda da Bonfim,334 - 284-4248) 15*30. 17K30. 19*30. 21h30llftt Plsit 2 (Av, Maaatro Pauto a Sihra. 400/158). Canfar (Rua Coronai Momra C4*ar. 286 —
711 6909) 16h. 17h. 19h, 21 h Notle Shopping
2 (Av Suburbana, 8 474 - 892 9430) 17h20.19h20. 21h20 (LMa)

Sareh. mulher negra independente, rosolve. após
anos do viuvatx. fazer inseminação art'f»ctei A
ongem da filha. 2o*e. trará vér»o» conflitos a v»da
da duas EUA/1992

PEPI. LUCI. BOM Y OTRAS CHICAS DEL
MONTON — De Pedro AJmodóver Com Carmen
Maura. Eva Srva. Aiasàa o Fel» Rotaota BeJai-

Aritt Varra» (Av Pattaur. 184 — 298-8349):15h. 16h30. 18h. 19h30 21 h (14 anos)
Acontecimento mesperedo muda o destino da trée
mulheres uma garota amoral, uma cantora a uma
dona de casa. casada com policial Espanha/1980

EL MARIACMI — De Robert Rodnguez ComCarlos Gallardo. Consuelo Gomai. Jaime da Ho»
vos e Reter Marquardt. Citação Botafogo /Sala 2
(Rua Voluntário* da Pátria. 88 — 537-1112):18h10. 19h50. 21h30 Club Cinama-I (Rua Co-ronal Mora»* C**ar. 211/183) 14h30. I6h10.17h50. 19h30. 21h10 Brurv- Tyuca (Rua Condedo Bonl.m, 370 — 254 8975) 14h20. 18h.17h40. 19h20, 21 h Séb a dom. a partir de17M0 (14 ano»)

Numa poquena cidade na froteira do Mé«»co. ummariachi (soreste<ro mouca no) sofitérk) Chega
junto com um aseasvno profissional O manachíse apanono pela dona de um bar, que lhe dáhospedagem depo<s de confundi Io com o assa»^no profissional Ele acaba envolvido no »ub-mundo violento do crime EUA/1991

JURASSIC PARK • PARQUE DOS DINOS-
SAUROS — (Juraiuc Park). da Steven Sp«el-
berg Com Sam NeJI, Laura Dem e JeW GoINum
Largo do Machado 2 (Largo do Machado. 29 —
205-6842). Condor Copacabana (Rua F«gue«re
do Ma«alh4« 786 - 255 2610) 14h30. 19h50
19h10 21h30 Barra 3 (Av das Amár»cea, 4 666
— 325 8487). Tl/uc» I (Rua Conda da Bonlan.
422 — 264 5248) Matfuraaa 2 (Rua Dagmar da
Fonseca. 54 — 460-1338). Norte Shopping 1
(Av Suburbana. 6 474 — 692 9430). Mrardr
(Rua Visconde do Rio Branco. 375 — 719-
9322) 14hl6.16h30.18h46.21h (Livra)

A cipuila do tampo lo> abana a homana a dino»
mui o», o* do* dorranadora* da ta»ra ato ancon
trar se peia pnme«ra vez EUA/1992

CRIANÇAS DE DOMINOO tSondtgibin). daDaniel Bergman Com Thommy Borggren. Henni
L/nrvtoe. Lona Endre e Jacob La-graf CuaçÀoWtJi»u tf «.pdW/ca (Rua do Calata. 163 —
246-8477)- IBh (L/vra)

Na Suécia, na pnwa matada do aécuio. man.no
pataa a* Mna* com a lama» a daacobra qua aaua
paia aatêo na lnilntnela da aa aapararam Saaaaòoam rotairo autobiogr^hco da Ingmar BargmartSuécia/1092.

FEITIÇO DO TEMPO (Orovndhog d*y). da Ha-roid Rarné* Com BID Murray. Andla MacDowafl.
On* tilKJtt a Staohan Toboiow*kv Crtn* (Av.Garamérto Danta*. 1207 — 392-2880) 19h30.
21 h (Livra).

Um aprvMniador d* taiavoto vé «a condanado alapatw atarnamanu o dia 2 d* (avarairo Tornan.
do se ao mesmo tempo senhor a vitima do pró*pno caMiQO Dad-cando-ta a co«*a* IXvtal* acabalavando a p*or com o vardadano amor da luavida.

PERDAS ( DANOS /Oamapa/. da Loui* Malla
Com Janmy liona. Juliana Bmocha. Mvanda
Richardaon. Rupan Grava* a Laali* Caron Noro
M- (Av Copacabana. 880). 19K. 21h10. (18ano*)

PoilKo bam catado aa anvoiva numa palito *•»-
kMQuaoda pala nonra da aau Mho Franco/lngta-
u/1992

PROPOSTA INDECENTE (Indtft* pnpot*!).
da Adnan Lyna Com Roban Radfonl. Dtml
Moore. Woody HarteHon a Seymour Cassei Rb

camar (Av. Copacabana. 380 — 288-4491):18h10, 18h20. 20b30 Séb. o dom . a parnr da18H20 Art-F»$hkm Ma# / (Eatiada da Gévaa.899 - 322-1268): 19M8. 221). (14 anoa)
0 caaamamo da David a Diana a «reaaçado paiomilionário John Gaga. qua ofarac* ao catai ummilhto da dôiaraa para paaaar uma noiia comDiana EUA/1992.

UMA MULHER PARA DOW (Màd doa '"<*
Qhtyi. da Jobn McNaughlon. Com Roban da
Nlro. Uma Thurman. BUI Murray a David CaruaoSUt-Copfbêo» (Rua BaraU Rlbairo. 802/C —
288-4888): 14M0, 181)30. 181)20. 20t)10. 22h
(LM.).

Oobia é um partto crimtnai aoiltérto qua acidantal-mania *aiva a vida do oangMw • agiota Milo.Como torma da racompanaar o aaivador da auavida. Mito praaaluiia-o a acartar Gkvy como um
l»www por uma aamana. lata ptaaania »é colo-
ca-toamaituactocomplicada. EUA/1992.

DENNIS ¦ O PIMINTMHA (Dmnné, th, mana-
a), da Nlcfc Caada. Com Maaon Gambia. WaltarMatthau. Chnatophar LLoyd. Roban Stanton aJoan Ptownght Ricamar (Av. Copacabana. 380- 288-4491): aéb a dom.. 8a 18b. 18M0 Brum-
Tijuco (Rua Conda da Bonfim. 370 - 284-
9978): aéb • dom. áa 14b. 15b50 Art-C—t¦
hoppínç t (Av. Alvorada. Via 11. 2.160 - 328-
0748). Art-Modunàt 2 (Shopping Camar da
Maduraira — 390-1827): aéb. a dom. é* 18h20.
17h10 llhé Hon-1 (Av. Maaatro Paulo a Silva.
400/188): 18b. 17h40. 19h20. 21h Séb adom.
a part» da 14h20 Art-fêthton Mo» 3 (Estrada da
Gévaa. 899 — 322-1288): aéb. a dom. é* 16h60.
17h40 (Livra).

Quando Dannta dacida farar uma vwta a aau vul-
nho praditato, Sr. Wilaon poda invariavaimanta tar
catlata da qua vir Ao daaaalra* do tipo Impravitivai
a toulmanta invoiuntério EUA/1992

FUGA MORTAL (Jothut tm). da Vic A/m»
trong. Com Dolph Lundgran. Gaorga Sagal. Km-
ban Alfonto a Gaoffiay Lawr» Odwon (PraçaMahatma Gandhi. 2 — 220-3836) 13h40,
16h30. 17H20. 19M0. 21h Séb a dom. a partird* 16h30 tMunr» 3 (Rua Joto Vicanta. 16 —
593 2148): 14hia 16b. 17h60. 19h40. 21h30Art Couthopping I (Av. Alvorada. Via 11. 2 160— 326-0748) 17h.19h. 21h Nrtmôi Sftoepne I
(Rua da Concwçéo. 188/324 — 717-9655)15b30. 17h20. 19b10. 21 h (14 ano*)

Santaa bantporta carro* roubado*, duranta umabatida, ale a teu am»go, séo envofvxloe em bata -
lha tangranta com o ratuludo d* morta d* tauamigo Man tarda tia taquattr* a dona d* umrestaurante a foge sem saber que sua refém é uma«ca rartla 0 laiaeíorumanto do» do>t toma ru-mo» lurpraandant— EUA/1992

RISCO TOTAL CMbanç**), de Renny Harlm
Com SyKester Stallone. John L;thgow. M<haelRoofcar a Janina Turnar Ari Copacabana (Av.Copacabana, 759 — 236 4895). Atl ftih«wMa« 2 (Ettrada da Gévaa. 899 — 322-1258)16h30. 17b40. 19bS0. 22h 5lar-/pan«ma (RuaVitconda d* Pvajé. 371 — 821 -4890) 14b 16b.18n. 20tv 22h Citação Paniandu (Rua SenadorVarguaíro. 36 — 266 4883) 19b30 21b40 Pt-
trt (Praça Flor lano. 48 - 2J0-3136) 13h. 16h.17h. 19h. 21 h. Séb e dom . a pertw da 15hPftleufOi (Rua Arquta* Cordato. 360 — 281 -
3628), Wirxttot (Rua Coronel Moreira Céear. 26— 717-8289). Sr ar Sto Gonctto (Rua Dr NiloPacanha. 58/70 — 713-4048). Cairão Orar»dt
(Rua Campo Granda. 880 — 394.4482): 15b.17h. 19h. 21 h Ari- Tifucs (Rua Conde de Bonfim.406 — 254 9978). Art-Madura*a 1 (ShoeomgCantar da Maduraaa — 390-1827). Art-PUit 2
(Rua XV da Novambro. 8 — 718 8789) 14h30.16h40. 18*50. 21 h Art¦ Cataihoppéng 2 (AvAlvoiada. Via II. 2 160 - 326 0748) 16h40.18b50. 21h Séb adom. a paru da 14h30 (12ano*).

Traumatuado por nto lar conaagmdo raalltar umraagata Oabla ilaaanann daíaando para t/é* tuaamontanha*, aaua amigo* a a milhar. Agora alalatoma. onda aa vé onvohnóo numa batalha con-
Ba tarrtvw crimlnoao*. uma naturaia houü a•Ml contra ri maamo. lUA/1992.

RO PASMAOO E A RAINHA NUA ftl Ray
Pmmodo). da Imanol Unba Com OatMV) Dogo.
Alma Round Laura Dal Sol a Maria SanènoiL
tUK*o toufoço/SMi-3 (Rua Voluntário* daPátria. M — 637-1112): 15*40. 17M0. 19M0.
21M0. An-ftihion Mo» 4 (Ettrada da Gévaa.
999 - 322-1288) 18MO. 17h60. 20h. 22ht0
(12 anoa).

N* Eapanba do (éc. XVII. o (ovam Rai Fabpa IV aa
mrpraanda com a nuda» da ronaaéu Marina Em
plana época da Inquaiçto. ala bca obatinado am
Mr • rainha daanud* o qua toa como coita da-monlaca qua taria capai da lavar o pala ao cão»(apanha/1992.

REAPRESENTAÇlÕ"
? ? ? •#¦

O PROCESSO (Tht (ri*//, da Orton Waiit* ComAnthony Partrnt. 0r»on Wallat. Jaanna Moraau.
Romy Schnetder e Elsa MartineUi Citação Bota•

PERTO DE

SHOPPINGS
ART-CASASHOPPINQ 1 (222 luo»'«) — Dtn-ms '— O prrnentmha aéb e dom ás 15h20.

1 7hrfO-(Lrvre) Fuga mortal 1 7h, 19h. 21 h Sébo dam..a partir do 19h. (14 anos)
ART-CASASHOPPINQ 2 («67 luoain) — R/«co
totaf 16h40. 18h50. 21 h Sáb e dom . a partir de1^30 (12 anot)

AflTiCêSASHOPPINQ 3 (470 lugaiat) — Odutndr 15h30. 17h20. 19bl0. 21h (12 anot)
ART-FASHION MALL 1 (164 lugara») - Altddin, I6h10, 18h (Lrvre) Propoita indecenteT9h45"?2h (14 anoa)
ART-FASHION MALL 2 (356 lugares) — Ruço
tottt 1Bh30. 17h40. I9b60. 22h (12 ano»)

ART-FASHION MALL 3 (325 lugares) — Denms— O pimtntinftt téb a dom. a» 15h60. I7h40
(Lrvrt) O» últimoi rabtldrt 16h30. 17h40.'19h50, 22h Séb o dom. a partir da 19h50 (12arnse).

ART-PASHION MALL 4 (192 luoarw) — 0 nl
pitmtdo » a itlnht nut 15h40 17h50. 20h.
22M0. (12 anos)

BARRA-1 (258 lugares) — Jennrfe* 8 — A próti-mt vitim* 14b30, 16h40 18b50, 21h (14 ano»)
BARRA-2 (264 lugare») — Falta por encomenda16h30 17h30. 19h30. 21h30 Séb t dom. *
partir g* 13b30. (L/vra)

BARRA-3 (415 lugare») — Juraisic Pará — Par-
qut 3õi Dinotsturot 14h15.16h30.18b46.21h.Hote. nio uará exibida a última laaiéo (Livre).

ILHA PLAZA 1 (255 lugare») — Dennri — O
plnmHInòa 16b. 17h40. 19h20. 2lh. Séb adom, a partir da 14h20 (Livra).

ILHA PLAZA 2 (255 lifflp*fn) - Fm,is pa-mtrtdt: 'l 6b. 17h, 19b. 21h (livra)
NORTE SHOPPING 1 (240 lugara*) - JurttiKPtt* — PttQut dot Dmouturot 14h15. 16h30.18h46. 21 h. Ho/e. nêo tarí embtóa a última sai-Uo (Livra).
NÒRTE SHOPPING 2 (240 lugara» - Altdd.rr16K40 Sto a dom. é* 14h. I6b40 (dublado).(Livrai farta por encomtndt 17h20. 19b2021h20 (Livra)
RIO-SUL (460 lugaraa) — AJoddm 14h20.16M0..18h (dublado). (Livra) Ot ttfvmoi raòa/-dar 191)60. 22h (12 ano*)

COPACABANA
ART-COPACABANA (836 lugara») - Rlico lo-
nf 15h30.17b40.19h60. 22h. (12ano«)

CONDOR COPACABANA (1043 lugara*) —
JutttiK Ptrt — Pttqut dos Dlnousuioi 14h30.16h60.19b10, 21h30 (Livr.)

COPACABANA (712 lugares) — 0 duende14h50. 16h30. 18h10. 19h50. 21h30 Hoi*. ntot»t* flbldt t últimt trtUo (12ano*)
ESTAÇÃO CINEMA-1 (403 lugara*) - Vkglnt16h10.17h20. 19b30. 21h40. (12 ano*).
NOVO JÓIA (95 lugarea) — Pata o resto danossas vidar 15h. 17h. (Livre). Pardas a danos:

19b. 21b10 (18 anot)

VOCE
RICAMAR (600 lugares) - Oennn — 0 prmentt•
nha séb edom . ás 15h 16*40 (Lrvre) Propoita
indtctnte 16h10. 18h20. 20b30 Síb adom a
partir d* 1 Bh20 (18 ano»)

ROXY1 (400 luoa/it») - Cento tgut i>vi cftoco
ttir 16b. 18b 20h. 22h Séb a dom. a partu da
14b (12 ano»)

ROXV 2 (400 lugares) — Feita por encomende
16b. 18h, 20h. 22h (Livra)

ROXV 3 (300 lugara») — Sol* 16b 18h40.
21h20. (Livra)

ST AR-COPACABANA (411 luvain») — Umt
mulher para doit 14h40, 16h30. 18h20. 20t»10.
22h (üvre)

STUDI0 COPACABANA (402 luoara») — f*-
chado pata obrai

IIPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES (99 lugaia») - Trtldot
prlo d»Ufo 16h. 18b. 20b. 22h (18 ano») Oestranho caminho de Sio Tiago hoje. á me<a-
noito (14 ano»)

CINECLUBE LAURA ALVIM (77 lugar*») -
«ardi por tcidtntw 16h40 IBhüO. 21b (Lrvra)Vida de iotte«o hoje. és 23h30 (12 anos)
LEBLON-1 (714 tugere») — Feria por ancoman•
da 16h. 18h. 20h, 22h Sáb e dom. o partir da
14h Hofa. náo será eubtde a última saiiào (Li*vre)

LEBLON-2 (300 lugare») — Jeontfet 8 — A pró¦arma v/lima 15h 17h10. 19K20 21h30 (14
ano*)

STAR-IPANEMA (412 lugara») - Rnco loltt
14b. I8h. 18b. 20b. 221). (12 anoa)

t ARGO DO MACHADO 1 1835 lugarat) —
Jenntfet 8 — A p/óa/me vitime 14h. 10h20.
18h40. 21h (Manos)

LARGO DO MACHADO 2 (419 lugar»») —
Jittessjc Petk — O parque dot dmoiiautoi
14h30 16h50 19h10. 21*30 (Lrvre)

SAO LUIZ 1 (455 luoa/a») — 0 dutndv 14h50.
15h30. 18h10. 19h60. 21b30 (12 ano»)

SAO LUIZ 2 (499 lugares) — Farta por ancoman-
da 16h. 18*. 20h. 22h Séb e dom. a pertvr de
14h (Lrvre)

PARATOOOS (830 kjg*i*a) — H-xco loltl 15h.
17h. 19* 21 h. (12 anos)

¦ olaria

¦ centro

BOTAFOGO

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
(99 lugares) — Ver programação em ertra

CINEMATECA DO MAM (180 lugare») - Ver
programação em motlra

METRO BOAVISTA (962 luoarat) — Jtnné* B— A prOàtme vitime 14h 16h20. 18M0 21 h (14anos)
ODEON (901 tugaia*) — fi/jw morta/ 13h40.

15h30. 17b20. 19hl0. 21h Sto t dom. a parta
de 15h30 (14 ano»)

PALÁCIO-! (1.001 lugara») — farra pot anco-
mtndt 13h30. 15h30. 17h30. 19h30. 21D30
Sto * dom. t p*n< da 15h30 (L/vra)

PALÁCIO-2 (304 luoara») — 0 dutndr 14h.
16b40. 1 7h20. 19h. 20b40 Séb a dom. a partir
de 15*40 (12 ano»)

PATHE (671 lugara») — Pisco loltl ISh. 16h.
17h. 19*. 21 h Séb e dom. a pari* de 15h (12anos)

REX (1 098 lugar**) — Orp» nos tiocKot * Ton-
dai de perpenij profunda 13*. 15*25. 17h50.
20b)6 Séb adom. é* 16b. 17h28. 19D60 (18
ano*)

VITORIA (1,231 lugara*) — Corpo am doUho a
toduçéo 13h30. 16h. 18h30. 18b. 19h30, 21b
Sto adom. aparta da 16h (18anoa).

BELA».ARTES VENEZA (600 lugara») - Prp>.
luct Bom v otrai ch*cms deimonton I5h, 16*30.
18h 19h30. 21 h (14 ano*).

BOTAFOGO (967 lugare») — Avrdet ora! e Saio
descontraído 14h30 17h15. 20* (18 ano»)

ESTAÇÃO BOTAFOGO/BALA 1 (304 lugara*)Soph*e 16*20. 19* (Lrvre) Ot doces barbe
roer. 21h40. (Lrvre).

ESTAÇÃO BOTAPOOO/SALA 2 (49 lugara*)O pfoctsso 16b (10 anoa). O Monoehr
IShIO. 19b50. 211)30. (14 anoa).

ESTAÇÃO BOTAPOOO/SALA 1 (88 lugara»)0 ni potmtdo o t rtinht nuor 161)40. 171)40.
19h40.21h40 (12 ano*).

ÔPERA-1 (786 lugara») — Altddm 1Bh40
I7h20.19b. 20h40 IdubUdo) (Um)

I CATETE/FLAMENGO
BELAS-ARTES CATETE (180 lugara») — O f-drto dt ctionçor. IBh. 17h, 19b. 21h. (12 ano*).
ESTAÇÃO MUSEU OA REPUBLICA (89 lugaraa) — Cntnçti dt dorotnço IBh (üvra) Qutrt-dts imgor 17b10 (12 ano*) Càts dt ttuçutt19b. 21b (14 ano*).
ESTAÇÃO PAISSANDU (460 lugara») - Altd-dm 16b. 17h40 (dublado) (Uvra). Risco tout19b30. 21 b40 (12 ano*).

É T1JUCA
AMERICA (966 luga/a») - ftlt por ancomanda

16b30 1 7h30. 19b30. 21h30 (L~ra).
ART-TUUCA (1.476 lugara*) — "'«o totot

14h30 16b40 18h50. 21h (12 ano»)
%BRUNI-TUUCA (489 lugara*) — Dtrwm — O

pimontmlso »éb a dom. 1* 14h. 15b50 (Uvra).
£1 Motioeht 14h20. 16b. 17h40. 19h20. 21b
Sto * dom. a partir da 171)40. (14 ano*).

CARIOCA (1.119 lugarat) — Jton»m B — A
prtjjuma vitima 14*30. 16*40. 18*60, 21 h. (14
anot)

TUUCA-1 (430 tugaraa) - Junuse Ptrt —Pm-
qua dos dinossauros 14h16. 16*30. 18*45. 21 h
Hof. nto —ti tttbrdt t úiUmt tottto (L/vra)

TUUCA.2 (391 lugarat) — Altddm 16b40 Sto
adom. é* 14b. 15h40 (Uvra) 0 duondt 17b40.
19h20. 21b (12 anot)

Imeier
ART-MEIER (846 lugarat) — Jtrmfw 8 — A
prÓMàno r4m 14h30 16040. 18h80. 21 h (14ano»)

SRUNI-MElER (420 lugara*) — Troftv do mm
16b. 17h30. 20b (18 anoa)

OLARIA (887 lugar*») — AUd&n 16b16. I7K
16*45. 20*30 (dublado) (L/vre)

I MADUREIRA/

JACAREPAGUÁ
ART MADUREIRA 1 (1 028 lugar**) _ fíisCOloltl 14h30. 16h40. 18b50 21K (12 anot).
ART*MADURC1RA 2 (288 lugare») — Oennàt —

0 prmontmltr téb a dom. ét 16h20. IThia
(L/vra) Os iWanot <a«aM*r 14h40. 16h50. 19b.
2lh10. Séb adom. a partir da 19h (12 anot).

MADUREIRA-1 (686 lugarat) — Altddm.15b40 Sto a dom. ét 14b 15h40 (dublado)(Uvra) O duondt 17h40. 19h20. 21h (12anoi)
MADUREIRA*! (739 lugare») — Jurasitc Pará— Ptrqtrt dot Dmoatmt 14h18. 16h30.18M5. 21 h. Hofa. néo tara antbrda a úftrma tas-tio (Uvra)
MADUREIRA-3 (480 lugare») — Fuça mortal.16b30.17b20.19b10.21h (14 anot)
CISNE (800 lugara*) — AJoddui 16b 17h30

(Livr*) ftttrço do lampo 19h30. 21 h (Uvra)

CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE (1 300 lugara*) — Pisco to
itl 15b, 17b. 19b, 21b (12anoa)

NITERÓI
ARTE-UFF (528 lugarat)— Ver programação ammoitra.
ART-PLAZA 1 (280 lugar**) — O último do*moleonor 14h40. 18h60.19h. 21hl0 (12 ano*).
ART-PLAZA Z (270 lugara») — Pisco totot.14b30. 18h40, IBhBO. 21h (12 anot)
CENTER (318 lugara*) — Fm» por tneomtndt16h. 17K 19h. 21 h (Uvra).
CENTRAL (807 lugare») — O duende 14h20.
16h.17Mai9h20.21b(12anoa).

CLUB CtNEMA-1 (201 lugaraa) — tl HAtrtoc»
141)30, 18hia ITbea 19h30. 21hia (14 anot)

ICARAI (982 lugaraa) — Altddm 16h (dublado)
(Uvra) JormUt! B — A prdaana rArma 18h40.
18b60.21h (14 ano*)

NITERÓI (1 398 lugar**) — Jurtnrc Par» - Ptt-
Qvt dot dmouosMor. 14h16. 18b30. 18h48. 21 h.
Hojt. nto ttri oútldt o iHUnst ttttAo (Lrvra).

NITERÓI SHOPPINO 1 (100 lugaraa) - fuço
morttl 16h30. 17h20.19h10 21b (12 ano*)

NITERÓI 8MOPP1NQ 2 (132 lugaraa) - Um
diitínto cavaiheiro 15*. 17h. 19*. 21 h (Livre)

W1NDSOR (601 lugare») — Risco total 15*.
17b. 19h. 21 h. (12ano*).

SÁO GONÇALO
STAR-SAO GONÇALO (32S lugaraa) — Pisco
toltl IBh. 17b. 19h. 21h. (12 ano*).

logo/Stlt-2 (Ru« Voluntário* da Pélila, 88 —
637-1112): 18b (10ano»).

Homem é envoMdo num processo rocamboiesco etubmetido a l»i» prapotanta* a abau/da* qua Wn-
guém taba da onda tnlram. Adaptaçto da obra daKélVa lngtatarra/1963

OUERIDAS AMIOAS (ídtt [mmt. diági Boba).
dt Ittvén Srabú Com Johann* tar Staaga. Eni10
Borctok. Pétar Andorai a Eva Korata* [tttçto
Museu do fítpilblict (Rua do Catata. 163 —
246-8477): 17h10 (12 ano*)

Duat garotat trabalham como profataorat da rui-to. ma» pardam tau» tmprago* quando o antinoda língua daria da tar obrigatório a pracitamdatcoòr» outra* manaira* par* tobravivw Hun-
grla/1991.

? ? *
TRAÍDOS HLO DESEJO (The crying geme), daNaíl Jordan Com Staphan Raa. Forott Whu»k*r.Miranda Riehardton * Jay* DawJwn CindidoMonda* (Rua Joana Angélica. 83 -- 287-7296)18h. 18b. 20h, 22b (14 ano*)
Trama começa com o IRA seqüestrando um solda-do ingié*. ma* a política tai da cana quando umdoa gu*rrüh*lroa aa apanona pala noiva do ialémlnglatarra/1992
HERÓI POR ACIDENTE (Accidentei bato), deStaphan Frear» Com Dustln Hoffman. GreenaDavta. Andy Garcia a Joan Cutacà CinacluboLtuta Ahrím (Av VNbra Souto. 178 — 287-1847):18h40.18h60.21h (Lrvra)
Dapora da tabrar, invoiuntariamanta. 84 paatagai-rot da um aviéo qua atarrtu da amargéncia. ira-
P*c*rro dnaparaca O lato é aprovartado pala TV
para criaçéo da um novo baròt

ir ?
O ÚLTIMO DOS MOICANOS (lha Itsl ei lhamohicant). de Michael Mann. Com Daniel Day-Lawit a Madaiaina Stowa Art-PUia I (Rua XVd» Novambro. 8 — 718-6769): 14M0 16h5019h.21h10 (12 anoa)
£ uma estória de vingança, batalha», romance a dochoque da cuHures que tem como peno do fundoa época da» guerras coloniais na América doNorta EUA/1992

OS DOCES BÁRBAROS — De Jom Tob AiuleyCom Mana Bethánia. Caetano Vetoeo Gol Cotiaa Gilberto G»l. Citação Botafogo/Saia-1 (RuaVolumério» da Péliia. 88 — 637-1112) 21h40
(Livra).

At ipresem»çOo» em vários cidades brasileira» d-show Os Doces Bárbaros em 1976. comemorando o» de/ ano» de carreiras dos cantores Produçéo da 1977.
UM DI8T1NTO CAVALHEIRO (Tha dltllnguis-Itvd gentlemen). de Jonathan Lynn Com EddieMurphy. Lane Smith e Sheryf Lee Ralph NiteróiShopping 2 (Rua da Concaiçéo. 188/324 —
717 9656) 16b. 17b, 19b, 21b (Livra)

Com o falecimento de um congre»*«»ta o t/apaceuoThomat Jefleraon, dá um golpe a consegue sereleito Em pouco tempo, ele aplica dentro doCongresso as mesmas fraudes que sempre deucontra todo», virando o mundo empreeanal deWashington de perna» para o ar EUA/1992

¦ EXTRA
NADA E PARA SEMPRE (A mt' rum thtoçh it),
de Robert RadfonJ Com Craig Sheffer. Brad PitL
Tom Skarnt a Branda Blethyn Centro Cultural
Banco do Bitul (Rua 1" da Marco 66 — 216
0237) 16b, 18h30 (Liv/e)

£ a história da do«» rrméo». seu pai. o o no que em
muita» ocasióe» traça a delimita »ua» vide» Ba
seado na novela de Norman Macleen EUA/1992

¦ MOSTRA
CINEMA INDIANO (VII) — Aa 18h30 At aifta-nhas aventurai da Ana na eicola da arquitetura
(In whrcé Annta gnrei H thoia ones). de Pradip
Knalen Com A/jun Rama Arunkhati Roy e Ritu-
raj (l#g*ndat *m inglét) Ho»*, na Clntmtltca doMAM. At Infante D Henrique. 86 (210*2188)

Estudante da arqurtetura sonha em plenter laranjais
ao longo da estrada do feno enquanto cria duas
galinhas no seu quarto lndia/1988

SEM ANESTESIA — Aa 16h60 19b. 21h10Salô ou os 120 dtai da todoma (Selo o Ia 120
g torne te di Sodome). do P»er Peolo Pesolini ComPaolo Bonacelli. Giorg>o Cotoldi. Uberto PaoloQuiniavalla a Akto Vallattl Hoj» no Cina Ar irUFf. Rua Migual d» Fnat. 9 (717-8080) (18ano»)

Quatro homens — um duque, um mon»enhor. um
juiz e um banqueiro — reúnem se numa casa paraa prática do todo o tipo de aberraçóes seauaisBatoado no livro do Marqué» d* Sad* UltimoMm* d* Paiolmi ltéfia/1975
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Dívutn AMoiaçõoa da última hora na programação publicada neaU i
loçUo Uo do responsabilidade doa oroarviadoraa doa avanloa I

TEATRO
LAÇOS DE SOLIDÃO- De Brian Gear Onaçào

de David Miguel Com Ello Penleado e Emllia
Franco fjP*(o III do Toatro Villa-Lobos. Av
Prmcoaa Itabol. 440 (276 6695) De B* a »éb. 4*
21 h ® dom . bn 20h CRt 260.00

SE TODOS FOSSEM IGUAIS AO MORAES —
Homenoge™ a Viniciu» de Moi»e* Roloiro d«
Caco Coelho e Renato Martin» Dueçéo d« Caco
Coelho Com Maria Pompou. Scailot Moon o
outro» Ca/é- Teatro Olhon. Av Atlântica. 3 264
(entrada pela rua Xavier da Silveira). Reservas
pelo tel 521 5522 (r 629) 5*. às 17h. 6- o »*b .
ta 21 h e dom. à« 20h Crt 300.00 Até 5 do
setembro %

QUERIDO MUNDO — De Miguel Falobella a
Maria Camwm Barbosa Dueçio de Miguel Fala-
beila Coni Joana Fomm e Otávio Augusto 7ostro
Vannucci. Rua Marquês de S»o Vicente. 62/3"
(274 7246) Entuoi tborlot 6*. i» 2lh. iáb. *t
20b e 22h e dom. ás J9h30 CR* 200.00 Dura-
çAo 1 h40

KROTKA1A — Adaptação do conto de Do«-
tcxnvsài Direçéo e interpretação de Silvia Pawllo
hpaço Cultural Sérgio Porto. Rua Humoil*. 163
(266 0896) Do 6* a dom . a» 21h CR» 260.00
Duraçéo 60m Até 29 de ago*to

MIMI. UMA ADORÁVEL DOIDIVANAS - De
Camilo Attila D»bçHo de Odávla* Pettl Com
Eluabath Sevalla. Renata Fronzi e outro» 1 narro
Clara Nunai. Rua Marqué» do Séo Vicente, 62/3»
(274 9696) Do 4* a 6". è» 21h30. »4b . é» 20h •
22h. dom . é» 19h CR» 300.00 (4-). CR» 400 00
(5- o dom ) e CR« 500 00 (6'. »4to. lenado a
véspera de feriado) Duraçèo 1 h30

MULHERES DE HOLLANDA — Rotoiro « dito-
ç*o do Podro Paulo Cava Com Claudia A»»un-
çAo CIAudia Lima e outro» Testro ds Bstts, Av
Sernambetiba. 3 800 (439 40»8) Do 4'irtb.
à» 21h e dom. tn 19h CR» 300 00 (4-). Cr»
400.00 (Bb c dom ) e Cr» 500.00 (0* e *Ab ).
DuiaçAo 2h45 Cuacionarrwnto prôpno

SEMPRE TE VI. NUNCA TE AMEI — De Mor
ceio Candad Direçéo do Jacouoline Lauionco
Com Rodolfo Bottmo • Ania Bittoncouit Teatro
Abel. rua Métio Alvo» 2 (719 5711 ) Do 5- a
»éb . é» 21H e dom . é» 20h CR» 350.00 (5-e 6')
e Ci» 400 00 (»éb e dom ) Duiaç*o 1 h30

OUANDO OS PORCOS CHAFURDAM — Do
Dinho Valladaro» Com o Grupo Circo Teatro
Alerta. Av N Sra Copacabana. 1 241 (247
9842) 6' e »éb . a» 21h30 e dom . i» 20h CR»
150 00 Duiaçéo 1h10 Ulumod.a

CORAÇÃO ADOLESCENTE - Coocopcéo o di
roçAo de L»m»ch®n Checem o Edua^da Mata Com
Aiiran Magalh*®* Rodiigo Schuind a outro»
Teatro Susm, Praça da* Nações. 88 (270 7082)
6* e sAb. ás 19h e dom . és 18H30 CRI 150 00
DuracAo 1h Sorteio de çamnetai Mcdontld t

O ÚLTIMO MAMBO — De Jo*o Bothoncourt
DiroçAo de Cláudio Torres Gon/aQa Com Ivan
Setta e Roberto Lopes fspsço III. do Teatro
Villa Lobo» Av Ptinceta Isabel. 440 ( 2 75
6695) Do 5* a »Ab. és 2lh o dom . As 20h CR»
300.00 íttudsntes s msfortt ds 60 snot tém
b0% de dúteonto DuraçAo 1 h

A TURBA RUDE E BARBARA — Tono e d.ie
céo do Claudia Valli Com Cléudia Vontu'» Gus
tavo Ottooi o Duaul A»»umpç*o Poria da C*ta
ds Culturs Lauts Alvtm. Av Vtew» Souto, 176
(267 1647) 6* o Mb. 4» 21h30 e dom é«
19h30 CR» 250 00 (6* o »ib ) o CR» 200 00
(dom)

A IN FIDELIDADE E COISA NOSSA - Te.to e
direçéo de Gugu CXimecha Com Patrícia Blatt.
André Sabmo e outros Testro Brrfftte Bis* I. Rua
Miguel Lomo». 51 (521 2955) 6- a séb. és 21h
e dom. As 20b CR* 300.00 Dciconto ds 50%
psrs msiotst de 60 snot

Ãcômcdfa dos erros, dc Shnkcspcurc, cnccrra temporada hoje no Teatro Cãcilda Beckcr

SOB A LUZ DE UM REFLETOR — Te»to o
diroçAo JoAo Damasceno Com Sa'oto Rios. An
tônio Farias e outros Testro Càxs* Fsbrt tua
Engenheiro Richard. 83 (577-2365) SAb ò% 21H
n dom. A» 20h CR» 200 00 Duiaçéo I h30 O
etpctAculo começs nçorotsmente no horário

ESSA JUVENTUDE TRANSVIADA - D» Cor
los André Holécio Duoçio do lui* Andiwwd
Com Andr* Horéno. Dukimai Sanio» e outio»
S.i/j Hentiqueta Brmba do Ti|uca TAni» Clutw
Rua Condo Bontim. 451 (268 1012) Séb o
dom A»19h CR» 160.00 DuiacAo 1ht6

POR FALTA DE ROUPA NOVA PASSEI O
FERRO NA VELHA — Te»to o dnoçAo do Abílio
Fim ruindo» Com Honnaueta Bnoba Chico Silva o
outro» Teatro Suam. Pinça da» Nacôe». 88 (270
708Í) 6* e sáb. às 21H e dom. As 20h30 CR»
260 000 DuraçAo 1M0

LEMBRANÇAS DE OUTRAS VIDAS - Do
Maiilia Danny 0ir»c*o do Renato Pr «to Com
Matllia Dannv. Paulo Ernani o Angola Bino Te*
tro Operon. Rua Sargento JoAo Lopes. 315 (303-
0454). 6* e sAb. As 21 h e dom. As 20h CR»
750 00 DuraçAo 1h10 Al* 29 do ago»to

O INFERNO SAO OS OUTROS — D« Joan
Paul Santo DaaçAo do Antônio Abuiarn"» C«*n
Chnstiana Guinlo CIAudn L«a o outro» Teatro
Glons Rua do Rusm^. 632 (245 5527) Dr» 4- a
sAb . As 21b. dom As 20h CR» 300 00 (4* 5* «
dom ) o CR» 400 00 (6*. »Ab Iwwío o v*v*»a
d* ftmstio) DuraçAo IhIO

CHARITY. MEU AMOR — TiaduçAo d« Fl»v«>
Marinho DireçAo do Gene Footo o Andié Valli
Com Márcia Albuquerque. Stdney Magal e ou-
tio» Teatro Glntuico. Rua Giaça Atanha. 187
(220 8394) De 4« a f o dom. A» 19h. sAb . A»
19ti e 21 h30 CR» 300.00 (4-). CR» 500 00 (5-,

6*. sAb e dom ) e CR* 600.00 (sAb. As 21b30)
At 6*« e 6*i idoiot e ettiKlantei t(m desconto de
I>0% Ingressos s dorrXtMo pelo tcl 221-0515
DuraçAo 2b

UM CASO DE AMOR — Do Dav>d Stevon» Do
Gilbetto Gitwtontii Com Rogmoido Far.a. Imara
Rets e outros Tesuo ds UfF. Rua M>gu»H cie
fr.a» 9 (717 8080 t 441) 6- o sAb A» 21 h o
dom Ai 20h CR» 350 00 (6-) e CR» 400 00
(luAb e dom ) Du*açAo 1h40 Ate 15 de agosto

PIERRÔ SAIU A FRANCESA — Do Luif Cado»
SoroWi DtoçAo do Luií Fotnondo lobo Com a
Cia Eniaio Aborto Teatro Netion Rodriguei Av
Chile. 230 (202 0942) Do 4- o sAb A» 21h o
dom AS 20h CR» 180 00 '4-a 9') o CR» 260 00
(*Ab v dom ) DuraçAo 1b40 Ultimo d*a

AS CARTAS NA MESA - Do Joe Otton D^io
cAo do Giibotio Gaortorvit. Com tva Todi» Ru
b<K>s do Falco e outros Testro Vrlfs Lobos. Av
Pt.nco»a liabot 440 (275 6695) 4- A» 21 h. 5-
As 1 7h o 21 h 6* o »Ab As 21 h. dom . As 20h CR»
350 00 DuraçAo 1h50

AMANHA E DIA DE PECAR - Do MAt-o lago o
Jo»4 Wandotov D««Ao do Cyrano RosaW-m
Com Andréa Fotrot Cailo» SOtg-o Bottoocouit o
outros Teatro Galera Rua Sonadot Vt«guo«o 93
(225 8£46) 4-, A» 21h. 5'o 0" as'9h o »an M
22h30 CR» 200 00 (4- a 5*1 CR» 250 00 10' o
dom) a CR» 300 00 (»Ab ) As 4-s o 5-». do«o..io
d* *yQ\ (xv« cittfcv» • estudantm com carteia (l<
UNE Ao» domingo», tà «»potAcu»o* vonj-do»
polo to4 239 9944 logreuot a domKiho pelo tel
221 05/5 DuraçAo Ih30

A QUERRA SANTA — Do Lu<« Albwto do Ab«ou
DireçAo do Gabnel Vitlola Com Bmiiu Sogal.
Umberto Magnani e outros Testro /. do Contro
Cultural Banco do Bia«il Rua Pnmo«o d» Março.

66 (216 0237) Do 3* a 6" A»21h. sAb As 18h o
21 h o dom As 19h CR» 300 00 DuraçAo 1 h20
Ultimo dia

BETTY BLUE — VortAo toatial do lomanco do
Ptiilippo D|ian AdaplaçAo o d>rocAo do Frnnnc.s
Mavor Com Moniqi» Cun Fernando Wotlmglon
n outros Testro Posto 6 Rua Francisco SA. 51
(287 7496) Do 5' a tAb As 2lh30 dom A»
20h CR» 250 00 ( 5- o 6*) o CR» 300 00 !sAb o
dom ) Ingtrssos a donucüio peto tel 221 00 fb
DuraçAo 1H20 Al« 29 do agosto

UM SÁBADO EM 30 — Do Lu'/ Marinho Dtr
(Ao do Iuk Moívtcmca Com Itva Niíto. laluvotlo
Gal vAo i» outros Testro Dutdns. Rua Ak»n<k>
Guanabara 17 (240 4879) 0» 5- a tAb As 21 h.
dom As I9h CR» 150 00 (5*) o CR» 250 00 (6*
a dom ) c/a»« e eitudantes pagam C"l 100 00
DuraçAo 1h50

0 DEFEITO DE FAMÍLIA - Do Fiança JunK»
DiroçAo de Jcva Hi»»<iuo Com Go.atdo Co»r*a
TotA Dias a outros [soaço III do Toatro Villa Lo
tx>s Av P»»nc«rsa Is^beí 440 (275 6695) 6* o
lAt) As 21 h o dom a» 20h CR» 150 00 Dezcon
to de JCH» peta quem chtffsf so teerro stf JOnt
en/ei do eu>etJcuh> Desconto de 50% no #</<»•
cro***mento ftroPsrk DuraçAo SO^r-

AltM DA VIDA 0-toíAo do Augusto Cotar
Vanurc» Cc*m F«(>pe Caxoo* L*a Buk.V.) • o*»
tios Teatro Ga/r«a Rua So<kkX» Vorflue io 33
(225 88461 Do &• a tMi As 21h dom is19h
CR» 200 CO «£>•) e CR» 250 00 (6- a dom)
DuraçAo IhIO

O MISTÉRIO DE IRMA VAP - Do Charlo*
LtxJUrr D>*eçAo d« Maríl»a PAra Com Marco
Namni o Moy latortaca Teatro Trreta Rachei.
Rua s«iu«ia Campos. 143 (215-1113) 5- o &•.
av 21 h sAb As 19h e 21h e dom AS 19* CR»

550 00 (5") • CR» 700.00 (6" a dom ) DuraçAo
1h40 Ultimo dia

ENTRE AMIQAS — De Mana Duda DireçAo de
Cecil ThiíA Com Regma ResteJIi. Helena Ranaldi
• outras Tsstro de Atsns. Rua Siqueira Campos.
143 (235-5348) De 4» « sAb A» 21 h e dom ás
10h CR» 400 00 (4«). CR» 500,00 (5- e dom ) »
CR» 000.00 (8* e »Ab ) DuraçAo 1h30

BRINCANTE — De BtAulio Tavares DhoçAo do
Romoio de Andrade Lima Com Antônio Nobtega
a Rosa no Almeida Teatro Ipanema, flua Prudente
do Mor ao». 824 (247 9794) 6*. A» 21 h. sAb . A»
21h30edom. A» 19h CR» 350 00 (6-e dom ) o
CR» 400.00 (»Ab ) OuiaçAo 1 hl 5 Ingrenot a
domicilio pelo /«/ 221 •0515 Atò 29 de agosto

OS DOIS CAVALHEIRO# DE VERONA -
Testo da ShaAosooare Du de Marco» Vogel
Com o» atore» do Centro de DomotiçAo e Con«-
UuçAo do E»oet*cul<J Nos /aidins do Muiau da
fíapOb/Ka. Rua do Catolé. 153 (225-4302) De
6" a dom. *» 20h CR» 250.00 IngressoI a
domictito pelo tel 221 -05 J5

A COMEDIA DOS ERROS — De ShaAespoare
DireçAo da CIAudio Tone» Gonzaga Com FAb*o
Junqueira. Isolda Crota a outro» Teatro Caciida
BecAe* Rua do Catete. 338 (265 9933) De 5- a
»Ab. A»21h. dom. A» 20h CR» 300.00 (4- »6*).
CR» 400.00 (sAb ) e CR» 350.00 (dom ) ÍJíu-
dentes, luncronértos pdbtKOS s msrotes de 60 tém
desconto de 50\ H' a &•) e 30\ 16- a dom )' DuraçAo 1M0 Utiwno dia

A MULHER BEM RECADO - De Nolton Rodn
guet DireçAo da OAudio Tone» Gonzaga Com
Solange Badim. Jitman VibranovsAy Testro Sese
Ti/uca. Rua Bar Ao de Meaquita. 539 (208 5332)
6- e »Ab. A» 21 h o dom. A» 20t>30 CR» 200.00
DuraçAo 1h30 Ultimo dia

CINDERELA . A ESTÓRIA QUE SUA MAE
NAO CONTOU — Do Henrique Celib. DiroçAa
de Jo>son Walloco Com Jo.son Waflace. Roberto
Costa • outros Testro ds Prs*s. Rua Ftenosco SA.
88 (267-7749) De 5- a »Ab As 21h. dom. A»
20ti CR» 300 00 ( 6* a 6-) e CR» 400.00 (»Ab o
dom ) Mames de 60 ano» nio pagam ingresso
Ingressos s domicrlto pelo tel 221-0515 Dura-
(Ao 1 hl 5 Até 29 de agosto

O MARIDO VAI A CAÇA — Do George» Fey
doau DireçAo de Jot* Mennquo Com Fernando
HarsteJn. Rosana Prawwes e outros Ahsnçs Frsn•
cesa de Botafogo. Rua Mumz Barreto. 730 (226
4t 18) Do 6* a sAb. As 21K dom . As 20»i CR»
200 00 Desconto de J0% para ouem comprar
mçressos com 30 rn de sntecedéncts e 3QS de
desconto no estscorwnento G£ Ps*à Oorsçào
1h50

A HISTORIA É UMA HISTORIA (E O HOMEM
E O ÚNICO ANIMAL QUE RI) — De Millor -
Fornonrlo» D««çAo da Gtocindo Jt Com Paulo
GracKXío Ftflnçom» Fou»ton *i Gr«c»odo Jt Tes-
tro Lsurs A/v»m. Av V*e»ra Souto. 176 (247
6<t46) De 5' a SAb As 21b o dom A» I9h CR»
350 00 ( 5-). CR» 400 00 (6- e dom ) o CR»
450 00 («Ab ) Ingressos a domK-lio prlo tel
221 Oil5

AJUDA-ME A LEMBRAR - Do Joan Claude
CarriOro DireçAo do Gilborto Gawronsài Com
l ucAlta Santos e RoqA»« Fab*ar>o Teetro Cándi
do A tendei Rua Joar^i AngAl<«. 63 (267 7295)
Do 5- a »Ab A» 21h30 • dom As 19ti30 CR»
.100 00 !5- o 6-) e CR» 400 00 (»Ab o dom )
DuraçAo 1h15 Ingressos s domKtho pelo tel
221 0515 At* 5 d® setembro

O BAILE Pela Cia do Gosto a pari» da idéra da
Joon Claude Ponchonat EnconaçAo do Décio Li
mo Com Augusto Madeoa. lanmha Pira» e ou
tros Testro Glsoce Rochs. Av R»o Branco. 1 79
(220 0269) De 4» a 6". A» 18*30. «Ab. A» 21h a
dom A» 20»! CR» 400 00 Istudantes a classe
tátn 50\ ds desconto Professores, luncronérros
ptlb/icos e msrotes de 60 snos tém JO\ de des •
conto DuraçAo I h20 Até 29 do agosto

MEPHISTO — Adaptação de Anane Mnowchkiao
p.ira a peça de Kl nus Mann DireçAo ds Jo»A
W.lket Com José Wilket. Zuzé Polossa e outio»
Teatro dos Ouatro. Rua Marqué» de SAo Vicente.
52/2° (274 9895) De 4* a sAb. 21 h e dom. As
1 Wi CR» 500 00 (4- a 6* e dom ) e CR» C0C00
(tAb. lenado e véspera de lenado) De 4~a
desconto de 50% pare estudantes com eattaunba
da UHC oo Ubes Duraçéo 2h30 0 espetou/q,
começs rrgotossmente rto horsno ^

VIAGEM A FORLI — Tento e dueçAo de Mauio
Ra»i Com Nathalia Timberg Paulo Bem, Antôn o
Petnn Testro Copscsbsns. Av N Sra Copacaba
na. 313 Reserva» pelo lei 257-0881 &-, vospoiul
At 1 7h. de 4- a 6- As 21 h, tAb . é» 21h «dom . é»
19h CR» 400 00 (4> a 6*) CR» 600 00 (sAbJ,»
CR» 500.00 (dom ) Desconto do 50% pata ctu-
se Ns yexpetal de 5* desconto de 20% P*^ê
msrotes de 60 snos DuraçAo 2h '„

PEDAÇOS EM ILUSÕES — Te.tot de Qflrpõ
Santo JosA V»oente e Antero CoellK» Neto D««;
çAo de Beto Moyer e Ca«los Mattos Com Tuca
Lima. ValAtia Torres e outros íspsço Cultu/al Attú
fatos Av Nova York. 336 (230-0200) DçmiQ-.
go». A» *0ti CR» 120 00 DuraçAo 1h20

COMO ENCHER UM BK1UINI SELVAGEM —
Tento e direçAo de Miguel Falabella Com QÁudf*
Gimenez Testro Csss Grsnde. Av AfrAr^ig Ç^e_
Melo Franco 290(239 4046) &-.»»21h30:6-e'
»Ab, As 22h o dom. As 21 h CR» 450 00 W.
CR» 500 00 (6- o dom) e CR» 600.00 (Wb .
lenado e vAspera d» l»nado) Ingressos s domtcr-
ho pelo tel 221 0515 O espetáculo com**a.uça—
rossmente no hotátro e náo será petrrutrdê S SO-
trsds spós o st! micro DuraçAo 1 h30

OTMF.LO — De ShaAwspeare D«»«çAo de Môn*ca
Alvarenga Com Rodrigo Rangol. Paulo Gian»m e
outro» Patcèo da Uru f{io. Av Pettouí. *438
(295-2548) De 3- a Ub. A» 21 h a doma *»
19^30 Entrada franca At A 29 de agosto ««•• *•»

TRAIR E COÇAR E SO COMEÇAR — De Mar-
cos Caruso DweçAo de Atílio Rkxô Coro loa.
Rosa. Jalusa Barcek>s e outros Testro Bsnss-
hopptng. Av. das America*. 4 666 (325-5844) 5*
o 6\ As 21K «Ab. A» 20b e 22h30. dom. A» 20h
CR» 350 00 (5-). CR» 400.00 (6* e dom ) a CR»
450.00 (»Ab. feriado» a v+spera do leriado)... - .

TERROR NA PRAIA/O PESADELO CONTI-
NUA — A Corcunda do Faraó De tdalwiM
Lrtmos DiraçAo de Alexandre L«pp<an< Com Luca
da Cattro e Atoaendte RAgis Testro ds Prsist Rua
Francisco SA. 88 ( 267 7749 ) 6- o »Ab. i moià "
noite a dom . As 22h30 CR» 250.00 PronMcio
50\ de deconto psra clstss s estudsntes Ante*
ds p+çe apressntsçáo de lilmes de tetro* dos anos
3Ce 40

TRANSABRASIL — ComAdia do Ewa P/octal
DireçAo de Gedtvan de Albuquerque Com Vyas-
h.ngton Carvalho Ctistune VVzaa o outro» Tea-
tro Sesc de Msduteea Rua Evrbancfc da CAmata.
90(350 9433) 6'e»Ab A» 21 h a dom . As 20h
CR» 120 00 e CR» 60.00 (tocos do Sosc ) Até
29 ck» agosto

SUBTERRÂNEO — AdaptaçAo do tomanco Mo-
tnôria» do Subtorréoeo de Dottorev»Ai DiuMo
d» tvana loblon Com Oscar Marquo» e VaneM^
de Godoi Sala Artesã do Teatro Joio Caetano.
Praça Taedente». sjvr Biwvl polo tel 799
1612 6*. A» 20h. »Ab o dom. A» 19h CR»
200 00 >t< 6-1 classe artística nio paga [slu¦
dantes e professores tém 50% de desconto.

LEMBRANÇAS 0E TENNESSEE — TrA» testo»
d* Tennewww Wllltems 0 menino de Moony nAo
chora A dama do lotaçAo da Lakttxjr e lamíitan
CA» de Bortha D*»çAo do Vivaklo Franco Com
Fab*o Rodrigues, Oscar R«»«s e outros Teetro
CJndido Mendes Rua Joana AngAlca 63 <2^2«
7295) Dom. Aa 22h. 2- o 3- A» 21h- CR»
20000

BEIJO DE HUMOR (TEATRO A DOMICtUO)
— Te«to o direçAo da Irene Ravacho Com Raul
Otof-no Telefone psts contata 266 8090. Dura-
çAo 1H

*
SOM NAS ONDAS — Com Marco» Anel Ene

Menenttia! • Torcunto Mariano Dom a pett* de
18h30 Parque Garota de Ipanema, no Arpoedot
Entrada franca. Ouem Quiser contribua com s
cempenha de combate i tome deva levar um Quilo
de aumento nio paraciW

FAGNER/DEMAIS - 5-, A» 21 h30. 6- e »Ab . A»
22h a dom . A» 21 h Canecio Av Vence»lau Br az.
216 ( 296 3044) CR» 600 00 (arquibancada).
CR» 800 00 (mo«a lateral e mezanino») o CR»
900 00 {mou central a lti»as) Ata 22 da agoato

JORGE BENJOR E BANDA DO ZE PRETI-
NHO/SALVE SIMPATIA - SAb e dom A»
22b Imperstor. Rua Dias da Cru/. 170 (592-
7733) CR» 700 000 (camalote) e CR» 600 00
(piua) Até 21 de ago»to

WANDA SA GEORGIANA DE MORAES/
VIVA O VINA — 5* e dom . As 22h30. 6# e sAb,
A» 23h Tocando o Amor. com Noide Gama To-
da» a» 0't, A» 20h30 Couvarf a CR» 180 00
Vinícius. Av Vtnlciu» de Moraes. 39 (267-5767).
Couvrrt o CR» 300 00 (6- e dom ) a CR» 400 00
(6- a »Ab ) AtA 22 de agotto

MARISA GATA MANSA/UM TRIBUTO A
DOLORES DURAN - De 5- a tAb As 23h o
dom As 22h Gula Bar. Av Dell.m Moiena. 630
Reservas pelo t»4 259-5212 Couvrrt a CR*
200 00 (B* e dom ) e CRI 250.00 (6* e sAb )
ContumaçAo a CR» 150 00 AtA 15 de agotto

ÉPOCA DE OURO/TRIBUTO A JACOB DO
BANDOUM — SAb a dom. At 19h30 fl/o Jau
Club. Rua Gustavo Sampaio. %JT (541 -9046)
Couvett a CR» 250 00 o contumaçAo a CR»
100.00 Ultimo dia

SEBASTIÃO TAPAJÓS E CARMEN DEL RIO/
O VIOlAO E A BAILARINA — 6". A» 12h30 e
18h30 téb. A» 21 h a dom A» 20h Teatro Joio
Theotonro. Rua da AsaiomWAia. 10/subsolo (531
2000 r 236) CR» 300 000 e CR» 260.00 (As
12K30) Ultimo dia

FESTIVAL CARREFOUR 0E MPB - No mia»,
valo sbow de Ivan Lins Dom . a part* de 18b

A Cia. Aerea dc Dança mostra hoje A dança dc saiao na aommguuru uu u m.u »^"ui

DEFINITIVAMENTE

DIAS

[ttecronsmento da LofS Carrvfout ds Bstts ds
Tqucs Entrada tronca

BIQUÍNI CAVADAO/OESCtVILIZAÇAO —
Dom A» 21 h «lOiampt Rodovia Pte»<dooto Du-
lia Km 14 (767 4662) CR» 300 00

MESTRE MARÇAL — 6-. A» 22h30 6* c tMi a»
23h o dom. As 21h00 Cata Bianca Av Mom de
SA. 17 (252 4428) CR» 250 000 (5* o dom ) c
CR» 300 000 (6* a tAb ) Al* 22 d* agosto

SEBASTIÃO TAPAJÓS Bi CARMEN DEL RIO
Dom. At 18b30 Madure*» Shopp-ng Praça

da» Deüciat Estrada do Portela. 222 Entrada
tranca

HAPPY-HOUR OO NORTESHOPPINO - Das
17h At 19h Don Euchrdo» a Tet* Acolá domoi-
got Preta da Alimentaria. 1- pno Av Suburba-
na 5474 (593-9896) Entrada tranca

I HUMOR
MAURÍCIO MENEZES/PLANTÃO DE SE
QUESTRO — 0 jornalista conta casos cutoi»oã o
ongtacadot envolvendo a «nptanta btafla«a 6-a
tAb . At 21 h. dom . A» 20»i30 Teatro Henrnturta
Brmba. do Tt|uca TAn-s Club» Rua Conde do
Bonfim, 461 (268 1012) CR» 200 00

AQILDO RIBEIRO - SAb o dom At 20h30
Teatro Sese de Sio Joio de Meriti Av AutomO

vol Oube. 66 ( 756 6177) CR» 200 00 e CR»
100 00 (comíKCtAtK)) AtA 29 de agosto

TOM CAVALCANTE/Ê CANA E BRAVA - De
5* « sAb. a* 21H30 dom At 20**30 Testro da
Lagoa. Av Bcxgo* de Med®-»os 1 426 (274
7999) CR» 200 00 (5- e dom) e CR» 300 00 (6-
e %Ato ) f tiaconsmento ftfOptto
DIVIRTA-SE COM BERTA LORAN — 6- o sAb.

As 21b30 e dom . As 20h30 Teatro AmfKa Rua
Campos Salto» 118 Tel porotosorves 567 202/
CR» 260 00 (6-) a Cr» 300 00 (tAb dem . lerwdo
O v^spotd de feriado)

¦ REVISTA
OS 8EMIDEUSES — Aprotontaçào da Uula da
V.ton 6'. At 22tv tAb As 22h a 24h e dom. At
21h30 Teatro de Bolso Aunmat Rocha Av
Aisullo d» Poma. 269 A Reserva» polo tal 294
1998 CR» 300 00

OS LOBOS 3 — Apres»nleçAo do Gu lhorme Ro
xeti Rottwro óe Guto Braga SAb A% 24h o dom .
as 22h Teefo Brfgitte Blat I Ri*a M-gud Lemos.
51 (521 2966) CR» 300 00

AS BONECAS COM SE* APPEAL DwAo
de Brig<tte Bla* Com Wa*te* Co»ta Pamela. Ma
t.^ e outros 6- a sAb As 21b e dom. As 19h
Teatro H'V"' Bitt I Ru» Miguel lemos 51
(621 2955) CR» 300.00

A NOITE DOS LEOPARDOS — DtoçAo o op«o
teriuçAo de IVona P«rt:c<p«cAo e»<»<va« de Ro
Çfürtta e ErA Ba»t»to 5' •» dom è* 21h30 e 6» ©
tM, 24h Teatro Alaste Av N S do Co(«KatMiM
1 241 (24/ 9847) CR» 150 00 (&• o 0*) o CR»
200 00 (sAb e dom )

¦ PAGODE/GAFIEIRA
DOMINOUEIRA VOADORA • A Dança do 5a
Uo com e Cia Aérea do Dança Dom At 20fi30
A Oquostia Tuirr do maottro Bruno RwttMuos
As 21 h30 Coto Voador. Arcos da leoa sJtr
(221 04O5) CR» 300.00 (homem) a COT 280.00
(mufNir«* *> (*r**cxn com cartw*»r>K» cVo ec^dwrwe
do dança)

I bar"
ZEPPELIN ~ Com Carxlò Dom As 21h30 Es

trsda do VuJigal. 471 (274 1 549) CouverfaCR»
90 00

RIO SOUND MACHINE — Domingos. As
22h30 Jaxtrnarua. Av Haínha Elurabeth. 769
(227 2447) Cmrvrrt a CR» 300 00 e comum*
çAo a CR» 1 50 00 AtA 22 do agosto

ROCK REVIVAL/O SOM DA ETERNA JU-
VENTUDE — Dom a pert*r do 21 h Mistura
fina. Av Borges de Meòe«otk 3 207 (266 5844)

Couvett a CR» 260 00 e consumaçAo a CR»
150 00

DOBRANDO A ESQUINA - Chonnho Dom,n
gos. At 20h Anforono Av EprtAoo Posaoa 1 244
(2«7 6791). Couvett a CR» 160.00 e consuma
ç4o a CR» 200.00. AtA 6 de eetarrtmx

BANDA MAPA ASTRAL — Dom. A» 21 tv Ara-
tm»a. Estrada de Barra 1838 (493 34601 Cou-
verta CR» 300 00 e coneumaçAo A CR» 150 00

MARCELO TORREÃO — De 4« a 6' e dom As
21 h Versio BiasMeaa Dublechopp Rua Gonzaga
Basto». 112 (671 2844) Sem couvorf

CHICO S BAR — O puwwia luiz Cartos Vinhas o
a cantor» Rita latem tovezamonlo com o moostro
II. Arcovordo e B.bba R4-oo
P^V* de 22n Av EprtAcio Pws«oa. 1 560 (•»'
3514) ContumaçAo a Cr» 650 00

¦ PARA DANÇAR
SAVAGE — D*arvemente a part« do 22b Av

Ep*tAc*o FVssoa. 1 484 (521 2646) Dr» dom a
b*. a CRI 200 00 (homem) e CR» 100 00 (mu
lho«). 6- »Ab o vOspora d» ler.ado a CR» 250 00
(homom) a CR» 160 00 (multo»)

OVPSY D«rv;a lU «^iAo com a Orquosua Cuba
libre 5't. a pertK do 22h Discoteca. 6- o tAb a
port-r da 22h Mat.nA tAb. com o DJ Matboro o
dom a partir do 1 7h Av AlrAneo ck» Mek» Ftonco.
796 (239 4836) CR» 250 00 (homem) o CR»
200 00 (mu»ww) Mat»nA a CR» 200 00

STOP NIOHT — Diarvamonte. a partir do 221< A»
2-v Pocket Sbovr A» 3-v Bor» and Girt» A» 4-s.
Rose pirata A* &-s Xou da Xusa 6- a »Ab. Go
Go Bor» Dom. Buzina da Rose Av AtlAnl.ce.
1 910 (255 7692) Do 2- a 5- entrada tranca
(«tS As 24h) e dofws a CR» 200 00 (homem) e
CR» 250 00 (mulher) 6*. tab o .Áspera do ler.a
do a CR» 260 00 (homem) o CR* 350 00 (mu-
th«w) dom. entrada Uenca. atA 22h e ô*pQ*% a CR»
150 00 (homem) a CR» 200.00 (mulher)

TRIGONOMETRVA DANCE — 3-v a partir do
20*v cWx« do wiUo com a Orquomtra Raul do
Barres 6* e sAb. As 22h MatinA. sAb e dom. As
16* Rua Leooofclme RAgo. 52 A (260 9125 ) 3*

>. A* a CR» 200.00 (homem) o CR» 100 00
(mu.— ,. tAb. a CR» 300 00 (homem) o CR»
150 00 (multxw) Matinê de tAb. I CR» 200 00
(Somem) o CR» 100 00 (rrumer) Dom, a CR»
260 00 (homem) a CR» 160.00 (mulher)

PSICOSE — De 5- a dom . a parto do 22h
UalosA dom. At 16íi Rua Mertz o Berros. 1 060
(284 1796) CR» 160 00 MetmA a CR» 100.00

REQOAE ROCK CAFÉ MUSIC — Ti*» arnbw
H.S com vttoo gamos, vidao C».pes e juoAe bo* De
6* a »Ab. a parir de 22h MabnA. tAb a dom As
16* Largo do SAo Conrado. 20 (322 41 79) CR»
150 00 e cor*sumeçAo a CR» 150.00 MatinA a
CR» 130 00 ItAb 1 o CR» 160.00 (dom )

BASEMENT — Do 4' a dom. a parti de 23h A»
6t Roct Povoa SAb No-te Atro Canbonha Av
Copacabana 1 241 (521 4425) 4-, 6- a dom . a
CR» 100 00 6- e tAb . CR» 150.00

CENTRO CULTURAL BANCO EK> BRASIL -
At 10fi30 14h Sessio mlenhl Caravana da co-
regem (legendas em ponugués) Aa 16h. I7h30
19h. 20h30 Uma casa psrs Petá. de Walter L»ma
Jr Mote. no CCBB Rua 1» da Março. 66 Entteda
franca com d*«trtbu<çAo do «onhas 30 mi/Hitos
entos da so-mAo >.»í

CÂNDIDO MENDES As 18h Blaci S»MU//>
— N«*et My d>* A* 20h Deep Purple — Cshfvr
n„ J.m )4 As 22h Jethro TuH — Slipstream
Hofd no CéndtOo Mendes Rua Jooru» Angvfujr
63 (267 7295) Ingressos a Cr» 100. 00 •-

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM*-^*s
1 7h Sarro /Vottol berott Sempre ao» doíningo»
no Telio da Cata de Cultura Lauta Aftim. Av
V-wa Souto. 176(267 1647) CR» 60 00

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM'—'Aa
19h Meno Negra — Tournee Genetab %b<T*r
com o gtupo roaluado em P^jaJlo (França) Mote.
na Cata de Cultura lauta M.«n Av Vo«»5»llo.
1 76 (267 164 7)

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM — llvrt
prosiey 16 anos Hoje. At 20*30 fhnt m lhe
movier No Caia de Cultive lauta A/vim Av
V»oa Souto. 176 ( 267 1 64/) CRS 70 00

NATUREZA E CULTURA — As 14h Rh) nostv
bem A» 16b30 Rio em momOnat — O K/oenKiW
através da fotograha. óe Josõ InAco PafOflW*
Hoie. no Museu do Açude Etlroda do Aíw<^.
764 (326 6224) CR»50 00

RADIO

¦ OPUS 90 FM 90.3 MHz:
20 booM Reproduçào d*gitaf (CDs e D-ATiJ
Concerto em Re merot. para puno a cvquesfís. (íe
Mevdn (A/gench DDD 1855). Suite rta Ópe
te bsM+t O Gafo de Ouro. do R»rrsAy *Ux%aàoff
(Ftl Rottordam. Zinman DDD • 25 19). Quarto
Caderno da Suite Ibetu Malege. Jatei e írmnha.
de AJfcenu (Larroche DDD 20 46). Os PfnA+*
toI de Roma • poema smlónxo. de Retogbr (Fil
Berlim, fcaraian ADD ¦ 22 00). Rapiódra pate
puno e orquestre, op I de BattoA (Kocais.OF
Budapmt. Fwcher D0D 24 61): Concerto a
cinco em Fé mator. op I rr* 4. do Bonodotto
Marcoik) (Soí»%t» d» Mtlano • AAD 815); StrtfO-
na n- 9 do Mahter (OS Cheago. Solti DDO
48 02 o 37 02). Gtmnopedms. do Ene Sat* (Ro-
ge DDD 8 09). Denta Lspanhofa. op 31 0*$,*
Viüsnesca. de G»an«dos (0 RTV Espanh<^a. Ma»
kovitch AD0 5 32)

. tu.» u »i>*- ;• • • i * - - • •
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? Alterações do última hora na programação publicada nosta
soçâo sAo do roaponaabllidado dos organizadores doa evento»

CRIANÇA

PROJETO IBAMBINI/OS 4 CANTOS DO
MUNDO — DireçAo de Jtddu Saldanha Teatro
do IBAM, Largo do Ibam. 1 (266 6022) Dom .
te ISh. Entrada tranca.

AS ALEGRES COMADRES — Mutical do Paulo
Afonso de Lima. Testro Vannucci. R MarquAa de
S Vicente. 52. G&vea (239-8545) SAb edom ás
17h30. Crt 160.00.

AUCE ATRAVÉS DO E8PELHO MÁGICO —
Direção de Vivien Rocha Teatro de Bolso Aurb
ntar Rocha. Av. Ataulfo de Paiva. 269/A (294-
1996). SAb edom ta17h30 Crt 160.00 (jâb ) a
Crt 180.00 (dom)

ANDERSEN. O CONTADOR DE HISTÓRIAS
EM O SOLDADINHO OE CHUMBO — Taxo
do Rogério Blat Teatro Glâucéo Grl. Pç Cardeal
A/co Verde. t/n*. Copacabana (237-7003). SAb
e dom. Aa 17h Cri 180.00 Nesse domingo os
paJt firo desconto de 50% Último dia.

APENAS UM CONTO DE FADAS — Da Eduar-
do Toíentlno Teatro Vanucci. R Merqoée de S.
Vtcanié. 62 (239 8646) Stb a dom *> 1Sh Crt
160,00

OS APUROS DE VERMELHINHA - Diraçio
de Merc«to Caridad. Teatro da UFF. R Miguel de
Fira* 9. tcaraf (717-8080). Stb. • dom . te ISh.
CRI 200.00. Sorteio de brindes.

AS .ARMAÇÕES DE PINOCHIO — D.roçio da
Jorge Roea Jr. Teatro Brigttte Blatr. R Miguel La-
mo». 61 Copacabana (521 -2965) SAb e dom. At
16h Crt 200,00

ARRAIA. OU A VERDADEIRA HISTÓRIA DA
ONÇA QUE COMIA CAOUI - DitoçAo da Luif
Salem Teatro Clara Nunes. R. MerquAs de S.Viconamu. 62 (274-9696) Sèb a dom . te 17h
C(tj?QO.OO Sorteio de brindes

AS AVENTURAS DA TURMA PALHAÇADA E
VOCÊ EM UMA INCRÍVEL BRINCADEIRADireção de Cláudio Juarer Teatro Tese. R.
Hàltor EtaJtrèo. 363. Tijue» (228 2938) Dom. te
1811 Cr* 80.00 At* 29 de agoato

AS AVENTURAS DOS TRÊS POROUINHOS
Direçto de Bngitte Blair. Teatro Bngitte Blatr I. R.
Miguel Lemos. 51. Copacabana (521-2955)SAb. a dom te 17h Crt 200.00

AS AVENTURAS DO CAPITÃO PERNA
BAMBA — Com o grupo Gang da Cidade Sport
Club Meckenrie. R Dias da Crui. 561. Meíer
(5ísr 0062) Sáh a dom. te 17h Cr» 60.00

AÜ AVENTURAS DA EXPEDIÇÃO TUCANOTetto e direção de Marco# Aguiar Teatro
HvntiQueta Brtebe. R Conde de Bonfim. 461,
Tijuca (268 1012) SAb e dom. As 17h CRI
150.00. Em todas as sessões seri sorteado um
/enterpar a um catai

A SELA ADORMECIDA NUM LINDO CONTO
DE FADAS — DireçAo de Cleúdio Juere/ Teatro
Hennqueta Brieba. R Conde de Bonfim. 451,
TlJOcd (268-1012) Slb a dom, te 16h Cr»
100.00 a Crt 70.00 (aâcloa). AM 29 da «óculo

O BANHO DO SR. COMISSÁRIO OAMBA —
De Roneds Rodrigues DireçAo de Ana Carneiro.
Toa(ro.Jrembtnski. Rua Urbano Duarte 30 (228-
3071J SAb edom. At 16h CRt 150 00

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES — Da
JoAo Soncini a Dytmo Elias Teatro Monte Smei.
fli. SAo Francitco Xavier. 104 ( 284 9812) SAb e
dom. At 16h Cri 120 00

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES -- Cia
temnfl Anulando Teatro do OCÍ. Av Rio Branco.
N*a<6. (717-8060). S*b o dom. te 16h Cr»150 00

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES —
DitoçAo do Jorge Azevedo Teatro Ipanema. R
Pmdente de Morem. 824 (247 9794) SAb o
dom.. At 16h Cr» 150.00

O CASAMENTO DE DONA BARATINHA -
Toito do Markut Avaloni Teatro do América R
Campos Sales. 118 (234 2060) SAb e dom . At
1 7h30 Crt 180.00 («4b ) a Cr» 200.00 (dom )

0 CASAMENTO DE DONA BARATINHA ~
Do Frederico D Am«co Teatro Galeria. R Sen
Vergueiro. 93 (225-9185), SAb . dom a tonados.
At 16h. Crt 150.00 Sorteio de brindes e lanche %
do McDonekts Ingressos a dom*crl/o pelo tel
222 4860

CECÍLIA MEIRELES EM OU ISTO OU AOUI
LO — DireçAo do Hombu Teatro Se*c da Ti/uca.
R Bar Ao rt« Miwjuit». 639 (208 6332) SAb o
dom . àt 18h Crt 150 00

CHAPEUZINHO VERMELHO. O LOBO EN-
QOUU A VOV0 — Dtroçâo da Joroe Rc»a J>

Teatro Brig/ttte Blair I. R Miguel lemos 61,
Copacabana (621 -2955) SAb e dom As 18h Cri
200.00

CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO QUE
NAO ERA MAU — De Joio Sonclm a Dylmo
Elias. Teatro Monte Sinai. Rua SAo Francisco
Xavier. 104 (284-9812) S«b • dom.te IBh.Cr»
120.00 Sócio» l*m 60% da daacorto

CHAPEUZINHO VERMELHO — De Mana Clara
Machado. Tttlro Suam. Pç, da* NaçOaa. M
(270-7082). 84b a dom., èa 17h Cr* 120.00
(téb.) a Crt 160,00 (dom ).

A CKJARRA ( A PORMIOA — Mueical da La
Fontaina. Adaptação da INaòatico DAmtoo. Tm-
tro Prlnctm litbol. Av. Phneaaa Itabat. 188
(27S-3144). SAb. a dom., te 1*i. Crt 160.00.
Ingromo* a domkMo pato nl: 123-M60

O COELHO ESPERTALHÃO - DiroçAo da
Cltudkl Juarai Club Municipal. R. Hedock Lobo.
369. Tijue* (184-4822) Séb a dom , M 16h, Crt
100.00.

O CONQUISTADOR — DlraçAo da André Mon-
latro. T**tro VIU* Lobo*. Av. PrlncaM laabal. 440
(27S-3348). Séb. a dom. éa 17h Crt 180.00.
fítclltl d* mü$lc* to WVa te I6A30 Um kMo
tcomptnhodo d* du*t cri*nço* ntc pog*. Ülti-

DIvulQaçâo/ Euoènlo Rela

;, ' mm

O DIAMANTE DO ONAO MOOOL — Ta.to a
diraçéo da Maria Clara Machado. Jtttro Ttbltdo.
Av. Unau da Paula Machada 7W (2S4-7847).
Séb a dom., é* 1 th a 17h30 Crt 1 BO.OO.

E.T. Dl VOLTA AS ESTRELAS - TaMo a (fira-
cio da Antonlo Calac a Martaa Clpanl. T»*tro
Tom. Av. Haltor Settréo. 363. Tijuca (228-293*).Séb éa ISh a dom. te 1Sh Cr» 10.00 Até

UM IICPANTC NAO INCOMODA MUITA
dCNTt — Da Paulo Candura. T—tro Honrlwta
BrUb». R Conda d* Bonfim. 481 (268-1012).Séb a dom., éillh. Crt 80.00

ESTAÇÃO TERRA — Da Alaxandra Prlng Tttro
Cindido Mtmtot R. Joana Angélica. 83 (287-7298). Séb. a dom . éa 17h. Crt 180.00. Ouom
•a*htk i poço concorro to lortt/o d* duo* ptut-
fftn* filo Orlãncfo- Rio

EANTASMINHA SAPECA — 0a Rawv Marta
Panai ort Ctlé Tttlro Othon f*ttoct, Av Ailéntlca.
3284(621-6622) Dom.te17h Cr» 160.00

FUCTS. O MUSICAL DAS CORES - Da Z»al-'
do a Adarbal freira Filha eob a direçéo da Roeé-
rio Fabiano Trtlto Btrrêihop&nç. Av. daa Amé-
ricaa. 4688 (326-6844). Séb a dom. éa 17h30
Crt 200.00 AtA 29 de agotto

A FOLIA DOS TRÊS BOIS - Ta.to a diraçéo de
Sylvia Orthoí Casa de Cultura Lauta Alvim, Av
Vieira Souto. 178. Ipanema (267-1647) SAb o
dom. At 16h30 Crf 160.00 Sorte/o de brinde»
AtA 29 de egotto

O OATO DE BOTAS — AdapteçAo o direçAo de
frodwico D Amico Teatro GaJerta. R Senador
Vwooeiro 93 (226 9186) Séb e dom. te 17h
CrS 150 00 Ingrassos a domtcHto pelo te! 222¦
4360

QNOMOS — MAIS OUE UMA LENDA - Di
reçAo geral de Marck> Augusto Centro Cultura/
Banco do Brasil. R 1® do março. 66 (216 0237)
SAb o dom . At 16h e 17h30 Cri 100 00 Ultimo
d>A

HISTORIAS OA MAE NATUREZA —
do B»o Bodran Teatro da UFF, rtr» Frios.
9 IcaraJ (717 8080) SAb a dom. At 1 7h30 CrS
200.00

O INSPETOR GERAL - 0>r<*4o a» C4l>a B»oo
o Roberto Dôria Museu de Nepúbl*c* W do
Cateto, 153 (225-7662) SAb o dom. At 16h30
Crt 150 00 AtA 5 de setembro

JOAO E O PE DE FEIJÃO Trtno dm Atiott
çio Médica flumir*mte. R Roberto Silveira. 123.
Iraraf (711 4766) SAb e dom. At 17K30 Crt
125 00

JOAO E MARIA NA CASA DE CHOCOLATE— To*to e direçAo de Adn#»r»o Ram«re* Teatro
Sttsc de SJoèo de Mrutti. Av Autorr>ôv»4 Club.
66 (756 6177) SAb o dom *s 17h Cti 100.00
Os comeeciénot tóm 50\ de desconto Até 29 8

MENINO REPOLHO — DireçAo de fl*v»o Fro»
tot Teatro Zrembtnsài. R UrtMno Duorlo. 30.
Tijuca (228 3071) SAt) • dom. At 17h C/S
200.00 Sortero de brtrtdes 20% de desconto fiara
quem aprmsentar o cartio MnsbJa

MIAU — DireçAo da MAr*o Wwvfcn Tratm da
Prtlt. H franc.KO S*. 88 (287 7794) S*b •
dom. At 1 7h Oi 200.00 Os a rói com mm de
60 anot ecomp»nh*dos de um neto nio pagamingresso

WC.:•' 
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Flor doO misterioso rapto

0 MISTERIOSO RAPTO Dl FLOR-DO-SERE-
NO — Diraçéo da Cartoa Augutto Naiarath Tt».
i/o d* Bttrt. Av Samambatiba. 3800 (439-
3416) Séb edom. tel7h CR» 200.00

MOOU, 0 MENINO LOBO - Diraçéo da
Frente ia Mayar Tt*tro Porto 6. R. Franclaco Sé.
51. Copacabana (287 7496) SAb e dom. At
16h30 Cr» 150,00

PATAO. O CACHORRO LUNÁTICO — D.reçéode Cariot Nobre Cube S*to e Irbanés. R M«
quA» de OI»nda. 38 Botafogo (561 9942) Dom .Mtfih CR» 126 00 Al* 29 da »s>omo

O PATINHO FEIO — DirwçAo do An>bel trthalTeatro da Associação M4d*ca Flummenut. AvRobwto S.lv^ra, 123 (711-6266). SAb r> domAt 16h CrS 125.00
O PATINHO FEIO — Do Ft*de*»co D Am»co Tea

tro Princesa Isabel Av Princesa Isabel. 186
(276 3346) SAb a dom A, 17h Cr» 160 00Ingressos a domfcrJto peto te! 222 4860

PIANlSSIMO — Mutcel infantil de Tim Reveja
duvido por Karen Acioíy fspaço /II do Te-atroViUa Lobos Av Ptmcona ItAbo* 440 (276-3346)SAb e dom às 1 7h CrS 200.00

A PRINCESA DO MEIO - D, Soma nod>s»xn
Mota Teatro Cacikta Becàer. R do Cateto 138
(265 9933) SAb o dom. At 17h OS 150 00

A RAINHA ALÉRGICA — De Terna Frota Tu
tro do Sete da Ttfuca. R B»»Ao de Metqmta. 539
1208 513?) SAb e dom. te 16h30 Crt 200 00
Sorf»*> de fita casam te com a história e músicas da
peca Desconto de 50% para cometc»àtios çua
apresentarem doci/mento

A REVOLTA DOS BRINOUEDOS - D»«cAo do
Waltmbo Antun»t Teatro Posto 6. R Francisco
SA. 61. Copacabana (287- 7496) SAb e dom to
18h OS 130 00. C/S 150 00 (l^iedos) Durante
o més de agosto bO% de desconto pata oi pars

OS SALTIMBANCOS - Do Ch«o Buerr*» wb
a d-reç-Ao de RoqAc»o Fobu»no teatro dos Ouatw
R MartmAt de S Vicente. 52/265 (274 9895)
SAb. dom e lewdoi. A% 16h CrS 250 00 Ingres
ioi a dormertro pato tel 222 4960

O SOLDADINHO E A BONECA EM BRUXA 2~ O RETORNO - Da JoAo Sonon, • Vera
M*co<lo Teatro Monte Sinai. Rua SJk> fraoc«sco
Xavier, 104 (284 9812) SAb edom te 1 7h Crt
120 00

O SOLDADINHO DE CHUMBO E OS BRIN-

MM
-rnnj

j--, ,wl ' Tf
Sereno: no Teatro da Barra

OUEDOI ANIMADOS - Tttlro do Club Mu-
tvciptl. R Medocfe Lobo, 369. Tijuca (284-4822)SAb e dom. te 17h30 Crt 100.00 Até 29 da
•gosto

TERRA AMADA/A FÁBULA - Drtacéo da Za-
cartoa Moreno Ttotro dt Lono dt Êurt. Av.
Alvorada 1791 (325 8508) SAb a dom . te 18h
Crt 150.00 0 mgrwsso da peca vete uma Coca
Cola no McDonalds (CarretoiM) Sorteio de kits
AtA final &n outubro

T1P A TAP/RATOS OE SAPATOS - DireçAo
dr» Ronaldo Tatto Teatro Ne/son Rodrigues. Av
Chile. 230 (262-0942) SAb e dom . te 1 7h Cr»
200.00 Desconto de 5OX para cfosse e estudan
tet com carterra da UNE

A VOLTA OE CHICO MAU — To «to e d<reç*o do
Lup* G»gl»ot!i Teatro Batrathoppmg. Av datAmAr<e*. 4666 (325 5844) SAb o dom . At 16h
Cr» 200 00

I CIRCO
ORANDE CIRCO POPULAR DO BRASIL —

DtfaçAo geral de Jorge Fernando com a pertopa
çAo de Menrot Frota Not >ord»ns do Muteu d«Arte Moderna. Av Infanto Dom Htfwique. 85
(210 2188 Ramal 58) 5> o 6* te 20r>.10 «Ab
dom a fevtorfot At 15h30 17H30 e 20h30 Ptvco
un«a CrS 300.00 Camarotes para 4 postoet CrS1 500 00

CIRCO OO MÉXICO — Praça On». Centro (rOotem tntefona) De 3* a 6* te 20n »Ab .te 16h
17h30 a Jt3h dom. A« 10h. 15h 17h30 » 20*CrS 100 00 (cnance«)

I SHOW
SHOW DA MAR A — Scala. Av AfrAn*o do MotoFranco 298(239 4448) SAb edom,te17h Cr»360 00 PC pettoa LMt<mo dia

¦ extra
ILHA DA CRIANÇA — ItpvtAculo* de mut<a edança nos dom«ngo* ô» agotto k% 1 7h Ilha Pts/aShopo-nv. Av Mamtro 1'aulo • S.tví. A00 (4022626) (ntradt fronca
MINI CLUB SHOPPINO RIO - Futabol do ulAo e at»v»dadPt recrvattvat nos domtogot paracnanctedeA a 13 anm det 13h te 19h CrAtM

EXPOSIÇÃO
PAIXÃO DO OLHAR — Coletiva d« pintura» e
fotografias Museu de Ana Moderna. Av Infante
D- Henrique, 85 (210 2188) Do 3* a dom. dat
.12b,At 18h Ultimo dio

ARTE IRÔT1CA — Colntiv» do gravuras, lotogra
fias. pinturas. dow*nf>ot e m»talaçAo Museu de
Arte Moderna Av Infonio D Henrique 85 (210
21^8) De 3* a dom . dat 12h At 18h UHtmod>a

DITER 8TEIN — Pmturat Galeria Paulo fernan¦
des. Rua do RotArto. 38 (253 8582) D<« 3* a 6*.
dat 12h At 19h SAb a dom . 14h At 18h Ultrmo
dia-

MAURÍCIO BENTES - lo.tnl»çAo G«'/>ito dti
A/tatlMusou de Arte Moderna. Av Infante D
Henrique 85 (210 2188) De 3* a dom dat 12h
k% 18h Ultimo dia

VICTOR ARRUDA Pinturas Museu dt Arte
.AiQdctne Av Infante D Henrique. 85 (2102188) Dr» 3* a dom . dat 1 2h At 18h UMimo d«.i
TRAÇAS DE 8AMOTRACIA/ANOELO MAR.
ZANO — IrntolaçAo o çpavutns Museu Nacional
de Belas Artes. Av R»o Bronco. 199 (240 0068)
ÜA 3' a 6* dat 10h b% 18h SAb o dom dat 14h
As 18h Ultimo dia

O BARROCO ITALIANO - Eapo»<çAo de 30
qviattros. pmtadot entro ot tAculot 16 o 18 Mu-
seu Nacional de Belas Artes. Av Rio Branco. 199
(240 0068) Da 3' a 6-, da» 10h te 18h SAb o
dom., dat 14h At 18h Último dw*

NELSON FÊLIX — Detenhoe Museu Nacional de
B^aaArtes. Av Rio Branco. 199 (240 0068) Do
-3? a 6*. dat 10h At 18h SAb o dom . das 14h At

•.IflKpItimo dia.
PINTURA INQCNUA - Pintura» Muuu Ntcio-
nêt de Be/as Artes,'Sala Lucro Costa. Av Rio
Branco. 199 (240-0068) De 3" a 6«, da» 10h A»
IBhVSAb e dom da» t Ah te IBh Ultimo dia

0N2E PONTOS DO ESPAÇO PUBLICO -
CóWtfva de ateulturas Museu da Repúbbca. Rua
do Cetete. 153 De 3* a 6#. das 9h As 17h 6*. sAb
o dom . das 9h At 20t\ Ultimo dia.

OA CONSTRUÇÃO DE UM MODELO/CLAU-
DIA HEM82 — Esculturas ístúcho Guanabara.
Rua Vieconde de P»a|A. 82/Sub»oto 116 De 2* a

HHj3Cs 13b At 19h AtA 16 de egotto
NOSSA ARTE — Cotetrva de esculturas Ge/ene"dfJQta Espaço 57. Rua Diat Ferreira. 57 (294

2297) D*er;emonta das 10h as 73h At* 17 de
agosto

HOMENAGEM A MARC BERKOWITZ - Co
letrva óe pinturas, desenhos o esculturas íscolas
da Artes Visuais do Parque Lage Rua Jard«m
BotAmco. 414 De 2* a 6*. daa 10h A» 19h SAb e
dom . dat 10h Aa 17h AtA 21 òe egotto

MARIA LÚCIA Ptvrrn - Eacultura» Cata rfi-
Cultura Laura AMm. Av. Vterra Souto 1 76 De 3*
a sAb . dat 15h As 1 ®h Dom . das 16h At 1 9h Ata
22 da egotto

ÁGUAS FORTES/MA* KUNQER Pintura» o
esculturas Museu Nacional de Belai Artes. Av
Rio Branco. 199 (240 0088) De 3- «8-. da» 10b
At I8h SAt» • dom . dat 14h èa 18h AtA 29 de
agosto

POSES E TREJEITO* NA IRA DO ESPETA-
CULO — A fotografia e et e*poe»çôe» un«vertais
no Século XIX Museu Casa de Beryamin Cons-
tant. Rua Monte Alegre. 255 De 3' • dom. dos
13h As 17h AtA 29 do agosto

AGENCIAS DE CORREIOS NA FAISA0EM
URBANA BRASILEIRA: DO INICIO DO St-
CULO ATt OS DIAS ATUAIS - CartOe» po»tais Paço Imperial. Praça XV óe Novembro. 48
(231 0207) De 3* a dom. da» 11 h A» 1 Bh30 AtA
29 do agosto

OS PRE-FILATELICOSi A CORRESPONDtN-
CIA ANTES DO SELO — Carimbo» pwcurtore*.
ou pr» lilalAIKoa. uaedo» ente» òe crvaçAo do aeio
postal Museu Histórico Nacional/Sala Memória
do Estado ImpariaI. Praça Marechal Ancora, t/ft*
(240 2092) De 3* a S*. daa 10* A» 17K30. SAb a
dom. da» 14h30te 17hJ0 A»é 30deagoate.

IF DESIQN: 0 MELHOR DA PEIRA DC HAN-
NOVER - A ultima palavra do devgn Aleméo
Museu de Arte de Moderna. Av Infante D Mewf
que 86 (210 2188) De 3* a dom, des 12h As
18h Até 5 de tetembro

TRCS cantos da terra/mariyo yagi.
patrícia johanson E LIA DO RIO — tt
culturas desenho a irwtalaçAo Muteu NectonaJ
de Be/et Artet. Av Rio Branco. 199 (240 0068)
De 3a a 6*. dat 10b As 18h SAb a dom . dat 14h
At 18h AtA 12 de setembro

PINTURAS FORA DO MURO/CARLOS VER.
QARA — Pinturas Centro Cu/tural Banco do
Brasil/2* andar. Rua 1* dr» Março. 6<5 (2160237) De 3a a dom . dat 10h At 22h Até 12 do
tetembro

OUIQNARD E O RIO — Homenogam ao pintor
Paço Impertal. Praça XV de Novembro 4& (232-
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7762) De 3* a do<r dat 11h At 18h30 AtA 12
de setembro

CARLOS ZlLJO — P«ntiirat a «tcultuiM Peço
Imptnol. P'»C4 KV 0» 3- i dom. dat 11h Ia
18X30 AtA 12 dt AMMflfeto

ROBERTO MAOALNAlS - G«vu<m Stb
Imtç+m G'*lict dl CtcoJt dt Arttt Vitufi do
PetQ*re Lage. Rua Jardim BotAn<o. 414 (226-1879) D* 2* A 8*. tlM 10*1 A* 19h SAb • óorr..
dat 10h As 17h AtA 12 de setembro

ROBERTO BURLE MARX — SW>0»<>M • o»-
WM«« 5*1» Cs/toi Couto/Antro to Th fio Muni-
cipai de Niterói. Rua XV da Novembro, s/n*. De
3- • «45. dA* 18»i A> 21 h Otxn. dM 18H A* 20tt
AtA 12 de setemtjro

RETROSPECTIVA/ABELARDO ZAIUAR -
Pmturat a desonhos Centro Cultura/ Banco do
Brasil/2* andar Rua 1* de Março. 66 (216
0237) D» 3- • dom. daa 10*) Ia 22h AtA 28 da
tetembro

O PAPEL DO RIO - Obra* «obm pacW Ptço
Imptri*!. Piaç« XV da Nov»mb>o 48 (22.4.2407)
0» 3* a dom. dia 11 h At 18*30 AtA 28 da
setembro

CASTELLO ¦ REPÓRTER DA REPUBLICA -
Teitos. kxograties a chergaa Museu de RepJb*•
CA. Rua do Cattta. 183 (288-9747) 0* 3* a
dom . das 12h At 17h AtA 10 dt outubro

LEMBRANÇAS OE TENNM8EE - Fotografia*
a vtdvoa aotva oa uabalhoa do diamaturgo Tan-
nossaa Williams Centro Cu/tura/ Cândido Man-
dn/S»gu*o. Rua Joana AngAt.c«. 83 (287.
7298) Dtarlamama. daa lOti Aa 22h AtA 20 da
Outubro

ARTE MODERNA BRASILEIRA NA COLI-
ÇAO OILBERTO CHAT1AUBRIAND - Upo
s<Ao permanento Muteu de Arte Moderna Av
Intente D Moor*jue. 85 Da 3* « dom . dat 12h At
18h

BUEIROS DO RIO E PARIS/DAVIRAM MA-
OALHÂES — Fotografiat. desonhos. gravuras o
p»ntores IAB. Rua do Pmheiro. 10 D^anamenta.
dat 1 7h At 22h AtA 19 de egotto

SVLVIO C DE MORAES E MARIA EUOtNIA
WALENKANP— lotog<aliaaa totoeolagam fj
paço Cu/tura/ do Clube de Aeronáutpce, Praça
Marechal Âncora. 1b Diariamente, det 10* At
171» Aid 20 de egotto

SINAIS VERMELHOS/SILVESTRE MACHA
DO — Fotograf.ee Cme Arte Uff. Rue Miguel
d* Ftun. 9(717 8080 r A41) D* 2' a 8* d» lOh
Al 21h SAb • dom. dat 17h Al 21h AtA 28 da
egotto

ORANOE8 MESTRES — CoMnra de gravuras0»b>— d* íkoI* d* An»i V»U«I do Ptrqu»
Lage. Rua Jard»m BotArxo. 414 (226-1879) Do
2* a 6*. das I0h As 19* SAb a dom. dat 10b As
17h AtA 29 da agosto

JOSE DAMASCENO — Etcultura. ítffo CuI-
ture/ Sérgio Potto. Rua HumattA 163 (2660896) Do 3* a dom dat 14h At 21 h AtA 29 de
egotto

HtUCES/CARMELA OROS8 — Obiotot Gtb-
tie de Arte-UPf Rue Miguol de Ftias. 9 (717-8000 <441) Da 2* a 8*. dat tOh Aa 21h SAb adom. dat 16h èt 21h AtA 29 de egotto

CORAÇÃO SUBURBANO/OALVAO PRETO— Pmturet Galena SESC/Tifuca. Rua 8a>Ao de
Maaquita. 839 Da 3- a 6*. daa 13b Aa 21K SAb adom , dat 10b Aa 21 h AtA 29 da «gotio

NÜBIA FREDERICO — Pmturas AA— l,
Sf Trop/4* andar Av AttAntica. 1 020 Doaria-manto, dat 7h As 19h AtA 31 de egotto

A VOZ OA POESIA DE CORDEL — fo<h*tot de
cordel Cata da Leitura. Rua Pere*ra da 5<>va. 86
De 2* a 6* det 10h At 18h SAb o dom das 15h
At 1 Rh AtA 30 de trrtembro

RONDON. OROEM E PROGRESSO — E.poti
çAo «nfomnatrve tobre ot trebefhos feeí iadoa peloMarechal Roodon Cata Histórica de Deodoro
Praça da Popob^KUL 197 De 3* a dom. das 10h
At 16h AtA 24 de outubro

VÁRIOS NA MARIUS — Coiotrve da pinturas
Mar tua ?l penam* Rua Francisco Otav»ar>o 96
(287 2662) D'or»em«ote apartwde12h tapof
çAo pormanante

PROJETO QUATRO QUADROS/FASE 8 -
Ê«pos»çAo da oaetro obras do d>fagentes artistas

Galeria Cândido Mendet Rua Joona Ang*4>ca
63 D«e»*em»nta rfjit 14h A ma*a no«te

MUSEU OA CHÁCARA DO CEU — Pmtu<m
aacutturM. mob<UA>W a ob|«tot da arui WunvNtrmvndo Ottom do C*ttro M*r*. Rua Murtínho
Notxa. 93 — Santa Taraaa (224 8981) Da 4* adom. das 12h As 17h Espot^çAo permanente

MUSEU OO AÇUDE - Flora a fauna da M«aAtlAnüce num prAdio do SAcuk) XIX. Muaeti dóAçudr Canada do Acuda. 704 — Alto dA BoaVrtta (238 0388) Da i- a dom dottlhAiWb
t ipofcAo parmanania

CASA DO PONTAL — Aí«fvt) com 3 600 peçasde erte popular breerietfa. entra ob^atos em barro emodele, reunidas por Jecqoas ven da Beuque aolongo de quatro dAcedet Ceia do Ponta/. Estradado Pomat. 3 296 — Recra*o dot Bande<rantet
(437-6278) SAbedoe e dom-ngoa. dat 14h èi1 7h30 CaposiçAo permaneço

EDOAROO 0E MART1NO Pmtu>aa ktunuHistórico Nacional Praça Marachal Ancora s/n*De 3* s 6*. dat lOtt At 17h30 SAb a dom. dat14h30. Aa 1 7h30 Eapot<Ao i>»rmaoi0r»ta
OALERIA NACIONAL DOS SÉCULOS XVII.

XVIII. XIX E XX — E«pot*ç4o ds obret instaura
dos. entre p«nturas a aecuhurat. da produçAo ar
tHt>ce brasAle«ra nos quatro últimos técuios Mu-
aau H»cion*l dt Br'*< A/tt> Av Rio Branco. 199
(240 0068/2A0 9889) D. 3- a 8*. dat 10h *t18h SAb s dom. dat 14h a» I8h Cipos*çAo
permanente

MUSEU BOTÂNICO - t«po»<Ao XUu Atténtt-ea. antoeando o acoaiMttama m« armcMo rfoBretil e Eaposições Kuhtmsnn em
ao naturaliata Jud*n BoUko H«a Jardim BotAmeo. 1 008 Da 3» * dom ctai 11 h A» 1 7h
ExpoarçAo parmananta

BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA - CMutot «moadas. pa>nA^ lotooraficos o erte poputar bretifce«ra Centro Cultura/ Banco do Brasd. Rue 1 » daMarço. 66 De 3* a dom . dat 10h At 22h tipou
çAo (tarmanonta

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
PttnAtt lotog»âl<os tobro a história do pr0d«o
Fover do CCBB. Rua 1* da Março 66 De 3* a
dom. dat 10ti Aa 22h Eipot^Ao pamvKwot»

PAÇO IMPERIAL — Naproducfta* (otoo<AI-cat o
documentos tobre a tvttôna do prOd-o denda

743 até a resteuraçAo am 1986 Meqoeta tobra o
centro h»s*ôr*o do R-o do Jeno»fo Paço Imparia/.
Praça XV Do 3* a dom dat11hA«18h Eiposi
çAo permanente

MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT— Pr#d»o de etMo nAo ciAta-co com mob>lvâr>o.
utaotiJ-ot. obfetot decoratrvot o documentos
paesoaes e históricos Casa de Bemamm Constant.
Rua Monta Alegre. 266 — Santa Teresa (2311248) De 3* s dom . dat 13h At 17h E«po»<Ao
permanente

MUSEU CARMEM MIRANDA - E<pot*4odo
acervo de Cermem Miranda, incluindo trefes ede
raçot. tro^Aut e lotos de erfsta Muteu Cermem
Mm anda Porque do Flamengo am Irento A Av
Ru> Barbota. 960 (581 2897) Da 3- a 8- da»
II h As 17h SAb. dom e tonado, das 13h At 17h
EipotiçAo permanente

DANÇA
*• FESTIVAL DAVIO S DANCE — Aprete^ta

çAo de grupot do d«terentot ecadem«as de dança
SAb As 19h30 e dom . As 18h Teefo do C0*eg'0
Imacu/ede Conceição Proa de Botetogo 266
CRt 300 OO UU.mo da

CLÁSSICO

TELEVISÃO

TI. (081) 292-0012
7h2S O Etaouçân do hinonacional
7h30 O Pelevrao da vida
¦MB O MMH m viva
Wt o Caraaai
(MO O An<imla amaa*-mm. uaamrinttrto
10b oM OH* 0aa»IMA
mm o com—** mmasm Ha BMW
11H O BawlllAB lAilllll

° Oommtrmri*
13h O AmMaa ¦rtumiHI.Dtwmikie
14b o Conaaa M MaCiaaarooa da mmu-raHM.
1Hi o Taka unv HeRMriHomtro
1MB O Onsma M Mwila¦a Hoéa dera MtmdZ/ot* Fama 0 mu-n
m o i

i»

llbJO o Campe wm mvn-bv veie remi*o juõmnN. Hotaadi r« Aar

Damn • fers ttoumfwmt Mustoat.HO«e Ifiav Ore-owe
o Cnwnas da 4+mla— Mostea eru-

m O Faattval Charla*CbafUn FmmCarAloe a at ais*ehaa Cmnma mme-te. Csrtsaoe confrere-
gra a Psntar
Oebate aeporSve
Sores norta-amart-oanos Move Hodgereehert

tth o
UH» O Orandaa

23M0 O Tha «0- AmArtoaOrximentârk* homomtl» Am*rn* oo

nedonek braaéleéro

Qtobo
Tal (Qgt) S2»2»57
6h46 o Educação am re-viste
•hOS O Sente mtsas amseu ler
•hW o O lobo citwcie 0ocumantarto
7h15 O Oloòo ecotogie Do-c*xno«ta'»o
7hJ0 O Pequonea empreaos grendea negò-ck>a Moineiee pé-

m*ç*e%Arici Mo»a A
p*rtíjra da rira*

•h O O lobo rucei Oocu-manur*>
9h O Orando prAm^o deMungrie da Fôrmu-lei
11 h O Dbnay câub Dete-
1 Jh
13h
IfthJO

Ith
20h

20H30
22K»
0M0
thlft

O Xuta Vanedadas
O OomingAo doFauatAo
O EUmirvetórtaa dacope do mundoHO?e tiras-) tU'\fQua>
O DominqAo doFeuetAo (Uxrfmwe-ÇAo
O Os trepeltodee >kr-irtorHI*®
O Familie dinoaaeurot Sa^te Ho«e Um*neva p*mram
O PentOalfceofico
O Domingo meiorf ètrm At/mcâo U*ei
O Placar aiatrórecotapíWSwO
O Cinaclube f *»neCowwiai do lortn

Tol (021) 28MI033
•hX) O ProgrameçAo adu-cettvs
7h O Psre s ponoc
Wk o

Oocvrwaàne

9h o Monchete rural.OooumentArk) sobre ocampo
10b o SeasAo animada
11h O TV Meppin Com-pras paia TV
12h o Fórmula Ford aCope Shell Aaj*xw>btUsmo O reto deBrssJUo Ao vtvo
14h 0 Mundo doa aepor-«aa NoociAfk} etpor-trvo
1th 0 Domingo no cine-ma F¥me. AódcoçJode ume rainha
11MB 0 Ellminatòrlaa daCopa do mundo.Futebol Hoje Pm/a-

guai t Peru VT com*
pfteto

1BMS O EUminaMrtaa daCopa do mundo.FuasboL Ho*a Cctôm.Na a Argentina VT
10MS 0 Domingo forte Jor-neneaoo
MM* 0 luslnaei. Entravts-

sical Mofe frenLins
0 Free )aa In con-oart Uuueal trojaAi dt Mede

TI. «Otll 542-2132
O Programacional

BMB
7MS

O A Hora da graça
O Anunciam
O leieçfles portu-o ehow daguaeeoMatta

Wh
10h

O EetAeecftto
O Cada die
0 National

ptiie
O Show de turismo
O Clube do irmAo ce-minhoneíro

10K90 O Show do eoporte
10M0 o Boletim Soai/Fieep Jogoe opera-noa
10^66 O OliAnglo
11h16 O Momento Cooper
11*46 O Gol — O gronde
12h o Futebol MaetersMote Bravi « Joãonn**r~o e Brntd 1 S4oOoferdo Ccmpedot
12H46 o Meetars de einuceMo,e Uigumi t Zko
13HQO o Copa Shell da ou-tomobilismo O'«moda Braatíia. a CopaFord. direto do Ro dajmn—m
ISh50 O EHminatórtes daCopa do mundofuepocr ireo»matr»o
16HJ0 O Himlnatòrlae daCopa do mundor u*"KxV »to»e t/ru-SM». 1 Breu Ao *1*0.com lUtr^ea de Boi*-r*e 1 f ouador
17h15 O Eliminatórias daCope do mundofvtmtd* flo>.v<e •d»'oto daPo#*ia. cnmd» Co• ArparvUna Ao i^ ro
IBh60 O Fliminatôriaa daCope do mundoí utedot Co-íVfOMi 1Ar\jmnvna Ao «tvo
20h O Compacto futebolt^araçijmi i 'Vu
Í0M6 O Reeumo do die
21 h O Ctneme filme Fortede rencer
23h O Jornel da dom#n

go
2ÍM& C Cara a cara Cntre-Ua'*aMa/'+n*
OvJO O Crttica a eutocrtttce t.naevietat • de-bete
2ti O Oenta que S notlcie IntrwiMt e de-

CMT
Tet (021) 5#*>000"í
Akjo
6h
7h

O tducecAo em re-vteta
0 Igrete de greçe
O ReflemAo
O CNT rural traormatt-•O tOt*« O corroo

®h05

10h
11h
12h
13h

IBh

20b
22t>

O Eu e você
O Comunidade naTV iiTtrevIstas e io-

poitagons
O Camisa 9. Esportivo
O Posso crer Re*»flK>to
O Alberto JoeS Vsrte-dedes *oC« tamt*
O Super metlnA I FW.me Procurado r»voou mono

1 O Eliminatórias deCopo do mundor utafco» CoiomtMa tArgart»*a Ao vivo
O Eliminatória» deCopa do mundoFutebol Paraguai tParu Ao vTvo
O Clodovit em noiteda gaia Variedade*
O Meee redonda De-

0b O Dei as EntrevistasHoía StJnejr M*jãl
1b O Encontro de pax

TI. (Qgl) S«H>313
7h0B O
7h10 o
7h30 O
Bb30 O
Bh O
Bb30 O
10b O
10H40 O
IlhJB O

12b
13b
16b16 O

17hJ0 O
23h O

1h

Palavra vive
Educetivo
Peace A Cia
E«porta mágico
DucAtaiee Senado
Os filhoe ds Tom sJerry
Tom e Jerry
Pice-Peu
Daaaoho* bíblico»/O novo teetemmvto
Qrande pei
Programa SilvioSantos Venedad««
Eliminatória* deCope do mundoHrtitd 1 Uru-
çuai Ao «« «o
Programa SilvioSarrtO* Continuação
Seta Ao de* dei r U-Ft*e O" nomam cAa-madO StvUtar
Eltm«netóriee daCope fteenmo

TV Rio
Tol <021) 50?-4616

O Programe edoc *ciorul
O O deepertar da fS
O Olhar brasileiro
O O cbAo A o limitaSane

Bh
9b
10h O TV cesa centro
11 h CaraACoroa
12h O Aeaaeeirmto poreecrito 3are
1Jh16 O Bem forte Vaneda-
14h
ISh
IBh
19h
20h30
21 hX
22h

23h
Oh
1h
1h»

O TV Met>pln Com-P»*« pela TV
O Super aeporto
O Artjuivo Recofd^«ovvlaOa* «oO** a TV
C Ne cedAncia dosamba Ve/>aOed««
O Top TV Variedade*antva W a Cmem*
O Perher Lawt* TWkria
O Oob Coutinho emdo*e dupla tnlr»vf*ta*
O Comando noturno
O Muaioei
O Palevta de vida
O Santo culto em «eular

MTV
Tel (021) 221-2flôl
10h
11hJ0
13h
14h
1
1B*30
17h
IRh

70*30
21h
22h
0n

C Oig vid
O Vídeo*
O Top 10 EUA
O Vídeo*
O Acíratkro MTVCom K> CO0 U*nie:«
O lK|uéd teievtalon 6
O CIAeetoo* MTV
O Top 20 Bretil
O Ponto wo
O Sflouna rocà
O Vídeo*
O Lado B
O Vídeo

SERIE ERUDITOS/DUO BARBIERI 8CHNEI-TER — Dom. às 19b Au Bar Av Ep>lAc« Pessoe 8G4 Reservas pek> tel 259 1041 Couvrrt aCRt 400 00 AtA 29 de egotto

I OS FILMES
PROCURADO VIVO OU MORTO
CNT-13H
S Thrükr. (Lo voglío moriol dc Pm>-
Io Bionchint. Cem Cralg Hill t- L-a
Massari. Produção italiana de M. Cor
(82 min). Bandidos matam a mulher
dc sujeito pacato. Diante da inopc-
ráncia da policia local, o pobre do
viúvo deixa a própria Índole dc lado e
vai caçar os criminosos á unha. 0
velho mote da justiça-pelai-próprias-
mios aparece aqui ajustado a uma
tragédia familiar. Dispensável. *
A ABDICAÇÃO de uma rainha
TV Manchete — 14h
B Drama histórico. (The abdicaiúm)
de Anihtmy Haney. Com Liv Ullman.
Peler Finch. Cyrill Cusak. MichaeI
l)unn e Paul Rogers. Produção inglesa
de 14. Cor (lÒi min). Em 1655, a
rainha Cristina (Ullman) da Suécia
adbica do trono para se converter ao
catolicismo. Mas o Vaticano envia
cardeal (Finch) para investigar o pas-
sado da dona real, recheado dc escãn-
dalos e pcncreôw. O responsável por
Leão no inverno floreia o caso dc amor
impossível entre a rainha sueca e um
futuro Papa. * *
0 CAÇULA
TVE— I5h30
B Coroidii. ( The kid brolher) de Ted
Wilde e J. A Howe. Com Harold
Uoyd, Job)-na Ralston. Walter James.
Leo Willis e Olin Francis. Produção
americana de 27. Cor (82 mm). 0
mais mirradinho (Uoyd) c menos ma-
chão dos filhos dc um xerife do inte-
rior aproveita um roubo na prefeitura
para provar seu valor á amada. Lloyd
faz o tipo cinderelo cm comédia malu-
ca cheia de correrias e mal entendidos
Como dc hábito. Mudo, com intrrtiti»-
los em portugots. * * *
Ft RIA DE VENCER
TV Bandeirantes — 21 h
B Dram». (Th.- boy in blue/ de Char-
les JarroU. Com Nicolas Cagc. Cyn-
thia Dale, Chrislopher Plummer. Da-
\id Sauglon e Sielody Anderson.
Produção canadense de 86. Cor (98
min). Vida. amores e obra do cam-
peão dc remo canadense Ncd Hanlan.
Nicolas Cagc, o sobrinho mais esper-

("ARI OS lll l.l Dl ALMEIDA

to dc Francis Ford Copolla, encarna
o pcrsonagcm-atlcla-hcrói. *

ATRAÇÃO FATAL
TV Globo - 22h35
¦ Thriller familiar. I Falai attrac•
lion) de Adrtan Lyne. Com Michae!
Douglas. Glcnn Close. Anne Archer,
Stuürt Pankin e F.llcn Foley. Produ-
(Jo americana de 87. Cor (118 min).
A mulher (Archer) waja com a filha
no fim dc semana c advogado (Dou-
glas) não resiste a uma noitada, sem
compromissos, com executiva (Cio-
se) assanhadinha A fulana insiste
cm manter uma relação mais dura-
doura c, rejeitada, passa a ameaçar a
saúde física e mental do amante c dc
sua familia. Thriller moralista, rca-
cionàrio c funcional do autor dc 9
Ij2 semanas de amor. * *

UM HOMEM
CHAMADO SHATTER
SBT - 23h
a Ktmjt fu. (Cal! him Mr. Shattcr) de
Michael Carreras. Com Stuart H hll-
num. Ti Lung. Petcr Cushlng t Anlon
Diffring. Proilução inglesa de 84. Cor
(90 min). Matador profissional
(Whitman) elimina general dc pais da
América Central c vai a Hong Kong
receber os seus honorários. Li, desço-
bre que certos politicos andam louco
para tirá-lo do mapa, por saber dc-
mais. Os estúdios Hammer, cspcciali-
/ados em filmes dc terror B. investem
no universo caratcca. F. sc dão mal ?

CINCO COVAS NO EGITO
TV Globo - lh 15
B Guerra e risos. • Fivc graws lo Cai-
roj di' Billy Wilder. Com Franchol
Tone, Arme Baxter. Akim Tamiroff.
F.rick ini Salroheim, Fortumo Bona-
nova e Pcter xan Eyck. Produção ame-
ricana de 43 Durante a Segunda
Guerra, soldado inglês (Tone) se refu-
gia cm hotel do Sahara. se disfarça dc
criado e. com a ajuda dc uma colega
(Baxter), tenta sc apoderar dc segrc-
dos militares 0 artesão dc comédias
sofisticadas Billy Wilder adiciona hu-
mor a uma guerra cara te sofnda)
para os americanos. 0 roteiro e dele e
de Charles Brcckctt l egendado. # *

e Cot*ç6«M • ruim * regular * * bom * * * ôtlmo * * * * excelente
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I ARTUR XEXÉO

Deus nos

Alguma au-
toridade eleito-
ral tem que aca-
bar urgente-
mente com esta
farsa e dizer:
Denilma é inele-
gível. Pode até
ser que ela e Geraldo Bulhões não
sc dêem bem (aliás, não deve ser
fácil se dar bem com ÍX'nilma ou
com Geraldo), pode até ser que
Rosângela Magalhães, a loura de
seios fartos, seja mesmo um caso do
governador de Alagoas, pode até
ser... Mas esta separação, aos 44
minutos do segundo tempo... Não
sei não. E enquanto o país acredita
que Denilma c Gemido não têm
mais nada cm comum, a televisão
mostra a primeira-dama, bancando
a Evita do agreste, percorrendo as
Alagoas num helicóptero do gover-
no do estado e inaugurando bicas
d água e postos de saúde. Que-
tpiiéisso'1 Depois, vem cá. por que
Denilma continua morando no Pa-
lácio dos Martírios? Alguém imagi-
nou que Jacqueüne Kcnncdy conti-
nuaria morando na Casa Branca
depois que seu marido foi assassi-
nado no Texas? Não dá para com-
parar Jacqucline e Denilma. até
porque é difícil acreditar que a ala-
goana tenha charme suficiente pa-
ra. após separar-se de Geraldo,
conquistar, por exemplo, um arma-
dor grego. Mas a situação é pareci-
da. Se Denilma não é mais a pri-
meira-dama. que faça a trouxa e
saia da residência oficial. Morando* 
no Palácio dos Martírios, usando o
helicóptero do governo cm causa
própria. Denilma — casada ou não
com Geraldo Bulhões — está usa-
fruindo dos privilégios que a legis-
laçào eleitoral tenta negar a candi-
datos a cargos públicos. Nem
Jackie O., nem Evita. Denilma é
uma farsa alagoana que deve ser
.desmascarada rapidinho. Ela é ine-
legível. Para o bem das Alagoas. E
do pais.

Ximencs saiu do governo lta-
mar numa sexta-feira. 13. Convc-
nhamos. nào dá pra dizer que foi
um dia de azar para o ex-presi-
dente do Banco Central.

¦ ¦ ¦
Poucas vezes a Globo teve que

enfrentar um fracasso tão grande
quanto O mapa da mina. Das três
novelas que estão sendo exibidas,
ela foi a última a entrar no ar.
Mesmo assim, está sendo a pri-
meira a anunciar os últimos capi-
tulos. Você conhece alguém que
esteja interessado em saber como
termina O mapa da miiuf! Pior. na
tentativa de .salvar uma trama que
não agradou a ninguém desde o
primeiro capitulo, a Globo aca-
bou prejudicando algumas de suas
estrelas. Ou a entrada cm cena de
Maurício Mattar aumentou o Ibo-
pe das 7 da noite? Verdade seja

dita: nem o habitual shovv de in-
tcrprctaçào de Fernanda Monte-
negro trouxe algum interesse á.
digamos, obra de Cassiano Gabus
Mendes. Ninguém sai ileso de 0
mapa da mina. Nem mesmo os
medalhões que compuseram seu
elenco. Mesmo na reta final, a
novela não consegue sossego. Está
saindo do ar melancolicamente
sob a suspeita de sua trama ter
sido plagiada de uma comédia de
cinema de quinta categoria. Pelo
menos a tatuagem no bumbum da
freira, a herança sob a forma de
Charada recebida pelo mocinho e a
dupla de mafiosos trapalhões que
perseguem um tesouro estão na
novela e no filme obscuro Chato,
né? E. nào e por nada nào. mas a
Globo já está preparando outra
cilada para Fernanda Montene-
gro Ela esteve em Reiiasar, este-
\ e em O mapa da mina e seu nome

já está aparecendo para fazer par-
te do elenco da próxima novela
das oito. Sova Califórnia. O talen-
to de Fernanda Montcnegro é
sempre bem-vindo na televisão. A
novela é de Aguinaldo Silva, o que
já garante um bom papel para a
atriz. Mas três novelas seguidas?
Todo cuidado é pouco: a Globo
está queimando Fernanda Monte-
necro.

¦ ¦ ¦
Faz tempo que o cargo de mi-

nistro das Relações Exteriores es-
tá vago. Ministro da Cultura nin-
da tem. mas já se sabe que ele vai
sair c è como se não tivesse. Vem
cá. eles estão fazendo falta?

¦ ¦ ¦
Quando um soldado da PM

comete um crime, a imagem da
corporação fica arranhada.
Quando três soldados da PM co-
meiem um crime, a imagem da

corporação fica arranhndissima.
Agora, quando 22 soldados da
PM cometem um crime, sinto
muito, mas nào há mais imagem
alguma a preservar. Quando se
encontra um PM na calçada, o
melhor a fazer é atravessar a rua.
Nào da mais pra ouvir coman-
dantes de batalhões dizendo queas investigações serào rigorosas e
que os culpados serão punidos.
Ninguém acredita. Este 16" Bata-
Ihào da Policia Militar tem 22
PMs ladrões. Quantos sobraram?
Um batalhão da PM costuma ter
mais ou menos 200 soldados.
Quer dizer. 10% do 16" BPM são
ladrões? F. um pouco demais, nào
é nào? Que formação esses solda-
dos tiveram? Com que proteção a
cidade pode contar com gente as-
sim? A chacina da Candelária e o
assalto ao Banerj do Largo da
Penha deixaram uma triste cons-
tataçào: a PM carioca acabou.

E muito engraçadinho ver um
grupo de estudantes de Direito
tomando uma rodada de chope
num botequim e sc negando a
pagá-la no Dia do Pendura. Ago-
ra, um bando de 20 jovens usando
o mesmo artificio, com o aval de
um juiz de Direito, para fartar-se
num banquete regado a vinho
francês com direito a lagosta, ca-
viar e salmão é o que se chama de
passar da conta, nào é nào? Um
pais cm que seus futuros advoga-
dos adotam um calote num res-
taurante como sua primeira causa
e ainda ganham o apoio da socie-
dade nào pode dar certo mesmo.

¦ ¦ ¦
Na Família Brasil, da Manche-

te. lodo mundo lê jornal o dia
inteiro. E tem sempre alguém —
ou a empregada, ou o porteiro, ou
a dona de casa. ou o pai de fami-
lia, ou o cunhado — contando
uma novidade para o outro. Quer
dizer, todos lêem jornal, mas nin*
guem nunca lê a mesma noticia.
Esquisito, né?

¦ ¦ ¦
No aniversário de Collor a

gente pôde ver que ele anda muito
abatido, que a franja de Rosanc
está meio desalinhada e que os
salgadinhos da festa foram pagos
por Eunicia Guimarães. Logo por
ela. que costumava ter festas de
aniversário pagas com o dinheiro
da gente. Foi uma data que tam-
béin serviu pra gente se dar conta
de que João Klebcr saiu do ar,
Glorinha Pires Rebello nào Ire-
qüenta mais as colunas sociais e
Tereza Raquel nào consegue
montar uma peça. Tem mais: Be-
lisa Ribeiro está no exílio, Leo-
poldo Collor vai ser excluído dn
próxima edição do Sociedade bru-
sileira e ninguém mais ouve falar
em Pcpila Rodrigues. Os amigos
de Collor estão certos: "O tempo
e o senhor da razão."

¦ ¦ ¦
Ninguém escreve ao colunista:

Uma simpática fábrica de filmes
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, Stephen Frears fala de seu

; novo filme e nào sabe se

; virá ao Rio para a Mostra
__

iL RITH 

DE AQUINO
Corronpondonto

ONDRES — Só uma personagem
pode impedir que o diretor de cine-
ma Stephen Frears esteja no Rio

para a exibição de The Snapper na
Mostra Banco Nacional de Cinema:
crciam ou nào. é Mary Reilly. a empregada

i doméstica do Dr. JekvII. tema do próximo
filme do diretor de Ligações perigosas. Só
depois de pronto o roteiro, daqui a duas

; semanas, é que o diretor inglês vera se
j pode sair da Inglaterra. Frears faz sus-

pense sobre o seript — "é uma boa histó-
ria" — e revela vagamente onde deverá
filmar. "Na Europa".

Os ingleses definem Frears como niiv
blolce. K exatamente o que ele é: um cara

| legal. Sentado num banco dentro da Cia-
pham Picture Housc. um cinema em Cia-
pham Common, Sul de Londres, perto de
Bnxton. Frears discute The Snapper com
uma platéia jovem. O filme estreou sexta-

1 
feira em Londres após ser exibido em maio
na BBC. Com sua costumeira irreverência.

Ífaz 
piadas, nào se esquiva de pergunta

alguma, inverte as posições e questiona a

| platéia. Não aparenta nem de longe seus 52
j anos. De tênis, camiseta de malha. Frears
i admite ter ficado "infantilmente 

possesst-
| vo" com a família irlandesa de Tlw Snap•
' per e garante estar louco para ver o seript

Ide 

The Van (.4 caminhonete), do mesmo
autor irlandês Roddy Doyle e com os mes-
mos personagens. "Ficarei horrorizado se

¦ outro diretor colocar as mãos nesse rotei-
j ro". reconhece Frears. O seript fica pronto- cm setembro.
í Mal acaba um seript, ele começa outro.

Hollywood. Notting Hill Gale — junto ao
mercado de Portobello. na casa onde vive
há 13 anos — e Somerset. no cofatn-sidc.
É nessa roda-viva que ele encontra algum
equilíbrio ? "Ao contrário", confessa
Frears no bar do cinema, bebendo seu
inseparável chá com leite. "Isso me deixa
louco". É uma loucura a que cie se entrega
cora prazer, por mais que sinta saudade
dos "quatro filhos: dois do primeiro casa-
ménto e dois pequenos, da segunda mu-
Iher. a pintora Anne Rothenstein. "Minha
mulher é realista. Quando vou começar a
fazer um filme, ela me bota para fora de

: 't

Stephen Frairs (alto), diretor de
Ligações Perigosas e Herói por
acidente, tulu dc Snapper.
seu último filme

casa e me manda voltar só quando termi-
nar". Talvez seja um ritmo com o qual ele
tenha aprendido a conviver. Pelo menos,
parou de fazer psicanálise, depois de mais
de 10 anos; "Nào tive alta. Ê que eu estava
deixando meu analista maluco".

De qualquer forma, sucesso, para
I rears. nào significa ociosidade. "Ser bem-
sucedido, para mim. quer dizer que posso
fazer o que eu quero, ou seja. fazer o filme
que eu escolher". Seja uma tremenda pro-
duçào hollyoodiana, com estrelas, astros e
orçamento astronômico, ou um filme feito
para a televisão, com atores desconhecidos
e grana curta. Frears viaja com facilidade
de-um extremo ao outro: de Herói por
Acidente— orçamento dc USS 42 milhões .
com Dustin Hoffman, Geena Davis e
Andy Garcia — para The Snapper. que
custou menos de USS 2 milhões e foi total-
mente financiado pela BBC.

O mais irônico é que já se tornou rotina
considerar os filmes menos pretensiosos de
Frears exatamente os mais originais e sur-
preendentes. Embora relute — compreen-
sivcimente — em vestir a carapuça. Frears
reconhece que. pelo menos nesses seus dois
últimos filmes, The Snapper leva uma certa
vantagem: "Em Herói por Acidente, nào
consegui, nào sei por que. fazer o filme
dançar do jeito que eu gostaria Já The
Snapper dança sozinho, te envolve, vai
crescendo, empolgando, mio preciso nem
me preocupar com cie".

Após o primeiro curta que dirigiu, em
1968. The Burniitg. sobre a África do Sul, e
um filme três anos depois sobre um deteti-
ve particular, Frears ficou confinado á
BBC durante 13 anos. "Nào foi proposital.
Em parte foi porque ninguém me propu-
nhá dirigir um filme decente na época".
Minha linda lavanderia, filme com Daniel
Day-Lcwis. foi na verdade a história que
jogou Frears de volta ao telão. Apresenta-
do no cinema, Laundrctie foi um tremendo
sucesso. Contagiou até os vizinhos dc
Frears em Notting Hill — a lavanderia
amarela na esquina da rua mudou seu
nome para My Beautiful Launderctte por
causa do filme.

Frears nào se gaba. porem, de ser rápi-
do. £ verdade que ele rodou Ligações Peri-
gnsas cm 10 semanas (a produtora àmçri-
cana queria o filme pronto antes da versão
de Milos Forman. Yahnoni) c nào chegou
a gastar lodo o orçamento de USS 14
milhões . O mais importante, para a Carrei-
ra hollywoodiana de Frears: o filme fatu-
rou USS 90 milhões.

The Snapper foi filmado em seis sema-
nas. Mas nada disso o torna cheio de si."Acho essa minha rapidez uma força mas
ao mesmo tempo uma limitação. Admiro
os diretores que se permitem mais tempo,
que podem expandir suas idéias. Eu os
invejo";

Com a idade e a família, Frears foi
aplacando sua ira com a Grã-Bretanha."Este é um pais que a gente ama e odeia. É

uma carga enorme ser inglês. Mas tem
umas coisas boas ..o cricket. por exem-
pio", ri. relaxado. Dos tumultos raciais de
Sammie d Rosie. da descoberta conflituada
do homoisexualismo cm Laundretie, até
The Snapper. a história bem humorada de
uma jovem irlandesa grávida de um amigo
do pai, 

"tudo isso é um caminho que refle-
te o amadurecimento na vida real", admite
Frears." The Snapper nào deixa de ser um filme
político. Aquela família em Dublin repre-
senta tudo o que governo britânico conde-
na. Mas o desafio è mais sutil, menos
indignado do que nos filmes anteriores, é
verdade". Diante da platéia em Clapham.
que esperava talvez um discurso político
sobre a Irlanda. Frears reconhece, doce e
sincero: "Tudo 

que eu sei da Irlanda está
nesse filme. Eu nào sabia de nada quando
cheguei lá. O que era norte, o que era sul.
como as pessoas se comportavam. Só tinha
lido o seript de Doyle c tinha me apaixona-
do. Nào sei nada da cultura irlandesa. Mas
acho que eles têm o segredo da vida".

Sc The Snapper poderia ser rodado nos
Estados Unidos? Nào. "Porque na Amcri-
ca", diz Frears. "cies nào aceitariam uma
jovem grávida que fumasse e bebesse". Um
puritanismo que o diretor inglês tenta jus-
tificar ("é um bom impulso, os americanos
sempre ficam com medo de ofender al-
guem"). mas que talvez explique por que
seus filmes na América são tachados de
mais óbvios.

A lavanderia da Frears

Autodefiniçâo
"Sou um solitário. Eu mc sinto judeu,
mesmo sem saber exatamente o que isso
significa"
The Snapper (nome irlandês para criança
pequena)"E um filme decente, tocante, católico.
E político".
Marçaret Thatcher
"Acho 

que esse pais não vai melhorar
enquanto nào superar totalmente That-
cher".
Inglaterra
"E um pais infeliz, que tem um governo
remoto".
Filmes de arte
"Admiro 

quem faz mas prefiro atingir
grandes audiências".
Geena Datis, Glenn Close, Michclle
Pfeiffer, Anjelica Muston, Annette Be-
ning (todas dirigidas por ele)
"Todas super talentosas, com uma dig-
nidade, um cstoicismo mesmo. Por se-
rem mulheres talvez, sabem quais são as
regras, as aceitam e as subvertem. São
sempre os homens que solicitam mais,
que são mais inseguros".
Rever seus filmes
"Nào 

gosto. Sempre acho que poderia
ter feito melhor ou então que consegui
fazer na época mas nào conseguiria
mais. Nào é sempre verdade. Eu revi
Launderctte. c pensei que para um jo-
vem c um filme super excitante e ilumi-
nado. E que eu fiz com mais dc 40
anos".
Diretores ingleses
"Nós somos teimosos. É uma espécie dc
desespero. Mas somos apenas um pu-
nhado dc pessoas".
Indústria cinematográfica inglesa"Nào existe. Quando um filme inglês é
exibido nos Estados Unidos, c tratado
como um filme estrangeiro, como sc
fosse polonês".
Família
"Adoro. Mas nào acharia nada mal que
fôssemos em casa como a familia do
The Snappers. barulhenta e bagunceira
Bem que eu gostaria".

m
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pockaer MtTdnro**»» pr^
pria cava. Tfaikos da firma Bi-
noUvigem vio no local c fa-
«oi o servico cm algumos bo¬
ras. Telefonei: 225-6276 e
225-3820. Prevos accsshtn (a par-
tirdeCRS I mil).

 , 11 ' \ ft u. _ i^h ,* |
¦ Continua na pAgina 2

OUTROS SERVIÇOS

pode «feita dentro de na pró-
pria casa. Técnicos dá firma Bi-
nolavagem vào *o local e fa-
«oi o serviço cm algumas ho-
ras. Telefones: 225-6276 e
225-3820. Prcvos accsstais (a par-
tirdeCRS I mil).
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BELEZA SEM TRABALHO
coamM«n - Uma consultora vai

a casa do cliente e mostra a linha
de Clinancc. O cliente escolhe c no
dia seguinte c feita a entrega. Pro-
dutos para tratamento de pele do
rosto, do corpo, de cabelos (xatn-
pus e condicionadores), bronzea-
dores, maquiagem completa, per-
fumes masculinos e femininos. A
visita da Clinancc não é paga. Telc-
fone: 266-4422.

Roupa* nova* ou ¦¦¦<»¦ • QuC
tal comprar roupas novas c semi-
novas sem precisar sair de casa? A
novidade foi criada por Isabcla Pe-
riardi. que resolveu colocar na"bolsa" 

peças novas c usadas, des-
prezadas por amigos, c sair cm
busca de compradores. "Todas as
minhas roupas são praticamente
novas", garante Isabcla, acrescen-
tando que muitas vezes as pessoas
compram uma peça e usam poucas
vezes. Telefone: 491-13-23.

Unho, Hdi a crapa - A Buti-
que Rio também atende em ca-
sa (ou no escritório). O cliente
liga e pede as peças que deseja.

A butique manda um bov levá-
Ias. A pessoa experimenta, vol-
ta a se comunicar com a loja
para saber os preços. O bov re-
torna para buscar as roupas
não compradas c o pagamento.
Trabaltia com clientes cadas-
trados. Telefone: 262-5940.

não precisa mais sair de casa
para cortar as mclcnas. pinta-
Ias. fazer luzes ou passar hena.
A cabeleireira Gracinha atende
cm casa. a preços acessíveis. Um
penteado simples, por exemplo,
custa cm torno de CRS 1.000.
Gracinha trabalha cm toda a
Zona Sul. Telefone: 552-1128.
¦ Maquiavam a cabalo - O ma-
quiador c cabeleireiro Flãvio
Barro/o também vai ao cliente.
Ele faz desde maquiagens para
noivas, atores c atrizes c mode-
los ate a chamada maquiagem
social (para recepções e festas).
Flávio corta cabelos c faz pen-
tcados. Preços a partir de CRS 3
mil (maquiagem c cabelo).

DIVERSÃO PREGUIÇOSA

VMaeiana - A locadora Best Games, no Lcblon. faz
entregas de fitas cm toda a Zona Sul. São mais dc oitenta
vidcogamcs das marcas Mastcrsystcm. SuperNintendo.
Megadnvc c Nintendo. A taxa de entrega c equivalente a'
uma duina (CRS 50). Telefone: 259-78-95 (Haroldo).

Taax ¦ • iimiii» • Você não precisa mais sair dc
casa para ir ao teatro: o ator c escritor Raul dc Ouro
l ino. dirigido pela atriz Irene Ravache. encena peças a
domicilio. Em festas, reuniões ou qualquer comemora-
çào, vale conferir o trabalho da dupla que já está há um
ano em cariar. A peça se passa dentro dc um cônsul-
tório de um psicanalista. O cenário e feito por lima
cadeira, um cabidciro c uma mesa. móveis levados por
Raul. Telefone: 286-8990.

Tlofcata «aatraa a «twim - Quem quer entradas
em casa para teatros c shows pode ligar para os números
221-0515 c 222-4860, dc terça a sábado, das 9h ás I8h. A
empresa garante tickcts dc alguns boas espetáculos.

wauna - A agencia Central dc Viagens Especiais
leva em casa desde passagens aéreas c terrestres até
ingressos para espetáculos cm Londres, Nova Iorque.
Pans c Lis Vcgas. Orientadores vão á casa dos interes-
sados dar informações sobre cursos técnicos, dc idiomas
ou de pós-graduação cm 82 países. E explicam tudo
sobre high-school para as famílias. Basta ligar, durante o
horário comercial, para 262-7405.

Bancaa «ta jornal - Algumas bancas do Rio fazem

TUDO EM

CASA

Serviços de entregas a domicilio

ganham as ruas e garantem

plena comodidade aos usuários

ANA MADUREIRA DE PINHO

É como estalar os dedos. Basta pegar o telefone e discar
sete números. O mundo chega a você. Para a sorte dos

preguiçosos, entregas a domicílio estào cada vez mais

populares e o Ho virou instrumento essencial para se
conseguir tudo — ou quase tudo — sem precisar lx>tar os

pés para fora do ninho. Das tradicionais pizzas, envia-
das por qualquer lanchonete da esquina, aos remédios
e cosméticos das farmácias de bairros, uma variedade
de serviços caminha em direção ao consumidor. Aliás,
você pode transferir para casa o salào de cabeleireiro,
a loja dc roupas, o restaurante, o cinema, o teatro, a
agência dc viagem, a banca de jornal, a feira, o super-
mercado e muito mais...

entrega a domicilio de jornais, revistas nacionais c
estrangeiras, livros (alguns bcst-scllcrs) c revistas de
informática. Algumas delas: Banca Central (em frente
á Farmácia Piauí do Lcblon) - 511-0998; Banca Arco
íris (Na Praça General Osório, cm Ipanema) - 287-
9248; Banca Europa ( Na Avenida Ataulfo dc Paiva,
quase esquina com Venàncio Flores) - 51 l-l 140.

am eaaa - A locadora Video Etc e Tal
trabalha de domingo a domingo c entrega filas cm
toda Zona Sul. A loja fa/ o serviço completo c
oferece aos clientes um cardápio de bebidas c
petiscos, entregues junto com os vídeos. Telefone:
274-4896. A Night Video Locadora. que tem um
acervo dc 3 mil 500 fitas, também faz entregas a
domicilio, dc lOh ás I8h. Telefone: 537-2109.

¦ Continua na pégina 2

Há quem
diga que
chocolate c
prova de que
Deus existe.
Pura energia,
a guloseima
faz o
"stômago de
mtita gente.

As coleções
do verão
vêm cheias
de adesivos.

1 Para o
\fraba!ho, as
)iovas

st as.
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Conheça os maiores espetáculos da Terra!..

...com a indiscutível Criatividade Brasileira e a Qualidade de Io Mundo

queisó a TRAVEL SERVICE BRAZIL consegue oferecer com seus

22 anos de experiência e tradição! I i S\
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n Quadro

Europa cm Grande Mio

29 cüm vWtando:
àrt ÜHm Ocgtw

Athea*. Pinsun tykooou, Phode*. Pntao*, Kiundui
Nke. Pw. Bsbb. norençB. Pfcdua Veaaa. Kfagenfurt,
Vteta. éafcáxjfg, teaA-yd, floresta ífegra.
Trenkfurt. Am*terdam. Drugge* Druxeb* e Pbtm.

Europa Muito Especial
25 cw 16 da* vMaadcx
Li*boo. Madrid. Zarngoaa. Barcelona. Marneitlc.
Nice. Pi*«. Poma. iWi*. Horença. Pàdua. Veneza.
Pari* e Londre*.

Europa dc Todo* os (Sonhos
33.26 ou 22 d»* vwtancb.
Lisboa. Metida. t>acfajoa. M&üi Burgo*, ôan âebartian.
loufdc*. Toubu*e, Caravwooe, Nice, Pm. Poob.
riorcoça. Pàdua. Veoea. Hagenfiat Viena. éahburj
bn*bruct Zurich. floreMa Negra. Trankfurt. Pio Peno.
AnAerdaa. Drugge*. Bruxelw. ftsri* e kodre*.

Capitaia dc Todas os Tempos
20 dia* vUitando.
Poma. A*«i*. riorença. Pàdua. Veneza. Pari*,
londre* e Ne* York.

ôinfonia Européia
36. 33,27 ou 22 da» wwtando.
Lisboa. He rida, Dadajoz, Madrid. Zaragoas. Raroe-
lona. Manteille. Nioe, Pi*a. Posa. A**»*. Horença.
Pàdua. Veneza. Klagenfurt, Viena, âahburg, Mu-
nich, lnn*hruct Lueema, Ileidebere, Cnraetro do
Pio Peno. Coíocia. An*terda«. Druxela*, Pariu,
Londres Oxford. AlratíFond. Che*ter, Wtndenere,
CiaAgo», Cdinbutjo. Duman e Yo(t

Do Dcino dos Vikin^H ac«
CinvMÓ» da Rú#wia
29 cüm viMtaado-.
AnMeidaa. Breocn. Haaburjo, Vcjle, Lcjoland.
Kíwtiaftwid. 5e«^en. Vonogíbn*. CK-i. Bale<tx«nd.
âosoeljocd. Olo. Cxtocoiic. Gotheborj, Piviere
Dioaaarque*». Copanhagsa. DerSa. Ditvtcfca Praga.
DreiMlava. DudapeMe. Mo«cou e cão PetmòurjQ

O Melhor da E<scandinávia
22 dá* vwLaado:
AnyLcndam. Breoem. Hamburgo. Vejle. Uigoland
Kri*üm«nd. fNerjca Voringfo»*. Iflvik. Bab-tmnd.
«Sogncfjord. Oslo. E*üDcotoo, Cotheborj. Piviera
DtnamaÁque« e Copenhagea

\

m
Oriente, Beleza e Contraste
iSAo 23 dia* vi*itandc>.

ra.
ra.

á«n fmncweo. Honolulu. Bançkot «Singapui
MongKong, Peking, Kyoto. Nara. nakone. Kaaakui
Tokyo c Co* AngeleÁ.

A Grande Viagem ao Oriente
(com Índia. Nepal c lndoncaia)

1f> d»* vwwtanda
Uí* Angele*. Kyoto. Nam. Ilakone. Kkakun. To-
kyo. áigapura. Deihi. Agra. Jaipur. Krtaandu.
IVingkok. nàs. llong Kong. Qmloa éhaiwai. Peking
e <5en Trancisoo.

Império das Arte<s e dcw Deases
£&o 22 dia* vi*taado.
Posa. Cairo. JenWdeo. Belca. Mar Horto. Nazaré.
CaBea. Iberiade*. Ilaifa. Tel Avrv. Utubul. Aliena*.
Cnaeiro v Ilha* Dega*. Epidauro, e Corato.

Viagem ao Berço da CKtoção
ééo 31 dia* vitjtaado

Qwablafioa. Pabet, Mekne*. fcx. M»miko»a. Poço.
Cairo. JenMfca. Befca. Mar Morto, Majarc. Caifcia.
Tivrnade*. tlaifa Tc! Avrv. UtoÉJui. Atheoa*. Cnaeòo
a* ISsm CrejM, Epidauro e Conrto.

Moha América
31 ou 25 dia* vi*itanda

Ner Olcan*. Do«ton. Qxbcc. Troi* Piviéte. Mac Ural
Qiara. Tocato. íõs^ra TaJ*. TaAtogtoo. fcr* Yort. áea
rraaa*oo. Yo*e«íe t%rt. rrr*oo, Um Veja*. Crao Caa-

70a éedooi ácoU*dab. k* Angele* e noooiuk

Canadá. Nev York. e Califórnia
24 ou 14 dia* viaitando:
BckIoo. Qjsbec Troi* Piviêrc. Montreal OUaro.
Tbrooto, Kiagara rafl*.W«liiagloo. Ne* Yort <!an rran-
ci*co. Yo*eaüe Psri. rrc*oo. U* Veja*. Cran Qmyoo.
éedona. ácotudalc e Lo* Angefc*.

riórida e Costa Leste
17 dia* viattandce

Haa. MCM étucfio*. Oriando.
Ccotrr, Uarvenwl Alude*. f
GSy. Phâadelpí* e New Yort

Usa e Canadá - Costa Leste
23 dia* vwftando
Mboí. MCM ètudio*. Ort&ndo. Dinoejnrorid Epool
Ceoler, ffcrr Orfcan*. Dontoa Q^bec, Tron Piviérc,
McftUeal. Oums. Toronto, («gara TaiU. Wanhingtoo e
Ser Yort

travei /cfvicc bioxli
Para qualquer parlo

do mundo,
a sua melhor opçàof

Gaias brasileiros profissionais \
durante toda a viagem, além dos
guias locais em cada cidade;

Hotéis de 1* categoria e turística
superior, bem localizados:

Café da manbü e diversas
refeições jé incluídas em algumas
das nossas programações.Roteiros com flexibilidade. Você
inkis e termina a viagem conforme
sua conveniência.

E ainda, a garantia de
QUALIDADE com

PREÇOS PROMOCIONAIS.

VARIO

fwnutnumafuwuil

BBMB

Estados Unidos e Europa
Parcelamento:

Entrada e 3 vezes sem juros.

travei /enrice brazil
(Rlo)Rua do Carmo, 7/T9» andar
Tei.: (021) 224-5664
(Sâo Pauto) Rua 7 de Abril, 252/11' andar
Tel.: (011)231-3733
BriémFort»leu-Rrfir«-Sttvador-Br*iilla-Brio
Horfaoat(-CarHib*-FlartaiiòpoU>-Porto Akjit

n

BI
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Contànuscéo da f^láfllM

BAR E RESTAURANTE NO LAR

Uma solução

para fome súbita

ou sedo

de saúde

A lista de produtos que podem
ser recebidos cm casa, depois de
um telefonema, continua aqui, na
sua mais freqüente utilização:
comes e bebes. Desde cerveja até a
saudável água-de-coco, quem sabe
um sushi, assim, às 11 da noite.

Üm conselho amigo! $abe a
porta dâ geladeira? Escolha seu
imã mais poderoso, recorte wta
listinha e prenda lá no alto, onde
fica o frecier (no caso da geladeira
dupla). Quando abrir a portô e se
deparar com uma garrafa d'água e
um iogurte, corra para o telefone!

Coco - Os viciados cm água dc
coco também podem sc entiegar à ptt-
guiça. Ligando para o Coco-tcl, o
clicntc revebe cm casa a frula c ainda
pode optar por um pacote dc pão-de-
queijo caseiro (40 unidades) que custa
CRS 360 mil. O limite dc entrega tão
10 cocos. A unidade custa CM 60 mil.
Pedidos feitos até át 12h, sío entre-
gues no mesmo dia, Telefone: 521-
4577 (Eduardo).

CangalMM • Pratos de todo
dia são entregues em casa, em pacotes
ou individuais. Sopas, tortas c c*trogo-
nofes até o arroz com feijão, incluindo
especialidades como frango com catu-
piri, bobó dc camarão, massas c sala-
das. O pacote econômico inclui 14 pra-
tos, sete principais c sete
acompanhamentos. O preço do pacote
é CRS 1.600 por pessoa c CRS 3.000
para o casal. Telefones; 234-7202 c
228-5040 (Ângela).

lt»uM <*a ptko - Mousses sal-
gadas de Vários saboret, tábuas dc
queijos e frios, sobremesas dc diversos

tipos • sanduíches de até um metro c
meiò. Bncomenda» feitas até meio dia,
são cntrtgucs no mesmo dia. Mas a
preferencia é para quem faz pedidos dc
véspera. Preços entre CRS 1.500 c
CRS 2.500. Telefone: 294-1303 (Flávio
ou Danicla)

Torta# - Tortas doces de 25 s,i-
bores, da marpa by Fátima, são entre-
gues por telefone. At encomenda» d»-
vem W feitas com pelo menos um dia
de arttocedcncia. Entre as cspccíalida-
des da doccira, te destacam as tortas
de no/ds, morango, abacaxi e mousse
de mârâcuja. Preços cm torno de CRS
1 mil. Telefone- 50^-1R47 (Fátima),
tf fruta* • Polpas dc frutas do nor-
deste como, acerola, açaí, murid t cu-
puaçu c sorvete típicos são entregues á
domicilio por Maria Luíza, da Suspi-
rando. Para os que não são muito fãs
das frutas nordestinas, ela avisa que
também trabalha com polpas c frutas
dc época. A caixa dc 750 ml dc sorvete
custa CRS 480 c o quilo da polpa CRS
416 mil. Telefone#: 286-3306.

Ohoootatee - Com preço* cerca

de 30% abaixo do mercado, os sócios
Flávio c Leandro da Disk-Bombom
oferecem bombons, trufas c mousses
dc chocolate c delicioso* biscoitos dc
waflcs. A entrega é feita das lOh ás
!8h. O bombont (a unidade) custa
CRS 30, O telefone é 286-72-80

Pdra por • Ate feira
você já pode fazei por telefone A cm-
presa Ertcasa faz o serviço completo:
escolhe Os legume», verduras c ovos c
ainda entrega cm essa, S6o quatro op-
çôc» de cestas com íntre 10 c 20 produ-
tos. cm diversas quantidades Os pre-
ços são similares aòs das rcinnhas dc
bairros. Entregas feita* entre terça e
sábado. Telefone 371-SQ90.

Supar mareado - Pagando
uma taxa simbólica dc CRS 120, \occ
te livra do torroento dc filas c (landi-
nha», além do peso das compras.
O Zona Sul, dc Ipanema, entrega os
produtos em casa. í:. só ligar (telefone:
521-1129) c ler a lista dc compras No

mesmo dia, sua geladeira estará cheia

CaM da manht • Pães, presun-
tos. queijos, frutas, sucos, iogurtes,
tortas, bombons e flores do campo c
os jornais do dia. Essa ê a cesta de café
da manhã vendida por Ana Cláudia
(Telefone: 284-88-54). O cliente pode
escolher entre as dc palha —
CRS 1.450 (a dc 25 produtos) e CRS
1.650 ( 30 produtos) ou as de vime —
CRS 1600 (25 produtos) e CRS 1.800
(30 produtos).

Carvaja • A Ccrpa faz entrega a
domicilio. Basta ligar para o disk-cer-
pa (telefone 391-5699) e encomendar.
Os pedidos devem ser feitos com 24h
dc antecedência, Não tem taxa dc cn-
trega. O clicntc deve pedir no mínimo
duas dúzias.

Comida Japowaaa • O Restau-
rante Kotobuki faz entrega nos bair-
ros de Ipanema, Copacabana, Fia-
mrngü c Botafogo, das 7h ás I0h30. O
Restaurante cobra 10% dc taxa dc cn-
trega. (Telefone 275-8996). O Sushi
Mar, na Gávea, entrega cm toda a
zona sul, no centro e na Barra, dc terça
a domingo, das llh ás 24h. Telefones:
274-3999 c 431-1383 A taxa fica entre
5 e 10% do valor do pedido, depen-
dendo da área.

Comtda Hf • Massas, piz-
zas, saladas e o tradicional gambcroti
(massa recheada com catnaráo, catupi-
ri e ricota), do Rcstxiurantc Ettorc. são
entregues cm toda zona sul c centro,
dc lOh á lh da madrugada. O restau-
rante cobra 10% dc taxa dc serviço.
Telefones: 259-9346 e 259-5899.

TradtçAo attt ptesa • Uma das
mais tradicionais pizzas do Rio tam-
bém pode chegar a você, entro o melo
dia e át 4h da manhã, todos os dias da
semana. Além da pizza, a Pizzaria
Guanabara tem vários opções de pra-
tos honestos. Telefones: 297-0797 c
274-0220.

talhado», dooaa a fM«a - O
Restaurante Ponto dc Encontro tam-
bém entrega em casa todos os dias a
partir dc 12h. Salgadinhos c doces dc
todos os tipos c tradicionais pratos co-
mo o filé a nicola (grelhado com mo-
lho dc carne, creme de leite c vinho)
com batatas fntas c o filé a roqucfort
com arroz a grega são sempre bons
pedidos. Telefones: 237-0642, 257-
7927 c 255-9699.

SAIBA 0 FUTURO E LEIA LIVROS

Eiotertuno 
também é cultura. A VI Hic-

n«l Internacional do Livro do Rio dc
Janeiro, que sc realizar! dc 19 a 29 dc agosto,
no Rioccntro. dcspiu-tc dos preconceitos c
abriu espaço para os novot lançamentos da
moda que tomou conta de onze cm cadu dez
brasileiro*. A solução para não ficar em órbi-
ta t correr até lá e conferir as novidades do
outro mundo. E além de sair carregada dc
livros, ter todas as previsões do futuro, das
mais diversas formas.

No dia 21, a partir das I4h, Pedro Camar-
go autor de "Iniciação ao Taró" c Regina
Moraes autora de "Taró dos Salmos" estarão
dando consultas. Da Imago, ás |9h. "A lin-
guugem cósmica", de Tova Scndcr. As I8h,
de Roberto Ooldkorn, "Reprogramação cár-
mica". No dia 22, Lygia Amaral Lima. Saccr-
dotiza do Templo dc Odin, que passou dois

anos na França fazendo especialização na
arte oracular das ninas, lança "Iniciação ás
Runas", da editora Nova Era. O stand Três
Aquários (símbolo da Nova Fra dc Aquários)
reunirá também cartas com símbolos das ru-
nas, cristais c tarôs, que serão utilizados nas
consultas c dados aos consulcntcs. As I8h. o
bruxo José Zózimo dc Souza lança "Manus-
crilo Sagrado" (Ateniense). Do professor

l auslo Oliveira, especialista cm Mind Con-
trol. "Aprenda a controlar sua mente c seja
feliz", "Aprenda a usar sua força interior" e"Sabedoria cm gotas".

IX- 23 a 29. a tecnologia auxilia o cspccia-
lista cm cristais Gcrry Whittman. que dará
consultas (dia 23 ás I8h c 29 ás 16h) com a
ajuda dc um computador c exporá sua cole-
ç;lo de cristais (a maior da área). Para inicia-
çào dos pequeninos, o bcsl-seller "Diário de
um mago", dc Paulo Coelho, será lançado cm
quadrinhos. "O livro do pêndulo", de Lonc-
gren. da Civilização Brasileira, inclui uin pòn-
dulo para o leitor e será lançado dia 23. com a
presença da maga Maria Ramagem. Outros
lançamentos: "I chmg - Uma nova aborda-
gem do oráculo chinês", "Cartas do Carnta"
c "Iniciação Inka", dc Marisa Varela (Nova
Fronteiro), dia 22. ás I9h, conta os misiérios
da antiga civilização.

MARIA LÚCIA DAHLL

0CADERNINH0

DE SACRIFÍCIOS
¦ ¦ m diu papai desço-
F B briu que estava diabe-

tico c a família sc rcu-
niu preocupada na sala dc
jantar. Corri para o meu quarto
c chorei abraçada ao cachorro
imaginando a morte iminente
do meu pai, baseada no melo-
drama que acabara dc assistir.
Até que minha avó veio cm
meu socorro consolando-me
com a idéia que a diabete não
era tão grave assim. E desse dia
em diante fui proibida de comcr
balas e doces, c a família passou
a fazer regime.

Mamãe c minha irmã, por-
que aproveitaram o pretexto
para emagrecer. E cu. porque,
segundo meu pai. era a sua des-
cendente direta
na obsessão por
açúcar, o que
fazin temer pela
minha saúde, já
que diabete é
uma doença hc-
reditária."Sc minha
mãe não tivesse
me incentivado
mc apelidando
carinhosamente
dc formigui-
nha.... "Queixa-
va-sc ele. intro-
duzindo lá cm
casa o uso da
sacarina.

Só vovó SC
recusava a fazer
dieta, c conti-
nuava gorda dc
cinta, fiel aos
caprichos da
moda impostos mi sua juventu-
dc. cujo ideal dc beleza ainda sc
reportava á Rubens c Dela-
croix.

Passamos então a comcr
carne sem gordura e salada dc
alface e tomate, que eu masti-
gavu com prazer, pois o fato de
papai sc preocupar comigo
transformava cm puro amor
aquelas retciçòes insipidas.

Mc orgulhava também de
acrescentar mais uma cruzmha,
por mc privar dc doces, no ca-
derninho dc sacrifícios.

E claro que podia provar
açúcar na rua, pois afinal de
contas eu só era uma diabética
cm potencial, e como passava a
maior parte do tempo semi-in-
terna no colégio, onde a comida
era horrível, ou brincando em
casa com a babá. o tão temido
açúcar ficava por conta das ha-
Ias cor dc rosa dc bonequinho
nas sessões do Metro, ou nos
deliciosos lanches na Colombo
com a mamãe.

Mantive essa disciplina até
hoje na minlui casa onde não
entra açúcar. Também posso
resistir as balas de bonequinho
ou sanduíches servidos nos en-
saios ou Mis dc trabalho. Mas
os inntares nos restaurantes são
imcdiatamcntes associados aos
alegres lanches na Colombo
com a mamãe. Adoro aquele
ritual prazeroso dc degustar um
vinho lendo um cardápio e es-

colhendo o prato principal en-
tre as torradinhas do couverl,
embora sobremesa, para mim,
continue sendo uma espécie de
maçã do paraíso proibido por
papai. E sc cu vou mc internar
no Spa de Ligia Azevedo é úni-
ca c exclusivamente por culpa
dc couwrt. Não resisto aos pães
dc queijo, pães com ervas fo-
cacclas c tormdinhas com man-
teiga e pate. Relego a segundo
plano o primeiro prato, pois è o
couverl, aliado ao vinho, a pro-
messa da festa, ás vezes mais
animados que a própria.

O duro é voltar á dieta,
substituto moderno das diver-
sas práticas dc tortura cometi-
das contra as mulheres com o

pleno consenti-
càmento delas.

Pois á medida
que a moda
avança, lembro-
mc, fascinada,
da empregada lá
dc casa apertan-
do o espartilho
dc vovó. do su-
tiã dc arame da
f na mãe na epo-
ca dc Lana Tur-
ncr, e dc suas
cintas dc borra-
cha, dos cintos
dc látex da mi-
nha irmã com-
primindo a cin-
tura c realçando
os quadris à In
Gina Lollobrigi-
da, dos sutiãs
mcía-taça lança-
dos por Brigittc

Ikirdot, e finalmente da época
hippie, quando cm balas soltas
c confortáveis, queimávamossutiãs c buscados em praça pu-
blica, cm nome da liberdade.
Twíggy balança novamente a
cstruiurn da moda c as mulhe-.
res dos anos 70 trocarem tão
fugaz, liberdade por um padrão
dc bcle/a estipulado cm 15 qui-los abaixo do peso normal, res-
suscitando com ele a tubereulo-
sc. enterrada com a Dama das
Caméiias, c lançando uma nova
doença no mercado: a anore-
xia. que sc perpetuou por duas
décadas tornando-se famosa
por Lady Dl.

Por que c que nós mulheres,
temos a necessidade compulsi-
va de manter em dia o velho"cadcminho dc sacrifícios", cu-
jo objetivo é sempre acrescentar
uma nova cruz, não sc explica,
como não se explica tamhcm, o
aparecimento de tantos médi-
cos e métodos emagrccedorcs
que substituem os super-egos
apunhalados defini li vumenie
nos divãs dos analistas.

Segundo Rcu h, é o "assassi-
nato dc Cristo", ou a condena-
ção dc tudo o que é simpics,
natural e verdadeiro.

L; como uma mulher do meu
tempo, pretendo refletir sobre
isso no Spa, cm Angra, dando
graças a Deus, por não ter nas-
cido na China, quando a moda
feminina exigia a atrofia dos
pes

HiitAfta — Os professores Antonio
Blundi c Alaydc Manam, serão resporr-
sáveis a partir de dia 24 dc agosto pelo
curso dc Romantismo c a Cultura Oci-
dental do século XIX na Casa de Cultu- .
ra Laura Alvim. Serão abordadas as
ligações dc vários setores da vida oci-
dental c seus aspectos sociais, políticos c
econômicos. Preço: CRS 1.500,00. In-
formações: 267-1647.
Pintura — Começa amanhã. 16 de
agosto, um curso de aquarela para int-
ciantcs na Casa de Cultura Laura Al-
vim com a professora Sônia Ota Haru-
mi. ás segundas-feiras das 16h30 às I9h.
O >.urso terá a duração dc dois meses. A
mensalidade está fixada em CRS 2 mil..,
O endereço da casa dc cultura c Aveni-
da Vieira Souto, 176, Ipanema. Telcfo-
nes: 267-1647 e 247-6946.

Unguat — O Baukurs está com cur-
sos dc alemão, desde o regular, scmi-in-
tcnsivos. ciclo básico c adiantado, con-
vcrsaçào, reciclagem gramatical,
literatura c prático para secretárias bi-
lingues. Preço: CRS 3.500.00 (matricu-
la) Informações: Rua Jardim Botânico
635 203, telefone 294-6017 c 254-5581.

... I

CURSOS

T«Mr« — Ana Aehcar c Andréa Ca-
valcanti estâo com curso para adoles-
centcs dc 13 a 19 anos no Teatro dc
Arena. Nas aulas serão trabalhados o
conhecimento e conscientização da arte
dc intepretrar e a montagem dc peque-
nas cenas dramáticas. Preço: Informa-
ções: 239-4990 c 239-7980.
PatoanAMao — O psicanalista fran-
cês Jcan Laplanchc dará nos dias 23,24.
25, 26 c 27 dc agosto palestras no Colé-
gio Brasileiro dc Cirurgiões c Univcrsi-
dade Federal Fluminense. Laplanche
irá expor suas idéias c a evolução dc sua
experiência. Preço: USS 15 (palestra)
USS 50 (a semana). Informações: Ave-
nida Nossa Senhora de Copacabana.
1.059 sala 601, Copacabana, telefone
287-1486.
Oaatantaa — As psicólogas Silvana
Sacharny e Sandra Torres Serra vão
começar, no dia 20 dc agosto, um curso
para gestantes. O programa inclui tra-
balhos corporais e debates sobre a gra-
vide/ e as transformações do corpo Os
encontros serão às sextas feiras, dc 13h
às 15h. Endereço: Rua Ccsário Alvim.
28, Humaitá. Informações pelos telefo-
nes 226-81-71 e 246-62-43

FOTOGRAFIA

PARA NOVOS

E ADEPTOS

MARIA ISABEL BRITO

Há 
aqueles que adoram uma simples

Instamatic, os preguiçosos preferem
uma automática, mais sofisticados não dis-
pensam a Nikkon automática, c tantos
outros gostam mesmo dc fotografar. Para
todos, amadores e exigentes, existem cur-
sos dc iniciação fotojornalismo, história
quase todos no Parque Lage.

O Curso dc Introdução á Fotografia,
ministrado por Ruth Lifschits, Cezar Bar-
tholomeu c Paula Trope, trabalha a foto-
grafia como meio dc expressão e como
arte. As aulas sâo às segundas c quartas-
feiras das 14 ás 16h ou das 19h30 ás 21h30,
com duração dc 4 meses. Através de exer-
cicios e prática os alunos desenvolvem a
sensibilidade, c conhecem a história da arte
do pensamento fotográfico dentro do con-
texto social, a evolução da técnica atenden-
do as exigências do momento.

Já o dc Fotojornalismo cm Questão
divide uma parte teórica sobre a história da
fotografia, o desenvolvimento da fotogru-
fia na mídia, observação sobre o trabalho
de alguns fotógrafos famosos e aulas práti-
cas. Será abordado também o conceito dc
foto direta — aponta a cá mera, fotografa e
amplia, e a nova tendência da fotografia

mundial que é o conceito amorfo, onde a
foto c encenada. As aulas são às terças Ç
quintas-feiras, das I9h30 às 21h30.

O outro curso c a Conversa do Olhar
com o professor Zeka Araújo. A idéia é
olhar a fotografia como expressão pessoal
nos últimos 153 anos. A primeira parte vai
dc 1839 a 1849, chamada de Os Explora-
dores das Luzes — os inciadores da .foto-
grafia, até agora considerado um dos mo-
mentos mais importantes na linguagem
visual. A fotografia deixa de ter o suporte

rigido para ter um formato
informatizado. Durante as
aulas serão projetados slides
dc clássicos da fotografia
onde serão comentados esti-
los c suas diferenças c a téc-
nica. O-movimento da foto-
grafia no Brasil também será
tema do curso. As aulas sâo
ás terças c e quintas-feiraa
das 18h30 ás 21h30.

Em outubro, o Parque
Lage esturá realizando um
festival de fotografia, com
exposições c palestras de

«professores dc outros esta-
dos. Os telefones para infor-
mações são 226-%24 e 226-
1879.

A fotógrafa Ruth Lifs-
chits, além das aulas no
Parque Lage. também tem
um atelier onde é traba-
lhada a foto preto c bran-
co. o aspecto básico, a
pesquisa c experimenta-
çào. Os alunos também
aprendem a revelar c a
continuar a trabalhar a

foto no laboratório. O Atelier fica na
rua Almirante Pereira Guimarães 72/
503, telefone 259-6651.

Os pequenos também tem seu lugar de
destaque no curso, que começa cm outu-
bro, dc Nicolc Algranti. Lá elas apren-
dem a fazer suas próprias câmcras com
isopor, cola, tinta preta e papel lamina-
do. O processo é artesanal c as crianças sc
surpreendem com a mágica que acontece
dentro da caixa dc isopor. Maiores infor-
mações pelo telefone 245-1597.
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_ Um calor para alegrar as almas 
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(de »op») de acucar, 2ou 3 colhcrcs doccs — para reduzir far 
^"ck btoTrboM s6di

'¦ UM* 4a fair — Divida o os sAbios incas c /¦¦$' x*~\ 
'f^fm acucar, manteiga, gcmas. Bata ate Asfrutas da eslafdo e as

chocolate em pedacoi c coloque cm maias ji usavam pa- m v %,, ,M «£' rl'li. formar uma massa compacts. Adi- compotas continuant
recipicnte com o Idle e ai raspai dc ra lanar os aeus ma- r^^H' m f vy ik^SSSP*^ cione a farinha de Irigo aos poucos c. adocando a sohrcnww F n
chocolate. Tampe c deixe por 7 mlnu- If • \ um cncrg6«.co IE F ' Mf > . ? * $§£* IM , * - 

| \ f || ; cm seguida. o chocolate cm po. Ou.ra f S°?" "U Sa'f °
lot no forno, ati que o chocolate sc dc prlmcira, capaz dc s £' | . J l.-ft *•© ctapa: o bkarbonato dc s6dio deve JVUIIuCjriO aindajustified
derreta. Mexa de v« em quando. aquccer as almas fry.. v. ti%fo w icr miiturado com o fermento cm p6 uma sopa quentinha ou um

£sssw»sfSr Err5®1 m lip *>>*«>¦
Junte o a^ucar ao chocolate quente e Qua° o melhor SllyBnlHVHK* •' maasa. usando forma frande. Fomo BSBJMlML- 
divida em 4 xlcarai, colocando uma chocolate do mundo? WlL ; Ml.! qucntc. Rcchele com Mgadeiro ou aM#,ra
colher (de topa) de rum ou conhaque As trufai belgai e oa It ' wj&fS&J 

' 
CJcm cada uma. Divida o crcme de lelte mlmos sulcos que a I -I* ri^ RrioaHpiro frango salsichoes com

batldo entre as xlcarai. Enfelte com Swissair ofcrece cm Lf?£ JEHk^, 5J) ^ L" . . grtlhado com saladade
raspai de chocolate e ilrva. kus v6os ado muito condenwdo"?!colheres 

dechocolate juliana de batata, torta

Ingra^lantaa — 150 g dc choco> io, o dono da vcrda- ¦ -M gv± mmm granulado. 
** J 

tangerina em Jlate amargo, 60 g de manteiga, 3 de chocolatada: ¦ Moao da faaar — Lev« to- caida
pvoi, 1 eolher (de lopa) de cale Ins* Maurice Bernachon, . - \ Ew. K^mKmw^k dos os 'ngrcdientes ao fogo em uma
tantAneo, 3 colheres (de sopa) de que hA mais de 50 ^£.. Ca'jKI'tk ?!b pancla. Mistura, sem parar, ati soltar » -f ira
a^iicar. I pitada de sal, 2 colheres anos faz dclicias com Wi'jffM ¦ da pancla. Pa«a as bolinhas e role cm P "L ,a CJ Jantar
(de sopa) de conhaque, 123 mllllltros cacau, do Jdlo mala taT chocolate granulado. Rende 30 briga* •• lentilnaa^flrw/, espagucteao
de cremedc leite, raspasdechocola- artesanal posslvcl. HjjHgJ^ .JlV' 

TB^^n .^.wmidfos. morangos 
sugo, kiwi

"ocdTt^m^JjJT?ponha^o'pa" manteiga dc cacau. ,• Jfc ,4 7.1,^1^ l<l,C 4*-f*lr«
ra derrtter. junto com a manteiga. 1 iJBRM MlwEid CJ J.n«.r
cm um recipicntc de tamanho mtdio, S! oulSdade Tern ¦' mSL JL f^T |S^J- bifed sopadeccbola
destampado, por I 1/2 mlnuto. De- , j hj no liquidiflcador c coloque em forma milanesa com com torradas
c irS: r;: ra; t;"Sr L^°n-«»«««» ^mxf r < '^^®8SBBIKb$i 

mm -"J. com c.r.nSoTJi2r crcme dc dc qu,„..
mas. M Isture as gcmas com o caf/ o cntrSl?.'."" JW 

forno 
.qucn.,e .(.2.0<r.,;....

dc S/ em quando Juntc a LSTpo?aqSm^ i 
Ih.'mSgwratadSsJ 

cAhced/rum0 »«-•••«de chocolate A massa de ovo c deixe mo com umas recci- flPl 100 g de coco ralado, 50 g dc acucar a tJ JT*T
csfriar. Bata as claras cm ponto dc tas ficcls que aaran- *M 

<>c confcltciro, chocolatc cm po para moqucca dc cmpadao dc
neve. Bata tamMm o creme dc icitc. icm o sucesto do Ian- pcixc, figos frango c

r!a nor 2 a 3 horas Antes d<fwrvir CONtULTOBIA — cm psMaat•» Dar»«i Mori<n». do hotoi Shwnton, oodo om acomixonoa todot •« o FMttvai do chocolate e misturc todos ingrcdicntcs dc iimilo
enfeile com rainat He chncnlntc Choco).t., .« dl. 20<to ^OM. UvfO iMtaprM~* P— » mkroond. do U Hoqentaro o C IWmh^ od MhWimM Bti formar UIM ma«a. F«?J bollnhflS  " 1 e com raspas oe cnocoiaie. pequcnas c role no chocolatc em pd. e»-falra

n Alme^o Q Jnntnr

ld**5MiSa«nBiaMKiaa I ccnoura au bolo
P- , ^ . Rratin. banana dcaipim
Sao poucos os scgrcdos ¦ Oarato ao mi* (scmi-hl- fritacom

para se iniciar na arte de .... drogenado) 
— CRS 380 o Kg. canc|a

fazer bombons. 0 material 
' 
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que requer um cuidado pre^o dc CRS 20 c as cssoncias, cozido^"'" lanchccom
maior para ser trabalhado. ^ r, {** 4/y. ¦> custando CRS 30 o vidro. dao quindim croissants,
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um ^lx>r ^^ercntc- 

^
com utm faca Va#^ mortadela,
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——¦ Dcrrcta o chocolatc raspa- A. / ^UC1J0S 

®
Material necessano: ^nc A£n docm banhomaria ^ rutas.Para
_ vAfnuss do acotato — en- caJu.Por ( KS 460 0 kg ma's saborosas, pore m preci- prcto — CRS 310 a barru dc m Deixe csfriar c coloque den- !/** Rj) b®bcr-

contradas cm varios desenhos '"^shnteliow. por CRS 90 o sam receber um cheque termi- 500g ,ro da forma %LjjM
por CRS 25.00 potecom 1 0 g. co na hora da preparajfio. m No.|IA ao |o||o {n-0 hj. a Lcve ao congelador e lire Sn

¦ Chocolate em barra, Os chocolates suo vendidos drocenado^ rpc n<n l-„ quando o chocolate estiver gelado.
¦ Raohaio — pode ser casta- em dois tipos: hidrogenadas, a quiio cm versdes preto, bran- - ' " molhadinho. como estivessenha picada ou passas pretas, mais faceis de trabalhar, nias co. dietelico e meio amargo. ¦ Hamid gotas meio suando
cjue custam CRS 300 o kg; ce- de sabor menos saboroso, por- fisies sao alguns preyos basi- amargo (semi-hidrogenado)
rlejas em calda, por CRS 700 o que content mais gordura de cos, que variant de acordo com —CRS 300 o Kg. J.,Pn^° ^?5.?—ukg; balinhas de licor, por CRS coco do que cacau. o local da compra: ¦ Haraid bronco (hidrogc- u >cu-s««a—*»t<— p««- KxbM
80 a caixa de 200 g: massa de As nao hidrogenadas sao a Di*t*tioo — branco ou nado) — CRS 290 o Kg. ^*'.o"23a s*"fh" — *** ,*"hor do*

 As lojas c shoppings cariocas csi.io
cnlrando cm tcmporada dc liquida<;6cs

dc invcrno. Confiru a5 ofcrtas

^ 

^'a 

^ 

li<|u»danclo^

A Solas Para complc-

^0 

VCl,U^^01 ^Cm 

^"r° 

^

f.$g|f*?ho <CRS <Rua M:,ru< qw-

Menu da semana

Forno normal

Bolo Odeie Anunciação
Ingradlaiitaa — 300 g dc mantei-
ga, 3 xícaras de açúcar, 3 xícaras de
Farinha de trigo, I 1/2 xícara de cho-
colatc cm pó, I colher (de sopa) dc pó
Royal, I copo de leite, 3 ovos (sepa-
rar gemas e bater as claras em neve) I
pilada de b«carbonato de sódio

üaJa ém <—ar — Misture o
açúcar, manteiga, gemas. Bata até
formar uma massa compacta. Adi-
cíone a farinha dc trigo aos poucos e,
cm seguida, o chocolate em pó. Outra
etapa: o bicarbonato dc sódio deve
ser misturado com o fermento em pó
no copo dc leite e adicionado á mas-
sa. Bata as claras em neve c junte á
massa, usando forma grande. Forno
quente. Rcchele com Brigadeiro ou
leite condenado chocolatado

Brigadeiro
IngraJlanHa — I lata dc leite
condensado, 3 colherei de chocolate
cm pó. 50 g de manteiga, chocolate
granulado.

Modo da faaar — Leve to-
dos os ingredientes ao fogo em uma
panela. Misture, sem parar, até soltar
da panela. Faça as bolinhas e role em
chocolate granulado. Rende 30 briga-
deiros médios.

Pudim
ln«rMllMtM — I lata de leite
condensado, I lata dc leite de vaca em
pó. 3 ovos, 50 g dc chocolate em pó.

fade ém fatar — Bata tudo
no liqüidificador c coloque em forma
untada com carameio. Asse em ba-
nho maria em forno quente (200°).

Trufas
Ingradlantaa — 200 g de choco-
late em pó, 200 g dc biscoitos tipo
champagnc ralados, I cálice de rum,
100 g de coco ralado, 50 g dc açúcar
dc confcitciro, chocolate cm pó para
rolar.

Moda <Êm taxar — Derreta o
chocolate e misture todos ingredientes
até formar uma massa. F aça bolinhas
pequenas c role no chocolate em pó

MICROONDAS

a Chocoíate em raspas
Inyadlantaa — 50 g de chocola-
te meio amargo, 50 g de raspas dc
chocolate, 1/2 litro deleite. 125 milili-
tros de creme de leite, I colher (de
chi) de açúcar Vanile, 2 ou 3 colheres
(de topa) de açúcar, 2 ou 3 colheres
de conhaque ou rum, raspas de cho-
colate para enfeitar.
;¦ Meda da faaar — Divida o
chocolate em pedaços e coloque em
recipiente com o leite e as raspas dc
chocolate. Tampe e deixe por 7 mlnu-
tos no forno, até que o chocolate sc
derreta. Mexa de vez em quando.
Enquanto isso, bata o creme de leite e
acrescente o açúcar Vanile a gosto.
Junte o açúcar ao chocolate quente e
divida em 4 xícaras, colocando uma
colher (de sopa) de rum ou conhaque
em cada uma. Divida o creme de leite
batido entre ai xlcarai. Enfeite com
ratpai de chocolate e sirva.

¦"Miisse
Iwgradlentoo — 150 g de choco-
late amargo, 60 g de manteiga, 3
pvos, I colher (de sopa) de cafe Ini-
tantAneo, 3 colheres (de sopa) de
açúcar, I pitada de sal, 2 colheres
(de sopa) de conhaque, 125 mililitroí
de creme dc leite, raipai de chocola-
te para enfeitar.
¦ Medo da faaar — Corte o
éhocolate em pedaçoi e ponha-o pa-
ra derreter, junto com a manteiga,
èm um recipiente de tamanho médio,
destampado, por 1 1/2 minuto. De-
pois, bata essa massa com o batedor
de arame. Separe as clarai dai ge-
mas. Misture as gcmai com o café, o
açúcar, o sal e o conhaque. Leve
(udo ao microondas por 3 minutoi

Sm 
posição de "descongelar". Mexa

e vez em quando. Junte a mistura
de chocolate A massa de ovo e deixe
esfriar. Bata as claras em ponto de
neve. Bata também o creme dc leite.
Acrescente-os ao creme, reparta a
musse em laças e deixe-a na geladei-
r!a por 2 a 3 horas. Antes de servir,
çnfeite com raspas dc chocolate.

DANUSIA BARBARA /m

¦ 
Se uns apelam jf%
para sair aos mà

gritos, outros para MM
correr em torno da BMi
Lagoa, há métodos «H
mais fáceis — e mais
doccs — para reduzir
os azedumes desta
vida. Chocolate, que
os sábios incas c
mulas já usavam pa-
ra sanar os seus ma-
les, é um energético
dc primeira, capaz dc VH
aquecer ai almas lSíp|
mais triitlnhai, cape- f| •
cialmente nestes dias 1

Tír- Liho, gaschocolate do mundo? M
As trufai belga» e oa 1 t '•
mimo» suíços que a • * JL 1
Swiiialr oferece cm |#*fi «
seui vôos sâo muito Hf,
bons, maa existe um
mago francês absolu- 9Rd
to, o dOho da verda- 9Ejy
de chocolatada: [BflMaurlce Bernachon,
que há mais de 50
anoi faz deliciai com ww<~n
cacau, do jeito mais MJÊ
arieianal possível. ¦¦
Mói teus próprios R|^M
grilos para fa/cr a B^L
manteiga de cacau,
usa produtos carissl-
mos para garantir
sua qualidade. Tem
uma loja chique cm
Lyon, que provoca V
suspiros de bem-es- ' ¦
lar só de entrar lá. a

Bem, sc agora nüo ¦
for possível ir á jÂIFrança, dá para co- mjEp
meçar por aqui mes- .<, ^
mo. com umas recci-
tas fáceis que pran-tem o sucesso do lan-
che dc domingo.
' 
CONIULTORIA CM».
CNxotate *M> dl* 20 de agonio Livro

As frutas da estação c as
compotas continuam
adoçando a sobremesa. E o
fina! de frio ainda justifica
uma sopa quentin/ta ou um
chocolate no fim de domingo.
Boa semana!

9*-folra
? AlmafU ? Jantar
frango salsichões com
grelhado com salada dc
juliana de batata, torta
legumes, de chocolate
tangerina cm

? Jantar
espaguete ao
sugo, kiwi
fatiado

lentilhas garrtl,
morangos
com creme

O Jantar
sopa de cebola
com torradas
dc queijo.
muMc dc
maracujá

bifeá
milanesa com
creme dc
espinafre,
pudim de leite
condensado

U Jantar
empadüo de
frango c
legumes, torta
de limilo

? Almoço
moqucca dc
peixe, figos

Dantel Martins, do hotol Shornlon, ondo mil «contncoodo lodíi» n* taidoii o FMttval do
•a prMÉeaa para o microonda do u Hc-jwtx<>a e C Kiiitunhnim.' <xi M.-incamartto»

bife role com
cenoura au
gratin, banana
frita com
canela

São poucos os segredos
para se iniciar na arte de
fazer bombons. O material
necessário tem um custo
acessível e c facilmente
encontrado nas lojas do
Saara. A maior exigência
está no próprio chocolate,
que requer um cuidado
maior para ser trabalhado.

Várias lojas, como a
Sanfins, promovem cursos
gratuitos de bombons e cho-
colates.

Material necessário:
¦ FArmas do acetato — cn-
contradas cm vários desenhos
por CRS 25.00
a RooHaio — pode ser casta-
nha picada ou passas pretas,
cjue custam CRS 300 o kg; ce-
rpjas em calda, por CRS 700 o
kg; balinhas de licor, por CRS
80 a caixa de 200 e: massa de

a Oaroto ao MU (scmi-hí-
drogenado) — CRS 380 o Kg.
a Caator maio amarga
(hidrogenado) — CRS 3i»0 o

CJ Jantar
omelete de
queijo, pavè
de damasco

a Almejo
arroz de pato
e azeitonas,
sorveteDepois dc prontos, os cho-

colatcs podem ser pintadoscom corantes (Cor e Sabor) ao
preço de CRS 20 c as essências,
custando CRS 30 o vidro, dão
um sabor diferente.

Domingo
D Jantar
lanche com
croissants,
baguetes,
wqjjtes,
gcléias, mel,
presunto,
mortadela,
queijos e
frutas. Para
beber,
chocolate
quente ou bem
gelado.

O A tm
cozido,
quindim

RectftkAi básica
Raspe a barra de chocolate

com uma faca
Derreta o chocolate raspa-

do cm banho maria
Deixe esfriar c coloque den-

Iro da fôrma
a Leve ao congelador e tire
quando o chocolate estiver
molhadinho, como estivesse
suando
a Onde Encontrar) Q CaaaP*<Sro — AvanMa Tm4 *» l«uxa, 1111
Q J.Asmar a Cia — Nua »«wtior éol Pm-•oa, 233 rJ Sanffoa — flua ft«nhor doaPaaaoa, 330

caju, por CRS 460 o kg ou
marshmcUow, por CRS l)0 o
pote com 150 g.
¦ Chocolate — em barra,
em dois tipos; hidrogenadas,
mais fáceis de trabalhar, mas
de sabor menos saboroso, por-
que contem mais gordura de
coco do que cacau.

As não hidrogenadas são

mais saborosas, porém preci-
sam receber um choque térmi-
co na hora da preparação.

Os chocolates são vendidos
a quilo em versões preto, bran-
co. dietético e meio amargo.
Estes são alguns preços bãsi-
cos, que variam de acordo com
o local da compra:
a Diotétioo — branco ou

preto — CRS 310 a barra dc
500g

B Nostló ao loito (não 1)1-
drogenado) — CRS 425 o Kg
B H a r a I d gotas melo
amargo (scmi-hidrogen.ido)
— CRS 300 o Kg.
¦ Harald branco (hidrOgC-
nado) — CRS 291) o Ku.

As lojas c shopping-, cariocas estão
entrando cm temporada dc liquidações
de inverno. Confira as ofertas.

Claudia Slmòaa — Paletó
com botões forrados sai a ( RS
6.000, camiseta cm ligancttc a CRS
1.074, cal«a em linho a CRS 3 000 c
um tapalo de camurça em torno dc
CRJ 1.300, (Rua Ataullo de l'.nsa.
76J, loja A; telefone 239-3041 ou
Shopping Rio Sul)

Ma» 1M - Vestido dc v iscosc
cm vártai eitampus (CRS 2 (hmd. blu-
sa cotlon (CR$ 670), blusa em viscosc
em várias «tampas c modelos (CRS
I.900), bla:er de linho (CRS 5 SIMU c
sapato básico (CRS 2.500). (l'la/a
Shopping - 2"piso loja 250, telefone
714-9590 e Shopping Rio Sul)

¦ M Areia Plnholro - C 'amisa
cm microfibra (CRS 7.000), blusa de
(ricolinc branca c bordada (CRS
7.000), calça preta sarja strctch (CRS
6 000), pantalona dc microfibra (CRS
7.000). bla:cr prelo cm gabardinc e lã
(CRS 16.000). (Visconde dc Piraja.
35lyloja F - telefone 227-9MX)

¦ Farba - Está liquidando toda
sua linha de inverno c tamKm tra/
grandes novidades para o verão: ca-
misa manga longa cm popeline lis-
Irada (CRS 999), jeans cinco onças
(CRS 999) c camisa popeline estam-
pada (t RS 999) (Rua Aleamcia.
28K-tel 270-7691.)

¦ Sala A Solas Para comple-
lar o vestuário, sapatilha cm couro c
camurça a CRS I I9() e cm oncinha a
CRS 890. (Rua Henrique Dumont.
68. loja C • telefone 511-5239)

¦ (RO L'Uomo C amisa cm
algodão (CRS 3 .700). camisa cm vclu-
do (CRS 2.300). calva dc linho (CRS
4 500), calça dc veludo (CRS 2 300),
paletó de lá (CRS 11 600). hla:rr em
linho (CRS 12 000) (Rua Maria Qui-
teria. 77. loia G: telefone 247-09SI)

ingressos a CRS
BOg#"°'

HKip
fmmfã

MICR0N0VIDADES
As adeptas dos microondas estáo cada vez mais satisfeitas. Alguns tabus do

aparelho caem e ampliam o alcance deste jeito tüo civilizado de cozinhar. Entre os
estandes de maior sucesso da feira Modelar, que sc encerra hoje, estão os balcões dc
gàdgets, verdadeiras fontes dc pequenos equipamentos, a maioria para o forno
favorito.

Além de todo tipo de prato e pote, destacam-se o conjunto que faz três ovos
fritos ou omeletes em dois minutos, em forma dc coração, quadrado ou
redondo. Lembram do tempo cm que a gema estourava, o ovo nào fritava etc?
A forma tríplice custa CRS 400. Para o queijo quente, há uma sanduichcira, que
garante sanduíche pronto em segundos, desde que se coloque um copo d'água
junto no forno. Por CRS 200. O mesmo preço dc formas para pudim c gelati-
na; e ainda há cm estoque o cobre-prato, que dispensa passar aquele desagra-
dávcl papcl-filme sobre o que vai ao forno. Também custa CRS 200, c hoje,
no último dia, os preços costumam baixar. A Modelar tem ingressos a CRS 250.

foto» d> Rogario F'al»»al

A caixinha

plástica faz
sanduíches c
serve de,í? ...

: ! merende ir a

Pralo cobre
Indo e evita
o pafk'1
transparente

Três ovos

fritos ou
três
omeletes
rápidas,
neste estojo

i
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Jacheado e
àumahot ¦
metálicos fazem
brilhar o decote e
a barril da blusa de
crept. Saia Zona
Visual

íPM|^tv

Folo» de grnanl d'Almeida

?i^RSÍ

irai» Fórum, '
camiseta Hcring e
a colete de
chamoís com as
flores dos anos 70,
em Transfer

ACERTE NOS TRUQUES

BRILHO APLICADO

1ESA RODRIGUES

Entre 
os principais detalhes dos lançamen-

tos cariocas de verão estavam os debruns
e enfeites metálicos. Cercando lapclas. bolsos,
destacando costuras, brilhavam tachinhas dou-
radas ou acobreadas. galões de pininhos pratea-
dos. Tudo. feito na base do ferro de passar e
uma evolução do adesivo térmico, ou transfer.
como e chamado pela Swarovski, empresa que
fabrica estes itens de armarinho.

Luiz Augusto Olivieri. o Zau das bijuterias. é
um dos maiores admiradores do Transfer. e
trabalha na criação de desenhos feitos com os
galões e motivos avulsos. De vez em quando,
surrupia um vestido ou camiseta da mulher.
Maria Lisia, e devolve devidamente enfeitado
com os Tranfers. Na fábrica são feitos testes cm
tecidos rústicos, linhos nos tons naturais, com
aplicações formando desenhos geométricos.

Existe uma forte tendência na moda de valorizar
o lado artesanal, o "feito-por-mim", o detalhe e.x-
clusivo. Neste ponto, a Swarovski, empresa de
origem austríaca, contribui através dos modelos
criados pelos estilistas famosos, como Karl Lager-
fekl. Sônia Rykiel. Km Paris, na Rue Royale — um
dos centros de comércio de jóias — a boutique
Daniel Swarovski serve de vitrine para toda a
sofisticação da indústria de cristal. No estoque,
bolsas, lus-os e cintos cravcjados de cnstais, copo
com base lapidada, todos os tipos de frascos. Para
os colecionadores, há as novas miniaturas, cintilan-
tes reduções de objetos domésticos, como bule.
ampulheta. moedro de café ou rolo de massa.

Nos atclicrs europeus do Transfer. as suges-
tões são inspiradas pela Alta Costura, c para o
próximo verão os desenhos seguem as linhas
Dourado F.inico, Flores flipi>ies. Arte Mexicana,
Motivos Gráficos Abstratos.

Ficha Técnica O Modelo — Vara Our«al Cl Ma-
quiagom o Ca bolor. — Ftavto Barroso Q Produção
— Waaâwata Atvaranga
¦wdariçoa é» Moda ? Anonimato — Rua Vis-
condo do Pira|A. 550 loja H ? D navio Barroso —
(021) 711-0011 ? Zau/Swarovsfcl — Rua Cònogo
Fohpo. 219 (021) 445-5013 ? Zona Vtanal — Rua
Siqueira Campos. 53/2*andar

Tac/timias menores no contorno, tamanhos variados no centro,
renovam a tapeia do blazer e dehruotn o nxlingòte preto

Tachinhas rápidas

acentuam detalhes

Para evitar
que o tecido
protetor cole
nos materiais fi-
nos (como lin-
geries, I ver as.
meias), ponha o
plástico branco
que acompanha
o Transfer entre ambos.

Não movimente o ferro, e faça pressão
com força. Não deixe as pedras c tachinhas
encaixarem nas ranhuras da base do ferro.

Compense diferenças de alturas nas pe-
dras. usando uma base flexível, como um
cobertor, no lugar da tábua de passar.

Em jeans ou couro, passe o ferro pelo lado
direito do tecido, por cima do plástico trans-
parente, com uma proteção.

Depois de pronta a roupa resiste á lavagem
em máquina, ou a seco c á água salgada (que
tal um maiò enfeitado'.'). Na hora de passar,
não esquente os motivos aplicados, proteja-os
com um tecido umedecido.

a folha protetora 2. Fixe o
motivo sobre o tecido 3.
Vire o tecido para fazer o
processo pelo avesso 4.
Proteja o local com um
pano 5. Passe o ferro 6.
Depois de esfriar, retire a
folha devagar, verificando
a aderência 7. Confira se o
Transfer pegou pelo
avesso

¦f8P*w.j^' •

tf
¦M
spr

I »

IMPORTANTE

A pasta de couro pode ter
detalhes - pespontos, grava-
dos, tacheados. 0 material
natural garante i nobreza.
P Sc for cm couro sintético,
quanto mais clássica, me-
Ibor.

O náilon tem seu valor

Principalmente para os jo-
vens, o* profissionais maii li-
gados a modismos c artes gra-
ficas.
? Antes de discursar contra
os preços ahos de certas mar-
cas. preste atenção nelas. Mo-
da também é informação, e
uma peça não custa caro sem

motivo. No mínimo, represen-
ta avanço industrial, um re-
quinte qualquer. Nem todos
podem comprar, mas existe
moda de todo o tipo e todo o
preço. Sc não houvesse jóia,
provavelmente a bijuteria não
existiria.

PASTAS,

lím tresse,
debruada d

couro, da
Tiguck

Porta-
documentos
em couro c
croco Paulo
Amado

Ficha Técnica O Produç&o — »nl«i|iii Alvarenga
IbJwiçii tfa Mu a» ? àmmtãmmà» — Rua Vnconde de
Pw«ti. S50 H ? Unia VwMon Rua Garcia D Ávila. 117 O

Rua Visconde d« Pfaii. 282 to>a L O
Shopping Rio-Sul. 3* a~3af

PRÁTICODÕMÂXIMO AO

O monogrania
famoso

identifica a
linha de pastas
Louis Vuilton

Importante é

ser funcional

Jovem, em
náilon, pasta
com
divisórias
Anonimato

As 

vilniKS da loja Louis Vuition csi-
heni quatro nuxlclos dc pitsias cmxu-
ti\us. cotilk.VKl.is pck>s noiiK-s Senu-

teta-, Conscilk-ur. lembrando a iniporuinoa
dc queni as portu. t)csdc que Jaiocs IknxJ. o
007. lançou a posiinha preta, cbcia dc Iru-
ques c segredos, a nnxla masculina adotou
este acessório, logo visto também nus
mãos frágeis — poréin tmiiuloiui* — das
mulheres ocupantes dc altos cargos.
Alem das duas maletinhas rígidos, com
o famoso logotipo LV. a etiqueta suge-
re a bolsa Farmócáu, para os médicos,
o pòrta-documcntos Yoyage (para
viagens) e a pustmlia sob m^IkLi
[xira levar o hi/>-i(>p.

Uma pasta destas ò um sinal
dc prestigio cm qualquer canto
do mundo, c tem preços desde
C'RS 99 mil (ou USS 1.200).
Todas sio importadas da
Franca, c custam mais baraio
do que nos Estados Unidos c
Japão. Só na França, por
causa da dètaxe (desconto
pura exportação cedido aos
turistas), o preço e menor.

Mas sc não há status
(ainda) para uina Vuilton. outras pastas a-sol-
vem o problema dli papelada c substittKin a
bolsa masculina (esperamos que a cupwtga esteja
aposentada há muito). O couro pode ser Iniba-
lhado. como um crdcó. entalhado com tresse.
pura um executivo surfista. saudi>so do artesana-
to balinês. Sc a opção for pelo econômico, o
sintético será a solução. Não envelhece bonito
como o couro, mas custa até um terço menos, c a
novidade dos náilon* pretos tem um ar jovial
que justifica o uso. sem constrangimentos.

m
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Corte define o risco

Uni dos mais importantes cs-
pecialistas cm microcirurgia, o ci-
rurgiào plástico Mário Galvào,
presidente da Sociedade Brasileira
de Microcirurgia, esclarece que as
amputações traumáticas do tipo
guilhotina são mais propensas a
reimplantes bem-succdidos do
que as que acontecem por esma-
gamento. "Quando a amputação
é resultado de um esmagamento

Ni lem sempre os milagres mais
impressionantes da microcirurgia
estão relacionados com reimplan-
tcs. Entre outras aplicações, ela
pode reconstruir partes da face
destruídas pelo fogo ou pelos cha-
mados tumores gigantes ou ainda
a trompa, recuperando a capaci-
dade de fecundação após uma li-
gadura, ou mesmo o vaso defe-
rente (localizado nos testículos)
na reversão de uma vasectomia.

O leque de aplicações é amplo."A microcirurgia está indicada
tanto nos casos de defeitos congê-
nitos quanto nos adquiridos", diz
o cirurgião plástico Mário Gal-
vão. Ele afirma que a técnica é
muito empregada na reparação
dos danos causados no rosto por
tumores benignos do tipo heman-
giomas- (dos vasos sangüíneos) e
linfangiomas (dos vasos linfáti-
cos) e da neurofibromatose ou
doença de Von Recklinhauser,

pela roda de um trem, por exem-
pio. os tecidos ficam muito danifi-
cados c as complicações são mais
freqüentes", diz.

Galvào. que trabalhou nos
mais famosos hospitais de Lon-
dres e escreveu alguns capítulos
da literatura cientifica sobre mi-
crocirurgia, ressalta a importán-
cia da conservação da parte am-
pulada. 

"Deve ser mantida cm
um saco plástico, dentro de uni
recipiente com gelo", enfatiza.

também conhecida como doença
do Homem elefante.

"Isso é feito através da ressecçào
de metade da face e do transporte
de um bloco de tecido para a região
afetada", explica Galvào. Os avan-
ços da microcirurgia podem, algu-
mas vezes, evitar a amputação de
membros em casos de câncer. A
parte destruída pode ser reconstrui-
da através do tranplantc de um
bloco de ossos, músculos e nervos.

Em casos de câncer de boca. a
microcirurgia também pode subs-
tituir a mandíbula por uma vérte-
bra que, antes do transplante, é
esculpida para ganhar a forma do
osso original. Quando o câncer
atinge a garganta ou a língua, uma
parte do intestino delgado pode
ser transplantada para refazer o
trajeto da deglutição. Outra gran-
de aplicação e na reconstrução da
mama após a mastectomia.

Pilotos ilustram

casos famosos

0tricampcào de Fórmula I. Nél-
son Piquei, teve os pés reconstrui-
dos após um acidente nas pistas de
corrida. Outro piloto, o italiano
Alessandra Nanini, também con-
tou com a perida de nucrocirur-
giões para a recolagem de seu ante-
braço direito estraçalhado durante
uma queda de helicóptero. E recen-
temente mais um piloto — desta
vez de avião —, o comandante
Marcilio Albcry da Casa Militar do
Governo de Minas Gerais, não ti-
tubeou ao recolha a mão dcccpada
pela porta da aeronave durante
uma pane de pressurizaçáo.

Todos eles figuram cm hisló-
rias que reforçam as estatísticas
de que 70% dos reimplantes são
bem-succdidos. Piquet, por exem-
pio. deve voltar a correr na Fór-
mula Indy, em cujas curvas se
acidentou, contrariando todas as
expectativas iniciais. Seus pés re-
ceberam enxertos de músculos. O
esquerdo ganhou até veias e arté-
rias novas retiradas das costas do
tncampeào. O direito foi enxerta-
do com pele da coxa.

Nanini também teve uma recu-
peração invejável, após a cirurgia
com o médico Cario Bufalini no
Hospital Central de Florença, no
Norte da Itália. Antes de entrar
na sala de cirurgia para colar o
braço do piloto, o especialista ita-
liano chegou a trocar figuruihas
por telefone com colegas france-
ses. E o piloto Albery, que ficou
sem a mão no acidente, também
já pensa em retornar aos ares.

O caso mais recenlc foi o do
menino Leandro da Sil\a Gomes,
de 5 anos, que teve a perna arran-
cada por uma roda de trem. Após
um apelo através das redes de tele-
visão, os médicos Mário Galvào e
José Roberto Araújo se reuniram
numa sala de cirurgia para tentar o
reimplante que acabou não dando
certo apesar dos problemas terem
surgido apenas apôs as 48 horas.

¦. Use um forniqueta para estancar o sangue
Pegue a parte amputada e lave-a na torneira
Coloque-a em um saco plástico limpo
Feche a boca do saco e o envolva com uma toalha
Transporte-o em uma caixa de isopor com gelo

até o hospital mais próximo

Aplicação é ampla

Tecnica de reimplante reconstroi vasos

e costura as partes do corpo amputadas
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Um trabalho de artesão

Como se faz a sutura

Técnica de reimplante reconstrói vasos

e costura as partes do corpo amputadas

carla rocha "É um trabalho que exige extrema
cautela c concentração. Qualquer
deslize pode comprometer o rcsul-
lado final da cirurgia. O rcim-
plante que dá certo é aquele que
fica melhor do que a melhor pró-
tese existente no mercado", cxpli-
ca o ortopedista José Roberto
Araújo, especialista cm microci-
rurgia.

Segundo ele, os principais ris-
cos são problemas de rejeição e
infccçào. O ortopedista afirma
ainda que o sucesso da microci-
rurgia depende do estado do seg-
mento amputado c das condições
da vitima. Quando tudo corre
bem. a cirurgia permite o reesta-
belecimento de cerca de 50% da
circulação sangüínea c dos movi-
mentos originais. Com o passar
do tempo, a recuperação pode al-
cançar 80% das funções. Em um
primeiro momento, no entanto, a
parte reimplantada sofre um bre-
ve processo de atrofia. È como se
tivesse ficado parada durante to-
do o tempo em que o resto do
corpo era submetido a sessões
diárias de musculação. Com o
crescimento dos nervos — um mi-
limetro por dia, três centímetros
por mês —, os músculos vão reco-
brando a vitalidade e a atrofia
aparente começa a regredir. De
acordo com José Roberto, se tudo
correr bem após as primeiras 24
horas do reimplante, as chances
da microcirurgia ter sido bem-su-
cedida chegam a 30%. Após uma
semana, pode-se dizer que difícil-
mente o quadro clinico do pacien-
te apresenta retrocesso.

A 

ficção científica, mais
uma vez, estava certa.
Perder pés, mãos, braços

e pernas deixou de ser um fato
irreversível para se transformar
cm uma experiência que pode du-
rar poucas horas. Com mãos tão
precisas quanto a de um costurei-
ro experiente, um microscópio ca-
paz de ampliar cm até 40 vezes a
imagem de artérias, veias e nervos
e um fio mais fino do que o do
cabelo, microcirurgiões podem
mover membros de cá pra lá,
reimplantá-los c reconstruir blo-
cos inteiros de tecidos. O cult
Frankenstein, filme da década de
30, ganha ares de profecia com as
sofisticadissimas técnicas de re-
construção do corpo humano.

Mais surpreendente é ver a. vi-
da fluir de novo cm membros am-
putados e quase mortos. Com a
microcirurgia, que surgiu na Chi-
na na década de 60. isso é possi-
vel. O corpo pode ser reconstrui-
do como se fosse um complexo
quebra-cabeça, mas que se des-
monta e monta. O microscópio
tem papel fundamental na mágica
do reimplante que apenas lira
seus primeiros coelhos da cartola:
as fronteiras desse novo conheci-
mento ainda são uma incógnita.

Com a ajuda do microscópio,
dá-se inicio á reconstrução micro-
vascular e ao rcligamento da es-
trutura óssea. Toda a perícia é
fundamental para se rcligar os va-
sos que devem ser costurados pela
borda com um fino fio de náilon.
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O reimplanto sempre obo<tece a um mesmo
principio No caso do um dedo (acima).
ideniilica-50 primeiro artérias, voias o ner-
vos Depois, dâ-se inicio A sutura mterovas-
cuiar que vai reiigí-lo» Isso é leito através
de um microscópio quo podo ampliar a
•magom cm ato 40 vozes
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Mãos precisas

religam tecidos

D

JLReconstruir um bloco de teci-
dos é uma tarefa meticulosa que
começa cm uma sala de cirurgia,
através das mãos hábeis do micro-
cirurgião. Utilizando uma técnica

/ conhecida como microanastomose
(que permite a reconstrução de
blocos de tecidos), ele costura as
partes amputadas.

Como um artesão, rcliga os
nervos que dão sensibilidade aos
membros — permitindo a eles dis-
tingúir sensações como quente e
frio — e propiciam os movimen-
tos. As artérias que levam o san-
gue oxigenado aos tecidos. E as
veias que comandam o fluxo de
retorno do sangue metabolizado.
Os ossos são religados através de
pinos ou fios de aço.

Com um microscópio, limpa-se
a área atingida para retirar esti-
lhaços de vidros e outros resíduos.
A heparina — uma substância an-
ti-coagulantc — também é usada
para retirar os coágulos de san-
gue. A partir dai, os microcirur-
giões podem promover a rcvascu-
larização do membro amputado.
Eles usam fios de náilon muito
finos que lém que ser enfiados
artesanalmente na agulha, um a
um. A natureza se encarrega de
concluir o árduo trabalho que
ocupa a equipe médica durante
horas no centro cirúrgico.

Com o passar do tempo, a cir-
culação sangüínea e os movimen-
tos parcialmente recuperados vão
se reestabelccendo. Isso pode du-
rar de quatro meses a quatro
anos. M unas vezes, especialmente
em amputações por esmagamen-
to. as partes dilaceradas não po-
dem ser aproveitadas e são corta-
das, provocando o encurtamento
do membro. Nesses casos, usa-se
o método Ilizarov — criado em
1951 pelo cientista russo Gavnl
Ilizarov — que promove o cresci-
mento ósseo através de uma estu-
rutra metálica presa ao osso.
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Nutrição — Curso para for-
mação de projetos de interven-
ção. Promovido pela Campanha
de Combate à Fome c pela Fa-
culdade de Farmácia da URFJ.
Dias 19, 20 e 23 de agosto, das
14 às 17 horas, no Centro de
Ciências da Saúde (Ilha do Fun-
dão). Inscrições na abertura do
evento. Informações pelo telefo-
ne 260-2299

Curso de Aperfeiçoamento cm
Sistemas de VigilAncia Nutrkio-
nal — As inscrições vão até o dia
10 de setembro. O curso, pro-
movido pela Escola Nacional de
Saúde Pública da Fundação Os-
waldo Cruz, começa do dia 2 de
outubro. Outras informações
pelo telefone (021) 230-7782,
com a professora Denise de Oli-
veira.

Cursos técnicos em Saúde —
O Instituto de Formação Tècni-
ca na Área de Saúde está acci-
tando incrições para os cursos
de auxiliar c técnico cm enfer-
magem, auxiliar de administra-
ção cm Saúde, técnico em pato-
logia clinica e técnico em higiene
ental. Informações pelos telefo-
nes (021) 253-1009 e 253-0346

Preparação para o parto —
Curso que inclui debates, traba-
lhos corporais c informações.
Inicio: dia 13 de agosto, todas as
sextas-feiras de I3h00 às 15h00.
Informações pelo telefone (021)
226-8171

Nutrição da gestante — De
amanhã a 26 de agosto. Curso
prOmovido pelo Centro de Cién-
cias Biológicas c da Saúde da
Universidade Gama Filho. In-
formações pelo telefone (021)
269-7272 ramal 221.

49* CongrNM da Sociedade
Brasileira de Cardiologia —
Evento comemorativo dos 50
anos da SBC. De hoje a 18 de
agosto, no Minas Centro, cm
Belo Horizonte, MG. Informa-
ções pelo telefone (021) 507-
1290

Simpósio Internacional sobre
GravMet de Alto RJko — Dc
amanhã a 18 dc agosto, no Ho-
tel Nacional, no Rio. Promovido
pelo Núcleo de Obstetrícia da
Uerj. Informações pelo telefone
(021)224-3671

Saúde e mulher — Terceiro
encontro Mulher, Saúde e Meia
Ambiente. Dc amanhã a 18 de
agosto.' As palestras c mesas-re-
dondas são uma promoção do
Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher. Local: Colégio As-
sunção, à rua Almirante Alcxan-
drino, 2023, Santa Tereza.

Emergência médica —- De 19
de agosto a 9 dc dezembro será
realizado o 23° Curso de Emcr-
gências Médicas da Santa Casa
da Misericórdia do Rio dc Janei-
ro. O curso é organizado pelo
professor José Galvão Alves.
Aulas às segundas e quintas-fei-
ras, às 18h30. Inscrições na Li-
vraria Rúbio, à rua Santa Luzia,
206. Informações pelo telefone
(021) 262-7623. Preço CRS 4 mil

1* Jornada de Ensino em Pe-
diatria — Planejamento, méto-
dos c técnicas. Organizada pelo

Comitê de Ensino da Sociedade
de Pediatria do Rio de Janeiro.
Dia 21 de agosto, no Hotel Copa
D'Or, à rua Figueiredo de Ma-
galhães, 875. Rio. Informações
pelo telefone (021) 220-5174

Terapia oriental — Curso de
shiatsu, quiropràtica e moxabus-
tão. Promovido pela Associação
Sino-brasileira de Acupuntura,
Moxabustão e Terapias Holisti-
cas. Inicio dia Io de setembro.
Duração: 18 meses, todas as
quartas ou quintas-feiras. Infor-
mações pelo telefone (021) 267-
0812

39* Congresso Nacional de
Genética — Promovido pela So-
ciedadc Brasileira dc Genética,
tratará da Genética Clássica
Moderna. Dc 8 a II dc setem-
bro. no Hotel Glória, cm Ca-
xambu (MG).

31° Aniversário do Hospital
Universitário Pedro Ernesto —
Dc 23 a 28 de agosto, no Coei-
pc-Ucrj, Av. 28 dc setembro, 77,
Vila Isabel. Serão ministrado»
vários cursos cm diversas áreas
da Medicina, além do painel so-
bre Cirurgia Plástica Estética e
Reconstrutora dc Mamas. Infor*
mações pelo telefone: (021) 264-
6222, r-479.
Q Perícia médica previdendária
c avaliação da capacidade labora-
tiva do trabalhador — Curso
promovido pela Associação Bra-
sileira dc Medicina do Trabalho.
Dc 17 dc setembro a 23 dc outu-
bro Inscrições até.dia 31 de
agosto. Informações. (021) 507-
3353

2° Simpósio Internacional so-
bre HTLV no Brasil — IX- 22 a
25 dc setembro, no Instituto Na-
cional do Câncer, 8° andar, Rio.
Informações com Beatnz Lcm-
bruguer pelo telefone (021) 286-
2846

2o Congresso Brasileiro de
Oinka Médica — Dc 25 a 29 dc
setembro, no Centro dc Conven-
çòcs Rcbouças, cm São Paulo.
Promovido pela Sociedade Bra-
sileira de Ginica Médica. Infor-
mações: (011) 881-1344 c pelo
fax (011)881-1125

24° Congrewo Brasileiro de
Irolojjia — De 3 a 6 dc outubro,
no Hotel Transamérica, cm São
Paulo. Promovido pela Socicda-
de Brasileira dc Urologia. Mais
informações: (011) 285-6602 e
288-9441

Interação entre drogas e m»-
trientes — De 4 de outubro a 22
dc novembro. Curso promovido
pelo Centro de Ciências Biológj-
cai e da Saúde da Universidade
Oama Filho. Informações: (021)
269-7272 ramal 221

1? Confmso Médico Sul-
Fluminense e 23* Jornada Médi-
ca de Vaaaoorai — Promovidos
pela Fundação Educacional Se-
verino Sombra, Faculdade dc
Medicina dc Vassoura» c Hospi-
lal*Eicola Jarbas Passarinho.
De 21 a 23 de outubro. Informa-
çôci no Hospital-Escola Jarbas
Passarinho, rua Vicente Ccicsti-
no, 201, Madruga, CEP 27700-
000, Vassouras, RJ
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EUA aprova remédio

contra a fibrose cística

WASHINGTON — Uma nova
droga para tratar fibrose cistica de-
verá ser aprovada brevemente pela
FDA (Food and Drug Administra-
ção). a agência que controla drogas
e alimentos nos Estados Unidos. A
fibrose cistica é uma doença genéti-
ca que afeta os pulmões e mata suas
vitimas ainda jovens. A substância
dornasc alfa é a primeira terapia
química contra o mal surgida nos
últimos 30 anos.

A aprovação da droga, produzi-
da pela empresa Genentech Inc.. foi
recomendada á FDA esta semama
por um comitê independente dc as-
sessores. Os resultados de testes cli-
nicos feitos com o remédio, batiza-

^cardíaco
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do de Pulmozyne, cm 968 pacientes
convenceram o comitê, cujas reco-
mendaçScs geralmente são seguidas
pela FDA. Entretanto, o comitê
aviiou que oa efeitos a longo prazo
do remédio ainda não são conheci-
do», A recomendação do comitê rc-
preienta uma recente tendência nos
Estado» Unido» dc aceleração da
aprovação de novas drogas quando
destinadas a doenças fatais c deverá
preceder uma série dc outras auto-
rizaçòcs para medicamentos elabo-
rados através da biotecnologia. Há
alguns dia», a FDA aprovou uma
nova droga contra a csclerosc múl-
tipla, a Bctaseron. também elabora-
da com técnicas de biotecnologia.
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Orientação médica

é fundamental para
evitar problemas

f 

sonho de vencer os sinais
do tempo pode custar ca-
ro. Os cremes para rejuve-

nescimcnto feitos á base de ácidos
andam causando euforia no mer-
cado dos cosméticos, mas derma-
tologistas c cirurgiões plásticos
alertam que o seu uso, mesmo em
baixas concentrações, deve seguir
orientação médica.

Segundo o presidente da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca, Nemmcr Chiddid, o uso segu-
ro do ácido glicólico, por
exemplo, cm concentrações supe-
riores a 10%, deve ter acompa-
nhamento médico, sob pena de se
adquirir manchas e queimadura»
graves. Apesar da substância ser
menos sensível i luz do que as
concorrentes, o usuário deve evi-
tar o sol.

O ácido glicólico. obtido da
cana-de-açúcar, é novo e icus re-
sultados surpreendem até mesmo
os especialistas. O cirurgião piás-
tico Rômulo Mène, que o intro-
duziu no Brasil, garante, no cn-
tanto, que em baixas
concentrações (até 15%) ele não
oferece perigo.

O consumo dos ácidos não pá-
ra de crescer. A Neostrata, a pri-
mcíra linha de cremes de ácido
glicólico do mundo, vende até 50
unidades por dia na revendedora
OWL, na Barra da Tijuca. As
concentrações liberadas para lei-
gos variam entre 8 e 15%.

Já o ácido retinóico, um deri-
vado da vitamina A usado há 30
anos no tratamento da acne e pre-
vcnçào do envelhecimento, é co-
mercializado por poucos labora-
tórios. "Extra-oficialmentc, no
entanto, é vendido até cm carne-
ló", explica o professor-titular de
dermatologia da UFRJ, Antônio
Carlos Pereira Júnior.

Ele alerta para os riscos do sol.
"O filtro solar é indispensável. O
produto não deve ser usado nas
pálpebras ou por mulheres cm
idade fértil. Suspeita-se dc que
pode provocar deformações cm
fetos."

Homem que

fuma pode

ter leucemia

S ÃO FRANCISCO. CALI-
FÓRNIA — Um estudo feito por
especialistas da Divisão de Pev
quisa Permanente Kaiscr indica
que o fumo aumenta o risco dos
homens contraírem leucemia, o
chamado câncer no sangue.

O estudo, no qual foram
acompanhados 175 mil pessoas
durante 24 anos, indicou que fu-
mantes do sexo masculino cn-
frentam 2,8 vezes mais risco de
desenvolver leucemia aguda
nâo-linfocítica do que homens
nâo-fumantes. Para homens que
largaram o vicio, o risco é 2,3
vezes superior aos que nunca fu-
maram. O coordenador do estu-
do, Dr. Gary Friedman, assina-
lou que o hábito dc fumar não
aumenta o risco de enfermidade
nas mulheres.

A Sociedade Norte-Amerka-
na contra o Cancér calcula que
11.700 norte-americanol serèo
afetado» por essa forma de c&n-
cer em 1993, tendo 6.400 ho-
men» e 5.300 mulheret. Acredi-
tam que a doença matará 7,300
pessoa», tendo 3.900 homen» e
3.400 mulheres.

"Nfto sabemos a causa dessa
diferença de riico entre os sexos,
mas estudo» anterlore» jà ha-
viam indicado tjue o fumo rtsul-
tava em leucemia» experimental-
mente induzida» cm animais
machos, e nâo nas f&mcas", des-
tacou Friedman.

"Temos uma dúíia de estudos
que ligam o fumo á leucemia.
Parece que realmente há um
efeito causai", afirma Friedman."Embora não seja um problema
tão grave quanto o do câncer
pulmonar ou das doenças car-
diacas, é mais uma razão para as
pessoas deixarem de fumar",
concluiu o especialista..
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Apesar dos efeitos surpreendentes ( fotos acima). os prixhitos, que viraram moda. exigem cuulado especial

a f?das?
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Salsicha 
perigosa

Só cozimento

adequado elimina

bactéria nociva

o,

DANIEL P PUZO
Io* Ang<»te* Tirrx*»

popular cachorro quente
pode ser uma ameaça à saúde
sc não for submetido a um eo-
zimento adequado. Nos Esta-
dos Unidos, uma pesquisa
mostrou que 20% das salsichas
consumidos contém uma bac-
téna conhecida como Lísteriu
monixyiogenes. O nucroorga-
nismo pode causar uma doen-
ça grave, que ataca o cérebro.

A presença da bactéria
preocupa os médicos amcrica-
nos, porque muitas pessoas co-
mem o cachorro quente cru ou
mal cozido. Para eliminar a
bactéria é preciso cozinhar a
salsicha c o molho a mais de
100 graus centígrados durante
vários minutos. Isso nem sem-

pre acontece nas lanchonetes e
barraquinhas de rua.

Autoridades do governo ad-
vertiram que um cuidado es-
pcctal deve ser tomado quando
o cachorro quente e esquenta-
do no forno de microondas, já
que o interior das salsichas po-
de não ser aquecido de modo
uniforme, permitindo a sobre-
vivência das bactérias.

A infecção pela üsteria mo-
noeytogencs e mais grave em
crianças, mulheres grávidas,
idosos c pessoas com o sistema
imunológico afetado, como os
doentes de câncer e Aids. Nos
estágios iniciais, a bactéria
provoca febre, náuseas, vômito
c diarréia. Em estados avança-
dos ocorrem meningite c infec-
çòcs no sangue.

Os sanduíches foram testa-
dos durante uma pesquisa pa-
trocinada pelo jornal Los An-
geles Times. Seis em cada 30
sanduíches estavam contami-
nados.

Grávida

toma muito

remédio

SAO PAULO — As grávidas
brasileiras consomem cm média
sete remédios diferentes durante a
gestação. Com um índice conside-
rado alto. o Brasil é o sexto pais
do mundo em que as mulheres
grávidas mais ingerem medica-
mentos. Os dados foram aprewn-
lados pela médica Maria do Car-
mo Batista, do Hospital do
Servidor Público Estadual de São
Paulo, que coordenou a pesquisa
realizada pela Organização Mun-
dial da Saúde cm parceria com o
Instituto dc Farmacologia Mano
Negri, dc Milão. O levantamento
sobre o consumo dc drogasfnã
gravidez foi feito cm 23 países.
Foram consultadas 14.778 mulhe-
res. sendo 947 no Brasil.

Secundo Mana do Carmo, e
alta a média dc consumo dc reme-
dios pelas grávidas, principaimcn-
te de vitaminas, aspirinas, anti-
bioticos, medicamentos para o
estômago e intestinos c pilulas pa-
ra enjôo. Os nscos ainda não fo-
rain comprovados, mas a questão
e controvertida pois o feto tem
grandes chances dc ser prejudica-
do.

Médicos têm culpa — A
especialista considera grave o fato
de os remédios terem sido reco-
mendados por médicos. Enquan-
to cerca de 92.2% das mulheres
foram receitadas. 7.7% se auio-
medicaram. "Os médicos preci-
sam ser alertados para pensar
duas vezes antes de aviar as rcceí-
tas."

A médica acha que existe um
equivoco da classe médica, que
para suprir problemas de subnu-
triçào acaba indicando vitaminas
em excesso. "Os remédios são Cà-
rissimos c esse dinheiro muitas ve-
/es poderia ser melhor aproveita-
do na compra de comida".

i
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Implantes
¦ Oostaria d* obter «Igu-
wm InfornMçòm ¦ rwp«l
to di implante* dentários.

há rtsoos, Inchislv* d* r*-
lãtçfto, qual o matorid utitt-
ade • quantf tampo dura,
am média, o Implanta. Vai-
deque Santos, Rio

? Ouom responde è o den-
tista Ariel Apelbaum, espe-
ciallsta em Implantes dentá-
rios:

0,L/impiantc dentário é, hoje,
uraã realidade na odontologia.
Através dele c possível a rcconsti-
tniçào de um único dente ou de
umaarcada inteira. Sc for realiza-
do de acordo com a técnica, após

um bom diagnóstico e planeja-
mento, se (orna um procedimento
seguro.

O material utilizado no im-
plante metálico é o titânio.
Quando o caso c de enxerto ós-
seo há várias opções, como o
osso humano, o osso bovino e
hidroxiapatita.

Atualmente não existe proble-
ma de rejeição, pois os materiais
sào biocompativeis, não causando
reações imunológicas. Os implan-
tes sào contra-indicados nos casos
de osteoporose e de diabetes.

Os tipos cilíndricos podem va-
riar dependendo do fabricante,
mas a durabilidade da peça im-
plantada está relacionada á técni-
ca cirúrgica, e a prótese que irá
reabilitar esse implante deverá es-
tar bem balanceada, exigindo a
chamada oclusào perfeita.

A média de preço por unidade
implantada varia em torno de
CRS 50.0ft0.00 a CRS 85.000.00.

Arritmia
¦ Tanho um proMama
no patto, entra o cora-
çAo a o lado dfraHo. Im*
toora aataja oom 71
ano*, nào acho normal.
Ando naturalmanta da-
vagar a, quando paro,
•into como aa fossa bo-
lar aa tripas pala boca'.
Algo qua n*o sal o qua é
bata vlotsntamanta no
maio do patto, bam par-
ta da garganta. É como
sa au tlvassa corrido
um quMòntalro a paras
i® fMvt*
to a maama oolas quan
do ma abalao, flaalo-
nando aa pinai, Jé fla
alatrooardlograma a
tasta da astalra a nto
dau nada. Também Já
fui a um gsitroantaralo
glsta a ma aubmali a
duas andoacoptas. Dau
tudo normal. O qua da-
vo fazar? Oswaldo Car-
doso. Lins. Rio.

? Ouom respondo ò o
cardiologista o clinico go-
ral Ênio Duarte, do Rio.

0s sinais indicam a possibi-
lidade de um problema de ar-
ritmia cardíaca. Quando os
sintomas sc manifestarem, pro-
cure observar sc o seu pulso
tem uma batida regular ou ir-
regular.

Isso pode ser feito íacilmen-
te. Basta você pressionar leve-
mente os dedos na altura da
carótida (artéria localizada no
pescoço) para medir o pulso. A
medição também pode ser feita
no pulso radial (punho).

Para um exame mais cuida-
doso, o ideal é a realização do
teste de Holtcr. Ele consiste na
gravação das batidas do cora-
çào durante 24 horas, através
de uma espécie de bip colocado
junto ao corpo da pessoa.

Durante o teste, deve-se
procurar fazer as mesmas tare-
fas cotidianas que costumam
desencadear as crises, como ar-
riar. deitar, caminhar, etc.
Também é recomendável um
ccocardiograma para verificar
se ha algum problema de vál-
vula contribuindo para o sur-
gimento dos sintomas.
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Olhos sensíveis

¦ Tanha wm prablama

•IkH • pravaaam um

?4H>g. Oaarra qua lam-
MM iMii mu AIauiUAwTTfW ¦nrvwiw

ItaMtal IM fail (MP

flüsHa pada aar «urgia
atrawéa da akurgiaf Oádi-
va M. Fragoso. Nova Prlbur*
go, Rio do Janolro.

? Ouam ratponda 6 o oftal-
mologlala PlAvIo Razenda;

T.udo indica que teui olhoi têm
uma wniibilidude especial a al-
gum tipo de germe, Como estflo
diretamente cm contato com o
ambiente externo, os olhos cm
gerai ficam expoitoi a diversos
germes que normalmente nào
causam qualquer dano á saúde.
Mas algumas pessoas sào mais
sensíveis do que a maioria e po-
dem apresentar problemas dc in-
tolerância.

O aumento das batidas das
páipebras pode ser um reflexo

dessa maior sensibilidade. O olho
fica ressecado pela sCcreçáo e, ao
piscar, é lubrfficado pela lágrima
que fica em torno de toda a re*
gíâo ocular. Diferente da lágrima
do choro, ela serve para umede-
ccr o olho. Nos casos de scnslblli-
dade, um mecanismo de defesa
do organismo faz com que o olho
passe a piscar mais.

Outra possibilidade é que o
problema esteja sendo causado
por um desequilíbrio na composi-
çâo da própria lágrima lubriíl-
cante. Nesse caso, vole fazer um
exame para atestar se ela tem boa
qualidade e é produzida cm

quantidade suficiente para cum-
prir suas funções. Caso contrário,
pode estar provocando a produ-
çâo dessa secreçlo grossa.

Há ainda a possibilidade de
uma sensibilidade especial a cer-
to tipo de germe ser a responsá-
vel tanto pelos sintomas da irri-
taçào ocular quanto da sinusite.
Sem dúvida, é possível que real-
mente um problema tenha rela-
çâo com o outro. Mas. se con-
firmada essa hipótese, só um
exame mais detalhado feito por
um especialista de sua confiança
poderá dizer se o tratamento é
clinico ou cirúrgico.

Dor de crescer
¦ Man fM»a da 11 anaa aa
qualaa da darao naa par-mm. Ha daaarava a dar —•

quando criança, santla do-
raa par»cidas, qua minha
máa chamava da "dor da
craacimanto". Exista maa*
mo uma "dor da craool»
manto? Oual é a sauaaT
Pracisa tratamanto? Anita
Campos. Rio

? Qu»m responde â o ofto-
pedlsls Abraão Fizman, cheio
do serviço de ortopedia doHospital Israelita Albort Sa-
bin:

E,Ista dor existe sim e recebe o
nome cientifico de disistesia tibial
noturna. Tem motivado alguma
controvérsia entre os especialistas.

A causa do problema nào é
conhecida. Mas o que sc observa,
na prática, c que cerca de 5% das
crianças que buscam ajuda medi-
ca sc queixam dc dor nos núcleos
de crescimento das pernas, na al-
tura dos joelhos, geralmente após
um dia estafante. Assim, a suspei-
ta é de que esta dor seja conse-
qücncia de traumatismos — pan-
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cadas normais nas brincadeiras e
o esforço continuo sobre o local— nos núcleos dc crescimento.

Como qualquer tipo dc proble-
ma ósseo, também a dor dc crês-
cimento sc manifesta mais inten-
samente nos meses de frio.

Nào chega a ser motivo dc
grande preocupação, mas reco-
menda-sc as màcs que consultem
um médico para afastar as ou-

trás causas possíveis da dor. co-
mo reumatismo c traumas mais
severos.

A dor de crescimento costuma
melhorar bastante com a admi-
nistraçào de pequenas doses dc
aspirina durante mais ou menos
unia semana. Este período corres-
ponde ao ciclo da dor. que sem-
pre ataca á noite, coincidindo
com o relaxamento do corpo.

Troca de pílula
¦ lu «oubs que chagou so
pais um novo tipo de pílulaanticoncepcional, com menos
quantidade da hormônios. Co-
mo a püula que tomo provocaefeitos que me incomodam,
quero saber sa há algum pro-btama em mudar para este ti-
po mais moderno. Lúcia Maria
da Silva Moraes. Rio

? Quem respondo é o ginecolo-
gista Roberto Benzecry. proles-sor-titular da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro

ALprincipio, a alteração de do-
sagem pode ocasionar maior inci-
ciência de falha no efeito contra-
ceptivo da pílula, li muito pouco,
menos de 0,1%. Porém, mesmo
sendo muito baixa, há sempre
uma probabilidade de gravidez
nesta situação.

Sendo assim, recomenda-se
que a mulher tome precauções
adicionais para evitar gravidez
durante o primeiro mês de consu-
mo da nova dosagem. Ela deve
estar atenta para algumas precau-
çôes.

í: fundamental, por exemplo,
que o novo tratamento seja inicia-
do como se fosse a primeira vez —
ou seja. tomar a primeira pilula
da nova carteia no primeiro dia dc
mcnstruaçào, ein vez de sete dias
depois da ultima pilula da carteia
anterior, como se faz habitual-
mente.

As pílulas mais modernas á
venda no mercado contêm 30 mi-
crogramas dc estrogênio. que é o
hormônio a que se atribuem os
efeitos colaterais indesejados ob-
servados cm algumas mulheres.
As pílulas mais antigas, que ainda '
sào vendidas, contém 75 micro-.
gramas, um avanço considerado
muito grande em comparação ás
150 microgramas das primeiras
pílulas, lançadas na década dc 60,

A pilula que começa a ser ven-
dida agora no Brasil representa
um passo ainda mais á frente,
com apenas 20 microgramas de
estrogênio. Com esta dose. è de sc
esperar que surjam bem menos
efeitos adversos cm quem tem me-
nos tolcrancia e costuma sentir
mal-estar com as formulações
convencionais.

Porém, uma menor dosagem
de estrogênio não é necessaria-
mente a melhor. Os casos devem
ser avaliados isoladamente. A do-
se ideal varia de mulher para mu-
Iher. Para determinados casos —
mulheres na pré-menopausa ou
com determinados problemas de
ovàrio, por exemplo — uma dose
maior pode ser a melhor Por isso
e por outros fatores, ò importante
a avaliação de um especialista pa-
ra indicar o anticoncepcional
ideal
As fvrgunUs devem ver cnvtat}.iv com
nome comniclo, endereço e telefone p.trao JORNAL l)(> RRASIL, ( «di-rno Nau-
dc c Mcdicina. u\ào Consultório, \vcni
da Br.ml. *1)0. ft* jiid-ir - S3o Cmlõváo( FP 20949-900, Rto dc Janeiro
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As muitas doenças 

que 
a boea revela

Além da cárie, outros males

podem ser identificados

com um exame bem-feito

Éboca 

pode falar mais do que somos capa-
zes de dizer. É o que acredita boa parte
dos dentistas. Rastros encontrados na ca-

vidade bucal têm permitido a identificação de
inúmeras doenças, inclusive a Aids. Segundo os
estomatologistas (profissionais de odontologia cs-
pecializados em boca), um dentista atento pode
encontrar facilmente sinais de problemas sangüi-.
ncos, dermatológicos, auto-imunes e toxicológicos
em seus pacientes."Eles saem da faculdade preparados para isso",
afirma a professora Sandra Torres, da Clínica de
Diagnóstico Bucal da Universidade Federal Flu-
minense. Isto porque, ao contrário do que se
pensa, é responsabilidade do dentista observar
toda a boca — e não só os dentes —, mesmo que
sua especialidade não seja a estomatologia.

Este cuidado pode ser de muita importância no
diagnóstico precoce de algumas doenças. O liquen
plano, o pènfigo, o penfigóide são problemas der-
matológicos que costumam deixar lesões de aspec-
to variado na boca antes de espalharem-se pela
pele. Podem ser manchas brancas, vermelhas, bo-
lhas ou ulcerações.

Já a sifilis, de acordo com a forma de contami-
nação, pode aparecer, inicialmente, como um can-
cro bucal. Sc ficar sem tratamento, a lesão desapa-
rece sozinha, mas a doença volta mais tarde, de
modo agudo.

Uma longa lista — A lista de doenças
identificáveis pela boca não pára ai. O lúpus faz
surgirem manchas avermelhadas. A diabetes, co-
mo a Aids, pode favorecer o aparecimento da
candidiasc, o sapinho. Sangramentos desassocia-
dos de tártaro. placas bacterianas e outros problc-
mas locais podem ser sintoma de problemas san-
guíncos e até leucemia.

Quem trabalha com ferro e vê que os dentes
andam muito amarelados deve procurar um medi-
co. O sinal pode ser dc uma intoxicação pelo
metal. Genvivas azuladas em quem lida com
chumbo requerem o mesmo procedimento.

Para ensinar os dentistas a reconhecerem as
pistas que a Aids deixa na boca, o Conselho
Regional dc Odontologia (CRORJ) se prepara
para distribuir aos 18 mil inscritos, um manual
sobre as manifestações da sindrome. É o segundo
manual deste tipo lançado no Brasil."Dos 

pacientes com Aids, 54% têm doenças
da boca", explica a estomatologista Sandra Tor-
res, da Clínica dc Diagnóstico Bucal da Univcr-
sidade Federal Fluminense e uma das autoras do
primeiro manual sobre o assunto lançado no
pais. As lesões mais comuns são o sarcoma dc
Kaposi — um tipo câncer —, a candidiasc c a
leucoplasia pilosa, que forma manchas esbran-
quiçadas da língua.

Há, também, os sinais sutis. "O aparecimento
súbito dc gengivites desacompanhadas das causas
comuns, como tártaro, escovação ou uso de fio
dental incorretos, próteses c restaurações mal apli-
cadas, gravidez c a ingestão dc certos mcdicamcn-
tos para o sistema nervoso, já é considerado um
forte indicio dc Aids", explica o presidente do
CRORJ, Carlos Alberto Pego.

Obviamente, o quadro precisa ser acompanha-
do dc outras manisfestações iniciais do H1V. como
febre constante, diarréia feqüente c suor freqüente.
A confirmação do diagnóstico continua dependen-
do dos testes imunológicos.

II .¦¦ ¦

Um especialista ignorado

ü.m estomatologista não é es-
pecialista em estômago. Parece
bobagem, mas saber disso faz
uma enorme diferença quando
surge um problema na boca e a
pessoa não sabe que médico pro-
curar. E, de fato, a dúvida reflete
o maior problema que a especia-
lidade enfrenta: ser desconheci-
da da maioria das pessoas, in-
elusive de muitos estudantes de
Odontologia.

Uma pesquisa feita entre 132
estudantes do último período em
cinco faculdades de Odontologia
do Rio mostrou que 36% deles
desconhece o significado da pala-
vra estomatologia, apesar de to-
das as instituições ofereceram dis-
ciplinas relacionadas ao assunto,
ainda que com diferentes no-
mcs.O trabalho foi apresentado
recentemente pela professora San-
dra Torres, da Clinica de Diag-
nóstico Bucal da UFF, durante
congresso da Sociedade Brasileira
dc Estomatologia (Sobe).

A maior parte dos estudantes
acha que não vale a pena deixar
de lado cáries e brocas para cui-
dar da mucosa bucal c regiões
próximas. Setenta c nove por ccn-

to nunca pensaram em ser esto-
matologistas. Liana França, alu-
na do 9o período na Faculdade
de Odontologia da UFF é exce-
çào. "Quando digo que vou me
especializar em estomatologia,
sempre ouço um o quê?! e tenho
que explicar do se trata", conta
a estudante.

A principal razão para desinte-
resse dos futuros dentistas é con-
traditória. Sessenta e dois por
cento dizem que é impossível de-
dicar-sc exclusivamente á estorna-
tologia no consultório — falta-
riam clientes. Enquanto isso,
sobram pessoas com problemas
na boca. Uma pesquisadora mexi-
cana constatou que, naquele pais,
um quarto da população apresen-
ta lesões esbranquiçadas na cavi-
dade bucal. No Brasil, o câncer de
boca c o quinto cm incidência
entre os homens e o sétimo entre
as mulheres.

"O 
que nos falta, na verdade,

é a divulgação da especialida-
de", conclui a estomatologista
Sandra Torres. O próprio Con-
selho Federal de Odontologia só
reconheceu oficialmente a esto-
matologia em abril dc do ano
passado, apesar dc a Sobe fun-
cionar há 19 anos.

Sinais de
alerta

DtabctM
Boca seca. san-
gramento nas
gengivas, sapi-
nho

Aids
tumor arroxeado
(sarcoma de Ka-
posi), manchas
esbranquiçadas

CAnew
feridas que não
saram

Lúpus
manchas aver-
melhadas

Intoxioa-
çto por mo-
tais
dentes amarela-
dos (ferro)
gengivas azula-
das (chumbo)

Algumas causas do câncer bucal

Maus hábito*, como morder constantemente a língua, os
lábios ou a parta interna da bochecha

O atrito da língua com dentes quebrados ou obturaçóes
defeituosas

Grampos mal adaptados, próteses roçando insistehte-
mente a bochecha

Dentaduras de má qualidade, que comprimem os tecidos
O fumo, por manter a temperatura dentro da boca elevada

durante muito tempo.
O álcool, especialmente quando associado ao fumo
Sol em excesso 6 ruim, principalmente para o lábio infe-

rlor

Auto-exame 
previne

ü.

Sandra Torres (E) ensina a fazer o auto-exame, que à reconien-
dado a cada duas semanas conto medida de prevenção

ma afta que demora mais de
quinze dias para cicatrizar. A
aparência inicial do câncer dc bo-
ca é tão inofensiva que 80% dos
pacientes só percebe que precisa
de ajuda quando o problema já
está muito adiantado. Para evitar
atrasos, a Clinica de Diagnóstico
Bucal da UFF está lançando um
campanha dc esclarecimento e
prevenção. O principaJ objetivo é
incentivar a procura do dentista
tâo logo seja observada a demora
na cicatri/ação dc alguma lesão
bucal. Como no câncer dc mama.
a prevenção também depende dc
auto-exames periódicos.

Especialistas recomendam
olhar detalhadamente o interior
da boca a cada duas semanas.

Puxar o lábio inferior, puxar o
lábio superior, afastar um lado da
bochecha de cada vez — multili-
car as possibilidades da célebre
foto dc Einstein. verificando to-
das os lados da lingua e o céu c
assoalho da boca. Tudo diante do
espelho.

Esta aparentemente insana ses-
são de caretas é um meio fácil de
prevenir problemas graves, já que
a facilidade dc acesso visual pró-
pria dessa área do corpo é o que
faz da boca um dos órgãos onde é
possível detectar o câncer mais
prematuramente, explica Sandra
Torres, professora dc Odontolo-
gia da UFF. Como o único trata-
mento para o câncer de boca è
cirúrgico, quanto antes for diag-
nosticado, menos perda de tecido
o paciente sofre.

Médicos alertam 
para perigo 

de trombose

. A _ ^10 Jfl
O entupimento de veias é

problema freqüente e tem

prevenção simples e fácil

tuc 

mal pode haver em um joguinho de
cartas no fim de semana? Marina Bote-
lho, 77 anos, sempre gostou de uma biri-
binlta. Ela e outras três amigas integram
um grupo capaz de passar até 10 horas

jogando, todos os finais dc semana. Em maio deste
ano, porém, Marina descobriu que foi traída pelo
hábito. Ficou tempo demais sentada e acabou
sofrendo uma trombose na perna direita.

Para alivio das parceiras, o nome é mais feio
do que a doença. A trombose venosa profunda,
que, só nos Estados Unidos, atinge cinco mi-
Ihões de pessoas por ano. é a formação de um
coágulo que entope total ou parcialmente uma
veia. em geral, da perna.

A trombose ocorre quando a velocidade da
circulação dc retorno — a volta ao coração do
sangue que desceu aos pés - - diminui muito e o
sangue coagula dentro dn veia. As complicações
assustam. Sem tratamento, a trombose pode pro-
vocar embolia pulmonar, ulcerações c gangrena.

Os membros da Sociedade Brasileira de An-
giologia e Cirugia Vascular (SBACV) andam
preocupados com a pouca atenção que a doença
vem merecendo.

Pessoas que têm pernas muito inchadas, com
manchas, veias grossas aparentes e até ulcerações
tiveram trombose e, provavelmente, não soube-
ram. A falta de tratamento leva ao quadro chama-
do de sindrome pós-ncbitica."No Brasil, estima-se
que 2% da população sejam portadores da sindro-
me", conta o angiologista Jackson Silveira, um
dos diretores da SBACV.

A trombose «Io sistema
vonoeo profundo pode
baixo,
to em prole do
ao lado. O

da movimento, entope
parelal ao totalmente o
vaeo. A poma ftea Incha-
da a dolorida. A emboMa
pulmonar á a' principal

da trombo-

parta da
a arté-

Como evitar

As medidas de prevenção
tornam mais rápido o retor-
no do sangue ao coração.
Quando lento, o sangue tem
maior probabilidade de coa-
guiar. As principais recomcn-
dações feitas pelos especialis-
tas são as seguintes:

A vida sedentária favore-
ce a obesidade e diminui o
tônus muscular e, por isso,
deve ser combatida.

Pessoas que trabalham
em pé ou sentadas, durante
muito tempo, devem fazer
pausas para pequenas cami-
nhadas e para colocar as per-
nas na posição horizontal.

Quem é muito obeso cos-
tuma movimentar-se menos.
Além disso, os quilinhos a
mais pressionam demasiada-
mente as veias. Emagrecer
faz parte da prevenção.

As veias varicosas sào
pouco firmes, o que faz o
sangue passar com mais difí-
culdade. Quem tem varizes
deve procurar um tratamen-
to.

Os portadores de insufi-
ciência cardiaca precisam
ajudar o retorno do sangue,
passando algum tempo com
as pernas para cima, diari-
mente.

Quem se submeteu a ri-
rurgias deve procurar se le-
vantar da cama tão logo pos-
sivel, principalmente se a
anestesia foi geral. Durante
longos repousos, a circulação
fica mais lenta.

O repouso absoluto, após
o parto ou na recuperação
das infecções, deve ser limita-
do ao mínimo necessário.

Idosos tem maior propen-
são á trombose. Viagens, d-
rurgias, e outras situações
que exijam muito tempo cm
uma única posição precisam
ser enfrentadas com cautela.

A veia onde houve a
trombose fica rígida, mesmo
depois de destruído o coágu-
Io. Por isso, quem já teve de-
ve o problema deve ficar
atento: há grandes possibili-
dades dele voltar.

Pessoas incluídas nos fa-
tores de risco (idosos e obe-
sos, por exemplo) e que vão
passar por alguma cirurgia
precisam avisar o médico. Ele
vai tomar medidas dc precau-
çào. Se possível etitará a
anestesia geral, trocando-a
pela pendurai.
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NO MES DO

NOSSO ANIVERSÁRIO,

DÊ UM BALÃO NA INFLAÇÃO.

Sala de jantar country na cor mogno
escuro com mesa e 4 cadeiras.
De CRS 29.540, (à vista)
por 2 x CR$ 14.770,

Bicama em mogno com 2 estantes e baú.
De CRS 26.600, (à vista)
por 2 x CRS 13.300,

Conjunto Dubom 3 + 2 + curvo em tecido nobre.
De CRS 23.940, (à vista)
por 2 x CRS 11.970,

Jk ' •*
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Conjunto estofado 3 + 2 em tecido nobre.
De CRS 23.980, (à vista)

Vitrine country por 2 x CRS 1 1.990,
na cor mogno escuro.
De CRS 34.500, (à vista)
por 2 x CRS 17.250,

r

a

Escrivaninha em
mogno com cadeira.
De CRS 17.240, (à vista)
por 2 x CRS 8.620,

Sofá em tecido nobre com almofadas soltas.
Poltrona:
De CRS 22.580, (à vista) por 2 x CRS 11.290,

lugares:
De CRS 27.480, (à vista) por 2 x CRS 13.740,

lugares:
De CRS 44.980, (à vista) por 2 x CRS 22.490,

Sofá cama com design italiano.
12 cm de espuma de densidade 28.

Estrutura metálica com rodízio.
De CRS 35.500, (a vista)

por2 x CRS 17.750,

r
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moveis 
práticos

Barra: CasaShopping - Tels.: 325-9837 / 325-8588 (sábado até 22h)
Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 80 B - Tel.: 259-0545
Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 194 J - Tels.: 542-2698 / 541 -8447
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 80B - Tels.: 234- 5775 / 234-4788

Plantão Domingo: Copacabana - 
542-2698 das 9 às 18 h.
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CONVERSA

CLÁUDIO HENRIQUE

E 

inútil comparar o pólo ao fu-
tebol. Tudo bem que os dois
esportes sejam praticados em
campos gramados (o que
agrada bem mais aos cava-
los), que sejam jogos coleti-

vos, e ainda que o objetivo seja coinci-
dente: fazer com que uma bola
atravesse linhas divisórias no fim do
campo — no caso, o gol. As semelhan-
ças param por ai. Vamos imaginar, por exemplo, se um

Nas patas, a hablHdad* do pólo

Rogério Faissal
torcedor brasileiro também teria que
aprender alguns macetes. Na arqui-
bancada de uma partida de pólo, de
nada adianta, por exemplo, xingar o
jogador de cavalo. Melhor seria se
acostumar aocorinho: 

"Eô! 
Eô! O ma-

lhado é um terror." Sem dúvida, o
pólo não pode ser chamado de um
jogo popular. Sua tradição é entre reis
e imperadores e, na falta disso, a elite
em geral. No Rio, poucos privilegia-
dos têm a oportunidade de arriscar
suas tacadas na garupa de um puro-

sangue. Eles se encontram em Itaguaí, cidade fluminenselocutor esportivo tivesse que narrar um jogo de pólo. Ele onde existem oito campos do esporte. O glamour a técnicadeveria saber: ah, nao ha caneladas, mas co.ces; por vestiá- e, principalmente, a coragem destes jogadores são o temario, entenda-se sempre estabulos; falar que alguém em da reportagem de capa desta edição. O texto prova quecampo tem uma patada seria, no mínimo, uma narração definitivamente, o pólo nada tem a ver com futebol. Nemambígua, doping. So com feno estragado. E por aí vai. quando a torcida nacional grita para o Parreira: "Burro!"
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Ernani dAlmeida

Perfil

Alceu Valença
está com tudo: o
cantor e
compositor de
Recife
'arrebentou' 

na
Europa, largou
sua gravadora no
Brasil e acaba de
receber o título,
informal, de
embaixador de
Olinda 8

Marcelo Tabach
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Mulheres devem se orientar na Colecionar brinquedos antigos é uma mania de adultos
estação. Explique-se: lesa mostra que virou febre nos EUA e cresce agora no Brasil. São
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Incidência

Doutor, 

o se-
nhor póíde
nos expli-
car como
funciona o
serviço?

Pois não. Por
sorte, está chegan-
do um paciente
neste momento.
Sorte nossa, bem
entendido. Azar
dele. Sua acompa-
nhante vai nos ex-

plicar o que acon-
teceu. A senhora...

Sou a esposa,
doutor. ¦;

Conte o que
houve.

Não sei. Ele
foi ficando assim,
vermelho, vermelho...

Como foi o dia dele, hoje?
Normal. Passou a tarde nu-

ma fila do INSS, depois voltou de
ônibus para casa, foi assaltado no
ônibus, passou pelo supermerca-
do, mas não pôde comprar nada,
chegou em casa, começou a ver o
Jornal Nacional...

E começou a ficar verme-
lho. Entendi. A senhora trouxe
ele para o lugar certo. Ele está
cheio. Ou, para usar o termo mé-
dico, pê da cara.

É grave, doutor?
Se conseguirmos controlar

a tempo, não. O perigo é ele pas-
sar para uma fase mais aguda,

quando, então, em vez de verme-
lho, ficará fulo.

Fulo?

Uma cor indefinida, entre o
roxo e o magenta. Temos tido vá-
rios casos assim, ultimamente.

Qual é o tratamento, dou-
tor?

Nesta fase, o importante é

31451 13 9 12
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ele ficar em isolamento, sem rece-
ber notícias de espécie alguma.
Principalmente do Brasil.

Mas uma pessoa pode ficar
sem notícias?

Ministraremos notícias fal-
sas, de hora em hora. Aliás, va-
mos começar agora. Enfermeira?

Está tudo bem. Acabaram
as filas do INSS. O senhor vai
começar a receber a aposentado-
ria em casa. O próprio Brito vai
levar. A seleção está ótima. Os
preços...

Cuidado com a dosagem. É
sempre difícil acertar o ponto em

que a notícia falsa começa a soar
como gozação. Neste caso, os
efeitos colaterais podem ser sé-
rios.

O 
que pode acontecer?

É um fenômeno interessan-
te. O paciente fica uma arara.

Uma arara?
Literalmente, se transfor-

ma numa arara. Temos pessoal
treinado para controlá-la e, se for

preciso, colocá-la
numa gaiola, até

que passem os efei-
tos.

Ele 
parece

que está melhoran-
do. Ficou cor-de-
rosa.

Ainda bem.
Se ficasse fulo, te-
ríamos problemas.
Esses casos costu-
mam seguir uma

progressão natu-
ral. Primeiro, a

pessoa fica em alas,
depois, vermelho,

3 ou pê da cara, de-

pois fulo e, final-
mente, entre na fa-
se terminal.

Qual é?
Fica tiririca.
Meu Deus!
E. Temos tido muitos casos

de pessoas que ficaram tiririca.
Aliás, aumenta assustadoramente
a incidência do tiriricismo no
Brasil. Milhares de pessoas ficam
tiriricas todos os dias.

Quem fica tiririca... não
tem volta?

É muito difícil. O tiririca se
torna imprevisível. Não se sabe o
que pode fazer, ele é capaz de
tudo. Tomamos o cuidado de
manter os tiriricas separados.
Mais de dois tiriricas juntos e te-
mos um problema social. Uma
ameaça á ordem pública.

Doutor, acho que ele está
tendo uma recaída!

Epa, está ficando fulo. Rá-
pido, uma injeção de otimismo!

O otimismo acabou, dou-
tor. Não há mais estoque.

O 
quê?! Maldito corte nas

verbas!
Doutor... O senhor está fi-

cando vermelho!
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Rogério Faissal

'LOOK' 
NO FUTURO

Qual a fórmula para conseguir ser
uma top moda/? Sorte ou muito
esforço? A minalra FERNANDA
PAIVA, 15, vencadora da etapa
Rio no concurso Look of the Yaar
— semana passada —, tem todos
os motivos para achar que é sor-
te. "Estava numa festa quando
um produtor da agência disse que
queria me transformar em top
modeL" Já o carioca PAULO HEN-
RIQUE, 17, defende a tese do es-
forço. Pudera: antes de ganhar a
eliminatória carioca, teve de se
submeter a muita dieta e ginásti-
ca. "Eu pesava 89 quilos." Sobre
o assunto, aposta dois copos de
mUk shake. XNet, ó claro.
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DISQUETE DO SABOR

Junte uma pitada de ótimas infor-
mações gastronômicas com uma
colher de bom gosto, adicione 15
anos de experiência no assunto e

pronto. O resultado é o novo Guia
dos Restaurantes do Rio, que a jor-
nalista DANUSIA BARBARA lança
amanhã, no Hotel Méridien. O guia
— editado desde 1987 — vai ga-
nhar uma versão em disquete de
computador. "É para atender à de-
manda de executivos que procuram
restaurantes para almoços de ne-

gócios", explica Danusia.

Irving Berlin fez Cheek to clieek,
Dorival Caymmi cantou GuhrieUi e

o poeta Tomás Antônio Gonzaga
deu nome a um poema de Marilia.

Mas só agora descobriram que
MARlLIA GABRIELA, a apresen-

tadora do Cara a Cara, da samba,
ou melhor, música. O cantor e

compositor ALBERTO MIRAN-
DA, 70 anos, preparou um disco

cm homenagem a Marilia. Canção

para Gahi é o carro-chefe dc um LI5

independente que traz na capa o
rosto da apresentadora. 

"Ouvi

Marilia dizer em um programa que

gostaria de ser homenageada com

DOMINGO 6

uma música. Decidi então realizar
o desejo dela", diz Alberto, que
começou a cantar na década de 50,
no programa de Ari Barroso, na

Rádio Tupi. e nunca esteve cara a

cara com a jornalista. Em São Pau-

Io. Marilia Gabriela não sabia da

homenagem. Ao tomar conheci-

mento, ficou "encantada" e espera

ansiosamente por um disco do can-
tor. "Estou absolutamente perple-
xa e muito comovida. Gostaria

muito de ouvir essa canção", diz a

apresentadora. Só não vale convi-

dá-lo para uma entrevista.

" !¦¦¦
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Dilmar Cavalher

Trato na

Ele é o mecânico dos
aviões das agências
dc modelos do Rio.
O professor de edu-
cação física PAULO

JORDÃO tem uma

academia de ginásti-
ca que se transfor-
mou numa espécie

de oficina dc recau-
chutar modelos e

manequins. É lá que
ele dá uns retoques
em corpos aparente-
mente irretocáveis.
"Se alguém não tem

as pernas bonitas,
faço um trabalho lo-
eali/ado para embe-
Ic/ã-las". diz. Nin-

guém é perfeito, mas
Paulo garante que
seus alunos são ex-
ceções que confir-
mam a retira.
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PRA LA DE 
'CREST'

A promotor LIÈ-
GE MONTEIRO

garante ser a
mie — e ainda
aponta Paulo
César Pereio
como o pai —,
da giria pra li
do Marrakosh,
notabilizada por
Caetano Veloso
na música Qual-
quor coisa.
"Nós começamos a falar a expres-
sâo quando queríamos descrever
algo cheio de detalhes e muito
complicado", conta, sem tirar os
méritos do cantor baiano. Agora,
ela lança uma nova giria, crest
uma pessoa metida a moderninha.
A idéia surgiu de tanto Liége ler, no
Perfil do consumidor do Caderno B,
artistas dizendo que usavam a pas-
ta de dente americana. "Nos EUA,
a Crest é até vulgar de tão comum,
e aqui fica essa ostentação." Só
falta Caetano compor uma música
sobre o assunto.

FLAGRANTE/LAN
•RESSACA"

_^L-
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PERFIL

ALCEU

VALENÇA

Eterno 'maluco', 
larga a gravadora e volta à vida de artista mambembe

LULA BRANCO MARTINS 
~

As 

vezes, nào parece de todo despropositada essa
cara de Jesus que Alceu Valença tem. "Para 

mim,
ele é um semideus", aponta Dona Adelma, mãe
do artista. "Ele 

é uma luz a ser seguida por todos
os nordestinos", emenda o compositor Lenine,
conterrâneo. "Ele é mais que um mito", completa

outro nordestino, poeta e parceiro Carlos Fernando. E o
próprio Alceu, recém-chegado de uma turnê européia,
sintetiza da seguinte maneira o que desejava quando, há
algumas semanas, violão em punho, entrou no prédio da
Unesco, em Paris: 'Eu só queria fazer o bem, iluminar
Olinda, que tem um sistema de luz tão pobrezinho..." Queele seja, então, louvado: Frederico Zaragoza, o diretor-ge-
ral da entidade, de tão embevecido com a retórica do
cantor e compositor, beijou sua mão, prometeu verbas
para iluminar a cidade — que é patrimônio histórico
mundial desde 1982 e desde sempre o
xodó maior da vida de Alceu —

briguei com ninguém. Apenas descobri que esse caminho
era possível. Estou feliz, me sinto mais responsável por
minha própria obra." Alceu joga os louros da investida
para seu produtor executivo, André Buarque: "Foi ele,
antes de mim, antes até do meu empresário, quem acredi-
tou nesse caminho." Buarque, um ex-coleguinha de classe
do filho mais velho de Alceu, acompanha o artista desde
que era adolescente, filmando seus shows. Agora é seu
braço-direito. Gravamos Bicho maluco beleza em ritmo de
frevo e isto foi um ponto contra a axé musicdiz André.

Aí então o bicho maluco beleza Alceu Valença dá uma de
normal, baixa o ímpeto competitivo de seu produtor e
desfaz, urgente, a polêmica: 

"Teve um vereador que tentou
impedir a axé music em Recife. Nada a ver. Tudo bem que
tocou além da conta, mas a Daniela Mercury, por exem-
pio, é muito boa." Há tempos que ele não quer mais saber
de confusão. Nem musical, nem muito menos política. Em
1990, Alceu se engajou na campanha de Joaquim Francis-
co, candidato a governador de Pernambuco pelo PFL, e

ainda o nomeou, informalmente, em-
baixador de Olinda na Unesco. Antes
de se despedir do brasileiro, lhe pediu
que cantasse uma coisa qualquer. Naquela hora, os versos
de Olinda, a música, foram, assim dizendo, uma bênção.

Dez anos depois de invadir as rádios com Coração bobo,
Cabelo no pente e Como dois animais, Alceu Valença
percebeu que, seja na Europa, seja no sertão, não depende
de ninguém para propagar suas idéias e fazer sua peregri-
nação musical. Depois de uma "negociação 

adulta" com a
gravadora EMI-Odeon, pediu as contas e reinventou uma
versão anos 90 da arte mambembe. Quase todo o trabalho
de divulgação de seu último disco, intitulado 7 desejos, foi
feito sem suportes milionários por trás, e sim no esquema
boca a boca, ou mesmo "boca 

a orelha", como ele preferedizer. "Reparei 
que não estava tocando no Rio e São Paulo

e quis fazer um teste pelo interior. Agendei shows e, dias
antes dos espetáculos, realizava coquetéis, recebia o prefei-
to, radialistas... Dava para todos o meu álbum. O resultado
é que minhas músicas novas, como Lm belle de jour e
Tesoura do desejo, já são quase tão conhecidas quanto
Tropicana\ festeja Alceu, que em setembro volta á Europa
e em outubro aporta no Canecão.

Mas ele acaba desinflando aos poucos o peito. Segura o
orgulho e conclama: "Não 

me considerem um herói, nem
um Cristo. Não estou fazendo nada de excepcional, nem

DOMINGO 8

e Na Europa, sua carreira vai bem. Lá, recebeu da
Unesco o título informal de embaixador de Olinda

acabou patrulhado pela esquerda local. Picharam sua casa,
jogaram lata de cerveja nos palcos em que se apresentou na
época, até que esqueceram. "No Nordeste, essa coisa de
política ainda é um tanto maniqueísta, o bem contra o mal.
o dragão versus o anjinho... Mas quem me vaiou na época
atualmente é meu amigo. Até porque o Joaquim ganhou a
eleição", brinca. "O muro caiu, a utopia acabou, a esquer-
da não pode mais ser a mesma", analisa, para depois
definir Itamar como um "titio bom". Ele torce o nariz ao
ser questionado sobre Collor e grita um "é 

claro!" ao
afirmar que votou em Lula nas eleições presidenciais de
1989. O lado sociopolítico da obra de Alceu Valença é
atestado por Ney Matogrosso — que nào pensa duas vezes
e o chama de visionário: "Gravei 

FM Rebeldia no meu
último disco. O clima da música tem a ver com os arrastões
do ano passado, mas Alceu a fez muito antes de toda essa
convulsão social acontecer."

Vindo da pequena burguesia do agreste pernambucano
seu avô era fazendeiro; seu pai, promotor público —,

Alceu Valença, 48 anos, três filhos, "casado 
três vezes e

meia , nasceu na pequena São Bento do Una e passou a
infância ouvindo Luiz Gonzaga nos alto-falantes. Sua mais
divertida lembrança dessa época diz respeito a um concur-
so de música para crianças. Tinha quatro anos e defendeu
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um frevo de Capiba. Seu adversário,
um pouco mais velho, cantou a im-
postada Granada. Alceu foi derrotado.
Mas quando o outro menino foi dar o
bis da vitória, ele começou a pular
atrás do palco, fez cambalhota, palha-
çada e acabou estragando a festa do
vencedor. "Sempre 

fui assim, estreli-
nha'\ confessa Alceu.

O pai, Seu Décio — que, aliás, não
gostava nada nada dos dotes artísticos
do filho — mandou-o estudar Direito
em Recife. O moço até que tentou.
Mas, logo em seu primeiro estágio,
num escritório, percebeu que nào ti-
nha jeito para o negócio. Ao atender
um cliente que estava sem razào na
disputa com uma loja, acabou tirando
do bolso um dinheiro para ajudar o
pobre homem. E largou a Advocacia.
Pouco depois disso, em 1969, rumou
para os Estados Unidos — onde to-
cou nas praças para os hippies. Nessa
época, já estava parecidíssimo com
eles. O pai, que entào desaprovava o
cabelào, os chinelos, tudo mais, hoje
se debulha de orgulho. Eis o verso,
que diz na ponta da língua, inventado
em homenagem ao filho: "Sinto 

que
meu nome/' antes de mim já morreu/
cada vez sou menos Décio/ cada vez
mais pai de Alceu."

Era a hora da virada. Em 1972, já
no Rio, estreou em disco fazendo du-
pia com o amigo Geraldo Azevedo —
que conhecera na casa de Wilson Ly-
ra, primo do político Fernando Lyra,
na Zona Sul carioca. "Sou 

ao mesmo
tempo irmão mais velho e mais novo
de Alceu. Quando ele vira menino e
embola o meio de campo, sou o mais
velho. Nas horas em que baixa o Al-
ceu sábio, passo a ser o mais novo,
fico só ouvindo", venera Geraldinho. Por causa do modo
teatral como se apresentava no palco — ás vezes um
coringa, às vezes um bufão —, Alceu ganhou o status de
mais original de todos os compositores da leva que desceu
o São Francisco. Misturava cocos, Jackson do Pandeiro,
maracatus e Gonzagão com um rock eletrificado e quadrisá Elvis Presley.

Nesta época, protagonizou uma das poucas rinhas de
sua vida. Num show em São Paulo, Zé Ramalho. queainda era violeiro da banda de Alceu, exagerou num solo e
levou um pito no intervalo, no camarim. Na volta, em
pleno palco, partiu com o violão para cima de Alceu. "Fiz
uma cara de Jesus e joguei minhas mãos para frente, em
concha, num gesto quase sacerdotal. Ele me poupou",conta Alceu. Mas hoje está tudo bem entre nós", assegu-
ra. De gesto em gesto, acabou no cinema. Fez o persona-
gem principal no filme A noite do espantalho, dirigido porSerg:io Ricardo em Nova Jerusalém. O compositor e duble
de cineasta teve que diminuir o peso do papel de Alceu —
uma metáfora de Jesus Cristo — por causa do jeitohistriônico e abusado do protagonista. 

"Ele 
era estrela

demais", recorda Sérgio.
Passada esta fase inicial — de atritos e vida muito

mambembe , em 1980 inaugurou o selo Ariola no país e
alcançou a consagração nacional. Ficou famoso além da

1* Recebendo um titulo

vestido do índio. 2. Nos
tempos do basquato, em
Recife 3. Aos dois anos, Já
com 'coraçAo bobo'.

Um de seus poucos atritos foi com Zé Ramalho,
que, no palco, tentou agredi-lo com um violão

sua conta. Ele se lembra daquele tempo e se depara mais
uma vez encarnando Jesus, tentando um pistolào com o
Criador. Ao meu lado, só via executivo, gente engravata-
da, diretores de gravadora. Música para mim não era
aquilo. Eu não estava preparado para o sucesso. Um dia,
num dos inúmeros vôos até São Paulo, fiquei tão estressa-
do que olhei pela janela, vi um sol lindo e clamei ao Pai:'Deus, 

derruba esse avião, acaba com isso!"' Não foi
ouvido.

Alceu olha para esse passado e, invariavelmente,
acha graça. Assim como ri quando fala do pai —
ex-repressor de sua carreira — e debocha dos seus
medos no começo da fama, gargalha ao lembrar queimitou um corcunda para ser dispensado do serviço
militar, da paranóia que sentia quando jogava basquete
pelo Náutico (torcia pelo Santa Cruz) e da pose de
Cristo que fez na capa do álbum Cinco sentidos, de
1982. Hoje, como qualquer pessoa que tem coragem de
rir de si mesmo, garante que e feliz e que só faz o que
quer. bolou um disco acústico, quase lento, e mesmo
assim o fez tocar nas rádios do Nordeste e até da
França. De sua boa vida na cobertura do Leblon,
manda a autodefinição: "Sou 

um louco que analisa."
Depois, dá um espirro. Está gripado. Sintoma vindo em
boa hora, uma prova de que Alceu Valença é humano. ¦
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PARA SABO"EARUM MISTER PIZZA FIN IN HA, CROCAN^ I
QUENTINHA E SO LIGAR PRA GENTE.

ww*

O Mister Pizza entrega rápido a pizza

que você mais gosta.

Pode vir acompanhada de Big Coke,

Coca-Cola ou cerveja em lata.

i|nrnvH|

w

E pra completar, a nossa deliciosa

Miss Mousse de chocolate.

Na hora de pedir uma pizza, liga

pra quem é Mister em Pizza.

Aceitamos tickets.

85 lojas em todo. o Bmsil.

Barra
(Cond. Sta. Mônica
afé Ponte Lúcio Costa)
325-1212

Barra
(Ponte Lúcio Costa
até Jd. Oceânico)
493-1345

Bonsucesso
230-3000

Botafogo
Humaitá/Urca
266-0117

Campo Grande
394-5577

Copacabana Posto 2
Leme
541-0202

Copacabana Posto 6
521-2131

Flamengo
(R. Senador Vergueiro)
551-4493

Flamengo/Catete
Glória/Laranjeiras
285-3444

Gávea/Sâo Conrado
Alto Leblon
511-5000

Grajaú
278-4477

Icaraí/Santa Rosa
719-6969

Ilha do Governador
393-9377

Ipanema M6ier
511-353 591-3434

Itaipu Tijuca
709-3248 (Av Paulo de Frontin
—————————— at6 R. Marquds de

Jacarepagud Freguesia oxl^oo
392-8833 264-3399

Tijuca
Jacarepagud Taquara (R Marqu«s da
445-1116 Vblento ort R. Jos«

Higino)
Jardim Botdnico 234-6000
Fonte da Saudade
226-3396/226-0398 Tijuca
———————— (R. Jos6 Higino at6
Leblon Alto da Boa Vista)
512-3535 238-2600

571-5363
———————— 2 |Madureira w,. . „. I

390-1117/350-1516 264-7979 = ]5 !



COMPORTAMENTO

"Quem quer

A 1 m aflrmar

ilgnlflcado,

i t umfora"

metida 
<<A

^¦i ^*?qu#Mpalavras

v- Jl' ;; ^ fVcam

Patovn,. •»trang»lra»
incoiporadM ao kHoma

Pranhlt Maofcay
estilista

Para não
'dar 

bandeira'

Low profll*
Define o jeito inglês de ser: discreto, que não
gosta de chamar atenção. No pais do carna-
vai, virou moda. Dizem que, nestes tempos de
denúncia, é melhor ficar low profile. Ex: Ores-
tes Quércia e Paulo Maluf. Collor também
andou low profile, mas, ultimamente, vem
aparecendo em out-doors

Social cllmtMr
Aquele que tenta, a todo preço, ascender
socialmente, fazer parte de certos circulos de
amizade

Tremendo show da Daniela Mercury no Pc-
lourinho, maior animação, e o sujeito ali, sem
estalar um único dedinho. Ele acha tudo nor-
mal, déjà vu. olha de lado, queixo erguido.
Sempre superior. É o cara blasè

FERNANDO GERHEIM

1 língua está viva. Vivinha da
A Silva, em permanente muta-
/¦ ção e, por isso, cheia de an-
LM glicismos ou galicismos. Pala-

/ vras estrangeiras misturadas
ao português transformam o

vernáculo num mix. O motivo seria
simples: a linguagem falada nas gran-
des cidades brasileiras é um reflexo da
necessidade de se atualizar com o
mundo. Funciona mais ou menos as-
sim: uma frase que nào mistura idio-
mas não é cosmopolita. Chique, ele-
gante e culto no Brasil é falar,
digamos, como quem nào encontra no
português todas as palavras necessá-
rias. Que diria Guimarães Rosa sobre
isso?

Cada vez mais, novos termos im-
portados vão se incorporando ao vo-
cabulário coloquial. Surge, então, uma
linguagem diferente, que pipoca na im-
prensa, pontua as conversas de execu-
tivos, publicitários, socialites, sempre
conferindo aos interlocutores um certo
status intelectual. Afinal, é ou não é
posudo lançar um low profile, ou um
nonchalance no meio de uma rodinha
de conversa? Tudo de uma forma bem
blasée, fingindo tratar-se de algo natu-
ral, um termo batidérrimo.

Mas muita gente nem sabe ao certo
o que é um gap, ou mesmo um brain
storm. E poucos são sinceros em ad-
mitir. Afinal, desconhecer o significa-
do de uma expressão estrangeira não é
algo condizente, por exemplo, a um
social climber (alpinista social, aqueles
que não pertencem a um mètier mas se
esforçam para entrar nele). Domingo
resolveu ajudar a todos, preparando
um glossário destes termos (veja qua-

fek) /Li
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Nonchalane*
Uma pessoa à vontade, que faz o que quer,
relaxada

Covar
Há pouco tempo, não se podia ir a shows de
música sem saber o significado dessa palavra.
Agora, sabendo que é tocar sucessos antigos,
pode-sc ficar em casa sem culpa

Ça va sana cUr*
Usar em almoços chiques no St. Honoré ou
no Grill One. Ex: 'Eu só vou a Paris de /4i>
France. 'Ah, 

ça va sans direV (não precisa
dizer). Uma dica: fale com o mesmo biqui-
nho de 'tem 

que ter savoir faire' (j°g° de
cintura em ambiente social)

Physiqu* du ròU
Literalmente, o físico para o papel. É, diga-
mos, o jeitão adequado. Exemplo: o Baixo
Gávea está repleto de jovens com o physique
du rôle de roqueiro. Gordos de bigode, óculos
e careca têm o physique du rôle do corrupto
brasileiro. Copyright PC Farias

Se amanhã é o último dia para pagar todas as
contas, diga que é o deadline. É melhor en-
frentar a realidade com elegância

¦rairatorm
É preciso uma grande idéia. Paira aquela
modorra no ar. Cérebros se reúnem ao redor
de uma mesa e dizem o que vem à cabeça sem
pensar duas vezes. Mas nada impede que,
num papo sério com a namorada, você sugira:"Vamos fazer um braim stormT'

HMvyuMr
Aquele cara que não sai da frente da TV,
assina todos os canais possíveis, não é mais
um videota, mas um heavy user de TV. Termo
muito usado em propaganda. Aliás, publicitá-
rios são heavy users de anglicismos

Qap
Há um gap cultural entre o Paulo Francis e o
Gil Gomes. Um gap musical entre o Beetho-
ven e a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.
Ou seja. um intervalo, uma lacuna, uma dife-
rença de nivel

¦ Fazw um link
Vem da linguagem técnica das comunicações.
Um link (em inglês, enlace, ligação) é um
retransmissor de TV, por exemplo. Mas o
termo expandiu-se. E surgiu até um verbo:
linkar

¦ ChapMu
Nada a ver com cair no chão, cheio de sono,
bodadão. Elegante é usar assim: "Chapeau 

pra
você". Algo como "eu me rendo", "eu tiro o
chapéu", "admito 

que você está certo"

¦ Indoors
Alguém te liga num sábado á noite chamando
para aquela festa na Tijuca. Você responde,
de prontidão: "Hoje vou ficar in doorsou
seja, vai preferir assistir ao filme do Super
Cine, na Globo

Rfil

R/\u 
¦%

dro no alto da página). É aprender e
sair por aí gastando o verbo.

"Quem 
quer se afirmar usa expres-

sões inglesas. Mas é perigoso, porque
usa sem saber direito o significado e
pode dar um fora", diz o radical chic
Miguel Paiva. Alguns tipos de pessoas
gostam mais de anglicismos do que
outros. Publicitários, por exemplo. De
lay-out a briefing, esta turma, num
simples bate-papo, faz do inglês uma
vírgula. Já na moda, quem manda é o
francês. Os estilistas da griffe Frankie
& Amaury têm suas dicas: "Ça va sans
dire (N. da R.: 'Não 

precisa dizer) tem
que ser muito chique para falar", co-
menta Amaury Veras. O sócio Fran-
kie Mackey não acha que usar essas
expressões é ser besta. "Tem 

palavras
que ficam melhores em outras lín-
guas"

O fenômeno atual é uma reedição
da invasão de expressões francesas
na Belle Époque. "As transforma-
ções culturais são acompanhadas
pela linguagem. Pregar o purismo é
um equívoco", diz o professor de

língua portuguesa da UFRJ José
Carlos Azeredo. No início do

século, propôs-se trocar a
palavra football por outra

de origem latina ou gre-
ga. Tentaram ludopé-

dio e balípodo. Os
neologismos feliz-
mente não pega-
ram. Dá para ima-

ginar o Sílvio
Luiz, aquele locu-
tor esportivo
bronco da Bandei-
rantes, arriscando
um balípodo ao
vivo na TV? ¦

¦ Oadg«t
Qualquer bugiganga high tech que você pode
sair levando por ai. Aparelhinhos, quinqui-
lharias e invenções do mundo cibernético,
como agenda eletrônica e telefone celular são
gadgets. Mas a Sharon Stone também

áf-i' f



Cozinhas, armaria embutidos e banheiras. Poltrona Sulfly em mogno
y°nas ofxoes de axes Jormicas e madeiras. e tecido 100%alqo3ao,
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Cadeira
Cr$9.700.

Codeira Bianca^^^^^^^^HHpHBI I
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e^aaparte.
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(32/588766)nUh

_j"'i'iiiii •.,., 3R, A solu^ao inteligente e personalizoda para seu espoco. ¦
Ep5^l V#«• 'I " 

fllfe*. SSf Conhe^a a nova linha 03. Solicite urn proietosemc^promisso na Boo Protica Cozinkos (325-1058).

Cole hoes ortopedicQS Proespuma e de molas. j *"•—
Travesseirosdeplumaseantkilergico, sofas-cama

I com a garantioae que voce procura. Sempre omelhor para j§Jj '-I um sonro franquilo. Na Chueke Coichoes (325-2488). ^ 
^

Cozinhas, armários embutidos e banheiros.
Várias opções de cores, fórmicas e madeiras.
Na Cozinhas Hércules. •
(450-2868).

Poltrona Sulfly em mogno
e tecido 100% algodao,

nas cores preto e natural,
de Lr$ 4.650 por

Cr$ 2.990; rack paia
V e vídeo em

aglomerado com
laminodo, em mogno

e preto, deCr$ 9.820
por Cr$ 6.060:

luminária de metal
i com cúpula em tecido
| preto ou natural,
I de Cr$ 3.786 por
| Cr$ 1.990. Preços
R válidos alé 24/8
1 na Tolc & Stock
H (325-6855).

Codeira Kim
CrS 9.700.

Codeira Bianca
Cr$ 11.900.

Preços á vista
e tecidos à parte.
Promoção aé
21/8 na Finísh
(325-8766).

Codeira Nina
Cr$ 11.900.
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Ceramicas: cinza Cr$ 720 o m2, branca
•'-¦•¦^^Hte^l^MI^BBMSSfefc«1:.T Crj 600 o m2 e fexturizada Cr$ 620 o m2,

A ¦ ' : Ve'no Monce qelo Cr$ 1.550 o m2, blocos de
»a k vidro Cr$ 368,80 por pe$a, fampo mogno
m*' ff^u^bflBk resinado Cr$ 3.200, lixeira mogno Cr$ 1.890.
a Pre^os a vista volidos ale 30/8,
!i na Geo Ceramica (325-5966).

Pre<;o do m2 sem concorrencia. 'Am^S

(No 
CKiart° & Cozinha

^Spjjk 
'* * ¦"=* ^'0« dots ou tres lugares, com almofadas

"xas_e^etalhes^no debnjm que reai^am o design

Cascrlshopping

Av. Alvorada, 2150 - Barra™ ¦

Móveis exclusivos. Par
de base em mármore
Cr$ 24.000; cadeira
em pólio Cr$ 8.100;
tampo de vidro 1,80 x
1,00 mCrS 18.500 e
buffet de 4 portas
Cr$ 57.000.
Acabamento em patina
ou poliuretano. Preço
válido até 4/9.
Na Lube Design
(325-2655).

Cerâmicas: cinza Cr$ 720 o m2, branca
Cr$ 600 o m2 e textunzada Cr$ 620 o m2,
Velho Monge gelo Cr$ 1.550 o m2, blocos de
vidro Cr$ 36#,80 por peça, tampo mogno
resinado Cr$ 3.200, lixeira mogno Cr$ 1.890.
Preços à vista válidos até 30/8,
na Gea Cerâmica (325-5966).

Vogue lineor. Sempre benvindo
quando faltar espaço e sobrarem
idéias. Solução perfeita para
pequenos espaços criativos.
Preço do m2 sem concorrência.
Na Quarto & Cozinha
(325-5171).

iis ou três lugares, com almofadas
no debrum que realçam o design

¦shopping
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HOBBY

Vamos brincar

de carrinho?

'Gente 
grande' que tem mania de

colecionar brinquedos antigos

JEFFERSON LESSA

Em 

busca do brinquedo perdido, qualquer esfor-

ço é válido. Até acordar de madrugada em

pleno inverno norte-americano e dirigir durante
horas por estradas congeladas só para garimpar
um tesouro diferente: carrinhos, caminhões,
ônibus, tratores, aviões e barquinhos que fize-

ram a alegria da garotada do século passado ou até a
metade deste. Tudo de lata. ainda por cima. O decora-
dor Alfredo Barbosa. 40. fazia isto. Quando morava em
Nova Iorque, ele acordava às cinco da manhã apenas

para chegar antes de todo mundo à feira de brinquedos
antigos de Atlantic City — a três horas de carro de
Manhattan. Tanto sacrifício tem lá suas recompensas.
Afetivas e financeiras. Alguns brinquedos chegam a
custar até USS 30 mil. Um investimento de gente grande
em cima de uma brincadeira da meninada.

Essa turma de marmanjos brincalhões já forma uma

pequena legião no Rio. Estima-se que hoje haja entre
50 e 60 colecionadores na cidade, todos cultivando a
memória da infância pré-shopping temer. Mas o gran-
de mercado desta mania é os EUA. onde há dezenas
de feiras e até publicações sobre o assunto (veja
quadro nesta pág.). No Rio. o único jeito de adquirir
estas peças — e iniciar uma coleção — é procurar em
antiquários ou ficar atento a anúncios de classifica-
dos. O plavhoy Jorge Guinle. 77. foi um que vendeu
toda a sua coleção de brinquedos antigos. Há cerca de
dois anos, ele se desfez de suas 100 locomotivas. E
não esconde o preço: 

"Vendi 
porque precisava do

dinheiro. Recebi uma oferta irrecusável e apurei uns
USS 120 mil."

A partir destes valores, é fácil perceber que quem
recebe uma coleção destas de herança adquiriu uma

pequena fortuna. O professor de arte Roberto Barra-

gat herdou um fantástico acervo de brinquedos anti-

gos conservados por cinco gerações de sua familia.
São pequenos móveis de marfim e porcelana para
casinhas de boneca, carrinhos de lata e miniaturas de
fazendas de papel, pintadas nos austeros tons vitoria-
nos. A verve de colecionador, porém, falou mais alto.
Ao invés de se acomodar com sua lúdica herança,
Roberto partiu para o ataque: ampliou sua coleção

gf®' WT*
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Um 
'hobby'

ANDRÉ BARCINSKI
Correspondente

¦ OS ANGELES —

Quem quer comprar
brinquedos mros nos Es-
lados Unidos não deve
procurar uma loja de
brinquedos, mas um an-
aquário. "Brinquedos

amigos são considerados
obras de arte", diz Ken
Worts. da loja Ambrose,
em Los Angeles. "Por is-
so estão expostos em ga-
lerias e antiquários." A
rua Mel rose. é um verda-

americano
deiro paraíso para fãs de
brinquedos raros. Em

qualquer um dos cerca
de 15 antiquários da rua.
o colecionador pode en-
contrar preciosidades.
quase sempre a preços
exorbitantes. Uma boné-
ca de porcelana da déca-
da de 30 não sai por me-
nos de USS 3 mil. Trens
elétricos dos anos 50 po-
dem custar até USS 10
mil. Worts afirma que
um dos clientes de sua
loja. possui uma coleção
de brinquedos avaliada
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atualizadas com o preço
de mercado de vários
brinquedos antigos. As
revistas mais famosas
sào a Toybox, Toy Col-
lector eCollectible Toys,
encontradas em qual-
quer banca de jornal. A
revista Collectible Toys
dedica cerca de 30 pági-
nas de sua última edição
ao boneco G.l. Joe, pa-
recido com o Falcon
brasileiro. Consultar es-
tas revistas é um hábito
obrigatório para os cole-
cionadores, que ali man-
têm um balcão de classi-
ficados.

em quase meio milhão
de dólares.

O colecionador ame-
ricano também tem ou-
tra opção. geralmente
mais em conta: as feiras
especializadas e os mer-
cados de pulgas — os
flea markets —. centros
de troca e venda de coi-
sas usadas, onde é possi-
vel achar raridades.
Existem também pelo
menos cinco revistas
mensais que trazem in-
formações, entrevistas
com colecionadores e,
mais importante, tabelas

Rogério Faissal

Nos EUA, há revistai •spsclallzadas no assunto

DOMINGO 17
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Brinquedos na História

Na 
infância de todo

mundo, cada brin-

quedo tem uma história.
Mas e a história dos brin-

quedos? Não há registros
sobre a data exata do seu
aparecimento, mas sabe-se

que quando uma menina
embala sua boneca ou um

garoto empurra seus carri-
nhos, eles repetem gestos
milenares. Nos túmulos de
crianças egípcias, gregas e
romanas foram encontra-
das bonecas e carrinhos
(algo como miniaturas de
bigas). A professora Ro-

berta de Macedo Soares,
estudiosa do assunto, con-
ta que, na época, essas
peças tinham um aspecto
simbólico, quase religioso.
As jovens gregas, por
exemplo, ofereciam suas
bonecas à deusa Diana no
dia de seu casamento.

Mas foi a partir da
Idade Média que a ma-
nufatura de brinquedos
ganhou importância. An-
tesxlisso, eram geralmen-
te os pais que confeccio-
na vam as peças para seus
filhos. A vantagem era

recuperando exemplares que, na partilha da famíli,
haviam ficado com primos. Hoje, possui cerca de £

peças selecionadíssimas, algumas da metade do sécul

passado. 
"Quando 

era criança, fui privilegiado. M
divertia com os brinquedos que foram de meus pai
avós e bisavós", recorda.

O dentista Roberto Machado, 57 anos. é outr
importante colecionador carioca, mas teve uma trajt
tória diferente. Ele é daqueles que juntavam peças n
infância, por puro zelo, mas acabaram abandonand
o hohhy na adolescência. Mais tarde, já adulto, ur
apelo irresistível fez Roberto retornar a seus piaí
grounds afetivos. A história: adorador de automóve
em geral — tanto que mantém uma Fiat Topolin
1938, de verdade, tinindo na garagem —. Machad
começou sua coleção de miniaturas ainda garote
Comprando seus brinquedos na Casa Sloper da Ru
Uruguaiana, no Centro, teve carrinhos ingleses, gari!
gens de madeira e de ferro, veículos de guerra e até
miniatura de um Jaguar 1949. Juntou 400 peças até o
17 anos. quando doou tudo para amigos. Somente 2
anos depois, retomaria o hohhy. Em 1978. Machad»
leu. num anúncio de jornal, que um suíço, de partid
para a Europa, queria vender 80 carrinhos italiano
fabricados entre 1889 e 1942. Deu-se a recaída. De L

para cá, incentivado pelas filhas, já acumulou mais d
* mil peças. Entre elas, uma raríssima baratinha d

corrida Alfa Romeu de 1925. em perfeito estade
adquirida de um antiquário carioca.

Apesar da raridade — não há notícias de similare
no Brasil —. essa não foi a aquisição mais difícil d
Roberto. O colecionador lembra de um caso muit<
complicado: a compra de um Adler 1938. alemão
leito pela Marklin, urVia das fábricas mais valori
zadas entre os conhecedores do assunto brinqued<
antigo. Detentor do carrinho por mais de 40 anos, <
antigo dono passou seis meses hesitando entre vende
e não vender a peça, por motivos sentimentais. Ro
berto teve que recorrer a um intermediário. Motivo
em atitude muito comum no mercado de antigüida
dos. se o vendedor sahc que está passando a peça par;
um colecionador importante, eleva o preço às alturas.

O quesito preço, aliás, 6 um tabu entre os colecio-
nadores: ninguém divulga por quanto adquiriu ou a

quanto estão cotados seus xodós. Eles desconversam,
talam de outros assuntos. Ungem que não estão nem
ai. Uma coisa é certa: brinquedos antigos acompa-
nhados de suas embalagens originais têm seu valor
multiplicado algumas vezes. Mas são raros, pois
criança, em qualquer época, é igual: adora rasgar a
caixa na hora em que recebe o presente. Uma dica: a
melhor maneira de se ter uma idéia do valor de
mercado dos brinquedos, é dar uma olhada em revis-
tas especializadas estrangeiras, como a americana
Antique Toy World.

Nos Estados Unidos, carrinhos de metal japoneses
dos anos 50 em bom estado podem ser encontrados a
USS 1.200. Mas, nas revistas sobre o assunto, há
anúncios variados, como um caminhão de bombeiros,
todo de ferro, fabricado em 1917. a USS 10 mil. E o
texto se refere a peça como se fosse uma pechincha.
C oi sa de americano. Alfredo Barbosa conhece bem
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que. por serem feitos unos que a produção tor-
mão. cada brinquedo ti- nou-se maciça e sempre
nha uma cara —jamais se crescente. A variedade,
encontravam dois exem- então, chegou a níveis ja-
plares iguais. No século mais imaginados. No sé-
17, brinquedos cult eram Culo 19 despontam os
as miniaturas, uma idéia brinquedos de metal, hoje
holandesa. Na França, as os mais freqüentes nas
bonecas eram vestidas prateleiras dos coleciona-
com extrema elegância pa- dores. A partir do fínal
ra mostrar o bom gosto dos anos 50, neste século,
da moda parisiense. No o plástico tomou conta do
século 18, surgiam os pri- mercado e os brinquedos
meiros soldadinhos de ficaram mais baratos. Na
chumbo e os brinquedos preferência da meninada,
mecânicos, que se moviam menos bonecos e mais te-
com mecanismos de reló- Ias de videogame. Mas a
gios. fantasia. é claro, continua

Foi nos últimos 120 a mesma. (J.L.)

este american way de colecionar. Ele passou 17 anos
morando em Nova Iorque e lá. rato dc feiras, montou
sua coleção, basicamente ônibus e caminhões da fa-
mosa marca Buddy L. Das 250 peças que juntou, a
mais valiosa era um belíssimo ônibus de 1925. avalia-
do em USS 4 mil. Alfredo vendeu uma parte de sua
coleção nos EUA mas trouxe o restante para o Brasil
num contêiner. Ele pretende usar as peças na decora-
ção de um bar que vai abrir na cidade.

Conta muito para o valor da coleção o fato de ela
ter um tema específico. A colecionadora Ana Maria
Aguiar se especializou em bonecas com menos de 50
cm. O antiquário Luis Filipe do Amaral, em brin-
quedos de corda. Mas. atenção: "Brinquedos 

são
considerados antigos ate os anos 50. quando deixa-
ram de ser de lata e movidos a corda para serem
fabricados com plástico e movidos a pilha", ensina
Barragat. Ou seja: não adianta se entusiasmar com os
preços elevados e sair por aí catando bonecas Suzy ou
aqueles carrinhos Matchbox da década de 70. ¦
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CARDIOLOGIA

pro
cardíaco

PRONTO SOCORRO
CTI
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
CIRURGIA CARDÍACA
CIRURGIA VASCULAR

RUA DONA MARIANA, 219
246 6060 e 286 4242

CREMERJ 95063 0 - Or Onaldo Pereira CRM 51121

CLINICAS MÉDICAS
t)* Acordo com a Resolução I.O.lftflfl do < onsrlhn Frdrral dr Nlrdktna

CIRURGIA PLÁSTICA-
Clínica de Cirurgia Plástica e Estética

| DR. FRANKLIN CARNEIRO
j Face Nariz Queixo. Busto. Abciome. Lulnte. Nádegas Pernas

Corduras localizadas. Cicatrizes. Peelmg. Ca/vic/e
Rua Prof Alfredo Comes, 25. Botafogo

Tels 286-3838 e 286-3968

T?

<$>
TUUCOR Emergência Cardiológica

Tels 254-2568 e 254-0460
PRONTO SOCORRO DA TUUCA

Emergência Clinica Geral — Tel 264-9552
Rua Conde de Bonfim, 143Resp Técnico Dr Fib<o do O Jucá — CRM 41858

CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA
Rua Moura Brito. 81 — Tel.: 264-9552Resp Técnico Dr Romulo SceUe — CRM 00261

HOSPITAL PAN-AMERICANO
Rua Moura Brito. 138 — Tel.: 264-9552Resp Técnico Dr Aiclno Nicolau Soares CRM 47599

JOSE BADIM .MARCOS BADIMC'v«306!
Cirurgia Plástica e Estética • Lipoaspiraçáo

Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
Av Copacabana. 664 Gr 009 Gal Menescal — Tel 256-7577
R Alm Cochrane. 96 — Tels 234-2932, 264-6697 e 248-2999

NEONATOLOGIA
Centro dc Prematuros do Estado do Rio de Janeiro

ww». CEPERJ
C.T.I. DE RECÉM-NASCIDOS

Ruo Dezenove de Fevereiro, 126
Tel.. 266-4448 — Botafogo

DiftfÇÃQ Dr lun Edvoròo Vo/ \Vgndo ÇRv '6736 e D* N<olg Aibox? CS.V 7?38 I
NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA

CLINERJ MÊD RESP Dr Joio EIias Antonio CRM 10509
Vfsjf CLINICA NEUROLÓGICA. CIRÚRGICA E
M* NEUROCIRÚRGICA DO RIO DE JANEIRO

|TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA • ELETROENCEFALOGRAFIA
Raios X Telecomandado • Acidentes Vasculares CerebraisAcidentados • Pronto Socorro Dia e NoiteR Sint* Lúcia. 35 (esg R Mário Portela) — SOS-MS1 • I46-S944

OFTALMOLOGIA

Y*\ I" /»/y\"a aVy

CREMERJ 9S4M 3
DIA E NOITE

CARDICE
Ecocordiogrofia unibidoppler • Teste ergométrico

Duplex scan de carótidas • Holter de pressão arterial
Ultra-sonografia abdominal e pélvica • Check-up

Tel.: 255-2881 PABX • Particulares e Convênios
Av. Copacabana, 664 gr. 204 — Port. 3 — Gal. Menescal

Df Catar V. OwouT CRM 2252J — FAX.- 255-2B81

Íh. 

CARDIOCENTER
||l CENTRO D£ EXAMES CARCMCXOGCOS

' CHECK-UP • ECOCARDIOGRAMA • DOPPLIR
ERGOMETRIA PROVA DE ESFORÇO EM ESTEIRA

COLOR DOPPIK
Av Rio Branco. 156 Gr 3310 — 262-0085 • 262-0185C<WHi HW Omw «"<0 O tjy~<Jav Wo C»n JI010

C A R P E
ASSISTÊNCIA EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

<¦» D? AvqUc Se?'ê Jr C»V ÍO902 • 0' í'9r>C0 Sbjfti C«M '4694Or f'<r>c,sco Chtmit C".' í'03J«O' Heider °íjC*'g C°v um
5 DOENÇAS CARDÍACAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rua Visconde Silva, 99 — Tels 226-3100 e 286-8393Botofogo — EMERGÊNCIAS 266-4545 BIP 329L
-

Esta coluna apresenta uma seleção ética das
melhores clinicas e dos mais competentes

profissionais dentro de suas especialidades.
Mantenha-a sempre à mão. De repente... <¦

Coord. - J. CASAIS. T«Li 237-376S
¦B

COLÁGENO implante para rejuvenescimento
facial (proced. E.U.A.) • LIPOASPIRAÇÃO

Dr. Sebastião Menezes c»*»?
CIRURGIA PtASUCA. ESTÉTICA E REPàRadORa

contorno corporal — foce, noriz. busto, abdome. culote
AV COPACABANA. 680. Gr. 709 — Tal 255-2614 e 255-0650

Dr. IAIIKLYI
CIRURGIA PLÁSTICA. ESTÉTICA E REPARADORA

CONSULTÓRIO: Av. N.S. de Copacabana, 534 Gr. 1 103/05
Tel.: 257-3029 e 235-5899 (diariamente dai 14 at 1 9h.)

CLINICA: Tel.: 275-7098 (diar.am.nr. dai 8 òi 1 Ih ] — MKN( KDKS
URBANO FABIINI — CÍM 52 0584

CLINICA matsuda CRM 11422
Dr. MATSUDA — Cirurgia Plástica e Reparadora Lipoaspiraçéo

Transplante de Cabelos Micropigmentaçâo
Ora. PATRÍCIA M. — Doenças de Pele Cabelo e Unha Microvan/es
Dra. VALÉRIA M. — Clinica e Cirurgia de Olhos Lentes de Contato

Dra. ALDA M. — Odontologia Adultos e Crianças
Rua Tonelero. 110 — Tels. 255-8429 e 255-8295
dr. altamiro - cir. plástica

clínica sant' anna» g Plano de Saúde a sua escolhi Informações si compromisso
£ 5 Cir estética • lipoaspiraçâo • Implante de cabelo natural
2 " Rejuvenescimento facial (cirúrgico ou com ácido glicôlico)Mamaplastia com cícatriz reduzida

R Soares Cabral. 38 — Laranjeiras — Tel 553-5545
DERMATOLOGIA

Drs. ALOY B. LIMA* RICARDO B. LIMA «ROBERTO B. LIMACi¥ WttC JiHJ 4»*i
DOENÇAS DA PELE. UNHAS E CABELOS

VIROSES E MICOSES GENITAIS EXTERNAS
TUUCA. R Conde Bonfim. 370, Grs 1001/2/3. Pç. Saenz Pefta

Tel 254-7788 e 254-5490
BARRA Av Arm. Lombardi. 800/21C Ed C. Cascais 493-3324

mm- , 
' LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS

' CENTRO 0FTALM0L0GIC0 BOTAFOGO
4R> e Cirurgia da miopia e astigmafismo

e Catarata com implante
* ^ • Lentes de contato

3 i URGÊNCIAS — DIA E NOITE (
Direção

Dr. José Carlos Vieira Romeiro — crm
Roa Voluntários da Pátria, 445 - Grs. 401/02/11

Edif. CENTRO MÉDICO BOTAFOGO
Tels.: 246-1777 — 286-5955

Dr. JOÃO AIMDÚ CRM 03295
CLÍNICA E CIRURGIA OCULAR
REFRAÇAO COMPUTADORIZADA

SC• LENTES DE CONTATO
Av. das Américas, 4790 gr. 427
Centro Profissional BarraShopping

Cons 325-3281
Res 322-3057

CENTRO DE CATARATA
I)r. SÉRGIO BENCHIMOL

Av. N. S. de Copocobono, 680 gr. 5 l l ô 5 l 4
Tel.: 255-5349

Particulares e convênios C»m 3850?
ORTOPEDIA

íPRONTO
[trauma t

ORTOPEDIA • TRAUMAT0L0GIA
DOENÇAS DA COLUNA • RAIOS X

FISIATRIA • GINÁSTICA CORRETIVA
' Rua das Laranjeiras. 443
Tels 225-9900 - 265-4833 - 205-8893

CRM 09/00
CREMERJ 96S391

Resp Dr AÍRTON J PAIVA REIS

<e) Célula

VASCULAR PZEEHZ3
ANGIOLOGIA

CLLMfA I>R. REKTOL4HT1
ARTÉRIAS .VEIAS «LINFÁTICOS

Radiologia Vascular, Diagnósticos e Tratamento..
IPANEMA. Rua Joana Angélica, 229

(esq. R. Alberto de Campoi) — Tel.: 52 l -7 1 2 1.
TIJUCA. Rua Profeuor Gabizo, 175

Tel.: 284-3848 e 264-3999

HEÜSC^
A CIRURGIA VlDEO LAPAROSCÔPlCA nas espe-cialidades de CIRURGIA GERAL. GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIAê feita através de microincisôes Ass»m alem de diminuir o tempode internação e o risco de mfecçôes esta cirurgia garante o mais

breve retorno do paciente as atividades normais
CIRURGIAS:
vesicuia apêndice HOSPITAL
ovarios trompas -2Pi RENAUD LAMBERT
Av Geremârio Dantas 877 Jacarepaguâ — 392-1126 e 392-1168

CHEFE DE SERVIÇO Or Esgar Renaud Baptista de Oliveira CRM 36979
Consu'tono R Vise de Piraja 407/505 Ipanema—Tel 267-9326

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
E LABORATÓRIOS MÉDICOS

• análises clinicas •
EMERGÊNCIAS DIA E NOITE

CENTRO 240 7025 • LÉBLON 511-1496COPACABANA 275-7448 • MADUREIRA 390 1062BARRA 493-6960 • MElER 269 1850BONSUCESSO 230 3750 .TAQUARA 423-2606
LG DO MACHADO 205-1243 .TUUCA 254 0799

MATRIZ Rua Dep Soares Filho, 118 Ti|uca 264-9591
ATENDIMENTO DOMICILIAR . PARTICULARES E CONVÊNIOSCREMEfJ 9*'9' 5 D' Jul.o CIMMtD' Mj.celo RoScr» CRM 3991.'

MASTOLOGIA (RADIOLOGIA)
^ Centro de Mastologia do c«m«i94.419 j

Rio de Janeiro. Diagnóstico por Imagem
MAMOGRAFIA Dí ALTA RESOLUÇÃO • ESTERiOTAXIA

ULTRA-SONOGRAFIA
yoss CEUSTINO DE OlivEifA tADiSlAU ALMEIDA MASCONI lunaCtM 12655 - 375Á3 — 02181
11. GetOlio do> Ne.ei, 16. J Botõmco — Tels 266-0339/246-8216

II

Centro de Tratamento da Mama C
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO-jiH DAS ALTERAÇÕES MA MÁ RIAS

Drs Vjjfrcio cav A^'$!iO do Car^no 35962U{TiiJ Ssisoi jesí jSMjf F,c<3 CW 3M99 Jom LüiS Maruio OtM 39139
Rua Lúcio de Mendonça. 56 Tijulj — Tel 284-8822

OTORRINOLARINGOLOGIA
Clínica Otorrinos Associados

OUVIDOS «NARIZ .GARGANTA
Exames da Audiçào e das TonteirasCO*" URGÊNCIAS DIA E NOITE

COPACABANA: Rua 5 de Julho. 89 — Tel.: 236-0333LARANJEIRAS: Rua das Laranjei'as. 84 — Tel.: 205-9794CÍ£m£íj 95856 Ò — D-» D' Oko* Cardoso Al*ei — CPmOíj321
OBESIDADE (ENDOCRINOLOGIA)

Clinica de NLitriçào e Cndocrinologia
Dr Eduardo dc Azevedo Ribeiro

Dr. Guilherme de Azevedo Ribeiro
EM AG RE CIMENTO • SAÚDE • LONGEVIDADE

SUPERVISÃO CLlNICA-OIETÉTICA-PSICOTERÁPICA
crm Rua Vinicius de Moraes, 174 - Ipanema
36w* Tel.: 227-8961 e 247-6866 - Fax 287-0422

ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA ESTÉTICA
l»ra. KLLLVE IAMAK l»l l'l\

ELETROLIPOFORESE
CELULITE, GORDURA LOCALIZADA. EMAGRECIMENTO

FIACIOEZ • MÉTODO COMPUTADORIZADO
BOSTO. BRAÇOS, abdômen. GlÚTEO. PERNAS

Av. N. Sro. Copocobono, 1 95 Gr. 81 3 — Tel.: 54 1 -8485
ESTÉTICA & BELEZA soo a supervisão da cirurgiâ plástica

I)ru. RENATA ROZEXKVIAT CRM
CELULITE E PLACIDEZ através de ELETROLIPOFORESE

Limpeza de pele Acne Peeling com ácido glicôlico ou retmôicoMassagem e Hidatraçâo corporal • LIPOASPIRAÇÃOMEDICINA ORTOMOLECULAR (vitaminas e sais minerais)
Av Princesa Isabel. 282 Gr 201 — Tel 275-6249

üI -aist
i WÊ

Clínica de Cirurgia Plástica âr. (DnofrC 3lí0rcirci
Mestre em Cirurgia pela UFRJ • Member ot lhe International College of SurçjQons • Escultor formado pelo Instituto de Belas Artes

LIPOESCULTURA. GORDURA LOCALIZADA: ABDOME. CINTURA. CULOTE, COSTAS. BRAÇOS. COXAS PAPADA NÁDEGAS
E GINECOMASTIA (BUSTO EM HOMEM)

CIRURGIA DE REJUVENESCIMENTO: FACE, NARIZ, QUEIXO, ORELHA EM ABANO, BUSTO (SEM CICATRIZES MEDIANAS)
CIRURGIA DOS DEFEITOS DA FACE • CORREÇÃO DE CICATRIZES
INCLUSÃO DE SILICONE • CIRURGIA DA IMPOTÊNCIA SEXUAL

INTERNAÇÃO: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIALIZADO

Rua Pinheiro Machado. 155. Laranjeiras — Tel.: (021) 553-4545 e 553-6767 mm•>Mw

ANGIOLOGIA

I CiAnicjk Dr. itEKTounn
ART^RIAS • VEIAS • LINFATICOS

; Radiologia Vascular, Diagnosticos e Trotamento..
IPANEMA. Rua Joana Angelica, 229

(esq. R. Alberto de Campos) — Tel.: 521-7121.
TIJUCA. Rua Professor Gabizo, 175

Tel.. 284-3848 e 264-3999
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Stress

Insônia

Depressão

Agressividade

Falta dé Criatividade

Falta de poncentração

Falta desorganização

Falta de Confiança

Ant/-S0ciabilidade

Uso de Drogas

Ansiedade

f-umo

Peso

... NÃO SÃO SEUS AMIGOS !

VENHA , TESTE E CONHEÇA

0 12 SINTETIZADOR DE ONDAS CEREBRAIS PORTÁTIL

UM APARELHO DE USO DIÁRIO QUE PODE
REUNIR PRAZER E RELAXAMENTO PARA REDEFINIR

SEU VEFjDADEIRO BEM-ESTAR

Sucesso abàpluto no Japão - Europa - EUA
Já vendidos milhares no Brasil

Amplamente difundido também entre profissionais

*74e 'Dretutte-r 
é um aparelho eletrônico,

criado e fabricado pela equipe de cientistas da
MENTAL S.A., Bélgica (Líder Europeu no

campo de desenvolvimento mental).

RIO DE JANEIRO

ALGUNS DOS ESTUDOS EFETUADOS SOBRE OS EFEITOS' DO SINTETIZADOR DE ONDAS CEREBRAIS "S.O.C."

1) Sobre os efeitos benéficos
ANTI-STRESS; FACULDADE
DE MEDICINA OHIO/EUA

2) Sobre estimulação do cérebro
e aumento da inteligência
UNIVERSIDADE DE BERKELY/
EUA

3) Aprendizadem acelerada com
(S.O.C.) UNIVERSIDADE DE
IOW A/EUA

4) Sobre a gestão da emotividade
e o medo entre os esportistas
de alta competição e "esportes

de alto risco", e sobre a gestão
do stress, comportamento e im-
plicações psicosomáticas (cen-
tro antl-stress do Dr. Y.Rougier

/França)
5) Sobre a diminuição da dor e do

relaxamento, UNIVERSIDADE
DE SÃO FRANCISCO

6) Sobre efeitos benéficos no cam-
po da toxicomania, UNIVERSI-
DADE DE ILLINOIS/EUA

8) Sobre integração do The
Dreamer no método da progra-
mação neuro-llnguística:
Grupo (EXAGRAM) 

"DEPARTA-

MENTO DE PESQUISA SOBRE
OPTIMIZAÇÃO DAS POTENCI-
AUDADES PSÍQUICA.

9) Sobre efeitos, farmacologia e
psicologia: UNIVERSIDADE
DE ALBERTA/CANADÁ

SHOPPING RIO-SUL
Rua Lauro Muller,116
Botafogo
Tel.: (021) 542-5295

Estrada da Gávea, 642
Loja B - São Conrado
Tel.: (021) 322-4166
(SOOm antes do Gavea Golt Club)

SÃO PAULO

Rua Juquis, 276 - Indianópolis (parto do Shopping Itwrapuera)
Tel.: (011) 241-5527 - (011) 530-3627
Fax: (011) 532-1154

Importado e comercializado exclusivamente por

PR0M0TECH

Endereço para correspondência:
Rua Eng. Álvaro Niemeyer, 196

São Conrado /RJ. - CEP 22610-180
Tel.: (021) 322-2900 - Fax: (021) 322-2765

Para maiores informações solicite
nosso catálogo MEGABRAIN gratuito ou

VENHA E FAÇA VOCÊ MESMO UM TESTE!
NOS SHOW-ROOMS PROMO-TECH
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Hi^jhores,« Premio Rio Sul de Moda, PrAni„ 
Rio Sulde Modi. 0 que importa sao as apareneias. ffO Sill3

"•" -:'; / e& .-;•; r" :.:. ¦'

mm

iM-?;

Anlonio Pereira da Silva (#fe

lesa Rodrigues (J

«cr) /* ChFisljane Fleun (Ed. Abril)

ffá*( Is-á Coí^ere/(Moda Moldes) •

• < láí(lja l(uaclt' (Marie Claire) • Cristina Franco (Rede Globo) • Patrícia Vei«a (0 Clobo) • lliluz Del Prior," (Vosueí
Lu ( aloirfriftfv^hf, • Regyia Klartclli (0 Dia) • Roberto Barreira (Desfile) •̂ Thia^o Monteiro (0 Fluminense)

Aim RÊNCIAS.
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0 que vale é um íeeido perfeito, um corte irrepreensível, uma bolsa quecombina (ou nao) eom um sapato incrível, íop models translumbrantes aue
arrasam na passarela. \ ,

entendem d^aparencfa"''0 
ÍU<'0 'SS° >â° eSlilr °s 12 ProfisÍ'onais ílur mais

Em iodos os lançamentos de moda do Rio, 110 inverno e no verão.
Aos melhores, o Prêmio Rio Sul de Moda!

0 resultado da etapa Primavera-Verão 94 vai ser divulgado na festa do
dia 21 de setembro no Canecão.

(:ateSorias: Coação Feminina, Coleção Masculina, Coleção Infantil.
Coleção Sportswear, Desfile, Beleza (cabelo e maquiagem), Sapatos. Acessórios
e Bolsas, Bijouterias, Modelo Masculino, Modelo Feminino, Modelo Revelação. m mVitrine, Etiqueta Revelação e Especial (Destaque do Ano). ÈPê4% Mm

Prêmio Rio Sul de Moda. 0 que importa são as aparências. Êm%J m&mÊÊ
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ADRIANA CASTELO BRANCO
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município de Itaguaí, a 60 quilômetros do Rio.
não tem fog, /w/>, tampouco o hábito inglês do
chá vespertino. Mas há pelo menos uma seme-
lhança entre essa cidadezinha do Sudeste flumi-
nense e a Inglaterra. Itaguai é um ponto de
encontro dos jogadores de um esporte tradicio-

nal naquele país: o pólo. Um único quarteirão da parte
rural do município, a Avenida Santa Rosa, concentra oito
campos do esporte. Nos fins de semana, o lugar vira

passagem obrigatória de carros importados e gente rica e
bem vestida, que ali vai para jogar ou assistir às melhores
tacadas do Estado. Sem exagero. Itaguaí é hoje tão impor-
tante para o pólo quanto o bairro da Gávea para o turfe. O
cenário dos campos — todos particulares, construídos em
terrenos de casas luxuosas — combina a sofisticação e a
elegância dos jogadores com a velocidade e a plasticidade
dos cavalos de raça. Acrescente-se ainda a emoção do gol.
objetivo maior do jogo. Ali, até o príncipe Charles — o
mais famoso polista do mundo — ficaria encantado.

Até pouco tempo, a única opção dos praticantes cariocas
do pólo ficava entre os muros do Itanhangá Golf Clube, na
Barra. Eles não são muitos. No Rio. não mais de 60 pessoas
praticam o esporte, um hábito de tradição milenar entre os
nobres. A transferência para Itaguaí teve um motivo: a zona
rural da cidade é uma área repleta de fazendas de criação de
cavalos, das raças manga-larga, árabe, campolino e quarto-
de-milha. Mas a descoberta da cidade — uma região plana,
de clima seco e solo arenoso — como um lugar ideal para o
esporte se deve ao empresário Sérgio Figueiredo, 59 anos.
Depois de cair do cavalo, literalmente, num jogo no Ita-
nhangá, em 1980. ele resolveu procurar um outro local para
arriscar suas tacadas. "O 

campo do Itanhangá fica num
terreno alagadiço, que favorece os tombos violentos", criti-
ca o veterano jogador, que participou do 1° Campeonato
Brasileiro de Pólo, em 1957.

O campo de Sérgio Figueiredo, aberto em 82, foi apenas
o pontapé — ou seria a tacada? — inicial para a consagra-
ção do reduto; o primeiro de uma série de gramados
inaugurados na região. No rastro, vieram os empresários
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Histórias de 'glamour* e paixão
nos campos de pólo em Itaguaí
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Abel Rocha, Charles Tang, Ronnie Ganon, Cândido Ran-

gel c Francisco dc Paula, outros atletas do pólo que
também construíram lá seus campos. Gente que hoje
freqüenta a cidade nos finais de semana, para disputadas

partidas, ou. em dias mais sérios, nos campeonatos oficiais
— como o Brasileiro de Pólo, realizado ali no início de
julho e vencido pelo time dos Tigres, dos irmãos Armando
e Daniel Klabin. O lugar ficou tão marcado pela freqüência
de polistas que hoje ali existe o Rio Pólo Clube, com 30
associados e dois campos.

O pólo — um espetáculo de movimentos rápidos e
dinâmicos — é um jogo disputado por duas equipes de

quatro conjuntos (nome dado â parceria cavaleiro e cavalo)
e em partidas com seis tempos de sete minutos (ver quadro
na página 28). Uma regra curiosa: o esporte não pode, em
hipótese alguma, ser praticado por canhotos. Não é discri-
minação. De fato, alguém que conduza a bola com a mão
esquerda não pode ser marcado pelos destros. Outra exi-

gência fundamental é ter muito dinheiro. O pólo é esporte
de elite. Para a disputa de uma partida, com duração média
de uma hora e meia, o jogador precisa de bolas de madeira
ou plástico, tacos de cana-da-índia (o único tipo admitido)
e uniforme completo — que inclui botas, culote ou calça,
capacete de fibra de vidro, esporas, chicotes, luvas de
algodão e joelheira. Tudo isso não sai por menos de USS
500. Além disso, ainda tem a tralha do cavalo: selas do tipo
inglesa, a cabeçada (freio, testeira, rédeas e bridào) e ainda
ligas de crepe que protegem
as patas do animal. Temos
ai mais. pelo menos. USS
300. Isso sem falar no mais
caro, o cavalo — entre USS
2 mil e USS 5 mil. Um coice
no orçamento de qualquer
trabalhador médio.

Alguns jogadores, como
o empresário Ronnie Ga-
non. vice-presidente da Fe-
deração de Pólo e proprie-
tário do sitio Monte Cario,
em Itaguaí, tentam mudar o perfil aristocrático do esporte
incentivando a abertura de escolinhas de pólo no Itanhan-
gá e no Rio Pólo Clube. O administrador do Rio Pólo, o
uruguaio Hector Silva. 53 anos, explica que mesmo quem
não possui um cavalo já pode aprender o esporte. Para
isso. terá que desembolsar uma mensalidade de USS 500,
que dá direito ao aluguel dos animais e a quatro horas de
aula nos fins de semana. "Fm seis meses, o aluno está apto
a participar de torneios", garante Hector.

Os iniciantes têm logo que aprender um detalhe que vai
além da técnica no esporte: o clima em torno de um jogo de
pólo é sempre temperado com muito charme. Se bem que.
num primeiro momento, o ritmo alucinante das partidas dá
ao espectador a impressão de estar diante de uma disputa
de forças, na qual sobrevive o mais rápido e determinado

jogador. Predominam ações bruscas, jogadas ríspidas, gri-
tos, relinchos e choques dos corpos dos cavalos nas jogadas
mais viris. Mas os apaixonados jogadores preferem evitar o
termo violento. "As 

pessoas acham que o pólo é um jogo
perigoso. O esporte é viril, mas, se as regras forem respeita-
das, não oferece risco", diz Sérgio Figueiredo.

Mas não são raros os acidentes. Nesta hora, o maior
desafio de um jogador é voltar a jogar o mais rápido

possível. 
"A família, por sua vez, aproveita a ocasião para

tentar fazê-lo parar", acrescenta o empresário Figueiredo.

Já há escolinhas

de pólo no Rio e

em Itaguaí. Os

iniciantes logo

aprendem que,
além de técnica,

é preciso ter
charme e coragem
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As regras do jogo

Um time de pólo é composto por quatro con-

juntos (jogador e cavalo): um jogador de defesa,

outro de ataque e dois no meio-campo. Não há

reservas, e a montaria é trocada a cada intervalo
de jogo.

A partida é disputada em seis tempos (chuk-
ker) de sete minutos, com intervalos de três
minutos.

Os jogos são apitados por dois juizes monta-

dos e um árbitro central, fora do campo, que
decide sobre eventuais discordâncias entre eles

É proibido jogar sem capacete.

Ao começar uma partida, ou após um gol, os
times são alinhados no meio do campo. Cada
equipe deve ficar em seu respectivo lado, atrás

da linha de centro, à espera do momento em que
o juiz põe a bola em jogo.

Os gols são marcados quando a bola transpõe
a linha entre as traves, não importando a que
altura (não há o que, no futebol, chamam de

travessão, a trave superior). Após cada gol, os

times trocam de lado.
O jogador não pode segurar ou golpear a bola

sem o taco ou dar tacadas em bolas que
estejam acima da linha do ombro.

A bola está fora de jogo quando ultrapas-
sa uma pequena tábua de 20 cm que cerca
todo o campo.

O jogador não pode cruzar a frente do

adversário que tem a bola.
i

.ft,.-^ ij^

Mas são poucos os que abandonam os campos. Chico

Mascarcnhas. sócio do restaurante Guimas, jogou pólo

apenas oito meses, no final da década de 60. Ele levou um

tombo no campo do Itanhangá. e decidiu abreviar sua

carreira de polista.
A paixão é algo comum no esporte. Tão intensa que um

bom polista geralmente se esquece dos perigos nos lances

mais arriscados. "É um esporie difícil. Há riscos, por
exemplo, na bola dividida em galope, mas o medo e

superado pela paixão", admite o empresário Daniel Kla-

bin. que. junto com o irmão. Armando, ja disputou tor-

neios em 13 países. O empresário Ronaldo Xavier de Lima.

62 anos. discorda da dupla. Com a experiência de quem

pratica o esporte há 38 anos e já correu muitas vezes ao

lado do príncipe Charles, define: 
"O bom jogador reúne

habilidade e destreza e só corre perigo se houver deslealda-
de." Sobre o esporte, gosta de repetir a máxima dos

gramados: 
"E a melhor coisa que se faz vestido."

Ronaldo Xavier de Lima. embora não admita o rótulo
violento do esporte, já deixou gramados com a perna

quebrada (duas vezes) ou o ombro deslocado (mais duas) e
hoje possui cicatrizes de boladas e tacadas no rosto e nos

dedos. Nada que mude sua coragem nos campos. Ele tem.
também, outras marcas mais nobres. Como o relógio de

pulso Cartier que lhe foi presenteado, como prêmio num
campeonato, pela Rainha Eli/abeth — uma lembrança de

seus momentos de intimidade com a família real britânica.
Ronaldo conheceu o herdeiro do trono inglês há 20 anos.
durante uma partida no Cowdray Park, a 40 minutos de
Londres. E se recorda de um fato pitoresco: numa partida,
na Inglaterra, contra o time do príncipe. Ronaldo foi

O cuidado com os cavalos, segredo do esporte...
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On animals precisam de prote^fto em suaa patas

Estilo a todo galope

IESA RODRIGUES *

Monsieur Lacoste in-
ventou a camisa abo-

toadinha para jogar seu
tênis pelas quadras da Eu-
ropa, nos anos 30. Porfírio
Rubi rosa, o galante play-
boy, adotou-a para mon-
tar os cavalos nos campos
de pólo. Dos suados peitos
esportivos ao guarda-rou-
pa de quem não sabe

quantos cavaleiros dispu-
tam uma partida, a camisa
pólo levou quase meio sé-
culo. Mas, quando come-
çou a ser vista sem a exi-
géncia de absorver o suor
através da malha piquê,
foi uma tacada certeira.
Começou pela própria La-
coste, com o jacaré bor-
dado do lado esquerdo,
até todas as cópias e simi-
lares, em malha de algo-
dão, viscose, todas as co-
res possíveis, formando
uma carteia atraente nas
vitrines. Não que apenas

os homens vistam o mode-
Io, já que etiquetas como
Alice Tapajós sempre su-
gerem versões sofisticadas
em seda, malha de linho.
Em matéria de moda, ape-
sar de a pólo ter ihn pa-
drão básico — decote com
gola e botões até a metade
do peito —-, as primeiras
camisas parecem peças de
museu, comparadas com
as novas modelagens.
Tanto nas etiquetas inter-
nacionais — a Pólo, de
Ralph Lauren, ou a Gap
—, como nas nacionais —
a Richards ou a linha ex-
clusiva José Silva —, as
pólos são imensas, de om-
bros caídos, corte reto e
mangas quase nos cotove-
los. Um pouco influência
dos atletas dos anos 90: a
turma do skate, que, junto
com os grunges, adotou a
maxipólo.

* Editora de Moda do
JORNAL DO BRASIL
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todo mundo quer ter em

5460, m2
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muito aplaudido ao entrar em campo. No decorrer do

jogo. Charles fez um gol, levando a platéia ao delírio, Eoi a

deixa. Com humor britânico, o empresário perguntou ao

nobre jogador: 
"Você também é popular por aqui?

Galera elegante. Fora do imenso gramado do esporte,

de 275 metros de comprimento por 145 metros de largura
— onde cabem três campos oficiais de futebol —. tica a

atenta torcida. São geralmente familiares dos jogadores,
acostumados a conviver com o jogo que, muitas vezes,

preferem distrair-se em animadas conversas regadas a

cerveja, uísque e salgadinhos em vez de testemunhar as

quedas ocasionais dos jogadores mais queridos. 
"As mu-

lheres ficam estressadas com a tensão do jogo . conta

Marta Figueiredo, 37 anos. filha de Sérgio Figueiredo, que
acompanha o pai. irmãos e dois tilhos aos campos de

pólo.
O Rio não tem jogadores profissionais, mas alguns são

trazidos da Argentina (outro país com tradição no esporte)

por quantias informais, uma espécie de bicho, que chega a

USS 2 mil por torneio. O dinheiro vem do sponsor (patro-

cinador) de cada time. O desempenho de um bom polista
depende também de sua montaria. O cavalo ideal para o

esporte deve combinar a rusticidade da raça argentina

crioula com a virilidade do puro-sangue inglês. O animal

chega à exaustão em poucos minutos de jogo e. por isso. é

trocado nos intervalos dos tempos — numa partida geral-
mente são utilizados seis montarias por jogador. 

"Aqui no

Brasil cruzamos o puro-sangue com a égua argentina,

geralmente obediente e dócil . diz Ronnie Ganon, que

pratica o esporte ao lado dos filhos Pedro Henrique. 13

anos. e João Paulo, 16. Atrás de um bom cavalo, também

há sempre um bom tratador — o peticeiro 
—. que cuida da

higiene das cocheiras, do treinamento, da alimentação e do

transporte. 
"Sem um cavalo bem treinado, não existe

jogo", ensina Ronaldo Xavier de Lima, um obcecado pela

prática e pelas teorias do esporte.

São muitas as versões sobre o surgimento do pólo. e

uma coisa é certa:, é um dos jogos mais antigos da humani-

dade. A versão mais comum está citada no livro Polo

Brasil, editado pela Markmidia. de São Paulo, com texto

do escritor Ignácio de Loyola Brandão. O esporte teria

nascido no Tibet. no ano 600 antes de Cristo. Os persas
logo incorporaram o jogo. expandindo-o pelo Egito. Gre-

cia e índia. Na época, não passava de um costume de se

caçar o rato. perseguido por cavaleiros que carregavam

longos bastões para matar o animal. No verão, quando
não havia roedores. o jogo prosseguia, mas, no lugar do

rato. usavam uma bola.

O pólo também já serviu de inspiração para poetas,

pintores e artistas europeus e asiáticos que. durante

séculos, freqüentemente, comparavam o jogo a um bale

eqüestre. A chegada no Ocidente deu-se através dos

ingleses. No Brasil, veio pelas redeas dos militares, na

década de 20. Hoje. aliás, dos 12 times existentes no

Rio, dois são do Exército. Uma das mais belas lendas

sobre o jogo tem como protagonista Alexandre, o

Grande. Ainda garoto, ele seguia para a Pérsia quando
recebeu de Dario III uma bola. um bastão e o conselho:
"Vá 

jogar e deixe a guerra para os adultos." A resposta

de Alexandre veio mais rápida do que uma tacada:
"Sou o bastão, e a bola é o mundo que irei dominar."

Em seguida, derrotou Dario e conquistou a Pérsia. ¦
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a sua empresa quer um piano de

que atende melhor e me-

acaba de

Empresarial.

Pianos sob medida, uma das

I completas redes de e

e um servigo de atendimento

personalizado. Tudo por um custo

menor e um retomo muito maior.

BP ¦ $0. 8l|pll Gom SMB Saude Empresarial todo
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9n8| SMB Saude Empresarial 6 aquele pla-

'•• -fe- no que nfio quebra ningu6m na hora

de pagar a mensalidade.

oonferir, ligue (021) 253-5333.
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Atende melhor. Custa menos.
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i a sua empresa quer um plano de

jue atende melhor e custa me-

i, acaba de achar. SMB Saúde

ípresarial.

\os sob medida, uma das mais

ipletas redes de hospitais e clí-

e um serviço de atendimento

ializado. Tudo por um custo

Dica econômica do Ovídio

para empresários de visão

SMB Saúde Empresarial.

muito menor e um retomo muito maior.

Gom SMB Saúde Empresarial todo

ffiundoé bem tratado e fica muito mais

, Palavra do Ovídio, que lembra:

SMB Saúde Empresarial é aquele pia-

que não quebra ninguém na hora
Ijg^ v
pagar a mensalidade.

Para conferir, ligue (021) 253-5333.

SAÚDE

EMPRESARIAL
Atende melhor. Custa menos.

?
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MODA

noDe olho

IESA RODRIGUES

AC 

h i n a

abre as

portas

para o

mundo,

começan-

do a se integrar

no fantástico uni-

verso capitalista
— o que suscita

nostalgias de ro-

mânticos obceca-

dos por paisagens
com colhedores

de arroz ou man-

darins poderosos.
O cinema exibe

Gong Li, a perso-
nagem de filmes

prestigiados nos

festivais de Can-

nes. E Catherine

Deneuve estrelou

Indochina, de ro-

teiro lento e estilo

rapidamente imi-

tado. Era demais

para a moda,

sempre fascinada

pelo exotismo

oriental, louca

para variar das

hesitações entre

camponesas de

Ralph Lauren,

ternos de Giorgio

Armani e sereias

de Versace.
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Quem discorda das

transparências e

anda cansado dos

básicos vai adotar a

linha chinesa

Em corta vlbrantMi como o coral*
o roM-thockinç ou o amartlio, um

pijama d* pop#Hn», com laços
fechando o btutào 'Angela P'•ttl'.
Chapéu de colhedora do arroz,
para compor, 'Rosana Bemardes'.
Colar com ptngente d» bolsa 'Sul

Generif'

DOMINGO 34

Tudo foi razão

para incluir a deli-

cadeza das túnicas

longas, dos pija-
mas com casaqui-

nhos amarrados,

no mínimo trocar

os colarinhos pon-
tudos por golinhas
altas, criando um

clima de Suplício

de uma Saudade.

A chinesa desta

temporada pode
misturar túnica e

jeans, calça de pija-
ma com camiseti-
nha tipo lingerie.

Escolhe entre chi-

nelos de dedo, sem

esquecer das plata-
formas, e gosta
tênis de lona, mui-

to simples. E se cir-

cular pelos mes-

mos endereços

eleitos pelas me-

lhores produtoras,
em Nova Iorque, é

capaz de sair de

chapéu de palha
autêntico, pendu-
rado nas costas, só

por charme. Char-

me carioca, é claro

Ficha técnica ?
Modelo — Zkna
Oftvetra O
Maquiagem —
Monna Moura

CaDeioa —
Marota Portil»

Produção —
RÉU Moreno
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protótipo
de uma
cafeteira
do inicio
do século,
cujo
mecanismo
é muito
parecido
com o
de hoje.
Muitas
invenções
da época,
aliés,
tinham
como toma
o café,
cultura em
expansão
no periodo

MEMÓRIA

A

Fotos do Arquivq_Nacional
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Antigas

novidades

Arquivo Nacional expõe

invenções do século 10

SOFIA CERQUEIRA

A 

República engatinhava no

país quando inventores
criaram roupas flutuantes

para banho de mar, bicicle-
tas com toldo, extermina-
dores de formigas e guarda-

chuva com suspensório. Engenhocas

como estas — que pertencem ao

acervo de pedidos de patentes do

Arquivo Nacional — serão exibidas

pela primeira vez ao público na ex-

posição Inventiva Brasileira: 1870-

1910, no Espaço Cultural BNDES,
no Centro. São 150 desenhos, protó-
tipos, relatórios e fotografias das

criações que foram apresentados ao

Arquivo — instituição que, à época,

cadastrava as requisições de proprie-
dade industrial. O evento está mar-

cado para setembro, mas a Domingo

antecipa um pouco deste curioso re-

gistro da inventividade no século 19.

Há projetos que valem ser vistos

apenas pela excentricidade. Outros,

no entanto, revelam o raciocínio

correto de seus autores: suas idéias

estão adaptadas hoje em modernos

objetos. Para se chegar aos inventos

expostos foi necessária uma tria-

gem no amplo acervo do Arquivo

Nacional com 9.305 pedidos de pa-
tentes, cerca de 22 mil desenhos e

619 amostras das mais diferentes

áreas. 
"Selecionamos os trabalhos

tecnicamente relevantes, com valor

histórico, e os mais curiosos", expli-

ca o curador da mostra, o historia-
dor Marcus Venício Ribeiro. Há re-

médios, alimentos, eletrodomésticos,
roupas, veículos, jogos lotéricos,

aparelhos industriais, projetos de

pontes ligando Rio e Niterói e muito

mais. Na seleção do material, traba-

lho que durou mais de seis meses, o

curador teve a ajuda dos engenhei-

ros Pedro da Silva Telles e Olavo

Cabral Ramos, da química Dora
Rodrigues e de outros três historia-

dores.
Valeu o esforço da equipe. A ex-

Fntn* rir» Arquivo Nacional

Dobradiças no pé da janela. A idéia deste

invento era facilitar a limpeza do vidro,

um velho suplício para as donas-de-casa

Os modelos acima exibem as roupas flutuantes concebidas por
André Cateysson no começo do século e feitas com armações

tubulares e cortiça. Objetivo: impedir afogamentos no mar

DOMINGO 36



O banho portétll, de 1905, nada mais é do que uma
mangueira toda furada, adaptável a qualquer bica
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Parece resplendor de fantasia de
carnaval. Mas não: é o guarda-chuva
preso a tiras de couro, uma idéia
que os camelôs de hoje não conhecem

DOMINGO 37
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posição mostrará curiosidades como
os desenhos de um submarino, cujo

protótipo foi testado com êxito na

piscina da Escola Naval, cm 1892. Já
o aeronauta Augusto Severo deu
asas à imaginação e traçou os rascu-
nhos do balão Pax. O vôo foi curto:

quando experimentava sua criação
— no início do século, em Paris —, a
aventura acabou em tragédia. A ae-
ronave se incendiou, matando seu
autor e um mecânico. O projeto do
Balão Brasil, de 1882, também esta-
rá exposto. Deste, no entanto, não
se sabe o destino. Bem menos arris-
cada foi a bicicleta com toldo, regis-
trada no século passado. Na mesma
linha, o Arquivo Nacional possui os
desenhos de um guarda-chuva práti-
co e incômodo: era preso ao corpo

por tiras de couro, lembrando um
resplendor de fantasia carnavalesca.

Há ainda uma série de engenho-
cas restritas à praia. Uma das mais
curiosas é a banheira para mar, cria-

da em 1876, que serviria para evitar
afogamentos. Seria uma piscina em

pleno mar, com estacas fincadas sob
a água e uma bóia sustentando as
amarras e as grades protetoras. Por

motivos óbvios, o projeto foi por
água abaixo. Outro exemplo da cria-

tividade marinha são as roupas flu-

tuantes, concebidas por André Ca-
teysson, em 1904. Confeccionadas

com armações tubulares e cortiça,
elas evitariam a imersão dos banhis-
tas. Vale lembrar que à época não

havia a bóia de câmara de pneu.
Mas nenhum destes inventos supera

em originalidade o banho portátil,
de 1905, que consistia de uma man-

gueira cheia de furos, adaptável a

qualquer torneira. Não vingou —

talvez por jogar água fora da bacia.
"Além do aspecto curioso, estes

objetos revelam o pensamento, os

problemas e as aspirações de uma
época", avalia a historiadora Maria
do Carmo Rainho, da comissão que
selecionou os inventos — boa parte
deles ligados à cafeicultura, em ex-

pansâo no século passado. São seca-
dores de café, descascadores e até
um protótipo de uma cafeteira, de
1904, com um mecanismo muito pa-
recido ao usado hoje. A exposição
bem que poderia ter uma seção só de
objetos exóticos. Exemplo: um ex-
terminador de formigas — uma
bomba com água fervente, acoplada
a um carrinho de mão que podia ser
facilmente levada até as lavouras.
Na área urbana, a mente humana

também foi pródiga. Em 1909, foi

apresentado o desenho de um pavi-
lhão para anúncios — uma espécie

de quiosque com caixa de correio,

relógio, barômetro e avisos policiais,
semelhante aos que hoje ocupam a

orla do Rio. Curioso foi o pedido de

patente para limpa-trilho de bonde,

uma grade instalada na frente do

veículo que recolheria objetos ali jo-

gados.
Para o uso doméstico, os inven-

tores não pouparam criatividade.

Há projetos de uma janela com do-

bradiças que, segundo o inventor

Rodolfo Ahrons, facilitaria a limpe-

za e a ventilação. 
"Muitos desses

desenhos e projetos trazem a assina-

tura de Machado de Assis", conta a

historiadora Celina Coelho, expli-

cando que o escritor foi funcionário

da Secretaria de Estado de Indústria,
Viação e Obras Públicas — órgão

que examinava as patentes. Durante

a mostra, que contará com um pe-

queno acervo de inventos estrangei-

ros patenteados aqui, o público terá

acesso também a estas antigas cria-

ções através de dois computadores.
Máquinas que, com certeza, daqui a

pouco tempo estarão numa exposi-

çáo de engenhocas ultrapassadas. ¦

Se você sofre com dores musculares, reumatismo, dores

nas costas, artrite, nevralgias, tensão nos ombros, ou

cansaço muscular.

use Salonpas e

comprove a

eficiência da

tecnologia japonesa i

de última geração.

Salonpas. Tecnologia

no combate às dores.
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A VENDA NAS FARMACIAS E DROGRAR1AS
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HISAMITSU FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
Rua Jorge Tibiriçá, 53 - V Mariana - CEP O4126-00C
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COMBATE A DOR COM ALTA TECNOLOGIA

Aerosol Liniraento



Amil Resgate Saúde.

Nós levamos

o hospital até você.
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Emergências médicas não têm

hora nem lugar para acon-

tecer. Por isso, o melhor é

estar sempre preparado para qualquer situação. Com

o Amil Resgate Saúde, você tem à sua disposição um

completo plano de saúde com resgate aéreo e terrestre

e cobertura total para internações e custos hospitala-

res /ls Unidades de Resgate são verdadeiras salas de

operações e UTIs móveis, totalmente equipadas para

prestar um atendimento de emergência de altíssimo

padrão de qualidade. Dentro dessas Unidades de

Resgate, existem monitores cardíacos, desfibriladores,

respiradores artificiais e vários outros aparelhos

monitorados por uma equipe médica especializada

nesse tipo de serviço. E, sempre que for preciso, o cli-

ente Amil Resgate Saúde é levado para o melhor

hospital em cada tipo de caso. Tudo por conta da

Amil. Incluindo internação, exames, honorários

médicos etc. E mais: o Amil Resgate Saúde pode ser

utilizado mesmo por clientes de outra empresa de

saúde, com mensalidades a partir do equivalente a

5 dólares. E, se você vier para a Amil, esta mensali-

dade cai para apenas2 dólares. Ligue agora para a

Amil e também passe

a contar com o que

existe de melhor no

mundo em atendi-

mento de emergência.
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Nós cuidamos de você.
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Carta radical!
É Miguel Paiva, tem uma coisa

maior que não dá para esquecer:

a ignorância do Brasil, por exem-

pio. Tudo isto que estamos pas-
sando é conseqüência da ignorân-

cia mantida por mecanismos

políticos autoritários na família, na

escola e nos programas de TV para
manter o sistema. A fome biológica

é somente um dos aspectos mais per-
versos de um povo que não tem

auto-estima desenvolvida e se deixa

levar pela linguagem de enrolação

dos políticos especializados. A pri-
meira coisa a fazer é não dar mais

crédito a tais cidadãos, não elegendo

nenhum deles enquanto não hou-

ver mudanças radicais e chics na

Constituição, por exemplo. (...) De

que adianta esbravejarmos os tais

Direitos Humanos quando o outro

já está a sete palmos e meio debaixo

da terra? De que adianta dar o peixe
e não ensinar a pescar? Vamos usar

os veículos de comunicação-e a cria-

tividade para iluminarmos o cami-

nho da auto-estima e do auto-conhe-

cimento! Não podemos deixar o

Brasil morrer de tanta ignorância.

Há muito tempo já perdeu a graça!
Maria Isabel dos Santos, Campo

Grande, MS

Faataa Infantia
Leitora da Revista Domingo, quero

parabenizar a repórter Sofia Cer-

queira pela qualidade da matéria

Fantástica fábrica de festas. Enquan-

to 
'operária' dessa fábrica gostaria

de, numa próxima oportunidade, es-

tar presente no JB mostrando a mais

nova e prática opção para comemo-

rações de aniversários infantis: o kit

festa, uma maletinha decorada arte-

sanalmente, individual, contendo

desde o convite, brindes, gulosei-
mas, até refrigerantes e recreação

(...) Leila Lina, Rio de Janeiro, RJ

Bronca pra cachorro

Desculpem, mas acho que a re-

portagem sobre o tratamento da-

do aos cachorros um afronta aos

milhares de brasileiros que passam
fome. Maurício Caldeira Brant, Bar-

bacena. MG.

Laôaa poltmlcoa

Até ler a reportagem da revista

Domingo de 25 de julho, sobre a

criação de leões em residências, não

sabia que isso era uma coisa tão

natural. Me surpreendeu o tom ame-

no da reportagem, que só apresen-

tou como inconveniente o aspecto

econômico, já que as feras comem

cinco quilos de carne por dia. Não

foi ouvida pela reportagem nenhu-

ma autoridade (no sentido policial e

jurídico), mas apenas especialistas

em zootecnia. Se não estou engana-

do, deve haver punições previstas no

Código Penal para a comerciali-

zação e criação de feras em cati-

veiros particulares. Imagine a fu-

ga de um leão e as conseqüências

para os vizinhos do criadorl A para-
nóia coletiva de segurança está indo

longe demais! Ney Reis Bustamante

Filho, Rio de Janeiro, RJ.

N.da Redação: Como foi dito na

reportagem, não há nenhuma lei

que proíba a comercialização e a

criação de leões em cativeiro por-

que o animal não pertence à fau-

na brasileira

SalaçAo gara protasto

Com toda as mordomias ofereci-

das à Seleção Brasileira de Fute-

boi na Granja Comari, conforme

reportagem publicada na revista Do-

mingo n°898, é de se esperar uma

certa acomodação no dia a dia dos

jogadores, que é repassada aos jogos
de que eles participam. Seria o con-

trário se os mesmos ficassem numa

simples casa de campo e de preferèn-
cia na Sibéria ou algo parecido. Nós

ainda estamos iludidos, achando que
somos os melhores do mundo. So-

mos sim, em corrupção, miséria, fo-

me, anti-cultura e tudo que é depre-

ciável. Futebol não engana mais o

povo, que quer é emprego e comida.

Sobre essa seleção, a mesma só se

classificará devido às outras serem

piores. Mas na copa do Tio Sam a

história será outra e eles não passa-
rão das quartas-de-final. Mas pa-
ra os come e dorme da mesma (e

que sirva de alento) vai um pensa-
mento de Confúcio (sábio chinês),

que diz: "Errar sem emendar-se é o

que verdadeiramente se chama er-

rar". Boanerges Cordeiro. Rio de Ja-

neiro, RJ.

Parabéna, Domingo!

Parabéns a vocês por chegarem ao
número 900. A Domingo é uma re-
vista que nunca sai de moda. Belíssi-
mo o texto. Lá aparece o estúpido
Cupido, Marina, Fernanda Torres,
Rock In Rio ... E um montão de

coisas que esta revista contou e mos-

trou ao longo de 900 domingos.

Gostei muito. Aproveito para man-

dar meu alô para os fotógrafos Dil-
mar Cavalher e Ernani d'Almeida.

(...) Francisco Giovani, Duque de Ca-

xias, RJ.

? As cartas devem trazer nome e endereço
completos, ter até 20 linhas e ser enviadas ao
JORNAL DO BRASIL, revista Domingo.
ILUSTRÍSSIMO DOMINGO. Av. Brasil.
50016° andar. São Cristóvão, RJ. CEP 20922-
97.
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Manolo: graças à convivência harmoniosa de sete anos com uma vizinhança muito especial, o bar triplicou de tamanho

Em harmonia com a vizinhança

Num 

cantinho de Botafogo cercado por sobrados
do início do século, esquina das ruas Bambina e
Marquês de Olinda, se esconde um bar modesto.

Mas por trás da fachada despretensiosa, onde se
lê simplesmente Manolo Restaurante e Bar, se

oculta um chope celebrado há 40 anos pela boêmia
carioca.

"É um boteco metido a besta", brinca Amador, que
com o conterrâneo e primo Manolo criou o lugar tào
freqüentado. Notívagos de todas as espécies já passa-
ram por ali, se unindo a uma clientela fixa de jornalistas
e artistas. Para estes, que trabalham nas produtoras,

gravadoras e editoras que se concentram nas redonde-

zas, o Manolo é mais do que uma opçào. É um refúgio.

O abrigo nasceu boteco, prometendo ser apenas
mais um desses pés-sujos que se multiplicam pelo Rio.

Mas há sete anos,, graças à convivência harmoniosa
com a vizinhança especial, triplicou de tamanho. Os

fregueses deixaram de se espremer no balcào para se

espalhar por 48 mesas. E o boteco ganhou jeito de

restaurante, com direito a varandào, treliças de madeira

e grandes espelhos.

Mas, se o corpo mudou, a alma de boteco resistiu.

Ainda hoje, entre os clientes mais antigos, há quem se

mantenha fiel ao balcão. Mesmo quem cedeu ao con-

forto das mesas não dispensa os deliciosos aperitivos

que antes comia em pé: torradinhas com queijo, polvo
à provençal e presunto cru.

Aliás, a cozinha do Manolo consegue convencer

qualquer boêmio a acordar mais cedo no dia seguinte,
esquecer a ressaca e voltar para o almoço. Nascidos
duma mistura insólita entre as receitas espanholas e o
sotaque cearense dos cozinheiros Chicáo e Wilson, os

pratos do restaurante já faziam sucesso desde os tem-

pos do balcão.
Carne-seca desfiada e polvo à espanhola convivem

pacificamente como as estrelas do cardápio. Mas não
estão sozinhos. Também tem mariscada de frutos do mar,
cozido à Valenciana, feijoada, bacalhau e filé de linguado
à Ia belle meunière. Tudo regado a muito chope, que é
consumido aos milhares de litros por mês.

'Tiramos o chope ao gosto de cada freguês", garante
Amador, com a experiência de quem dedicou a vida ao
assunto. Tanto ele quando Manolo vieram para o Brasil na
década de 50, começaram como lavadores de pratos e

ganharam a vida entre copos de cerveja e mesas de bar. E
não pensam em abandonar o negócio tão cedo, para a
alegria dos inveterados fãs do chope.

MANOLO RX8TAURAMTVI BAR
 MarquM «• owtda, 87 — Botivogo

i i Rfe.
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tradicionais de Portugal e toda casa hortuon > 
° <S ° entao' ° & ° é ° stmbolo dos valores mais puros e

ter sempre à mesa o .Azeite 6alio Um azeite hurn^J 
C°'a Certeza' tem um Galinho de Barcelos. Outra tradição é

de aualauer receita um /, J/" P 
' U Sabor e aroma incomparáveis. o que faz Jtofe

solo dos melhores azeites do mundo 
''Extraído 

T" 
""? iliiminadas planícies portuguesas,

milenares o Azeite Cnlln ó /lt. / • / 7 e azet tonas nobres, cultivadas em olivais X

de 2 000 anos Não é à toa » i 
ohedecendo " ""todos tradicionais, repetidos há mais «MM!

por7, Z 
"" 

rc„//« na sua ! 
° "'"" ' » ««/* «W/rfo dos azei.es *SF*portugueses. Unha na sua casa o Azeite Gallo. O símbolo da cozinha tmr,a
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Casa e Decoracao

R,o de Janeiro - Dominpo. 15 do aposlo de 1993 Nfto pode ser vendKlo .eparadamenta
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dcr todas as solicitatjdcs. "Ela 
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(om jclto dc sala dc banhos. Ganhou um local para ? Banlwlrot •' • j \ /
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jgff I If
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vontade de mudancas ncste comodo d*i cisi os mmutoa a rnaia no travea- ' fojeto <h ri dro Esptnto Santo para oystutsta Frankw: uma Siila at* banhos, coin direito a cspcl/io wneziano c palnwiras
i u it iii *oiro. falta tempo ate parabanhos de cspuma cm banhciras dc nidromassa- bo de paeia de N |
gcmsc transfc rmaram cm campcc cs absolutos. Sc aonto: ora, num banho re- a 
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ooaradonda S2» 9900 «aoo 101« |
No inicio. as banhciras cram cncontradas ape- doem vdo, i Temelrw parepla 

^
nas na tradicional forma rctangular. dc grande | auru'aMMt P.Npa P f-flrtih t flaninian hnaiipin Hmm ¦ihahM rti llliknmaaiTiam
prtrte. 0 que cxigia sempre um banhciro amplo. Bcdwpraia
Mas o tit-sign cvoluiu com as translnrmacocs do H25? ... "*7 

,*7" . . - . „a* ' - f Vi""'wtV r^Sf37"u' , v* rMQttH ripj w
mcrcauo c os formaios variaram. assim como as 1 F,br,mw ' ¦;/
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chuveiro comum sem pressflo. /. OAtlTOimmln hmhAm^.r — «*M«ao»i> r*«uit "SSSSJ' APAKfutor/rosDtt
num, v.,dad.ir, DUCHA. / S^^^lSST"W I 499, 749, - 

~Wr
Seu funcionamento 6 extrema- ' ~rrr—;
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AV RIO BRANCO. 156/1906 • TEL 532-4 706 E 532-2522
RUA VISC P1RAJA. 2B1 - LOJA 213 - TEL 521-9021 E 287-5232

Rio de Janeiro — Domingo. 15 de agosto de 1993 Nâo pode 5er vendido separadamente

¦ ue o banheiro sempre foi um dos ambientes
-W mais disputados da casa nunca houve dúvi-

yj das. Mas atingir o status de aposento solls-
> ticado exigiu algo mais. Como. por exem-

pio. os ares dc refinamento com a utilização dc
materiais nobres.

A arquiteta Márcia Müllcr concluiu a reforma
dc um banheiro muito especial, encomendado por
uma empresária. Espaço não era problema, já que
a cliente mora num destes prédios antigos, onde os
ambientes são sempre generosos. Foi possível aten-
der todas as solicitações. "Ela 

queria um banheiro
Com jeito de sala dc banhos. Ganhou um local para
a bancada que abriga cosméticos c maquiagens,
alem de um telefone; aparelhos dc ginástica; balan-
ça: c até uma mesa de massagens, que quando não
está sendo usada sc transforma cm cadeira. O vaso
e o bidê ficaram num eompartimento mais fecha-
do", conta a arquiteta.

E como. hoje em dia. o prazer comanda a
vontade dc mudanças neste cômodo da casa, os
banhos de espuma cm banheiras dc hidromassa-
gem sc transformaram cm campeões absolutos. Sc
ate bem pouco tempo estas banheiras eram consi-
deradas artigos dc luxo. só instaladas cm motéis c
hotéis cinco estrelas, hoje tornaram-se mais acessi-
veis. A explicação é simples: a pioneira Jacuzzi já
tem várias concorrentes como a Darka c a Ideal
Standart; agora, existem banheiras dc hidromassa-
gcm.de todo tipo. para qualquer orçamento.

No inicio, as banheiras eram encontradas ape-
nas na tradicional forma retangular, dc grande
porte, o que exigia sempre um banheiro amplo.
Mas o rfesifin evoluiu com as transformações do
mercado e os formatos variaram, assim como as
dlffi^nsòcs. adaptadas ás áreas dos banheiros
modernos. Hoje podem ser encontradas até para
instalação num canto, com raio dc 1.60 m for-
mando ângulo dc 90 graus.

? Banheiros
A vida moderna, curto-

• nmente, faz conviver
duas situações antapôni-
caa na rolaçâo das pca-
soas com os banheiros de
suaa caias. Presta e va-
gar Ora, depois do una
minuto* a maia no traves-
«oiro, la.ta tempo até para
fechar o tubo de pasta de
donto: ora, num banho rv-
laxante, o tempo nAo tem
qualquer valor. A estas
cucuatAnciaa oa banhei-
roa modornoa precisam se
adaptar. E Casa e Decora-
çáo. esta semana, mostra
quo o esforço nAo tom si-
do em vfio

Projeto dc Pedro Espirito Santo para o estilista Fraítkie: uma sala dc Iwriio^aMníiriTfu^pdíu^wcziímti c 
"pcumefrtis
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CASA FIELI TINTAS
Sua Casa de Tintas na Barra.

PROMOÇÃO SHERWIN W1LLIANS
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COM A SIMPLES INSTALAÇÃO
DO SISTEMA AUTOfcT

É o modo mais modorno, práti-
co e barato de transformar um
chuveiro comum sem pressão,
numa verdadeira DUCHA.
Seu funcionamento é extrema-
mente simples, bastando abrir
ou fechar a torneira para que o
AUTOJET ligue ou desligue, au-
lomaticamente, a bomba que
pressuriza a instalação.
Sua instalação é muito simples
e rápida, nâo havendo quebra-
quebra.

CAÇAI OU 10 ÇAÇAiOUII

rsc t *wr 4» i •«
APARELHO r/FOKDCE
EM A(,0 I.SüX .O AUTOJET pode, também ser

usado em água quente.
• O AUTOJET tem garantia total

de 6 meses.
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Estamos participando da III Modtlar no Riocentro venha nos visitar até 15/08

Rua Pedro Américo, 107

284-4743 . 254-6783

COPACABANA
Rua Barata Ribeiro, 269

( Próximo à Rua República do Perú )
255-4238 • 237-2784

Qualidade e Confiança!

TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, 44

( Próximo ao Largo da 2a Feira )

284-4743 • 264-6783

Av. Geremário Dantas, 662
< Largo da Pechincha )

392-4235

t
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Banheiro moderno

1'Pisos c paredes ganharam outras versões além
dos habituais azulejos. Madeiras, mármores, tintas
fabricadas para suportar a umidade e papeis de
paredes especiais estão à venda para atender aos
mais diversos estilos.

E quando o assunto é estilo, quem está construin-
do e pesquisando torneiras c misturadores para o
banheiro tem, por instantes, a impressão de que está
no Primeiro Mundo. As vitrines das lojas do gênero
oferecem inúmeras opções. Desde os modelos execu-
tados por grandes fábricas até os artesanais — na
vçxdade, versões com acabamentos exclusivos em
volantes (parte giratória), canoplas (parte de susten-
taçào dos volantes) e bicas para algumas das marcas
mais famosas, elaboradas pelas lojas especializadas.

Resultado: torneiras com tecnologia de fábrica
c aparência singular. Isto sem falar dos variadissi-
mos materiais e coloridos á disposição do com-
prador — do acrílico á madeira, do mármore ao
granito passando por todas as tonalidades possí-
veis de metais. Para os aficcionados cm etiquetas
estrangeiras, aqueles que não dispensam uma grif-
fe nem no banheiro, há até mesmo torneiras com
assinatura, como a do famoso costureiro Valenti-
np_. Assinatura discreta, mas bem visivcl na parte
de baixo da canopla.

^e as torneiras antes não passavam de peças utili-
W tárias, agora se tornaram objetos de design, pron-
V tos para agradar ao consumidor mais exigente.
Há opções para todos os orçamentos, gostos e per-
sçmalidadcs, sejam elas discretas, exuberantes, futu-
ristas ou à moda antiga. Neste último gênero, a
Dcea lançou uma linha de metais sanitários chama-
da Bclle Epóque Tiffany, réplica das torneiras usa-
das na virada do Século 19.

E como o estilo clássico parece dar um bom retor-
no de vendas, a Becker, outro forte fabricante de
metais, aposta no gosto do brasileiro por cores e
mantém uma linha dc torneiras com desenho tradi-
rional c cores incomuns: a Gênova. Para quem pro-
cura qualidade c design arrojado existem até opções
com misturador de monocomando para banheiro. A
Ideal Standart apostou na inovação e patenteou al-
guns modelos americanos, já consagrados por lá c
encontrados aqui somente nas lojas mais tradicio-
itais do ramo. Neste mesmo gênero, a italiana Zuc-
ehetti chegou ao Brasil cromada ou em cores Ibrtes
e, o que é maior vantagem, com o preço inferior ao
da similar nacional.
~-Mas não só de adultos vivem os banheiros. As

crianças também são lembradas. Aliás, bem lembra-
das. A fábrica Celite lançou há alguns anos uma
linha dc louça feita especialmente para a criançada.
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377 (ESQUINA
DE MARECHAL
DE0D0R0
100) NITERÓI

7193003
FM

7175129
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: Boxes nuntcrni)s; blindt'.v ojcrccc cscollui para o nunlclo dc norm :

Quanto ousUi (CRS/m1)
Além dc

um chtivci-
ro com h;is-
tante água,
a parte cs-
tctica do
boxe tam-
b é m n à o
deve ser es-
quecida. As antigas cortinas de
plástico estão definitivamente
aposentadas. Deram lugar aos
boxes de vidro temperado —
mais conhecidos pelo nome de
um dos fabricante: Blindcx.

nu

V>éfKMO P»n%

1100

(nflo inclui 'orrnQons)
Crialalplan 253-7043
Crutompor J24-42&3
Vidracnrta Paris 221-1224

Com o blindes, ò possncl for-
mar várias compbsições de fe-
chamento no banheiro. Portas
simples ou duplas, com sistema
de correr ou fechar, em vidro
transparente ou fume.

Agua com 
|

pressão |
Quando a falta de pressàá

acontece em chuveiros de casas
c coberturas, o problema podç
estar na diferença entre a altuia
da instalação da caixa d'agua *
a fonte dc uso. Quando esta dií
ferença é pequena, a água perdç
sua carga de pressão e a solução
pode ser o pressurizador AulO;
jet. Este sistema aciona automãs
ticamente uma bomba centrifu-
ga, quando acontece uma
demanda em qualquer ponto da
rede hidráulica da casa. ^

O pressurizador fica instala
do na tubulação principal d«
distribuição e o mais próximo
possível da caixa d agua, garan^
tindo o aumento dc pressão d«
água. Mesmo se faltar luz, eii-
quanto houver reservas na caxj
xa, não faltará água, que deixâ
apenas de sair prcssurizada. Çj
Autojet tem garantia de seis mei
ses a partir da data da compra
e pode ser encontrado por cci?
ca de CRS 3.500 nas boascasaf
do ramo. O manual de instalai
çâo que acompanha todos os
aparelhos traz todas as infor»
inações necessárias á cxccuçâõ
correta, e também uma tabeliã
que indica qual a potência dê
bomba mais indicada. *

Um sucesso total nas creches e colégios, que chegou
a ser adotado por algumas mamães abonadas. A
dupla de arquitetas Leila Corrêa c Beth Luccna, já
passou pela experiência de quebrar o banheiro de
uma suite só para instalar as louças com ergonomia
infantil. Segundo elas, esta maneira, nem sempre
muito prática, não é a única dc dar ao banheiro um
cwilio infantil.

"Criança cresce rápido, e a ouça infantil é útil
por pouco tempo. O ideal é fazer do banheiro da
criança um espaço tão agradável quanto o quarto.
Quando fazemos projetos para banheiro dc crian-
ça, usamos os mesmos motivos decorativos do
quarto. Entregamos agora um banheiro dc meni-
no. onde os ursinhos no carrossel que estão na
barra do papel dc parede foram repetidos nos
azulejos pintados à mào. Os outros acessórios
recebem o mesmo tratamento. A idéia é fazer do
banheiro uma extensão do quarto", ensina Beth.

A 

arquiteta Elianc Fuiza, que está preparan-
do uma suite dc casal para a exposição "Casa

Cor", que começa dia 31. projetou um banhei-
ro que define como ideal. Com direito a todos os
confortos, como estante, televisão, som c bicicleta
ergomctrica. Mas quando o banheiro é real, ela
tem cm mente a limitação de espaço. "O banheiro
deve permitir o transito simultâneo do casal. Re-
comendo duas cubas de pias numa mesma banca-
da; vaso c bidê cm um gabinete fechado para
permitir o uso do chuveiro; c uma ótima ilumina-
çào. Este último item e importantíssimo porque
afinal é no banheiro que as pessoas sc pintam e
fazem a barba", lembra. Segundo ela, a luz perfei-
ta para banheiros bem ventilados é a dicróica. ou
então a de várias lâmpadas incandescentes, colo-
cadas no alto c nos lados do espelhos, conjugadas
com fluorescentes.

Toque sofisticado: acessórios dc nuuicira resinada

Para o boxe ficar moderno

rem



4 ? domingo, 15/8/93 CASA & DECORAÇÃO JORNAL IX) BRASIL

TIRANTE MATERIAIS DE CONTRUÇAO

TUBOS

ITAIPU!)í 'u«pw \t?l'a iu • VttfO
709-0011

I NOA0 «1 Airi»Oifi i .*») < t 6 MQI < à
736-5210/736-5211

NOVA CIDADEy ,M>'Vii ( »•* > M-.VxlO * £» ^'»CU'0
701-4840

SUPER ONDA
2.44X0.50X4mm
232,32
VOGATEX

^dHFA.4
onouladas 5mm
1,53X1.10
1.53X1.10
2.13X1.10 -
2-44X1.10
3.06X1.10
368X1.10

8*4,70
•72,40
785,M
•57,70

•50,84
788,50
8M,»3

1.031,88
1JM,04
1.548,32

INCIPA LOUCAS
OOU. FLAMINOO 3 PEÇAS COR.  5.500,00
CU0A OVAI DE EMBUTIR  2.853,00
VASO FIAMNOO BRANCO  2.837,90

CAIXA D' AGUA

1000L.
2.900,18
4.845,78
Ml 1,04

PVC SOLDÁVEL
•M A POLO

20mm 141,00
317,00
438,00
541,00

PVC E8OOTO
PROVINIL

32TTvn..
40mfn..
BOmm..

40mm..„
75mm.„.
100mm
190mm..

APOIO
253,00
413,00
820,00
780,00

1.445,00

PROVINIL
250,00
410,00
«00,00
740,00

1/2..
*4..

540,00
TUBOS PVC P/ AOUA PROVINIL

231,00 i 1/4 754,00
318,00 , i/a . J7J.00•38,00 1-210,00990,00 u,w

APOLO DE 1/2. .275,00 - APOLO DE 3/4 .374,00 - APOLO DE 1» 508,00

ITAORES
IMtEXTHA..

COLOMMNI
wm

20X30 EXTRA..
CEMACO

acDaonaovANMDmw. 428,04
aanoAROoNSDCNVcnA

OURAOMES

OYOTOKUkmo extra  fOJiJ®xoao ST #22.00
3ix3i Exrrn  727,10

cefUmica terranova
XXX REF. «01 • «01 EXTRA  288,00

30K30 VAnoa UCXXIjOS EXTTVL-
XR3D VAnoe M00EL04 EXTRA..

378,40
341,00

RECEL
aowo VAWOS UOOEIOS extra

INCEPA
t&X 18 USO BRANCO EXTRA 
18X1» OCC. vA»08 MOOEU36 EXTRA
18X10 DEC. VÀrtOS UOOEIOS EXTRA.
18X20 DECORADO 

CECRISA
18X18 OCOORADO EXTRA
18X18 DECORADO ESP. EXTRA..
18X18 USO EXTRA

TINTAS
PRO^O baioe
GCM MASSA C BARMCA .

YP1RANOA
TWTA SUPEROONCRETINA BALCC ..
TINTA suPEncoNcnrrvtA QALAo .
UA&3A PVA LATA uassapvaoaUo
VEHNLZ WAXACX QALAO.
VERNU: MEUTWEX QALAO ..

41 «,80

500,00
480,00
524,00
451,00
349,80
374,20

00
iiV
3.828,00

770,00
1.342,00

341,00
•30,90
•69.00

ESCRIVANINHA - (1 05 «1.00 * 0.60) cOnxxla ®m mogno c/7 gaveta» A vi na 14 900.
preço* vAlido* nxé o pfô*imoanuncio ou término do f»to
qiK» Tel 593-6423
tSTOFADOR — Fmo «cab*monto atendamos »Abo<1o e
domingo Burro do Guorantat»i 410 7028 P«u»o
MESA PARA TELEFONE
Com 2 gavetas A vista 2 990,
preço* vAIkIos ata o próximoanúncio ou término do «sto
que Tel 593 £>423

EÂBB1CA:
RUA OPERÁRIO

^TES.74

O REQUINTE EM DECORA-
CAO Bw om mogno, alto
bfjlho completo. o ma«o* o nv-
1'no» do rTvwr.vKV) oport unida
de U5t 1 000 T»< <46 75bO
PAPEI PAREDE Daeor»
Ç.M) 3ÍÀ A vwta 3 v-e/m [»wn

pwnl o*CAnwnto gfAti»&Ó44 ptantio domir»gobdi

mm"PISOS
«nua» 4|[>TO* J.

; PAPtL Ot PAHEDC -
• Nicoruí |I >U> ViAct— •'VOi#* |fvw^'0 \J

ASSOALHOS
EWVADEJRAS SOBRES

Aüow.x»cao*h.
?PWOJET#làC06

lM*P--S»nCI0U*S
•colocado a «cwmBitç

228-7375

228-7384

I FORMIP1SO 
|I CRI i ?oooo I

Q padrAodoo ill
Jjf Ac«ltsmo« ll
1 TIL. 236-385 3II

PERSIANAS Hoíuontrtl/
V»rl>ca' Voocta* conw*tos »r>
forrrwH LmMRI Viticii po»tats«r»fonada® japon^ia* v-t>r^,-va
nas RogA<io 355 7625» 235
5273

AVISO AO
PUBLICO

O» 10 l(»n» pma n»o
comprar Cafpottn,
CoPiso».

Pofsianns. Painel.
Corliilu/ na
NATASHA

DECORAÇÕES LTDA
1 Alenditrwnto (íe 1 •

qualidade 2 Enuega no
píft/o mateado 3

Piof»*»«)nats
gualilicodo* 4 Garantia

. do colocaçAo na nota
IrscAl 5 Tomo*

decofadofo »/ nenhum
onut 6 Orçamento %J

compromisso 7
Coloc»çAo imediata 8

Vendemos produtos de
1* linha 10 USo

MMxtemo» gato p,' letx»
T*luU74«711U-04<l

11

f I n j, 1,1 [ II

bkhjIM ui

P-30
IMBUIAOU
CEREJEIRA

3xl.H40,
-5.520,

P*20
IMBUIAOU
CEREJEIRA

3x1.530,
• 4»0,

MK-10
IMBUIAOU
CEREJEIRA

3x1 J30,
-3.990,

FK-3
IMBUIAOU
CEREJEIRA

3x2J90,
-7.170,

FK-2
IMBUIAOU
CEREJEIRA

3 x 2.480,
-7440,

P-27
IMBUIAOU
CEREJEIRA

3x1.420,
-4J60.

PK
IMBUÍA
3 x 2.600,
-7.800,

a

I 
COMPtOTUM|

I 602- 3356 I: nn(« bmw vm mr. »•••»• m: .!•« uvm M,-.x >¦.-. xuiacxu». ¦

? FORMIPISO ?
PLANTÃO

PERMANENTE
24 HORAS

PEDRO CARLOS
205-5423

ALUMÍNIO
Pf:.c •.'t.HOS 'CfCO

lOJ ¦ OUOtS ¦ KXUS
MtMÀICS D€ KA . «ANflAS

OtÇAMMTOUÁnt
U0UT0 PACAMBIT0

Tal.: 761 -1583

S

i zm m f
f fW-v^

ALagg
comemora sete
•nos de uma
trajetória bem
sucedida,
projetada com
muito bom gosto,oualidadee
dedicação na
criação de portas
e janelas de
madeira. Luçg,o
estilo nobre do
sucesso.

0m

1986 
'1993 c/5

ELITE
MOGNO
3 x 2.400,
-7JÜ0,

MK-12
moc;no
3*4.840,
-14-120,

MK-W
MCKNO
3 *5JOO,
.15.900,

DIACCMMAL
MOGNO
3 * 2.700,
-8.100,

LOTUSII
MOGNO

SOB
CONSULTA

PK-DIAG.LX.
NfOGNO

SOB
CONSULTA

rv-f o o r i os i : . I vos

DLSTRIBLIDOR
EXCLUSIVO

ArONTE

50 ANOS l)L
qualidade

5216
Extrmj

3*1 400,
-ÍJOO,

3235/7235
Interna e WC

3*1.100,
«3300,

PtOMOCJto U5MA mM ÜAS CO*»
mi'TA. BRANCA I VTJUOXHA.

i^=

4314
E*hrmj
3*900,
-2.700,

3314/7314
InltmieWC
3*800,
—2 400,

¦ r^- '.r<ÇÇ!,.— ^  -

tolk
bp tjiffilx'. *

'-4<

.J.^. . .wn.-- -

W .i.atóiàáíííJiiái
IMBUÍA SECA DE I*. O MELHOR,

PELO MENOR PREÇO.

GANHEUM BRINDE
LUGC!

mm

PORTA BALCÃO COLONIAL
ARCO F. RETA

1^0 * 2,10.3 * 5J180, - 17.640,
l,40*2y10.3*6.«60,-20 580,

TEMOS TODAS AS MEDI DAS

JANELA COLONIAL
ARCO E RETA

1,20 * 1,20.-3 * 3.120, - 9-360,
1.40 * 1,20. J*3.640, - 10 920,

TEMOS TODAS AS MEDI DAS

JANELA SÓ VIDROS
ARCO E RITA

IMBUI A OU CEDRO
1,40 * U0..3 * 2.240, - 6.720,

TEMOS TODAS AS MEDI DAS

NO MES DO ANIVERSARIO, A
LUGC DÁ UM PRESENTE EXIJA.

cmomoçAo f M3 X t(.l AISM)%U.NTK
NAS COMPRAS ACIMA DB CRStoon.

éF

a

LUGG JÁ
CENTRO (fABX) 532-1000
J AC AREPAGU (PABX) 423-4000
MÉ1ER. Norteshopping  (PABX) 269-4000
T1IUCA 288-3000
SAOCONÇ AL.O 712-0088 tnAtUiMU-

ASSOALHOS 15x2cm.
1 Pí EXTRA 1 *. 3 * 480,-1.440,

CUMARU I XTRA IV 3*300,-900,
IATOBA EXTRA l'-3*.350^1.050,

UMBUS,KXUttAttJOAftCKANSfft. ETC

COMPRE EM
SEM JUROS
OU
IGUAIS
SF.M JUROS

PKRSONAL I.UGGS
ATKNIMMKmXMtí R.S< )NAl JZADO.

ÈUM niKErrosKUE
UMOKVtRNWjSaKXUV

ESQUADRIAS SOB MEDIDA
e lm buía e mu ó snkminos

e cerejeira eiPÊe

1

TUVCA ¦ R tUirda do MrnqtUtn. 3HO. IJ.
SAÇ> OOIVÇALO KODOSHOPPBVO - li.
MEIEM ÍT-M FRENTE AO JVOJÍTESWOPPDVO;

t-HOl
l>r. Nilo Ih-çarthci.

Av. Siiburbcvia.

Alx-rtn cie 2" A Gm cirr H (l.« 18:30 H.
GT,(). Abvna cie W rt O" d«- H A* IHJ - .. . .
Cotvttuja HoHto». AÍM-rtn da 2* rt «• <J«- H.30 Am I 7:30 II <• ao* -sAhaHoa daJi rt.s J4.00 H.
fui. UM'. IJ. 54. Aberta cU- 2o rt O" de IO Am IH tM) II. e ao» HAlxtcln* cie IO Am l4:OO H.
thurtxirui. 524 1. Atxrrici dv 2a tl 6* d* H Cl* I&:3() // «• cioh *fit>ci<Íos cU- H rts 1 o no //

nos HÓÜt>ci£Íc>s dr S A.s 14:(M) H.CEIVTRO - Praça da HenCihltca. G3. .... — —- - -- - . .. , . _ . . , ..
JACAMCPAOUÁ - H, CAndtdo fienlclo. 3GC>0. Aborta de 2- rt G' de H rt.-» IH.30 II e no» mAbcuiaa de H Am I4XÍO II

0 Único Inttalodo ante*
da cat«ji d Agua ou iam
bòrn k>^K> apO* a bomba
do Racekju»

Pn»(>af>do pe'a re^titM a
Qualquer ÇMcr^rJto

Capacidade 1 000. 3 000
e b 000 Uuot/hora

11 O^WCtuTS
¦r-5r» n^-s 1AhOS "

PORTOES
r 

^wolio%pi¦ • j.
11^ • IJ
I ponjko E

i BB| w
«»SIL «•

FILTRO C0IM BIOLÓGICO

AGUA PURA EM TODAS AS TORNEIRAS
Ideal p/Condomlnio».Hoftpitai». Clinica». Et-
cola», taboiatôrkw. Ho-
tln. Fa/enda«. SMio» a
BlHMd6nciM

• Projeto» npecièti p/Co-
mèrcio e lndu»uta

Parcelamos o Pagamento

PISOS EM PROMOÇÃO
Supoipiso * Novopiso " Piso do Fòrrmca
Fôrmicn p/Porodo * Pupol d<- Pnrodo

Vulca Ptso * Piso Pasulhado ' Smieco *
Refoimas cm cioial

Tel.: 281 -4907

INPORWAÇOES e VENDAS
T rt».: (OZ 1 ) 2J4 3T60íJ84-39an

FAX 262 S614

AUTOMATIZA'
beiras em lp;

MANUTENÇÃO
SCRTOS EM G£KM

OfIÇAMKNTO
SOI

COHMOMISSO
EXPOS4ÇÀO

VENDAS.
5726 • Bi

T! Z9

BBASttl 
f

PUR ^
.JrfflTTiiKi

i KwiNWI

(rrH i^ao' tlilllllllill llll ^^^1 a folKa

PPn !||

Lr 
—

STAMPA
REDES DE PR0TECÁ0 E TELA ARAMADA

Pyl «*r»ní«. ^netív !«««« *
£££, p» » »«. ias GAJwmoQ

Cor 0» acoráo tom 0o prto?
Ojjrwnt!

AC CARTOtS Dl CREDITO
Tola.: 234-3280/264-4744

PlantAo:322-6248

Serviços em couro legitimo o IockJo» Facilito
pagaroo^o orçamonlo sVcompromisso

Prata do Botafogo. *84 L. F.
T«ts asa-aaor

PiRSIANAS QRAJAÚl
HÇONQRAI^^

COZINHAS
BANHEIROS
A/m »ofc medida

Comp ce<Jfo.
r>ào irtflmoi
«gíomorado

Ta*. III-UU

RACK ARTHANY PARA TV
t VlDEO — Com 2 pawta* o»
to» moç^ lm Avwta 9 OCO v.m vM«ckH »í*
O r»0«»"X3 •r tincio ou
<J<» «atoou* T#i S93 6423

ÕMM
MARCENARIA

RewJenciai - Comerci a!
Laqueaçâo
264-6732

Eletrodomésticos 720

TV A CORES ¦

VÍDEO COMPRO
Bom ou c/do(eito di-
nheiro agora 45 mi-
nutos 275-8041 /
295-4825

Reforma • cor»f»tçAo cie »o
IM P»o«l t»« «rnoort*

tOÍWiftíl TUDO EM 2 VEZES SOUROS
Cortirus% Colcha*. Píiiod dr« Lon«i u TocicJo

Puritana Lu*aflo*. Por»»ana V«rrt»cai
Form»ptV) v Piso clr» Madoira. C<vi*jtfr* »

Tapoltri. Palhmh» o Jnpoowi Pno fòlo do Vinil
OFICINA PRÓPRIA

Ho*» - toé» loa.» 325-5338 ¦ fcw - M

151
?;

t$uaiwidUM
\ 3 70 CO• w»IV-IÍÍ

® 590-8041 -270-7631

MARMOGRAM

MÁRMORES e GRANIT0S

MELHOR PREÇO DO MERCADO
Venha conferir!

Pagt° á vista com desc. especial
Rua Dr. March, 16— Barreto — Niterói T*U 717-8213.

mua josé vtcorri, 1 oo/a - oiuuaú
«II llll i III llll

VlMTHAOOCIt
? 04 TITO

I »»*STAV*^A0I C0SSI«?0IISKXAWt.HTQ

C) ACltV Tafc33i-4W

/tábuas corridas

I (ASSOALHO)

I IPÊ 1a EXTRA

l

10. 15 o 20 cm * 2 cm
Proco da mndoira — 1 280.(X). o m*

FAZEMOS cococaçao
1 s anos oc tuamçAo

Rua Francisco Euoér)l°- ,ft4 —
S Cristóvão Tol dopôalt 22&-6&30

Tol rt»9'd 264-0536 — 24 horas
¦MP. SAO LUIZ OONZAQA LTDA.

CORTINAS
lATOHOA. WW1. MIO I WHQWAPA

FABRICAÇÃO PRÓPRIA
PROMOÇÃO 3 VEZES S/JUROS

PAPEL DE PAREDE
NAfKMMAl. HIOetABO. flAíIICO» I rrvyi

At«nd*mcn 7oJo QtjnJt Rio

257-3SS5
Rua Barata Ríiaoo o» 808 Li A - CopacaNinà

SOFA DE 7 LUGARES E 2POLTRONAS lm•txoosu SM com. fi-rvtumo »c«6rfrr*nro A \*%i»
19 900 prnoi *»í»<5o* ai* o
pró«»fí*> anúrx^O outtoniixM» TM 593 5423
SOfA OC 2 LUGARES £ 2
POLTRONAS lm t#cOo
*urr?p*u SM. vkrun co^t li
retomo mc*tt9rmr'.a A »níj
19 S00 tr*>,c* >IMm o
prfatmo êfTVJfKto OU ##*TWX>
rto «"Hoou"» Tsí 593 5423
VENDE SE BONITO SOMlE. S/ UW Tmivtorym 562 203Í
VENDO URGENTE M/r^n
d» p«K>na. matarvM r»wieo»«. 5csómim. rnm* M#*hor oíort#9J68 269 0782 G*v»«

261-6603
A CIO COMPRA —
TV cor, vídeo, som, até
parados Atondo hoje
t 232 • 1 336 488-
1032

COMPRO TUDO
242-3569

fctufcor*
Oxtw tf liem* K' TV C&

Ytjmx Sem. fogtVv D*co* *«c

A COMPRA TV - A
cor vidoo/outros pago
bom em dinheiro ligue
agora 331 -9038

DISK (EUROPA
PURIFICADOR DE AGUA

Vtndn
A Tk.-mcj i L.jjí

«InubçtoJ íipB
Imadiét i

•*2Ír" 3t>a-6Jia
3®2-®«0T

PVAN TAO 447*3161
Entr do» T'Aa Rio». 93

b»l« 303 • Frogu«l»l«
PURIFICADOR

DE ÁGUA

(EUROPA)

BOX BLINDEX

PAGTO. FACILITADO
PAINÉl EM ESPELHO
TAMPOS DE MESA DE

10 A 20 mm
•ORÇAMEVTO-ADOMI-
duo

VIDRAÇARIA 24 DE MAIO

RuaVrteeOwftdeteo,272B tf 281-1179

¦>
S1SAMOCom. I I#MÍ

A>mú'lo« •^bvMdírtplo«»(odmMo»»:» «ot» m#dldOimort#iro
W < • '• wmo »tv»a*«<n lomp' or^«V»
T*l.t 371.7SS>

ANFRA 252-0724
FORMIPISO
PISOMIX
NOVOPISO
PERSIANAS
TAPETES

FÔRMICA PAREDE
PAPEL PAREDE
PINTURAS
TABUA CORRIDA
PISO METRÔ

RUA DA RELAÇÃO, 85/10?
¦ TOPA* m-99?»

AcaiU^M 5a créditoPLANTIO MOJI
20S-7BS1 • 735-mil

3S3 8728
SHOW ROOM

Ava ao Cmn, H4/ÍÜ(ür *• OMW.mV7tl

LIQUIDAÇÃO
CoM>n«t TracJ'<;»onai^ o
RomAnt»ca* um 3 vo;«

Cotbrn P4.t«( CortíTMI Po*d> \Partiana V«Í!«:4J Ho^roota'
Vontlfl o Mnnutorx;Ao

Piao« o C«rp<itom
Talaj 2OO-2940

27Q-002B

f ZOMPRO^
I AS CONDIQONADO I¦ Omswi ii JMI V«nr9 II MMM ><riri» *W hn?. A Icm we • cm; vr. ¦
^ nruwMi

PIIABÓUCU
SBTDU COMPLETO
PAGAMENTO

PARCELADO
EM 2 X IGUAIS

CR5 16 500
c/gaiontia
instnlado

Trav Almonnda
Lucas, 20/22

Contro • Nova
Iguaçu

TEL FAX
767-1291

/panasonicN
I VktM • *»*^cx»# co- IA.M*VAnrw» II oto#« R» II t-Mro Sj tic* II is»-ro?a J

COMPRO TUDO
242-94 li

ACO»»OCON. M LAVAKCCLAOIIRA. CO TVCOR SOM VlDEO CTCT. IIMMl

VENDO FAGUEIRO PRATA
FRACALANZA '.10 p«s«n,novo rc*« ca«*í CR* 110nwTtí 236 6469

Livros/Jornais

Revistas 725
AlO IIVBOS E DISCOS IP— Uvnsvc no ramo.
compr» * «wwh mínimo100 S* Joio
COMPRO LIVROS E OIS-COS Ihado» b«W»oíBca co;,a*i*t maçonaria wot»mmo ? »orrv»nte* tf4331 6323
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C0ZWHAS
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I FORMIP1SO 
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Arte nas Salas
Niterói vive um momento cultural importante c está

cheia dc novidades de peso. O paisagista c pintor Burle
Mane a ca ha dc concluir para o Teatro Municipal o pano
dc boca do palco. Os estudos estão cm exposição na sala
anexa ao Teatro. Já o Museu dc Arte Contemporânea,
um projeto dc Nicmcycr, esta sc preparando para abri-
gar grande parte da coleção dc João Sattamini

Ha mais: no próximo dia 17. a cidade vai abrigar o
"Arte nas Salas", que reúne d a profissionais dc interio-
rev entre arquitetos e decoradores l ies düo suas inter-
prctaçôcs para dc/ ambientes iguais, localizados em um
único andar dc um prédio comercial dc Icarai

Fntre os (kstaques, um consultório de psicanalista
executado pelo arquiteto Antonio l.tn/ Messcdcr. Beatriz
Carvalho vai fazer um escritório dc advogado c Marta
Ribeiro e Niurilia Kitzingcr vão projetar o atclicr dc uma
estilista Mas não vão faltar lambem escritórios para
executivos. inedicos c outros profissionais. A "Arte nas
Salas" fica na Rua Miguel dc I rias, 77, Icarai, em Nitc-
rm.

Pintura

As pinturas de Sool» Mcttrau de Olheira CMbantc
rstio cm exposição «té o dia 20 dc agosto »o "Clube dos
Dccoradorts". O endereço é A». Copacabana, 1.100/201,
de 10 ás 19 horas.

SUPERPISO E FORMIPISOPERSIANAS

^ 26Q-395Q

Toda correspondência para aisthosis podo ser
enviada para JORMAL DO BRASIL, fdilona
Casa e Decoração. Av Brasil, 500/6" andar. Sâo
Cristóvão. RJ — CEP 20922-97

As últimas

novidades

para o lar

Hoje 6 o último dia da exposição
"Modelar". Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a mostra traz todas as novi-
dades para quem está montando ca-
sa e quer preços abaixo do mercado.
Um eletrodoméstico que limpa e es-
teriliza apenas com vapor; giz para
matar baratas c outros insetos; ferro
que passa a roupa no próprio corpo;
e varais removíveis são algumas das
novidades que estão nesta feira, uma
das principais do ramo no pais.

Cerca de 180 expositores ocupam
os 12 mil m2 do pavilhão central do
Riocentro. O setor movcleiro apre-
senta produtos do rústico de Gra-
tnado até o futurista. São móveis em
vidro, madeira colonial ou pedra ar-
dósia. puffs importados, bares, ca-
mas giratórias e sonorizadas, trili-
ches e quadriliches adaptáveis a
qualquer espaço.

Os visitantes cm busca dc peças
de decoração vão encontrar unia in-
Unidade de opções: persianas hori-
zontais e verticais importadas, tape-
tes persas, orientais, israelenses e
arraiolos de Minas Gerais; artesana-
to, quadros e esculturas; c os últimos
lançamentos cm pisos c revestimen-
tos de paredes. Também estão à ven-
da cozinhas planejadas, piscinas,
saunas portáteis, churrasqueiras clé-
tricas e a gás. aparelhos de ginástica
e outras miudezas.

As crianças foram lembradas,
porque entre os vários produtos pa-
ra o público infantil destaca-se o
miniparque "Aventura Número
Um". Importado da Alemanha, o

parque é composto por tubos de
PVC. com acabamento arredonda-
do. para evitar ferimentos. A entra-
da para adultos custa C'RS 230 e as
crianças não pagam nada. O horário
hoje é de 14 ás 24 horas.

PEDRASCORCOVAOOAttifymxm (totf r.o*«»•){»*<) To*rv<S a WmH»n#Q<#mio íü»»k;« «*tc
MAIOR QUALIDADE PELO

MENOR PREÇO
Eatr. do Tlrtdiba. 367

Jtc*i«p«gat • t«iy»A« m-ft*

EE
MTHII.rUrlJT
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¦ Curso

'Designeis

Week'

Atenção profissionais liga- :
dos ao mundo da decoração: :
chega a Sâo Paulo um dos :
eventos que vem obtendo êxi- •
to nas grandes capitais do j
mundo. Trata-se do Desig- j
ner's Weck. Ou. na versão •
adaptada ao mercado brasi- •
leiro, "Semana do Design". :
Desenvolvido pelo Centro dc :
Moda e Decoração do Se- :
nac, o programa é voltado :
para arquitetos, decoradores. :
designers, estudantes e o pú- \
blico interessado em conhe- \
cer as diversas tendências do j
design. i

Essa proposta de aprendi- \
zado é inédita no pais. O pro- j
grama é dividido em duas •
etapas. A primeira delas •
constitui-se de palestras so- j
brc a história do design e as :
diversas correntes contempo- :
ranéas, conduzidas por Ma- :
ria Helena Duque-Estrada, ;
jornalista especializada cm :
design e Vitória Gomes, ar- :
quiteta c correspondente in- •
ternacional de publicações •
dirigidas ao setor. •

No outro módulo são de- •
senvolvidas atividades prâti- :
cas. Os participantes visita- :

rão dez dos principais ateliers :
c showroonis da cidade. Nes- :
tes ateliers, os donos conta- :
rão suas experiências de ira- •
balho. apresentando peças e •

relacionando-as ao contexto •
brasileiro c internacional. O :
programa 

"Semana do Dc- j
sign" vai de 30 dc agosto a 3 j
de setembro, de 9 ás 17 ho- :
ras. Informações c inscrições •

pelo telefone (011) 263-1311. ;

Passado próximo
Um loctl com 0 gostMw de màqoiM in

impo. A»im pode «er áefíw4a a tofa dc «rio-
sidwks Passado Próximo (512-2323), criada «
dirigida por Naacy HarMdo, ama americana
<fc Loa Angeles, diplomada cm hmmm(oi tatt-
no-amerkaDw", que prefere mamar ar» caatar
a Matéria e pamar adiaale oa objetas <w
fazem parte do acervo deste aovo aatíqnario
carioca, bem Informal.

A loja, localizada no aovfesimo Gávea Tra-
de Center, é um achado. Com projeto de
arquitetura e decorado feito a quatro aium
aor Leila Teixeira Soares e Daarte EspWtfl
Santo, as cores a«Murquwa, amarelo, m-W
mefto e verde^hnio se misturam harmeaiaan-g

estantes e até amnaH
construções de Santa Fé,l

1'Novo Méifco (EUA). ^
I A lista de objetos vai deade rádios dot am»
130 e 50. máquinas fotográficas dos 20 e 30,

brinquedos a píHm dos anos 50, pamaado por
I ferramentas aatigas e caixas de madeira, além

d« méveis e pequenos objetos decorativos.

:'r

SOL DB VIRÃO* Vortical t«c*òo * Parnnt * Vvonxmna * Corlinn japonwa' Mofirornji a*ummto ' Portns —ntooadaa' IWui W' ^Kuran, MC
RrB0,rcTw 225-6209 mo»; SeL- 577-4710

Humberto Tecidos

A Humberto Fecidtw (521-4445) aca-
ba de ganhar a representação da San-
derson, a maior fábrica dc tecidos da
Inglaterra. Esta semana, a loja do
Rio apresentou a vitrine com os no-
vos tecidos, idealizada por Bebei Kla-
bin. As coleções Opiicm, Small Rooms
e Slripes, lançadas ainda este ano para
os ingleses, já estão disponíveis no Bra-
sil.

A Options é composta por 21 temas,
num total dc 105 combinações que se
casam com facilidade e revelam unia
riqueza de desenhos e texturas. Os fio-
rais e as frutas são os temas que mais sc
destacam nesta Itnha da Sandenon.

Para os ambientes pequenos, como
salas íntimas, quartos e escritórios, os
clientes podem escolher entre as op-
çòcs de tecidos da linha Small Rooins.
Cores suaxes c desenhos delicados ca-
racterizam esta linha. A Stripes vem cm
forma de papel de parede listrado, com
tons beges. rosas, verdes e azuis.

Alguns tecidos da Sanderson sâo
impermeáveis e possuem a referência
FR (Flame Retardancy), um processo
imposto pela lei britânica que retarda o
alastramento da chama cm caso de in-
céndio.

chuvfjro 0% \

3.199,20 
) ;I,,-,,,,,,,,I fFim

Cor^furito para banheiro

pi 3.936,

n Tanque Celrto Branco Hk.

W Tq. 01 (22 Lts) 4a378a00A Aia ia'XX stiD( a^  157?^
fliq.18 (isus) 3.844,00 RBf

5.500,00 lBMjiHSMfiEPP

NITERÓI7190770 SÃOGONÇALO712-2755e712-2917 ALCÂNTARA701-2138e701-0335FAX71S0406e701-1148

TATüí
PISOS EXTRA 20x20GERBI

PISOS EXTRA 20x30

ICR
PISOS

KLACEELIANE

Aceitamos C.u toes Cfedicáf<5$
Drners Vis.i e Aniencan-cxpressi,

OUTROS PRODUTOS
Revestimentos, Louças. Pisos e Metais INCEPA - Tubos e
Conexões TIGRE - Tubos e Conexões de Cobre ELUMA
Aquecedores KENT e KDT - Gatreteep/ Banheiro - Metais
F ABRI MAR cromados e coloridos - Armários e Espelhemos
CRIS METAL - Acessórios para banheiro MOLDENOX
Metais e Acessórios ALÉZIO - Banheiras MULTIMAX E
OUROFINO - Cerâmicas: PORTOBELLO, GYOTOKU,
PORTO FERREIRA, CHIARELU, ORNATO, SÂO CAETANO,
TUBARÃO. INDAIATUBA, CE USA E WENZEL

REF.213/713 _ _ _
721/722/723 408.00T2AI72Í "^WWfWW

20x20 EXTRA

440,00

20tx30 EXTRA
NEVA/AflNO
SBWTAMB 376,75

;,!S' 
?445,50

REF «8—408,10

^ — 
333,85

297,00

465,00
GÍVMTO 434,40

QUARTZO 518,40

TERRA 519,00

Cof^unto para banheiro

3 pçs várias cores

Topézio (Celite)
Ravena (Deca)
Flamingo (locepa)% 3.936,00]

34x34 EXTRA
GflBB/CMXI
PSAi
TAJPeOJW

eucK

41x41 EXTRA
DtAMANTE

PÉROLA 

RLO 

SLEX/FLASH 

Tanque Celrte Branco

Tq. 01 (22 Lts) 4.378,00
Tq18 {18LIS.) 3.844,00
Tq.22 (30 Lts.) 5.500.00

D 531,00

690,00

801,00

694,20

774,00

690,00

679,20

1

I.

Entrega Grátis para todo o Grande Rio, Cidades Serranas, Região dos Lagos e Macaé ?

a
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^B r?w»i**»aHB ¦
poodle toy anao - u

^^^B ^^^B BIBBV ^B cor a com
________ ^B pad*g»e« no local

mmhM vendI^Ie filhotes
¦¦Bi ¦

^^Bhm ^B — Gatmho*wan-*^#-*
^^^B ^B dim varmifugadoa trata*

|flHfl^k ^B ^B^^^B ^B po#»
I 

v^S?®^E h(^oMALTts
I »«»»«»« m*> ^I rrvfogadOft. v«nn»dc* MtxiA

MESA DE JANTAR rtui rtc rieu ci mete ii 
" MPL^s ¦ rjSHMW. "* p^u** p«ii*>"ot t

B«m *m crlttal com dctattM BV CAMA DE CA8AL EUETEII. V^4'r«|| 1 ^W|k it& iiea
| (.to d. .^« • kxmrto d. mi. iu. T.mpo *5ZS!!^Zl\T£rZ*-S?Z2fi5i -:! 

m ———
I ^US^iaSSSSiaJSiK ^,c5»^ag°«lp°'crt 

J71<0'00 
BAn „PAHHA m ::Mm Jardinagem 760

I bHMhB^ J^j^Sk u «-SS?iSSS^JSSS?,?»«,„ /I f-~r^=-l

I ^^wMoooooPofCRS92-i75'°° iH3BHBBL ^c^cw7s,S2o^o $63,245,00 
^^bb i 

m,^"7l™ I

I 
hb^ 

b ' f ^ 
^BB .—A Ma/co M6v%i» pouui umi •quip« I^cn4ca formada po* B /V Semcos 765B pfo)#«t»t«» • decoradom^elim, netixaknenle, d* uma lm«oMi r .. || B ^1 AgM^WBB^BB »Atoftca com om Haff capu da o«*rrar a vooA o rwc*tt4rto n« B B /T>v ¦ (TV /|1 /a\ fRNi^/^V M 2mm i*4 'v\9^PIQbH tAQUEACAO VERNIZ PO

B p*rf*aaalaborft(Ao d« um projdo. B B\ , J^k |n\/n| //V\ [3c(( f'( JJ _  <^?- /.V^iflQI IJURETANlO 0<.»p4 ate
I Em lodo o (V> d* Jwiro, (6 a Mwco Wd~w pmta um mt^o H BbHH lWiy«il^^^|y GRANDE FEIRA A/'^vi^l^l sao'-imsf"^^^10 

T°'

B I r©l«ov,,,:,crco, DE TAPETES ARTESANAIS ^-——.j^
B iHhHBHBniM " '" FabriMvao propria ,<t£V3?T .i. ><B LAVA'BOtJ
I DtpartamtiitoatDwonKa^^ FABRICA: 77t»6769 • LOJA: RIO PETROPOUS, 42M — 771-0188 COLCHA8 E CORTINAS iflB&L. r".^f*^." 

~^Q

B TUUCA COPACABANA [KKVPKT»6f,ou.s| LOJA: R. BARATA RIBEIRO, 503 - COPA - 255-3048 dob ¦irfH« JUS

CRA.Mfl t.M PLACA
CTAPLTt ROLO
TERRA ADUBADA

PASTOR CANADENSEBRANCO FifhotM puros.orKjam importada f ar idadoBeió/a a ouarda Tol 742 6289
(Twoaôpoli&)
PEIXES VIVOS Atovinf» tadolioa. tan^baqui pacu tanibacu catfífth carp»» e camaláo mAlèata T 393-7726/393 7266/ 779 1289
POODIE TOV ANÃO Timoa». cor abttcô a t*anca. com
p*x1iQ'04 pait no loca* Te»
325 0167
VENDE-SE FILHOTESVactnadot Rott^HlMr « Bo«w 342 6239
VENDO - Gatinho» wamww
cki 45 diaa vwmiHjgaòos trata*
t*^«tfooo 596 6769 IVETE d«
po«» 10 hora»
YORKSHIRE E MALTESVando lindos hfhote» c/ p«di0*«« P»< Qtonót c-ampeAo vwmifijyado». vacinado». «audAv-wH. paludo». paqoono» T265 7660MESA DE JANTAR J

B«m wn cristal oom datam* ¦
Jato da traia a formato da mala lua. Tampo
oval da 1.00 x 0.80 rrrta. (aapaaaura tOm) am— -* — * — a ¦ rei fci A r¥i amim AAÜCfttuM DUOtMO wTwTI OOfTi CWUenS #fT1 jltOda arala. Cadaira» Opdooai*.
Da CR» 36.800,00 Por CRt 24.670,00
ou 2xCW> 14.300.00

CAMA DE CASAL EUETE II.
Aoabamanto am laoa ou vamit poüuratano.

Da CRt 53.800,00, Por Crf 37.140,00
ou 2x CR» 21.380,00 . BAR ESPANHA

Rapoírrta • »oft»ttcaç*o
oom muita aoMadada. ^Oatalha am dourado.
Buménaçêo Intama oom _
aapalhoa a pralalatrai ?am criftal. kitarky V
NpAçoio § b#m í
dimandonado. Todo am A
mogno oom aoabamanto *1
am poüuratano oom tonai idadas
variadas. Banquatas opcional»
Da CR» 407.000,00
Por CRt 247.000,00

tvrmakU CHi 16000 m* ¦
SAo CnrVx CR» 145 CO m*liMúrt CR» 100 00 m-L«uua d^frto
pj O 0#an>#0o SAo OrVw
T 230-8916 -966 8255Kntragamoa IOÒO o Pai»

SOFÁ DE CANTO 5 higaraa oom vftria*
modulaçdaa a madidaa opcional* idaal paraamblantaa paquanoa a aatratto*. Eatrutra a «tpuma
oom garantia da qualldada. Muita» opçdaa da tacido*.
Da CR» 127.800,00 Poc CRt 92.176,00
ou 2x CR» 83.000,00

CAMA DE CASAL IMPÉRIO
Acabarnanto axduaivo am parpamlnho resinado

Da CR» 88.700,00 Por CR$ 83.245,00
ou 2x CR» 38.380,00

Fornacamot. píantamo».«loculamo» jartJtn»
PMONMUlTOá.

aS1-1B7«
331-«4 7 7

PROJETO GRÁTIS
A Ma/co Mòvaí» po»»ué uma aquipa técnica formada por

pro)«4»»t*» a d#co*adora», a»4m. netuntímenle, da uma imantai
fábrica com um »taff cap«u da o<ar*c«r a você o nac#»»4rto na

p#rf»rta a4aboraç4o da um projato.
Em lodo o r*o da Janairo, aó a Marco Mówaia pratla um aar^o

tAo compiato a atpaciakiado como a»«a.
Faça oo» uma vWla a comprova noaaa quaftdada.

laoueaçAo VERNIZ POliURETANO Or.»p4 ateCom Imo acabarrMK»?o Tal590 4119 Sr SilvaW GRANDE FEIRA
DE TAPETES ARTESANA1B
Fabrioaçao própria a

COLCHAS E CORTINAS A
Sol» Mad^da iQW

¦ Kd 1 MOVI li I 01 COS AC OI '.
B \&Jf A -01M IW M M",

FÁBRICA: 771^8769 • LOJA: RIO PETRÔPOUS, 4299 - 771-0188
LOJA: R. BARATA RIBEIRO, 503 • COPA - 255-3048

LOJA: R. CONDE DE BONFIM, 98 • TIJUCA - 284-8191

Departamento de Decoração
TUL-CA COPACABANA IKKVPKTKÔPOIJS2040499 235-7441 7714)186

268-5073

6 ? domingo, 15/8/93 CASA & DECORAÇÃO JORNAL DO BRASIL
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CHURRASQUEIRAS, LAREIRAS

ESTUFAS E FORNOS A LENHA

à&e&*

\0 
A PIONEIRA ,

\f™SUAW$<>

°0«60xX0°SX2'a0 '!
'¦00X0^'3'20 I
'•20«o"x%3f ''
1'50 x n 7o -

A CERTEZA DE

UM TRABALHO PERFEITO

COM 0 MENOR PREÇO

MAIOR GARANTIA E

UM ATENDIMENTO DE

PRIMEIRA QUALIDADE

DISK
CHURRASQUEIRA
^ MILA

EZ223 717*1953
ALAMEDA SAO BOAVENTURA 690 LJ lOI
(A lOO metros do Pedaqio no lado do Horto) Fonseca

feí' >.v

LAREIRA
MILA

Nlter6i

SHELBER decorações
1"
í
m

' P#m»| * Rok) * Ptrtiana Vartical am |uta at*c«do» * Cortinas sob madkla * Porta Sanfam PVC • CONSERTO EM OERAL
PROMOÇÃO PORTA SANF0NADA

g 293-0133 axSSioifito

ESTOFAPÔft ÊUDES
• latr r m;Àri trr c«xro • ^ri*

Wvrjc ric*» r*» etcr» Un«^M 8*iâlrt.'»«
AneflftM ô» t (Curo
237-4476 j*"O«C*.mih.

Ru« Õomaa Câmara 1 Jt k»»« li
t coMi^oMdsa;

• PISOS • REVESTIMENTOS • REFORMAS
• pavilio* • »uporpi»o • vinamipfcao • rodapé •

dtviaòrtaa • pintura • lôrmica pnra parado • «yntoko
• afttoaiho • tapeio» • carpatc • unifior •

marconaria am garal • papal da parodo
OUÇAM BMTO MM i

p aniAo «APado o domingo
toh 278-0088 . MAURO.

REDES DE PROTEÇÃO
Protoja vnj filho, planta* a animai» in»tatanck> a

MELHOR REDE DE PROTEÇÃO EM POLIAMIDA
am Área». |anal®v vwaoda» o prtcináa

M0MM/24«.»323 — planOo

• a m aa aeta raaae* TRIPRESSURE

' fíjndononwnlo owtewófca' Pequeno t Sümoow' Simplei, Econômico t de fácil
imlolo^óo

TEU (021)592-5096

Confecções
Vestuário 730

^lúMomôíiTUÊOMMÍT^
\ Sotm*mi t pMota. ttrwmo* banem p/ArvMtno m
| put. Itmpos d* m«ui contoiat • outrm ptçmt
\
\
s

tbrcorttrvtt g fino fcabtnmHoMormororia Partenon
rua catumm, n • J

(Em frvntm a Igrmj* N. 5. S*tf) I

^ ^02-2263/502-2264/502-2K5 J

ALÔ BEBÊ Botwi. protuic*Wx>Col. capa cartmho conjunto2 pwçat macacia ate EntrnooFacilito paoarrwoto 5-42 Ét9/6
CIASSTVINDE JB - 0«da MtlOu«m ou« co^ijtmf Ond* níàQxjffn cw v*r»dt*7 690 6622AAíOC* por tlVcr* O» 2' $6* la«» p*« lodM at at3aç«l*% 8®*at 19" Par« »» ad<^«8 d» dorr+n-
go » 2* tort *è n 20^ d» wiuWr» Séba<>3 fiJM B>' *» n h par» »môK*o d» dcirww ( »t* a* 12h
p*» qwá&m OOP*

MEIA MALHA
MERCERIZADA 24
Branco

CRI 639,00/KQ.
Taü 339-4888

339-2918

FORMIPISO
* VINAMIPlSO * PISOMIX

SUPERPISO * TAPETES EM OERAL
* LIMPISO EM TÁBUAS CORRIDAS

OUROPISO EM TÁBUAS CORRIDAS
vulcatux m Mm om pamm

R. Ipilnngan. 31 • M Boston
Tols 336- 7805/331 -2690/331-790S

SCARPIN ITALIA-
NOS — Finíssimos
vendo n° 37 à 41 US8
25 Tol 226 0005/987-
6513

¦^^^^FMRTINMJAPONISA6

(unmu. NMor« >—nni i.aao.oow» Laouaana oowma oow muw
COHTMAt VBmCALHOWIOMTAL

LUAM ~
picoraqao jaMBflmmiJi

Classificados

Todo dia no seu JB

Para anunciar

580-5522

JORNAL DO BRASIL

PARABÓLICAS
aaalMa*1iuaa"75 9C0 00 MOÍ'—'SAT JSÔrrt3-3 900 CO 0YANCÍA 290m•36 900 00 STABITA 286m

221-3672 » 224-9774

EST0FAD0R LÍDER

F^rQacak nícracncs e aodrcaDos quoquer l^» de escÃsdc.
fawo orfaa de toda » aodees.
' Meta e etv/ra qpdtfc

CsawogíHiiFaeülfipa
T8t! 238-8648/266-2175/2384355

PISOS
MADEIRA
FÓRMICA

* LIMPISO
* NOVO PISO

* TREV0PIS0
? FORMIPISO

PEDRAS DECORATIVAS

I

a Entreoa im«]iata
a Grande *artadaòe

itan* • tamanho»
dia 18/08

ArdOaia cin/Ji 40*40 ©*p
Afdô«la vordfl <0«*0
Arck>i»ia prota 40*40
ArOôaia forrugom 40*40
Grnmio p-'jnrdlm 40*40

165 OOn-»1
290 OOoT
296 OOm»
ZOO.OOm'

56 00UN

Ealr de ttaipu. 3003
TCLK VINDAS

709-2525
709-9598

irfUI.EPDW
KtMimuini

noioçlo
Irjrt i {Í;i 1W09 «t.1 fctta«'! ti« »'«l* ito !«at*r * fcíi ^>0 'iC «J Cac» i* i »M íuiX aí Uatfirw «n arKrwiM tw<9>< ii« m. meu

PRODULAR toldos e coberturas
Pt»*vana» ¦ Vart HfX».* Poria» San^onada»

11*

Síaior^a co*tu'* ikotfôr^a
ToKJ«>» novo»

msnotos^iujos 'L^
'«aünncg

PORTAMATIC Autornatuaç4o portôM garagem intnrfon». c»Ki|ral por^ria Ort^a^wto» iwt) ctxr-íyon>vko T734 1261 R»o Nitorí*. RogtSoLago»
REVISÃO GtRAl MAODRASTEMP AOWM* cn» 10m»l(tampo bnvt»rJo) »r<lui hibnfkcacÃo Garantia total 233 4í>02

I

290-2297 / 290-6548 RUA URANOS. 1410

JOKNAI. I)() BKASI1

8INTICO
H Wi »M« De•r+W tu «.-CM ,J»!» tn -Wr-VT r vWh Im !h'i Intri, V UMru :i)4;w ÍU >uaou ia»^o»;«

ROUPAS 0A FABRICA ClÍOX DESCONTO 3 «*ím*
ço» p' woma a^treo* T 28QÍ730.' Í80 M99/ 761 471S
VENDEDORAS SACOLCIRA5 G»ar»rt* oç*»w«UK>*vwrxia d^ata hr>No t*»U>éro44>»4o fr*<*w tApftal oe*gw cr• e{w-érr x» 439 292a Gt*i»

Festas 740

BUF?fT IMPERIAL R«^p
C<Sw« a*to nív^ rrw^u» chá f»>08,t»v a**4 Í>» ca^-ao-HfrwnjM««. «aé'jadca f>no» T
261 4039 W*Í;J
CERIMONIAL DHEAM S
DAV Tudo p' 8*^i h>»i» v*OKlu*** (Kl IJUO %r»c4 KX,fXXJ T
270 ft©6â Maroato
CLÁUDIO 5 BUFFET ^*pe*vart 250 md p (*nt.M • *
nrro% *wr'.»;n comp*oto «n
Ckivrxio W4^í*V>I aTo» 372 7142 L CUod<»
COFFEE AT HOMEaAaoar^o a <*%©«%»*da C*'a d»(.'«•.« cV> C*'a ds manhi
Qv>*»ijcn v-sn/vo* rfc 20®1093 An» CiaMd*a

Janaia*. porta* p/boa. Qrada». Uac a«t CK
•/comer Paoarrwito t».efct*do

FULOORAUTO
aiB-yill/HS-IOe4 llaaUn^-l.—

ESCOLHA O MOTIVO OE
SUA FESTA Faço a dmeora
çAo t»nho Ml*o p/ aíuotwf na
2or%» Sul 261 552S bfw^a
EVENTOS 15 Ano* Owamanto» Infantn Da »mpnnaaO"jafv/amo» U/W»t. da«ya
çJk* tiJmagam Lanyf a L»*v2» 4038. 24 7 BâM
FESTAS ALUOO Batr*^rarr. c»t:o ^u.-t>nado atUd»n.bufNcardo no cau. ate contaM»u loma <jo«i ta^amo» laiia^-sca
2 .*•/ 577 4048 An» 5771347 RaquaJ
FOTOS Ê FILMAGENS
COM ABERTURA COMPUTADORIZADA — fd«g^> «KKVfUxAo t Uv» Oaío^Jí A«rV1DEOMAR 264 1 375
SAlAO fESTA R.l.yo.»;*,tom. otmx>« mtviçoi a cond»còw* At#>*t8mo8 cartí"?» crAí»to (t*n*da) L • coofw,i325 65W 493 7107

Animais 755

¦<

A PARTIR 700 M COLOCAOC

ALFAFA CR# 27.00/
KG • Tol 589-7255
BEAGLES CnacJo m<* w»''/ad» >»*T*la p»Kfr^»r>«c»i»> Oa f.Pv>tt* t+gstfitdc* Trata»
268 e-W! T.jiKí
CANARIOS ROILER ÜTmanta gould. rcwnLw naç<>N8
m#v had njrrf»wl l>vMw"martamaí Pnxnto* rv' c*v*r T
294 5606
DASCMUND PtlO DUROfi«nota» com «m rra» VaodantH 62B2
EXCELENTE 0P0HTUNIDADEI . I»- L*4o Ret-*xVaca». nov»<Kat t-:^'iw POPC criuMia* rrm%tca» 21 0893. 15 h Rac»nto (ipo»<ôa»T (0243) 54 6192
HOSPEDAGEM PIATZ P,CÃES Poocoa can»» po»**brf«tandO rr^t »t+nç*o R#c»aaç4«j a aí*m«nt «xfr* •dua* -
rada J»ca^Kx»g\>é 343 1024
JERSEY VACAS - Com
pro Tistar (021) 286-
8595 c/Sr S«que<ra
MAST1M NAPOLITANOGranda cSo da guarda E«caia«^ía p»d«çp#a Vacinado» aVa^Hvfugado* PM no «oca*
Fií*>ofa* cm?a» • prato» c/ 60da» T»i (0246! 51 1916

n

Casa e Decoração

s r;

Cuidados no jardim

? Confirmar om dado» 08-
mAUcoa aobr* o jiiBiii a
Mr plantado è Xmrmtm ea-
aewdaL Mae, dapota daata
providência, raata ainda
UantWfcjar a* o tipo da aolo
tamtoém é adaquado. Ou»-
aa eenipra o aolo, «mbora
Mrtü, ato aatá preparado
para o plantio Imadlato,

ou aoldas axoaaalvaa.

I: fácil identificar o solo.
utilizando uni pcagòmctro
(à venda nas lojas dc jardi-
nagem), com base na escala
que vai de 0 (nível máximo
ácido) a 14 (nível máximo
de alcalinidade). A outra al-
ternativa consiste em enviar
uma amostra para análise
cm laboratório. As condi-
ções ideais para a maioria
das espécies vegetais são en-
contradas cm solos cujo PH
varia de 7,5 a 6,7. Valores acima ou abaixo indicam solos
que precisam ser corrigidos.

Para excessos de acidez recomenda-se a adição de calca-
rio; já os altos índices de alcalinidade são reduzidos com
acréscimo de enxofre. É bom lembrar que a natureza do
solo não pode ser completamente alterada. Afinal, a terra
de seu jardim é um produto de transformações ocorridas ao
longo de milhões de anos pela decomposição de rochas e
acúmulo de detritos orgânicos.

Arvores como a quaresmeira, o manacá-da-scrra e a
castanheira, arbustos como a camélia e gramineas como a
grania-batatais, apreciam solos ligeiramente ácidos. Mas se
o solo de seu jardim for mais alcalino, produzido geralmen-
te pelos calcários, pode-se optar por cravos, margaridas
entre outros.

<--. " IBto'*&¦iA-'

IE!

IDER
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PERSIANAS WBEM
EPORTASSANFONADAS

n * s ' * * ' s

nriiciAàiA urmirii PORTAS C CWWflf SrXI »tn FVC
IIPtMiANAHOfttfOtfTAl Ümi.

DmiXO

CORuNAS JAPONESAS

noto

mme>

oMRmbbHOBL IflBEPI

¦aumDBUSB wwEwiq
Rua do A €K> • Lota. »*o|a • RJ • Tal.: 206-1B98

205-004 .' - ggs^gog - Pau: Bgg-17g3

I MARCEREIRO I
LDSTBADOI I

I LAQUEADOR I
1v*fM C**.M* tato*r M> ¦'K^rm i**5ti ' ucwm St ¦I* t4*Wl*l pmh Utfrtfc Wi%4 ¦'hp* thf «*»»••* M« V2«7442 ¦Dta a Notts ¦

A < l itAMÜS C AWU <{ S
i »» i kl oito TAPETES PERSAS

ENTREGA RÁPIDA

/

<J§^

TFMOSlAMBtMBBJBn,
nvuw

KS rzj^nnniiunsm
0,60X0,90
1,00X1,50
1,26X2,00
2,00X3,00
2,30 X 3,30

S 36 S 59
$99 $149
$195 $249
$ 430 $590
$ 650 $650

$ 25
50
85

1269
1349

Tf MOS lAPtTIS ANTIGOS COM CtRTttCADOS
UfiUl
UIHQá.-

IOJA1
MAGIC ORIENTAL RUG
OMNI MAIL 11095
UPPfR MAU NOCIJOJ C PENNtY
TEU (305) 358 7024 • IEIEX 49J ?397

COM * »»»l«NVkçAO IDISTE AHUNC©, OfOCSCONTOADCiCWMl0*OiAl
IOJA2

CALLE T5 ORIENTAL RUG
1490 BBCAYNt BIVD

CAUE 15 AND S6CAYNE
TEL (305)37*3976 • FAX Í»5)3750t5l

COMPROWEST1M0H0USÍ
BRASTEMP IGELADEIRA! E ARCONDICIONADOSP»o praço |uUoEa*o»ii— pe>1 9pnco djGaranti* • 1

contanotTroco Q*»rmtwf«bri Ou ChapaTi«h#4Nwnc* tomtiOftMtKUKte
157-5299

Obras

Refonoas

COZINHAS & ARMARIOS EMBUTIDOS

r 
n

El

/VADC/SMOSAÇâOAffiADO
FABRICACiO PSÓPS1A
COWfNSADOW l-QUAUOAOC
MOGNO E CÍHJEtRA.
tótMKLAS EM DIVERSAS CO#ES.
PROJETO EXQUSIVO GRÁTIS.

C ABANA DECORAÇOES
3MMm50%oJ>DM<tt IcO^WANEiADAStAIMÂIOSIMtUTCOS

PCNHAi Av. BRÁS DE pina, 703 Ui351-2362 & 351-0424
BARRAi CASA SHOPPING BL H SI. 219 TW.: 325-1288

MÉlERi RUA UNO TEIXERA, 15 TW.: 261-5851

[ QKSSO |
I Tetas i—o* • dBcorwiot. I• (KWmti f»no Io»V •/ COrnp II 7M 2S0< tembAm men (torn INile

COBERTURAS E TIIHA-DOS MomaQOTH. comonut.corntruçòM. reforma* c»vn.inMalaçôvft, pèrrturav
puMO, infifrroc <">»»*. mpwmiMbtitfAçftot 589 6236 Fsmyi

BOX
BLINDEX
Tampo»' Huotodo»

Cmlal bnp 4 à l<?mm

TAMPO DE VASO EM MADEIRA

MÓGNO COM POLIURETANO

GRANDE PROMOÇÃO ¦ CRS 2.000 MIL
PWTAMWTR PA EÀ—CA

TEL: 
293-3258

( Rua Aníbal Benévolo, 315 - ESTÁCIO 
J

M MATIAS
)7I lt»0 172 49)1

JORNAL DO BRASIL

Casa e Decoração

~1

^^9

Momentos de lazer

? O prasar 4a plaolna
porta aatar no Janflm da
casa da ctdada, no oampo,

çoa a até dantio doa
tamantoa mata otwadoa.

> I*
* bom
para tomar o

P®^Mf not m6wii

As possibilidades de csco-
lhas são muitas, começando
pelas versões já consagradas e
clássicas cm madeira e ferro,
e agora contando também
com as novidades cm mode-
los alegres, portáteis e resis-
tentes aos rigores do tempo.
A recém-inaugurada loja
House Garden acaba de lan-
çar modelos importados dos
Estados Unidos, feitos espe-
cialmcnte para quem está
pensando em decorar a piscina. Na linha mais clássica, lem-
brando os móveis vitorianos, há o vime sintético. Uma outra
linha, para ambientes mais arrojados è a dos móveis cm
alumínio que exploram o design moderno. São mesas, com ou
sem guarda-sol, cadeiras c sofás, além do balcão de bar com
seus bancos, carrinho de chá para apoio c até uma cadeira
giratória e outra de balanço, duas peças pouco comuns neste
gênero de mobiliário.

O mercado nacional também está cheio de novidades. A
Tubeline lançou a Linha Junko, que como o nome mesmo sugere
traz desta vez o PVC, que caracteriza os produtos da marca,
imitando junco, com design moderno c elegante. Muitas opções
de colorido caracterizam esta nova linha. São tiras maleáveis cm
branco, limão, salmão, azul-royal e rosa flamingo. Os estofados
podem ser brancos, lisos ou com motivos florais.

Já o fabricante Grosfillex oferece também sua opção de
móveis para piscina: a Miami. Superprática, encontradas cm
conjuntos completos, são fabricadas em resina, na cor branca.
Como a praticidade é a tônica deste lançamento, todos os
modelos vêm com rodinhas para facilitar o manuseio.

¦iraP9

MURO DE PEDRAS Co»torcia barrarão* marDmmorw rocha a fcoo
Tarvaplirtagam, *<wro Te4«4a 0104
RÇFORMA/ CON8TRU-tO — LagaM/açJkv prt^r*.COí mtirxm condomànoft rwwOoncuwk/ como»
cmH Sofacn* orcampnto MaUha* AAju»t«uni T 22t 1064

C0RSCKT0SE
ruuciçõcs

porta», o'»-
d«». ISCADAS,
cot ¦ RITA, 0E
COCRETO E FERRO
Eiperiíncu da 25
aoot
TBL. 714-0188

REFORMAS PM UrMXcrtocaçAo b#oh««ra d» hédroftvwrt*o««n Tattusdo. p*iturtBomtwwo *í*ikhía Tnxn nort*. óon*v» IwMKk»276 2667 (dwi/ notla)
SUPER SJNTECO - 7SZZlano MTWCO (garantido orçaimwrto wwn comtwomwio lei2t* 6816

F1XMEM
ROONPROnçAO
Ivns actdaotat cJ• sconomu wr\ «wsrxln pr*+m. (MCMai, MT4rtMLtrMM ó» l*tm mK. támmMmn rvyton cKjtèval • rmntmn-m Opçô*a óm com«
TRATAR TEU 29341 Ji

_ J

BOX BLINDEX
ÉNAC0MVIDR0
Taha»4-osoa

FAXi 2»4-ft8S1.

TELHAS 
• 

CALHAS 
• 

TUBOS
H

SUPER SYNTEKO POLIU-R ET ANO • Ptniufi. OfCotofH
çáo • l/mamooto da podra*Atando quakjoa» hora/ luoo».Tal.: 293 4091.
SUPER 8VNTEKO - Poimmuno RiMpogana. Dementou
Çôo* AjtJôm Pinmtfn Orçanwiicn Qf*!* 233-3472/233 9043/ 273 4115 (mxm)Fraocuco/ Patinho

ONDULADA 1.10 x 8

1.53...  CR* 682,36
1.83  CRS 657,46
Í13 CR» 756.09
2.44  CRJ 872^7
3.05  CR11.067,08
3.66.  CR» 1.366.99

TELHA8TRAN8LÚCIDA8

2.44x0.50 ...668.047,
1.03x1.10...* 1.416.600,
2.13x1.10 1.608.678,
2.44x1.10..770.833,
3.05x1.10 .1.794.230,
3.66x1.10 2.617.452,

KALHETA 44 BRA8HJT
2.00 CR» 1.001,70
2.50.. CR» 1.372.87
3.00 CR» 1.610,48
3.60  CR» 1.907,50
4.00... CR» 2.112,10
4.50  CR» 2.376,12
5.00 CR» 2.613,74
5.50 CR» 2.838,14
6.00  CR» 3.036.14
6.50  CR» 3.379.28
7.20 CR» 3.696,18

FÓRMCA8
Texlurtzadas CR» 2.057.00
BrthO CR» 1.754,50

. SUPER PROMOÇÃO

10 mm.
15 mm.

CR» 934,54
CR» 1.214,68

770
mRc

COMPENSADOS
RESINADOS

6 mm  CR» 516.12
10 mm  CR» 539,22
12 rnm CR» 582,03
14 mm  CR» 666,25
17 rnm  CR» 808.28
20 mm  CR» 983.59

COMPENSADOS VIROLA
4 mm CR» 706,00
6 mm CR» 934,io

10 mm  CR» 1.145,50
15 mm  CR» 1.836.79
18 mm  CR» 2.202,44
20 mm-  CR» 2.450.96

COMPENSADOS CEDRO
4 mm ESGOTADO
6 mm ESGOTADO

10 mm  CR» 1.696.52
15 mm  CR» 2.1^1,30
18 mm CR» 2.871.90
20 mm  CR» 3 312.46

7 ! *
\ .

MAÇARANDUBA
caibro  cr$46.00
3x3 CR» 92.00
3*4.5 CR» 169,00
3x6 .. ^<íT.  CR» 209,00
3x9 CR» 320,00

PORTAS py PINTURA
60 cm  CR» 770.00
70 cm  CR» 799,00
80 cm  CR» 897,00
90 cm  CRJ 1 047,00

ASSOALHO IPÊ • m?
15 cm  CRS 880.00

LAMBR1 • m2
ipéextrn CRS 600,00

</ ' . .. -

'Â s

AtSAMARCOS FKÜIW
Profaten. comtfucí^t. niot-
mat. tmttmkn ccAontmt. impa-
mftftbtk/açôa*. u**mk
pèntufat. tr*iM#çòmL. Orça-rrwnlot orAttt 369 6423
A OBRAS E REFORMAS
ConWocAo orç»rnnoto prAttt Ftn«nc»arr*»nio
Ctf Um» FGTS Tol/M. (021)262 8391 fVntAo 203 1672.

1: yíMm

SSr^

ENGEFORM CONSTRUA
CERTOI Pro»alo%. of*»vl*Ur..>n em &c*at OçomviMo
KMh. 

Tc4 2'JÒ B306 AntôOK)
m fl k% 18 H

ESTRUTURAS COBERTURAS E TELHADOS - CwnUucJki rvkvma tvtha* aA*>*M
a OaíjhV»» do aíurran»o •
arrtonio 5* CAnótóo 390
0209
EXECUTAMOS PROJETOS

Da artjurtwtuFa. «ralalatóa» cJou %1 «c»wr*;Aci Procurar Ca
MT/ Or»t. lONl 222 OM4
IMPERMEABILIZA-
ÇÔES - Tenoços. te-
lhados, rolofmos. pint.
prédios, rosidôncias
Cl garantia. Rio/
Grando Rio Financia-
mos T 273-7561

¦AICENARU
M^mm soe» medida

Lacca o *smu Troco mvmCvd rtíun» rWcwmo
351-6741Oa« 0 As 20 X*»

1

EIRA NATURAL

PAPEL DE PAREDE

(Ixrvável)
PISOS PASTILHADOS
DE BORRACHA
TAPETES NYLON/VELUR
CARPETES e
PISOS VINÍUCOS

SHOW ROOM
R. BARÃO DE MESQU1A, 666 • TUUCA
208 - 0801
R. FREI CANECA, 113-CENTRO
232 • S1S2 / 232 • 1626 / 222 • 4515
R. 15 DE NOVEMBRO, 104 U. B • NITERÓI
622- 1711 /722-0443

Marina

\^ ¦ wA^^^s^^^ioA»l¦ ¦ I I A 1 If •J}| trnW^gw Cm\ tranca haja Vj
Ip i • : ¦ ¦ I I I/* 1^**^ ftwmjk 9 C&vQmr+mtv d

§«wicro!iWT« « Irr^
Kfteoccwoora»(T0»t8 wJTSSSV aja*xo^so«MM>Q F¦ StfiAl M.60000 Ioaa^.io .
^ 30CXA3 QuCtMUEWA

T40UAPA IV NEIS0N CARDOSO 905
LOJA 107 -TEl 423-265:

0 50 10-71 !JO »»0.00uoouoo,;
. o^coro» c/«piiquos

Visite nosso stana \
naWMoòejM

RATEAN c CAÍVA DA L\I)IA

(utãáym) ^OMlHIWOUW MICO )

NOVOPISO_

PISO LAMINADO
EM MADEIRA NATURAL

PAGAMENTO EM 3 VE2ES.
TAPETE NYLON 6mm
PISO PAST1LHADO CINZA
PAVIFLEX • DECORFLEX
FORMIPISO • P1SOUNE

AMACH-PISOS E CARPETES

.234-7378/284-9241

I] JO^O DE SOFA EM RAHAN
Ijl Mesas, Estantes, Camos. Cestos •

|jjT1AKA'>. 
CONDtPC 10NHM733D (•KjuWi co*n a B. Urugvsrj*)

0EI CASTILHO: AV. SUBURBANA. 4560
Te« K* 201*0809 Proi. Nortr Shoppmq

fiM
w

LAQUIAÇ AO C<yn [.tf Ai •
poiimanto V«*r>tr. fttfilaca
txjmtMwtx i4aií*;if»u rr&itm
toto T 227-34 70/
224 7819
IPER GESSO

So voe6 quor ro-
baixar o sou loto
com quom onton-
do do riscado o
tom o molhor pro-
ço pnra olorocor:
UQA PflA Q1NTE ffi

781-1490

BOX BLINDEX

Atowdhmnto sm todo Oromlo fito
a\Wras*E)ptt«s8MBaAn««Mtui*

Crsrttoc/tmposaCnMtUoMurst
ORÇAMENTO SEM COmOkBSSO

NlTtACTl v t B * c> A ]
Rim II ó» NcoanOfO. ti • Centro.

Ta.: 717-8*77/4306
EMrads es Ralpw. UM - Naipu

T

ü «
SALA DE JANTAR EM RAT1AN |l

Codciraj dc balanço, etc.

288-7996

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8 linifm 9 fictmmmtéo O* «r*« 9 B<n S BatcuUntnt 8 Gr»oe» do torro

CIAUZAOA SM SUWTTJUW J AMS1AS DC MAOCTRA P/ALUMtNIO CfÀMjOM
PHCfiMENTO fl ) Vt/tí 1 H BOS INTStCR RAPID*/ ORÇAMENTO JtOHTtOMISO

irWSCA ¦ MIA SOMA MMBAMA SJS • K'(0. MOVO - FtX 26144tt

UOUADRIAS Dl ALUMÍNIO I FERRO
3r7YT 7V^

mttm
JANELAS • BASCULANTES O BOX O GRADEfi

' PORTÕES • COBERTURA O FECHAMENTO DE PRÉDIO
COBRIMOS OtlALQUKR OFIRTA

OWÇAMBWTO 8KM COtSPWO»m&fX)
KUA VtSCONOC DC URUOUA1,102-CENTRO-NITERÓI-RJ

<g 717-Q4BC

^VN'VlniuitAc Am
^ OOMI»«-.0% OuAtOOfR^^'M HQAAnO ^
f\

V\\VN

7*
REFRIGERAÇÃO

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO
O Ar Condicionado O Máquina de U*vw

a Ootaddr¦ Oomtobca o ComvroaJ

R.88QUEWA CAMPOS, 170 UD«
V TEL: 235-0484 FAX: 23S-37W J

» BLIM - 16 mm • Alumínio• MICRO - 25 - mm • Taslurizada
Qrmndm vmrtmdmdm dm corms-UM SOVO COWCEnO EM DECORAÇÃO"

rau seiseiCQM. CL IND. LTOA.
Rua Marqufta de Abrantos, 178- D

I OR/VIIPISC)

SUPI RPISO
? IIMP1SO » OCCORFUX • PISOMIX # V1NAUTE
PAVIFLEX ? VWA Ml PISO ? OUFWPtSO * TAPETE

• WJLCATEX E PAPEI DE PAWEOE
Sõh»4iCia,»llSi>ril»we-SéSr

Tatu SS1«4SO/SeS-1S7T

Materiais

de Construção 780

DEMOLIÇÃO LUXO
LEBLON - VOF Av
Dflllim Moroira N"
1188 grando quant do
portas do frente e in-
tornas etc a partir do
Hoje.

LAJE T t TRELICA
HaeccAOMiji— nnhdfj.» «m /4 l u;k:«iu W
CorçrariMu. 1J0 uC^itncnPrw i puH d»

Cr6 400,00»
P^aa iwíu >d s< an>e»sKanüo ilft itea

SOM CO LASER AM/FM -
D^grtsi 7 decVs cor>troía tt*r**n
2 c»in rraniúria* 25 OCO
ne 32*6
VENDO SOM PROFISSIO
NAL — !W«t furx*v\4ryV3
atju»iwk» (uri (VwcoíNoc* o ao

valo» Ut \ OCO Cark» 215
3193

CINl * FOTO * VlDKO
COWPRAVENCATROC*
TitutllSOl 1.124-11SS

R r 61 K <1 111

Equipamentos

de Video 820

MT CASA MADEIRA 7q•aia conoh* bonh^wo «amli
ç>a»«ynm Us««*r>íuta m» i
çs mm uso u»v®oia 616 1157

'"wtTAUÇÓfs"'

ANTENAS PARABÓLICAS
CHAPA OU TELAM*í?V*ei rrecm As-twjn ri» >*¦.% $p«r» <3a CH1 9ÍÚ srntMsç^o «f>CX-xlt A'jKNder-0* UXU IíKs 00GcvwvkSc* c G/srxja R« tjgu# ,)IU Ml rtluiM domrgo

COMPROV VlDEO
K7 — Filmadora TV
geladoira máq lavar
atendo hoje tel 371-
2541
FRMADORA PAMASONICPV 220 com pnrftMtoHUlo US» 700 T 393 «MS

CIAÜ4WIHDI JD O-.H nu
qu*r-> q jm* *+r«Wf tx&22Ar**<as ' ;»o» (>• »• «fr* Wt r«srs InSwt as er1-«;iW* «4tn m «'.«•>» ,1d«wi
gn e 7* Ws tf* a* 20* de eoet*(•mts SAr^dki Am ai 11 * çm 1 s•dbçJo OS t£~*~*rxfo ( «** M 1 **»
pars ou«ra •«.!«,Ao

Instromentos

Musicais 850
A ARTSOM PIANOS -
C«udA irm ap modornos
a po<|u«no» Facilita-to
Ru» Di« Farreir». 90 l«-
blon 294 2799

A BEETHOVEN PIANOS
E CAUDA — Vdct compra
R Rtochuolo 390 centro
Atem filial 232 5209 222-
2791
CASA MU LAN Cp*/Vc>»ttil pmnot índios tacUifV» nac a rrp íhjvcjs • uvvlleo/ftoi X) (Vf tíiSrHjko R
O/vkIÍX 130 2"' ar*1 252C6fY), 222 09B3

CASA MILTON1925 tntfrwrrwtm rnuve^mRvta Mnri/ e U»r« 920 Tol>64 MJ>Ô5 Rua M.Ur« GouvQ*j 8tí A T^í 755 nro
Tf Cl ADO PROriSSINALí-r.1» e« pror*H&nCM USA rva Cdsul L/"l600 fHXj 2R8 «:W52 CmSíM
VIOlAO COMPItO VtNOOTROCO Sosfit uMtJot*Tnpo#!*)o njKKrrv»»* P*qnim«o >•»(!> Tel 611; a'j#3 tvi

SUPER SIMTEKO - V^t«Xpohurataào p®*o mo*K» pra<r,t»abK»lho *or»a**o lo«âl çywk*>* 751 6388 ds« ry»ia
SVNTECO Faça Svwaco»am %*« d» cm%4 c:/ ou *J mocvimiK* i«m «oltoi n»m wiumii nn2 Sul» r,utâ li* 0181

Rolo<ma do oslolndos om goraiF ax-so mlolndos. cortinas sob modtda.Co*oc<»-«o carpolos o C-ttpnchoBAtondomoe a ckxncllto
¦ II >'mÍ

BOX BLINDKX
6 com a:

ir COLOR BOX *
TEU 580-2705
OtetribwMor Autorizado

FORMIPISO

SUPCRPISO
* LlUPtSO * OECORFLEX * PtSOMIX * VINAUtEPAVIFLEX • VTNAMfftSO * OUROPlSO * TAPETE• VULCATEX E PAPEI. DE PAflEDE* e« Cna, SIS Satnh|i SOS -Tatu SS1-04S(VSSS-1Sr7

IB 

hit mm. ssbck mm ¦¦ an m*. nam nrw, hffaa .a m
ha. Mm • uAm. (nana* w

L".'.J

^ 

r i

TKANSCOOIFICACÔESVKlacjrfita» s^jro^WKjn PAL SE-CAM
çftev t; jrrUtwAntvas ciremao
VAUat hArrmipmB Iftrrm.«láctea. lèMutm (mlwsiunaAkocataOo VlOlOARTl 2856954

Fotografia

to 830

FOTO to» Jomwmrto* tr*t»otAucAo cornexilaÓOTX/MÍ9 K)roruac4o »4»rtc*moriai^am ttstoma»l«cJ.t»>0 P>ul4p*ie^wf*ío7eT m>Í:

QlOtjlRl]EIKAanrwcAúüfk
VlDKO BDITIONiUtr IIV M lf{ iáilw ^533 k.jji ^ f. 6 K#.»<ífír 1-3 u« regais Ut &0.00

CiMIRAt VHt-ClIVC UAI IV ía©*» i 10 7 »«t. /erw»tt eft»<ís «•vmtjiwoeoFAMAVOUC 451 i 10 ! !•*» t.»ô' c«Í4>r»<Jí> rseverfat«4a tl ! t?0 00
cAmuai vnaiFANAIONIC I»V iOO /ooíti a 10. 1 lu«. lado.araaa a/w <JoW»ir*g Uf 1 200 00

TILÕSS OU PROJITORIt Dl VlOIOlflil f /VIA iCS3 :*¦&*. »»jwv-m» «çmi 61 1 700 00leu f I#15 IO» if&s. 1j ís, «affirta* a «•** Ul * 00000Wa» l|T«9 'Krt rwrv*a J >^s lft fiÜO 00l#AV 11 I7WI \ít Stv» ^ t, «43 /ao oo
Aea'sryN Ca^W r>a Dfctic !r^a«-wjr»-va 1 arvi cV» ^erep"tae.com n»«A '«aí a P^ços •*<»*< vM c>ars 'ava*vJ*r>o»s*

Oesoer Sr** ners inrtrj (Wasif)J ¦ ^40 »7Jtl«.kr# <021J ?*0 BI»

Equipamentos
de Som 810

DISCOS t CD USADOS -
Comixenx* rtir*1 c3orr<w«oBwtMrtHí D*» R C«í CoMachado 62 Nit CarttfoTW 719 6100
PROJETOR SONORO —
Chmnon 7 600 MV pwriasto n8 nvm 10 Hmm

ênànaóo CR>150 000 2i>è 6362 Oto»

ANTENA PARABOLIC n

^ 2,60 • IndntiksaJSesaeme Comç4c«o

A VISTA »*«18»59'0r'-9

c»$ 23.000,00

ou 2 Vazei

* 14.500,00

/

CONDOMÍNIO
INTERFONE cm Geral * Antenas Coletivas) I

INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO

CAHÈ-SAf
CAM O*K. ?a'iai2 252-1126MTFÍCAOO n*S n.CWES 000 s,fVttr MKfft

/y// KAmeTA44BHA8HJT "SST MA^RAND-JB*
/ / 2-00". CRSI.091,70 6 mm CR$ 516,12 calbro .j. C(. CR$ 46.00

/ / / JT £-50 CR11.372.87 1 0 mm CR$ 539,22 3x3 CR$ 92 00
Z 3 00 CR» 1.610,48 12 mm CR$ 582,03 3x4,5 ...Jfyf... CR$ 169 003-®0  CR» 1.907.50 1 4 mm  CR$ 666,25 3x6 .. CR$ 20900

numu inn m.a 4'°°- CM2.112,10 17mm  CRJ808.28 3x9 ....f. CRS320 00ONOULAOA 1.10x6 4.50  CRI2.376,12 20 mm  CRS983.59
4 m rot CBS 2.813,74

IE z= aas Mr'KT™.

JSJ— —!5SSS5 wZrrzTcSIS 
»;'»«>

3-05  CRJ 1.067,09 80 cm CR$897,00
3-W-  CR» 1 386.99 . rtmaCM 18 mm CR$ 2.202M 90 cm  CRJ 1 047,00

TELHASTRAN8LUCI0A8 I"*'"rtZadM 20  ^ 2450,96
Bfllho »••>••••••*a•••••• CBS 1.754,50 rnnnnir a rrnnn

2.44X0.50 ...668.047, 4^T^^^,^0 A9SOALMO IPfi - n»2
1.63x1.10 1.416.600, SUPER PffOMOQAO J™"* 15 cm  CR$ 880.00

fjfj-j; 1-605.878, COyPEN8ADO«l«8CLA .'o^—10 mm CRJ 934.54 15 mm  CRJ 2.1*1,30 LAMBR1 - m2
!'!n ,5mm CRJ 1-214,68 18 mm CRJ2.871.90 ratR/mrm3.66x1.10 ...-.2.617.452, . 20 mm  CRJ 3 312.46 iP*ex,r" CRJ 600.00

¦

Irot
m

0)

^msoTII Te<os boot • dacorsdoi II satcas a (KWirva fmo II anhsmwwo o»v %J comp II 7M aOA tembam aos 5aea INile

I MAICERCIRO I
LUSTRUM)! ¦

I LAQUEADOR I
*SM« V.K* »lA^JRf Mt. ¦KMlJtt T'lCJM* $1 Ht« (4«Wiw puiAt Ua«a Wi\4 HI»in IM fi^MW-e ^**i»s ¦2« 7442 ¦Dta a Notts ¦

TompotTuoiodo*
Cmlal Imp 4 d 19mm

M jJATIAn



8 . domingo, 15 K 93 CASA & DECORAÇÃO JORWI ÍX) BRASII

ftft BP® ftft ft ft Jft ftft ftfc IBM
 jjJ |f _j~_^ '' 

^ ""*'

¦dTfli^V'''"'¦***' BooWo.illWKkMocilkientt Maim Js$$i$8$ t—sL/bB^^- V; ! lUwlrutt""%; tapjtldfjr dc wrUiU{»o (440 RPM) jg:„ ''*"'« A *(da 3,199, IIV ¦

/T\ Err^rr::""'"' 
' 

,,~*^ ,—— 
¦»i P. _i.899.il

/i\ Avtauz.199. ffi»1» Ai"'!J'' "'*!""", A>W.4.199. , V '» 
' »¦

/V^v AAA PAS DE A1,0 AAA VtoiiU<io t n*»iio I) < nn | c-~- | lygfeSTP^Cri ^^^^ft
VSL -5/ UUU V«nl,U<lo c o.oUJo 1,077, PHdtmidcif. 2.£.'l77, *—H *" ^"^i ""?f" ¦ I^^H ^
VENTI-DELTA - lif ES~^=*I |H ft

• *'• ¦

TELEFOHES COZINHA/ELETRO If

\j^^ES ~y~ 

~ 

.

/v;N^S ,.. r /^^y^co'j j|; h6»699j rpj

BBS *'^V1 rornntpf lutiiOmcot |'- C/S ESPETOS • A GAS I
B /I BM "*" —Axnco ,rtc 'I ^^¦[ZSul^hJiMSK limn 15.999, f] •gg nv>n »«c«rcoi naMW 5

#£ <=> "" 
ST 2L999, 1399, M.mooWO

H m mmi*gs&aaftaM»ft^ |<"°-B°*—«"»—<¦ r''f.,2c,«vN Poet*

Fiwr x i3-199, 1.599. ^"C'"'"C^^ ^"",M9'

NKT *IDE0 
* 8011 A viala 4.999*' CROMaS^

j^SjS!|3t' VAT T-IIO StRltOURO ft^ ir 1

BHD 259,

bniuud}

IM i GuinSfio} J^L# ^n"T*'f/'^,,> A*i«t« 1.999, >; >af»A

g, 
rn 

•¦•'¦••~^-S^ 

s™ ,1.199, i / 459, 

[I |
'/ 

^iml nW 
(^Pi|1,S?S^«,M 

U. . .^,. I IB I
SUPORTE MAX '{ MBBHi MASTER Avi«talM99, H.' MOD. 3000 -grfQL. M
300svsiec f i »«™'« 

q eqo / % S. STiSwLT-^r ft ^
«>uu6i9, —,-4 Siir « I I p »~r.37»™"'" 

":' '^Tt^jlc 
IB^

AMAPOLA VaTn "oC«OS*«CEC iSft ,.1.999, 'ST^
v,,™,^679, ?'ww^^r:KB 739,, — 

"™ r.SS"",™rl! 
¦ ¦ I

a. UTILIOADES ~ / :..y ~,p . ta„„^. »j,. 

^«|—
coNJUMo a MESA Jl gpjii -** 'fi^^r

l^v if^SUl 4 k E QUATBO CADEIRAS >f^W >' ^ \ ' t ,: ^ .fW ^
ifBr Efxmltn StaMggp *1 .^¦|ft|j^K^V

[ ^K «1 ¦¦ ¦' .mmgrnmrn* ^^HK i ^WSff^^WF Bfl ^ft-^.

MESA CADEIRAS
/pfV^cH /TIQ OZONIZADORFS COfUCWTO WONDERftT. USE AXTWDERDiTE IPViHViSVM

uv?t^ •* A \~lltl D A jf *!«»* w iWo«x»»j Arutnittrni f<t i^rttv I («» l»<v V,^^ . SPRING 0Z0N 0U . WATEROZON c^.. a-. r«-*o.n ««>»«*»». rTy t44^<~f i4ft
: 

NE0VITAE A 
vitta 2.199, C/S PEQAS C/6PE?AS iljlTfP'^^

EHftMBH^ 

armArios A vhu 1.699,«d« - nnA Art.u2.j99. Art.u2.t99,

psll^vl> BPS 
-"l,""° 

l:?,299' 
-1-29®, ,1.399, ? 1.699,

' BH 
1 399. r WAOUIHAS & FEBBAMEHTAS

REL0GI0S DE PAREDE QUARTZ 0ESPERTAD0R C/6pr»(»Wr». —j 
''.^^/lWftHBaffl

HLRWE^HALLER/PARSONS X^U DE^ACTO

| 
V ft moo, if* mi .Mflftng# "J

-"'V' 'Wi4,ay. '^i 

'' 

©BOSCH ^>9!'
MALETA FERRAMENTAS

4 H> Compt^lo >:*s-a (k <bv« (U>cj. uiqucU
tix {i— - MICRO FURA0E.RV tfl I

^ / 
"^T^KWBI ESMER.LHADEIRA (7KIT Art... 1.899, ffiRffni9

4CT 
iiftf / V3^ g^°S p/ I»«b»*ta» pro^Mloiuh 6* *Ju ^ /^AA 7 4.Vn %
NEBULIZADORES ^DH SiwLtT' 2.I.U77, \ a,b°F \I l4toffi^9%L/ (ST\ MINI KUUUZAOOi NC8UUZAD0R txlu Uictu . mm*. 110/ ''W '». 'V^i

^UASSEJO 
^S0" 'NAU><A* 

K0^N,CO ^P^?» ??OVA^kX^L '->-- / 
IBi^H^HCARRO BERCO 2*1 p/viaccm C/w—t*.*.~~ US 100 1 , • tflft t/ISK*«&to» ISsS3**Xs7l9

Ll'XO BL'RIGOTTO A %-lrt. 5.69 9. ^^y~. g| 1W A rt.ti 2 799 t - "' — t ,i Hlfllillfi
Todo KotdKodd«iruttmtca , Q QQlD ^qq"1 ^V^IT' 1} A»V - ,1- ./^+* ± J iWS^^yHjatM
AmofU«1la,im4to4it.(Jupl>» 4^* »»2.699, 1.2.799, ?»3.499, *R 1 1IQQ »f ,<^l?!w'

^ 

L—-—  -t _i^ !_J igyg bl»03r3rf ^

->. ; j ; 
"• 

¦--• -rj* /' ••¦-moRAmcoPORIAIII jfil **a.KnilwoJ
-;!,«* -#38^/^ ~zWj *r /-rugw»fm^') g,nt.rrrj-i^f 

BlIrHty
*: [ -r#OOiL^^ fUZ^g/ —I J&W 4 «fct^.i..F»«lf.k*b««»-k> BOMBAS SCHNEIDER ^FXjSftgftS'VSWS

/'¦ /"* Jl * '¦ ^ ,' ¦? *fc- -^SKjyr . F««« ,w^« «w w^.M>. Nw^n. *ntvM
- —' ' ^ . *» - >' WOMSOSIIWtlK A li.ta 2 999 tarla  W.l'« IwJrUW

^ » A. 'Jiwwph**®! ?JH| ..„¦. I; _^ cf.mln.CAj «iuunns!is HKKtlfM 1!3 '1ft
W^^d« |®P"4»...»-' APARELHOS DE PRF.SSAO DIGITAL V.^W 1 7QQ 7—7."  ... ,,p

-^'j Twrtil^, DtiiQTi CL*r.p»cIo Hitl,ir) pr«iUo wn^urtw, ¦"' ' -' :^p7 ^»- 9
N* __—— -JliMm/tWfimrti MfiF^B->y *¦ Art.U 5 *99. Art»ti7.S99, finHl;rli^Mie^., OMROM IUM-413-C OMRON HEM-71J-C »% 'jST 1, ^ n O ^JQQ , J COO ^KvftfafH

STERILAIR Arfrta 2 199 0U MARS MS-702 AUTOMATIC , tijK?3S7 1-1^3]. WJF^^B
! Eiiwi/ioitmbiiiot/ — 

'<**<* A rtrta S.999, cadt A vitta 6.299, <«»»«« 1/2 HP 1/2 HP

1.299, 
2.399, 3.699, 

^ 

| '.M'TsV^ 
[

'jSSSíS

MANHATTAN
V«í míimo UHliU
como w Ioh« um«
Umplc» k/minift#
Hi coí br«nc«
A «Ma S.199,

DELTA PLUS
Bonito. Utfnck»oe cíiclenlc Malrw
Cdp«c)d»Jc d« vtnllúçlo (440 RPM)
Châvc qv«r poiilbihli vcnlil^lo/
c&âuitlo Piv cm nmJiftâ
A vUU 2.199, A vbla 1.999, CASABLANCA A vUta « 199

.899 Ptt óe mtdel r 
0 

^ 2.499

DELTA PLUS
PAS DE AÇO
Vtn!iU<lo c ctêaUk)

VENTI-DELTA

TELEFONES
R.I MULTITCL TELEFONES DE MESA

T<k(or¥:& dc duo dt al!* qu^l-
dxir R<:cici*ckn

. SIEMENS
| Aviiia 999,

. MULTITEL
Avilta 1.099,

TELEFONES
S/FIO
. PHC-900
Avilta 7.399,
.4.299,. t<M, T
. CPR.800
a viva voz
A vlita 9.999,
>5.899.

''¦' |33

CHURRASQUEIRAS
ROTATIVAS
C/ 3 ESPETOS ¦
ELÉTRICA OU A CAS
A vbta 11.399, cada

. nw.
a S ESPETOS ¦ A gAS
A mu 15.999,

rortuiiot itnnõncot

fogAo dako
Pii fcmowívrH Porti ào
lurno C/ vtdro cm cuvljJ
lcm^ct«do
A vicia 4.899,

*"«MO
—nurc—
• IOQI1ADORIW-ATtl OC IHC

Amelco
MULTIFORNO
A QUARTZO
DruwngH». jiim. Irtfj.
çrcfHj. çratiru c *?j«<
«m famjc cn tnitulc*
A viata 4.999,

TORNEIRA CROMADA N
P/ PIAS (1/2*)
A vlitaMEGA DRIVE II

AtHtimi <kf«vS<Ao df
kruçtm (/ 5! 2 <cir*
9 (in«» dc í -jí*o * l
r/ wiviítmda
A viita 22.499,

FITAS VHS
VAT T I 70 Sí Rlí, OURO

MAX ROU
SufMMto 3c. I |V rui vi 0c PVC
liutu jíí pciHl e 1»rWj>w4ü
A viciaCARRINHO P/ GELADEIRA RODABEM

Í"IK:,Í ><**>» A vida l .999.Ç*3tt»HH KÍOfÇl^n P/ çf. __txkftji, laçi<í, rt( Rfçwüwl 1 1 Q Q< <k>K»r<i-.i ?« J. • JL ^ Zr •

/ GRÁTIS
1 cAitnciro
\ iOMC

CONJUNTO DE
FILTRO a TORNEIRA
MOD. 3000
Tomei/» íx* erv%<! dk po </ frç.\
Iro p/ filie o X^uj pare. cmuürvi.
Kci^a A} çftrr*» c »rr.purnct
A vida 3.399,

MASTER
SYSTEM III
Vem t/ iupte»
C.ÇO Sorte

SUPORTE MAX
300 SVSTEC

RACK TV/VC
SG-80 SYSTEC

^ C/ tiMÂriot c bcridrj*
C pj rcvuiAt c iiu» VlíS

ANTENA
AMAPOU
VHF/UHF/FM JOGO DE POTES P/ CONGELAMENTO

I? f'. *l (4>m Ur r jt WÊÊ 0^K c»c , 'tc« cj-.rf > J-; ti. )
llWft *0 trx(1<>:*->X}\ A v i «ia c^ ^ •

CONJUNTO C/ MESA
E QUATRO CADEIRAS
DafotvcH c rcni»icnf<t £n<mltn
cti*lõir»«t>c P<t cníi dc«W«i-'ct
(.jf(ji r.io h.t \j\m
A vicia 2.599,

JOGO DE CAPAS
P/MESA E CADEIRAS

CONJUNTO WONDERFUL USE A.VT1ADERLVTE
AWtoto **c<* itfo*x*&* A*iUt4*tpnH f<# <Urdr3 « r<* b»«CJNW. âi^H • fvi^n »OÍ:*Í»wí{M
CJ 5 PEÇAS C/ 6 PEÇAS
A rt«ta 2.J99, A rt.U 2.199,

OZONIZADORES
. SPRING OZON OU

NEOVITAE
A viita 1.699, cada

. WATEROZON
Avi.ta 2.199,

ARMARIOS
MILTIUSO
C/ 4 prateleira»
A vitta

MAQUINAS A FERRAMENTAS
CJ 6 prateleira*
A vicia

RE10GI0S DE PAREDE QUARTZ
HLRWEG/HALLER/PARSONS

DESPERTADOR
MECÂNICO HERWEG rilRAOElHAS

DE IMPACTO
•IACM A DCCKtll

BOSCH
MALETA DE FERRAMENTAS
Corrpfctt» Jogo ôt (Hmt íUxji. uiqu«(c
f p»f»h»u>L tbcjft, *T»ç*lc (i< UcAitxtfo.
dbcH flsoi c otrtci r#vrr»4**l
A vida 1.899, ,.-

i Ano ( '**o

MICRO FURADEIRA/
ESMERILHADEIRA C/KIT
P/ lr«taJh<M p*o/iMic*v»h 6* th»
ptctKlo G«m(ân, poftmcntot.»tc 13 000 RPM Fu<kxmj{/
p<Kf. t^fcrU. c trxrqi» ! 10/
220 V AcomfvjfiK* kl {f*r.flfto
c/ )S Krit^kH
A victa 2.799,

NEBULIZADORES
MIM
KEBUUZADOR
P/ VLACtM
Liçj »o M»> W j ILH*^

KtBUUZAOOR
INALAM AX
C/ Mm>yi 04 Wvcva

NCB UUZAOOR
LLTR.A SÓMCO
US «00
Xh-tM lc*ny>w«

'ASSEJO
CARRO BERÇO 2*1
LUXO BURIGOTTO
Todo Kokhojtdo c írwitísawo
Anxjftf f*r-io# r.>v 4 icxia v dupUi
p/ irwioc wçuíirtç*

WOO*rnvnt* Mirirn
HIDRAUUCO PORTÁTIL
?/ am» Jc p3»*do *H 1,2 loncUdM
Em »^o d: »*» nUo.VvtU Scju/o ,
thckTiü E»t< « iS^tdi «numo

A vi«ta 2.999, cada
BOMBAS SCHNEIDER*-*aa «w «a***»**»! Nim. *ci • f«w<u>i(if-^¥y 

'——^ 
I /M OMROK (CM 4Í3C j A/

APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL*Portilcn Dctign cjvnpcclo Mrdcm pr«viio wnçurrw* c
pul"K*o </ %*iW*nç* têplóit
OMROM HEM-413-C OMRON HEM-71J-C
OÜ MARS MS-702 AUTOMATIC
A victa 3.999, cada A vida 6.299,

ctJtrmlfvcAí

STERILAIR
Es!cr,t»/â o ar jc^tu-vJo ç/
8i CMllCt dét ^icrjtai. »«¦-
pifüórU» Bthrdfl» Accrcn.
fungos, mofo c bolo»

/



A FRANQUIA DA SANTA MARINA

vitraoe

Você vai ficar o abonei o porque a VITRAGEl o a loja
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pre í i/ i co'l a . ta tecnologia da anta M.r r a.
B o x i i' a banhe r or-,
T arr ; ¦ :" pa ra -r ¦ ¦ ;as
Portas o Div sof i .

Na VII RAGI vocô encnntf.-i o:; mar. v-anaiioi;

d» - vidro
015' ¦ i: I' • c o i o ' :

1 o" no r d do
.an
Ari" •. :

A ' " ! ! D •• 1 i <• 1
F a n t a ¦ • i

ti S v) Uir 1 O :>

loot ! i v a • • ¦ ¦ :
MiBicac o (' • • • • •

• ( )• • - ntaÇrt '•

)• '• "

Loja da Barra
A V 1.1'. A '! i> • r ií ;,):. ' ! 1 ' I(i j, 1

F o n o 02 'i 4 -' ¦ •'

( : n ; ; , ¦- : . f

COM ESTACIONAMENTO
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8VÀ08 - 7 490,00 ou 2 « 4 362.00
12 VÀ08 • 10 990 00 ou 2 « 6 401.00
16 VÁOS • 14 590 00 ou 2 « 8 498.00

K B|
| 4 VÀOS • 6 990.00 ou 2 « 4 071 00

«VÃOS- 9 690.00 ou 2 i 5 644,00
8 VÃOS • 12 690 00 ou 2 « 7 391.00

rrrfl
I I i
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Arquivo Aço
c/4 Gavetas

6.990,oo
ou

2 x 4.071,00

1

:

¦I

¦

¦

Ii/IJi

ArniAno Aço
1.50rn > 0.90m i 0,32™

6.790#oo
ou

2 x 3.955,oo

Armário d« 01 oona

. 5.990,00
ou

2 x 3.489,oo

II

L_

rxj

f irisd

jj Estante de Aço
c/6 Prateleiras
com reforço nas bandejas,
cI X no fundo
e X nas laterais.
1.990,00 *

ff ou
2 x 1,159,oo i f

í iy§ -

h
íi,.^:UL!
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LINHA EM ACO 

|

PONHA O SEU

ESCRITÓRIO

NA LINHA.

LINHA EM MADEIRA

Lixeira
649,00

ou
2 x 378,00

Cinzeiro
Pintado

1.399,00
ou

2 x 814,oo

r 
*

Mesa Cerejeira
c/ 6 Gavetas
7.499,00

ou
2 x 4.368,oo

Armário Estante Cerejeira Bcio
9.999,oo
2 x 5.824,oo

ArmArio Estante
Cerejeira Indarma

6.999,00
2 x 4.076,oo

MevaCerejeiri I '
c/ 3 Gavetas I

Armário Bak-ao
2 Portas Cereieir»
6.599,00

ou
2 x 3.843,oo

^ 

' 
~C^|=ssr-- ^ Mtsi FV'uniao

//j — Re<jonda1?0
I Mesa Cerejeira '' ^
I ci2Gavetas
3.699,00

3.999,oo
OU

2 x 2.329,oo

OU
2 x 2.154,00

Mesa p/ Maquina
Cerejeira c/ Rodízios

2.699,00
OU

2 X 1.572,00

6.999,oo
ou

2 x 4.076,oo

Mevap/Telefone
Cereieira c, Rodízios

2.199(oo
ou

2 x 1.280,oo

RET Estilo Móveis de Escritório
LOJA 1

R Borflo do Bom Rotiro. n? t»3
Enonnho Novo — Tol 201-0101 I

LOJA 2
R Borflo do Bom Rotiro. np 14 1

EriQonho Novo — Tol 001 93í)0

LOJA 3
R AffrocJo Bnrcolos. n° 744

Olfirio Tola 090 6690 • 260 6230



Cadeira Presidente
Giratória í/ Braço
JD

4.990,oo
ou

2 x 2.906,oo

Cadeira Diretor
Quadriculada

4.490,oo
ou

2 x 2.615,oo

W,

Cadeira Giratória
Secretaria
Quadriculada

2.490,oo
ou

2 x 1 450,oo

f

A UA EMPRESA

UM LUGAR

DE DESTAQUE.

Cadeira
Presidente
c/Regulagem

r—^ "W

5.990,oo
ou

2 x 3.489,oo

Cadeira
Secretana ,®SiSíiÍf
c Regulagem I

Mesi p/Impressora
1 4.490,oo

ou
2 x 2.615,oo

Mero

5.290,oo
ou

2 x 3.081,oo
2.990,oo

ou
2 x 1.741,oo

LINHA RET

Cadeia Fixa
Quadriculada /--mJUjj

R

990,00
ou

2 x 576,oo

r 
1

Cadeira Fu a
Liso

819,00
ou

2 x 477,oo

2.19 0 foó
ou

2 x 1.275,oo

Cadeira
Giratória

Secretaria Lisa nr8anco3Lugares 1.990,oo 1

ou
2 x 1.159,oo

M\
-Io

hf*'~ •• rim^"

1

jr- 
y 

i

Cadeira Diret <¦
c Regulagem

5.590,00
ou

2 x 3.256,oo

Cadeira Fixa ¦
bula.'

2.190,oo
ou

2 x 1.275,00

ÜtliifànroT

CADEIRAS
EM TECIDO
PRETA
CINZA
MARROM
VERMELHO

LOJA 1
R Bnrflo do Bom Rotiro. nn 53

Engenho Novo Tol ?01 0101

LOJA 2
R Hnrflo fto Bom Rntiro. n° 141

EnQonho Novo Tol íi81 93H0

LOJA 3
R Affr«rio Bnrcwlo». n ° 74A

Olaria Tolj 590 6G9'j • 260-6236

I



Cadeira giratória diretor
em rattan c/estofamento
emborrachado ou tecido.

Cr$ 14.000.

Conjunto em rattan com palha
indiana mod. philipino

c/sofá 2 lugares e 2 poltronas
c/estofamento emborrachado ou tecido.

iBSk ~ ,w

UM TOQUE DE ARTE

iMASUADECORACÃO.

Cr$ 22.500.

Conjunto em junco mod. aristocrata
c / estofamento emborrachado ou tecido

Cr$49.500. |

Conjunto Caria em junco
c rolo verde

vlnno c/estofamento
emtDorrachadoou tecido

Cr$48.700.

Jogo de mesa c/4 cadeiras
em junco c/detalhes coloridos

mod. de bali c/estofamento e vidro

Cr$38.000.

Conjunto em rattan de mesa
c/4 cadeiras mod country

c/vidro e estofamento

Cr$22.300.

coiíoeVf*CA Dl ill
¦ i í ssr
1 i

»*•, AUltr. M

x. :a'. a-wí #v>'.

/ V"/
*_/'Z

iLAfCA WOPfMV, CU*11 '•.« 1

^^andtofr-

¦Batoa ^Jçjxr

Av. das Américas, 3939 - BI. 2
LJ. L-Esplanada da Barra

(ao lado da CEF)

rei 431-1312

Melhores 
preços

Melhor atendimento
-Garantiatotal de 1 ano

Atendimento a domicílio
(orçamento grátis)

-Fazemos todo tipo de
estofamento

-Venha nos visitar
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FAET • WALITA • ARNO • BLACK & DECKER
ELEGl • BRITANIA • ELECTROLUX

E TODAS AS MARCAS DE QUALIDADE

LIQÜIDIFICADORES • BATEDEIRAS • GRILL
FERROS ELÉTRICOS • ASPIRADORES DE PÔ

• CIRCULA DORES DE AR • VENTILADORES
CENTRÍFUGAS • MINI-FORNOS ELÉTRICOS

• TORRADEIRAS • PANELAS DE PRESSÃO
. CAFETEIRAS ELÉTRICAS • ENCERADEIRAS

• SECADORES DE CABELO
CORTADORES DE GRAMA • BARBEADORES

• FORNOS DE MICROONDAS • ETC.

^———^
. ^

^ 

SS^/^' 
j;

COPOS E LÂMINAS PARA LIQÜIDIFICADORES
JARRAS PARA CAFETEIRAS E ESPREMEDORES

MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES
ESCOVAS PARA ENCERADEIRAS • CABOS E FIOS

PARA FERROS ELÉTRICOS • CABOS PARA PANELAS
DE PRESSÃO • LÂMINAS PARA

DESCASCADORES • ETC.

Av. das Américas, 3939 - Bl. 2 ¦ Lj. X - ao lado da CEF ¦ Tel.: 325-3353


